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Stoppa vansinnet!
Alltsedan 1980-talet när den svenska högern började återta initiativet i det offentliga samtalet, har borgerliga och socialdemokratiska politiker talat om utökad valfrihet för den enskilde, något som kom att bli det bärande argumentet för
att sälja ut och privatisera offentlig egendom och verksamhet.
Kampanjens målsättning var även att förbereda Sveriges EU-medlemskap och
vägen till en utarmning av folkets tidigare rättigheter. Det blev därför en stor seger för borgerligheten när Sverige den 1 januari 1995 formellt blev EU-medlem.
Men redan tre år tidigare kom EES-avtalets upphandlingsregler med konkurrensutsättningen som gett oss privatiseringar med rätt att sparka personal för
att få vinst.
Att medlemskapet byggde på lögner och bedrägerier visste vi redan då, (vilket utvecklingen sedan dess har bevisat), såsom att det inför förhandlingarna
om svenskt medlemskap utlovades respekt för den svenska arbetsmarknaden,
sjukvården, alkoholpolitiken, skattepolitiken med mera.
All utförsäljning och avreglering av den svenska välfärden måste stoppas. Sveriges Kommunistiska Parti har därför beslutat att stödja och att bidra till en
folkrörelse mot detta vansinne och barbari. Vägen dit går genom politisk kamp,
allt annat är att väcka illusioner. Ingen kan göra allt men alla kan göra en del.
Hjälp till!

Vård säljs som begagnade bilar
För mer än 150 år sedan lärde oss Karl Marx att under kapitalismen förvandlas allt till varor och tjänster som skall säljas. Vem hade för 30 år sedan i sin
vildaste fantasi kunnat ana att auktioner på universitetssjukhus, äldreomsorg,
hemsjukvård, barnomsorg, primärvård, skolor med mera skulle bli en vardagsnotis i pressen. I dag är det verklighet, sjukhus och äldrevård säljs på samma
sätt som bilhandlare säljer begagnade bilar. Politiker, allt från alliansregeringens partier till socialdemokrater säljer allt som går att sälja för brinnande livet
och allt sker under den lögnaktiga devisen om ökad valfrihet. Vänsterpartiet
opponerar sig retoriskt mot detta för att sedan göra gemensam sak med föregående partier i sin praktiska politik.
Nu ser vi resultatet av denna besinningslösa politik. Eftersom inga extraavgifter
får tas ut är den enda vägen till vinst för privata vårdföretag att ”effektivisera”
vilket sker på vårdtagarnas och personalens bekostnad. Åldringar kan bli liggande för att formligen ruttna bort på privata äldreboenden, personalen kan
tvingas väga de blöjor inkontinenta patienter använder för att avgöra om det
är dags för blöjbyte eller inte. Senast har det s.k. riskkapitalet upptäckt vinstmöjligheter i handikappomsorgen. Alla de privata vårdföretag som nu förpestar
tillvaron arbetar bara för sin egen vinstmaximering och utsätter inte bara de
vårdbehövande för elände och vanvård utan pressar även personalen till det
yttersta.
I tidningen Arbetet 21 juni 2012 (f.d. LO-tidningen) kan vi läsa följande:
Hemtjänstjobb blev mardröm. Ingen lunch, ingen restid, ingen lön. De blev utskällda, hotade, polisanmälda och fick inte ut sina löner. Tidigare anställda på
hemtjänstföretaget NoViis i Stockholm berättar om sina erfarenheter.
SKP uppmanar alla att i livets namn stoppa vansinnet, innan vansinnet stoppar oss.

Skolföretag med lockbeten
I den heliga valfrihetens namn har också skolan blivit en viktig affärsangelägenhet. Numera har Skolverket med träget bistånd från kommunerna sålt ut det
mesta inom utbildningen. Privatiseringen av utbildningen uppvisar precis som
all annan privatisering förskräckliga resultat. Privata lycksökare utan pedagogiska ambitioner har erbjudits och fått samhällets tillstånd att i grunden förstöra
utbildningsväsendet.
Genom friskolereformen har den kommunala grundskolan utarmats. Elever
från studievana hem har lämnat den kommunala skolan till förmån för privata
nischskolor. Vi har fått en skolsegregation, det vill säga en skillnad mellan arbetarbarn och borgarbarn som vårt land inte upplevt på 80 år.
De olika skolföretagen konkurrerar med varandra om eleverna genom att utlova allehanda fördelar. Det kan vara en egen dator, rabatt på ridskolor, gratis
gymkort och liknande. När inte detta i längden räcker kan man som sista möjlighet utlova bättre betyg. Resultatet av denna politik har heller inte låtit vänta på
sig. Enligt alla undersökningar sjunker svenska elevers kunskaper vilket i första
hand drabbar arbetarklassens barn. Nuvarande skolminister, major Björklund,
försöker bortförklara fiaskot med att arbetarklassens barn inte behöver några
kunskaper i fysik och kemi, de ska klara sig med en lärlingsplats som inte finns.
Kan klasshatet beskrivas tydligare?
SKP uppmanar landets alla föräldrar att i barnens och ungdomens namn stoppa vansinnet.

