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Det här numret av Nybrosocial isten
kommer inte att tryckas ut i fysisk
form, utan lanseras endast på nätet.
Detta för att minska kostnaderna och
öka ti l lgängl igheten.



Opinion
Ledare
Klassförrädarna

Endast en minoritet av arbetarklassen

kallar sig social ister, det torde väl al la

veta vid det här laget. En del ansluter sig

ti l l direkt arbetarfientl iga l iberala,

konservativa och nationalistiska

ideologier, men många hänger sig också

åt socialdemokratin, som, ti l lsammans

med facken, i Europa länge varit

synonym ti l l arbetarrörelsen. Och

socialdemokratin har gjort mycket gott på

parlamentarisk väg; fri sjukvård, rätt ti l l

utbi ldning och a-kassa. Men hela

grogrunden för den europeiska

socialdemokratin är att det kapital istiska

systemet bibehålls, varför

socialdemokratin aldrig kan skapa den

rättvisa, frihet och jämlikhet vi kräver.

Socialdemokratin har förrått

arbetarrörelsen, övertygat den att man

kan skapa ett social istiskt samhälle

genom reformer, men vi vet att borgarna

aldrig kommer att släppa makten så lätt.

Därför är vi revolutionärer. Därför kämpar

vi för ett omedelbart omkullkastande av

den borgerl iga staten och dess

institutioner, därför stödjer vi väpnade

frihetskamper över hela världen.

Socialdemokratin är borgerl ig i den

bemärkelse, att de inte vil l avskaffa det

borgarstyrda samhället, utan snarare

upprätthål la dess makt. Om man i

sanning vil l sträva efter ett samhälle styrt

av arbetarklassen är det rent av

förkastl igt, borgerskapet kommer aldrig

att avskaffa sig självt, det är vi som måste

göra det.

Trots de reformer som genomdrivits

under socialdemokratiska regeringar har

arbetare i hela världen fortsatt att bl i

förtryckta. I och med samarbetet med de

Hela grogrunden för
socialdemokratin är att
det kapital istiska
systemet bibehålls

l iberala och konservativa partierna bör de

kallas klassförrädare, eftersom

klassamarbete är en kontrarevolutionär

handling. Men vi kan inte bara sitta och

vänta på att arbetarförrädarna själva ska

inse reformismens omöjl ighet, för det

kommer aldrig att ske. Istäl let måste det

vara vi som driver de socialdemokratiska

anhängarna vänsterut, och hjälper dem

att bi lda en riktig uppfattning om

klassamhället. De måste resa sig ur sin

vagga!

Veckans spalt

Kristallnattens
Minnesdag
Den 9 november, i år en fredag,

är det Kristal lnattens Minnesdag.

Det är då tradition att vänstern

manifesterar under en passande

parol l ; ”inga fler kristal lnätter” har

använts flera gånger. Förutom tal,

musik och kaffe brukar man

också ha ett fackeltåg. Så långt

inga problem, el ler hur? Men när

det väl kommer ti l l det här med

deltagande brukar flera frågor

väckas. Vilka organisationer ska

man egentl igen bjuda in? Det är

naturl igtvis upp ti l l arrangörerna,

men för Guds skull , undvik

Sverigedemokraterna. De härrör

från nazistiska rörelser och

passar inte in i sammanhanget.

Ibland stäl ls man inför ett

di lemma, där en organisation

vägrar delta om en annan gör

det. Det är svårt för autonoma

och högern att stå sida vid sida.

Men gör då en avvägning; vi l l

man ha med Mil jöpartiet el ler

Åkrahällskolans Revolutionära

Trotskistiska Samfund?

Socialdemokraterna eller

Rättvisepartiet? Ha dock i åtanke

att nazismen är en kapital ismens

livboj, vi lket tydl igt märktes både

under Hitlers Tyskland och i valet

i Grekland nu senast. Att väl ja att

stå själva är dock inte bara

tråkigt, utan också strategiskt

oklokt. Välj organisationer med

sunt förnuft, låt de kända namnen

tala och glöm inte att fixa kaffe!

