Utgiven av fackligt aktiva kommunister inom Kommunal

Socialdemokratins kris
SAP har en ställning i svenskt samhällsliv som inget annat svenskt politiskt parti. Inte minst SAP:s ställning
inom svensk fackföreningsrörelse gör
att vad som händer inom SAP angår
betydligt fler än SAP:s medlemmar.
Av den anledningen tar vi kommunister, organiserade inom SKP, oss rätten
att ha synpunkter på vad som sker.
AP har tidigt övergivit målsättningen att ersätta det kapitalistiska
samhället med ett socialistiskt samhälle.
Däremot har partiet traditionellt varit mycket medveten om kapitalismens
inneboende kriser och dess utsugning av
det arbetande folket. Detta har man inte
minst genom bygget av folkhemmet balanserat med eftergifter åt det arbetande
folket genom en stark och utvecklad offentlig sektor, en sektor som man aldrig tidigare lämnat ut åt kapitalisterna.
Per-Albin Hanssons tal om det goda
folkhemmet har tjänat som inspiratör
för det goda samhället och den ekonomiska politiken följde keynesianismen.
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Detta var en politik som var signifikativ
för SAP ända fram till slutet av 1970- talet. I och med att Sveriges högerkrafter på
allvar tog strid om den ideologiska samhällsdebatten, inte minst genom skapandet
av en rad s k tankesmedjor, där Timbro
är den mest kända, började SAP:s ideologiska reträtt. Detta är en reträtt som nu
pågått i mer än 30 år och SAP av år 2011
är ett helt annat parti än vad det var 1980.
tt första led i den ideologiska reträtten var att man inom SAP slutade
med den ideologiska studiecirkelverksamheten. I denna veva lade man också ned
sin dagspress. Man försatte sitt pressbolag
A-pressen i likvidering och överlämnade
på så sätt än mer av den dagliga ideologiska debatten till den borgerliga sidan.
SAP:s förvandling blev därmed ett faktum.
e moderna socialdemokraterna vill
vinna medelklassen i Stockholm.
Det finns ingen medelklass. Begreppet är
en konstruktion för klass definierar sig efter ägande. I Sverige finns kapitalistklass
och arbetarklass. Arbetarklassens struktur
har ändrats från dominerande industriarbetarandel till att omfatta alla som säljer sin
arbetskraft inom produktion och tjänstesektor. Om arbetarpartier har någon uppgift gentemot mellanskikten så är det att ut