SJ går inte längre som tåget
En grundbult i ett modernt och utvecklat industrisamhälle är att staten kan erbjuda miljömässiga och säkra transporter för såväl industri som för den enskilde. Detta insåg det svenska folket redan för drygt 150 år sedan i och med
utbyggnaden av järnvägen i Sverige. Detta är något helt obegripligt för dagens
sentida privatiseringsivrare. Under eviga lögner om ökad valfrihet har de slagit
sönder det svenska järnvägsnätet. SJ har bolagiserats med påföljd att ingen
har det övergripande ansvaret, däremot har det skapats hundratals nya direktörer med fantasilöner.
Under rubriken ”Livsfarliga persontåg – en affärshemlighet” kan vi i Aftonbladet
20 juni 2012 läsa:
”Veolias tåg från Malmö till Stockholm var tre timmar försenat redan vid avfärden efter lunch den 2 januari 2011. I skogen utanför Osby gick ett av hjulen
på loket sönder, förstörde drygt en kilometer räls. De hade tur, tåget kunde
ha farit ut i skogen i 160 kilometer timmen”, rapporterar Skånska Dagbladet
och att ”Veolia tog loket i drift trots att det hade körförbud. De som har förstahandsinformationer kan inte framträda offentligt. De vågar inte ens vända sig till
Transportstyrelsen med sin vetskap. På den nya, konkurrensutsatta järnvägen
gäller inte offentlighetsprincipen. Upplysningar av livsviktig betydelse faller under affärssekretessen.”
Vi vet också att den svenska godstrafiken på järnvägen slutar att fungera
vintertid eftersom det under den årstiden vanligtvis faller snö och underhållspersonalen av banorna har blivit avskedade. Detta är ett direkt hot mot sysselsättningen. Vintern 2011/2012 tvingades Ortvikens pappersbruk att stänga
produktionen då godstågen inte kunde komma fram till fabriken för att transportera pappersprodukterna till Sundsvalls hamn. Lagren blev överfyllda och
pappersbruket måste därför stänga av en pappersmaskin.
Det är väl på få ställen som det idiotiska och nyliberala experimentet misslyckats så tydligt och grundligt som inom just järnvägstrafiken.
Privatiseringspolitiken hotar liv och egendom. SKP uppmanar alla arbetare
och tjänstemän att för välfärden och sysselsättningen kräva att vansinnet
omedelbart upphör.

Har LO kommit till insikt?
Vem släppte loss vansinnet?
Den frågan besvaras i den nyligen utkomna boken ”Så
tänkte vi på LO – och så tänker vi idag”. Författare är
f.d. LO-ekonomen P-O Edin , förre LO-ordföranden
Bertil Jonsson och Leif Hägg.
Så här skriver de:
”Vem hade 1985 trott på någon som givit följande
framtidsscenario:

a Att

man skrivit in i den svenska grundlagen att låg
inflation skall gå före full sysselsättning.
a Att samhället bekostar friskolor för Livets Ord.
a Att samma fastighetsskatt gäller för villor i Djursholm
och Hultsfred.
a Att de finansiella marknaderna avreglerats.
a Att Televerket är börsnoterat – och marknaderna för
post, el och apotek är avreglerade.
a Att vård och omsorg kan bedrivas av vinstmaximerande företag, vars
vinster hamnar i skatteparadis.
a Att stora delar av det kommunala bostadsbeståndet har sålts ut till privata
ägare.
Och - dessutom- att det socialdemokratiska partiet i slutändan inte haft några
allvarliga invändningar på någon av punkterna.”
Det är bara att inse att den borgerliga alliansregeringen inte gör något annat
än att i stegrat tempo fullfölja den socialdemokratiska politiken från nederlagets
80– tal fram till dagens, gentemot EU helt anpassade, politik, där allt, precis
som Marx redan berättat, förvandlas till varor och tjänster.
SKP inser liksom alla andra att de socialdemokratiska och vänsterpartistiska
väljarna är lika upprörda över konsekvenserna av privatiseringspolitiken som
de flesta andra. Detta ger de socialdemokratiska partistrategerna ingen ro, deras målsättning är att i väljarnas ögon göra konsekvenserna av sin egen politik
till något som borgarna ensamma skall bära ansvaret för. Det är därför man nu
försöker göra vinsterna i vårdföretagen till en huvudfråga. Man ställer därför
parollen ”Ingen vinst i välfärden”. Detta är en paroll som skapar ideologisk förvirring. Problemet är inte om ett privat vård- eller skolföretag redovisar vinst eller inte eftersom möjligheter att dölja vinsten är oräkneliga. Problemet är att de
tillåts att finnas till för att slå sönder årtionden av arbetarrörelsens framgångar.
SKP uppmanar alla att ansluta sig till folkrörelsen mot det organiserade vansinnet.