Det är kallt i november.

Och det viktigaste: Inga fler

kristal lnätter.

Nybrosocial isten är en oberoende radikal social istisk veckotidning som ämnar uppmuntra ti l l en utvidgning av vänsterns

tidnings- och förlagsverksamhet, genom att visa hur enkelt det är. Tidningen utkommer varje el ler varannan vecka och

trycks i vanl ig skrivare, vi lket ger en produktionskostnad på ca 5:-/exemplar. Kontakt: nybrosocial isten@hotmail .com

Nybrosocial isten finns också på internet - nybrosocial isten.wordpress.com

Hellre dö på gatan

än i kriget för jobbarnas jord.

Hellre falla för freden

än i brottsligt brödramord!”

Ja, har så vi förstått varandra

och jort opp vår räkning envar,

då – komme där än vad komma vill

då, kamrater, är vägen klar!

Ur "Hellre dö på gatan" (1 91 6) av Ture

Nerman, svensk poet, riksdagsman,

social ist och kämpande antifascist. Skrev

också Till Bärget, en hyl lningsdikt ti l l

ryska revolutionen.



Nybro

Bråk på
kommunhuset
Vid lunchtid på tisdagen fick

polisen rycka ut ti l l ett bråk

på kommunhuset i Nybro.

De anstäl lda larmade polisen

när en berusad man hotade

att ta l ivet av sig. Han

släpptes efter att fått sova

ruset av sig på polisstationen

i Kalmar.

Ett år för
misshandel
Det var i januari som en

berusad 28-årig Nybrobo

grovt misshandlade sin

fl ickvän. Paret började bråka

och mannen tog då stryptag

om kvinnans hals så att hon

förlorade medvetandet, för

att sedan dunka hennes

huvud i golvet. Nu har han

alltså dömts ti l l ett års

fängelse och ett skadestånd

på 1 8 1 00 kronor.

Förra året anmäldes 27

972 fal l av misshandel mot

kvinnor ti l l pol isen, varav de

allra flesta i nära relationer.

Trots att mäns våld mot

kvinnor ses som ett av våra

största samhällsproblem får

tjej- och kvinnojourer al lt

mindre resurser, och inte

mycket görs i förebyggande

syfte.

I de flesta svenska kommuner kan invånarna

lägga ett så kallat medborgarförslag, som ska

behandlas som en motion inlämnad från en

ful lmäktigledamot. Den ska beredas i

kommunstyrelsen, remitteras ti l l nämnder och

gå upp ti l l beslut. I Nybro finns det en stående

punkt på dagordningen som heter

"Allmänhetens frågestund" då vem som helst

får stäl la frågor, kritisera och argumentera.

Det låter väl demokratiskt och fint, el ler hur?

Men om man sedan berättar att det ofta tar

hutlöst lång tid, al ltså flera år, för ett

medborgarförslag att gå från beredning ti l l

beslut. I några fal l har frågan då blivit aktuel l ,

i andra orkar inte förslagets författade

engagera sig längre. Medborgarinflytandet

sätts på undantag när man nedprioriterar

förslag och synpunkter från allmänheten.

Medborgarförslag (el ler medborgarinitiativ

som vissa kommuner valt att kal la dem) och

allmänhetens frågestund är i grunden bra

saker som bör tas ti l lvara, och egentl igen

skulle man stäl la krav på att samtl iga

kommuner åläggs införa dylikt.

I orterna Kristval la, Flerohopp

och S:t Sigfrid har både trädgård

och åker bökats upp av

kringhärjande vildsin. Flockarna

har växt sedan förra året,

mycket beroende på god ti l lgång

på ollon, som djuren äter, och

stora kullar. Det kan hända att

man behöver skjuta fler grisar än

vanligt för att få ner populationen

ti l l kontrol lerbara nivåer.