E

D

veckla deras medvetandegrad, d v s insikten
att deras existens och levnadsvillkor är lika
beroende av kapitalets depotism som LOgruppernas. Hur många tjänstemän har inte
förlorat sina anställningar under den pågående krisen? Att uppfatta sig som ”något
bättre” underminerar den front som behöver upprättas gentemot borgarklassen som
äger produktionsmedel, finansinstitut och
media i ett ruttnande kapitalistiskt system.
ocialdemokratiska partiet har i sin nuvarande form ingen roll att spela i det
svenska politiska livet. Att finna sin plats
som ett liberalt borgerligt parti går inte.
Den platsen är redan upptagen. Skall SAP
återigen bli en stark politisk kraft måste
partiet gå tillbaka men också utveckla sina
traditioner som ett arbetarparti. I den processen ingår att man inser att dagens nyliberala politik nått vägs ände. Den kapitalistiska överproduktionskris som nu med full
kraft drabbar Europas arbetarklass borde få
SAP att inse att det kapitalistiska lyckoriket inte finns. Privatiseringen av skola, vård
och omsorg är något som måste bekämpas
liksom avregleringarna av för samhället
livsviktiga funktioner. Vinterns kaos med
SJ talar sitt tydliga språk liksom elpriserna.
artiet måste för att ha en progressiv
framtid delta i och utveckla den fackliga kampen mot kapitalets utsugning av arbetskraften, partiet måste delta i och utveckla den utomparlamentariska kampen. Det
gäller arbetstiden, privatiseringar, miljön,
den internationella solidariteten mm. Men
framför allt så måste det inse att rättvisa skapas inte enbart genom fördelningsrätt utan
genom förändrad egendomsrätt och en produktion inställd för att mätta det samhälliga behovet istället för profit till enskilda.
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Arbetslösheten
biter sig fast
Rent triumferande konstaterar finansminister Anders Borg att ekonomin är
stabil och tillväxten god. Statsminister
Fredrik Reinfeldt är lika lyrisk över nationens utmärkta ekonomiska läge. Ja, läget
är så gott att det finns utrymme för ytterligare skattesänkningar för de redan rika.
Dock finns det ett problem som inte
ens den mest lyriske borgare kan snacka sig ur och det är arbetslösheten som
biter sig fast. Mest utsatt är ungdomen
och de långtidsarbetslösa som hamnat
på arbetsmarknadens soptipp i Fas 3.
För att bekämpa arbetslösheten lät regeringen en utredare titta på detta och komma med förslag till åtgärder för att minska
arbetslösheten. Utredarens slutsatser och
förslag blev minst sagt häpnadsväckande.
Arbetslösheten skall minskas genom
att heltidstjänster skall förvandlas till
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deltidstjänster, jo kära kollegor ni läste
rätt. Heltidstjänster skall förvandlas till
deltidstjänster. För att täcka upp det
ekonomiska bortfall som i detta exempel
drabbar den enskilde föreslog utredaren
att de som kommer att påtvingas deltidstjänster för att bekämpa arbetslösheten
enligt borgerligt snitt, skall ges rätten till
deltidsersättning från A-kassan. Detta
betyder att utredaren föreslår regeringen
att använda A-kassan som regulator för
att styra upp en havererad borgerlig arbetsmarknadspolitik. Detta är mycket
sensationellt och utmanande. KommunalKommunisten vill bara erinra några
grundläggande fakta om A-kassan. Med
nuvarande regler har man endast rätt till
deltidsstämpling under 75 dagar. Det
betyder att utredarens förslag rent teoretiskt skulle kunna vara i 75 dagar. Det
är också viktigt att påpeka att avgifterna
till A-kassan baseras på hur många arbetslösa det finns inom varje kassa. Det är
därför som vi inom Kommunal betalar
en betydligt högre avgift till A-kassan än
vad en läkare eller polis gör. Med detta
minst sagt idiotiska förslag skulle vi med
vår egen plånbok betala för regeringens havererade arbetsmarknadspolitik.
Man kan ta sig för pannan för mindre.
SKP menar att arbetslösheten bara kan
bekämpas genom att samhället investerar sig ur krisen. För vår del betyder
det att välfärden måste byggas ut. Sedan
början av 90- talet då nedskärningarna
i offentlig sektor började har man till
dags dato dragit in ca 200 000 tjänster.
Högerregeringen slår sig för bröstet
och säger till oss att de för en ansvarsfull ekonomisk politik. Genom detta vill

man påvisa att nedskärningarna inom kommun och landsting är nödvändiga och att
motsatsen skulle bli katastrof. Det är precis
tvärtom, den förda ekonomiska politiken är
ett generalangrepp på det arbetande folket.
Regeringen ljuger oss rakt i ansiktet. Den offentliga sektorn har i dag ett
överskott på gigantiska 430 miljarder
kronor. Att nyanställa 100 000 arbetslösa i offentlig sektor kostar 5 miljarder.
SKP menar därför att arbetslösheten
inte är ekonomiskt betingad, den beror
på politiska beslut och dessa måste ändras.
SKP betonar också att det måste bli slut
på privatiseringarna inom den offentliga
sektorn. I sammanhanget vill vi erinra om
hur Göran Roos, sektionschef på SKL,
kommenterade de senaste privatiseringarna inom kollektivtrafiken. ”Ladda med
större resväska och mer varma kläder”
Daniel Nilsson
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utkommer ett par gånger per år. Håll dig uppdaterad om
kommunisternas verksamhet inom Kommunal. Kontakta
redaktionen så ser vi till att broschyren alltid finns på din
arbetsplats. kommunalkommunisten@skp.se 0702-22 30 06

Arbetare i alla länder, förena er!

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning
och utkommer med 8 nummer per år. Tidningen ger
raka och ärliga svar ur ett socialistiskt
perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och
arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller
information som är obekväm och förtigs av de
borgerliga medierna i Sverige.
Ta en prenumeration 200 kr/år
eller beställ ett gratis provexemplar.

Är du överens med oss om de socialistiska målsättningarna
och de krav kommunisterna för fram?
Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska Parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
08-735 86 40

skp@skp.se

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