Vad vill SKP?
Vårt land blir allt rikare samtidigt som vi får höra att vi inte har råd med vår välfärd, att den offentliga sektorn är en tärande del av samhället och att det privata
näringslivet är bäst på att driva all verksamhet.
Men det är den offentliga sektorn som är motorn i vår ekonomi och de flesta
nya arbeten som skapats i den privata sfären har tillkommit genom privatiseringar av offentlig verksamhet. Den nyliberala politiken har gjort att 100 000-tals
människor har mist sina arbeten som i sin tur har resulterat i grava kvalitetsförsämringar, allt för att privata företag ska öka sina vinster.
Kommunisterna anser att en sådan politik är stöld av gemensam egendom.
Vi kommer att arbeta för att utförsäljningar och bolagiseringar av våra gemensamma tillgångar stoppas, att den offentliga sektorn byggs ut och att tidigare
privatiserad verksamhet återförs i samhällets ägo. För att detta ska vara möjligt
vill vi ta bort den lag som alla partier i riksdagen är rörande överens om – lagen
om budgettaket – som omöjliggör en utbyggnad av den offentliga sektorn. Vi
arbetar för att viktiga strategiska resurser och produktionsmedel som banker,
el, tele och tung industri ska tillhöra staten för att kunna säkra olika samhälleliga behov.

Kommunisterna arbetar för:
Utbyggnad av den offentliga sektorn
Stopp för privatiseringar och bolagiseringar av offentlig egendom
Avskaffande av byråkratiska regelverk som utgiftstaket
Riksdagen ska styra över politiken i Sverige, inte EU-byråkratin
Låt oss bygga en folkrörelse mot vansinnet

Kapitalismen är problemet – Socialismen är lösningen
I Sverige och i större delen av världen råder kapitalism. I Sverige ser vi privatiseringshysteri, bostadsbrist och massarbetslöshet. I andra delar av världen
råder massvält och analfabetism, allt som en direkt följd av kapitalism.
I ett socialistiskt samhälle är tillgången till de produkter, tjänster och utvecklingsmöjligheter som folken behöver för att leva ett värdigt liv en rättighet, inte
ett privilegium. Det är folket självt som genom sitt arbete möjliggör detta. I ett
socialistiskt samhälle omfördelas rikedomarna till folkets fördel. Ingen ska kunna tjäna pengar på andra människors arbete. Detta är socialism.

Socialism är framtiden.

Sveriges behöver
fler kommunister
Den som blir medlem i Sveriges Kommunistiska Parti har insett att det
samhälle vi lever i måste göras om till ett bättre. Kort sagt, man vill själv
vara med och forma framtiden genom en aktiv politisk insats. Den som
organiserar sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket men
tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.
Tycker du liksom vi, att arbetslösheten är ett resursslöseri utan
motstycke? Att den ständiga fruktan för nedskärningar och ökad
arbetslöshet måste få ett slut? Att skattepengar ska användas till att
garantera trygghet för våra barn, gamla, sjuka och handikappade, istället
för att betala de kriser som kapitalismen orsakar? Att ingen på grund av
arbetslöshet eller sjukdom ska tvingas gå från hus och hem?
Då är det hög tid att även du går med i SKP…
Kontakta vår particentral för mer information, eller för
kontakt med närmaste lokalavdelning.

Sveriges Kommunistiska Parti
08-735 86 40 skp@skp.se www.skp.se
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Läs Kommunisternas månadstidning på nätet
www.riktpunkt.nu eller ta en prenumeration!