Vildsvin är stora djur, hannen

kan bli 1 80 centimeter lång och

väga över 200 kg. Deras

omkringbökande är skadligt för

jordbruket och en större flock

kan håla upp en mindre åker på

bara en natt. De jagas både för

sitt kött och för att de inte ska

stäl la ti l l med problem.

Men det räcker inte, vi måste göra mer. För

fortfarande saknas den kanske viktigaste

principen i demokratin - en person, en röst.

Det finns nästan 1 3 000 kommunpolitiker i

Sverige idag, vi lket innebär att varje 732

väljare delar på en enda politiker.

I en kommun som Nybro skulle man kunna

utöka demokratin ti l l att inte bara omfatta

ful lmäktige och nämnder, utan också

arbetsplatser, bostadsområden och skolor.

Inte för att gräva ner sig al ltför djupt i ideologi,

men Karl Marx sade att "Demokrati är vägen

ti l l social ism". Och social ism är just det, ett

demokratiskt samhälle baserat på

gemensamt ägande av produktionsmedlen,

istäl let för att de ska vara kontrol lerade av ett

l itet fåtal.

För att gå ti l lbaka ti l l kommunal nivå så

skulle man redan nu kunna se ti l l att några

gånger per år kalla ti l l rådgivande

medborgarmöten där kommuninvånarna får

säga sitt, så att man slipper vänta i fyra år på

att få chansen att påverka igen. I Sverige är

det vänstern som står för demokratin.

Medborgarinflytande i kommuner

Vildsvin bökar runt i kommunen



Kalmar Län
ABF firar 1 00 år
1 91 4 startade ABF, Arbetarnas

Bildningsförbund, sin al lra första studiecirkel, i

Blomstermåla i Mönsterås Kommun. Då var

man 1 5 personer, idag går varje år 750 000

svenskar en kurs el ler cirkel arrangerad av

förbundet.

I lördags firade ett hundratal medlemmar

jubileumet på Blomstermåla Folkets Hus med

ti l lbakablickar och framtidsdiskussioner. För

närvarande håller man mest studiecirklar för

pensionärs- och handikappföreningar, men

för att locka ungdomar har man köpt in dyr

inspelningsutrustning som de som sysslar

med hip hop kan använda.

ABF består av 59 medlemsorganisationer

och 54 organisationer med samarbetsavtal.

Sverigedemokrater hoppar av
I Mönsterås har nu tre Sverigedemokrater

lämnat sina uppdrag som ordinarie ledamöter

i kommunful lmäktige. Nu senast är det

Fredrik Andersson som lämnar på grund av

tidsbrist.

Den förste att hoppa av var Anders

Leander (bi lden), som efter att ha hotats med

uteslutning ur partiet istäl let anslöt sig ti l l

Svenskarnas Parti , som är gamla

Nationalsocial istisk Front i ny skepnad. Han

sitter dock kvar i ful lmäktige, men som

politisk vilde.

Sverigedemokraterna är det parti som har

flest avhopp, mer än var fjärde folkvald har

sedan valet lämnat. Flera av dessa på grund

av uteslutningar. I mars i år hoppade Göran

Kummel, Trol lhättan, av. "Följer man inte

partipiskan åker man ut direkt, man ska sitta

tyst i båten" sade han då. Parti ledningen

hävdade sig då oförstående över kritiken.

Fredrik Andersson ersätts av den sista

ersättaren i kommunen, Maria Cimini.

För tre år sedan kom Bilal Naeem til l

Sverige från Pakistan. Sedan dess

har han läst svenska för invandrare,

men känner inte att han behärskar

språket riktigt än. För två månader

sedan bestämde han sig för att ge

blod, men nekades på grund av att

han inte kunde ti l lräckl igt bra

svenska. Enligt blodcentralen i

Kalmar handlar det om att man ti l l

ful lo ska förstå varandra, och man

menar att man inte kan kräva av

personalen att tala ti l lräckl igt bra

engelska för att inga missförstånd

ska uppstå.

Huruvida detta är riktigt el ler inte

låter vi vara osagt, men hur viktigt är

språket egentl igen? Att kunna

svenska spelar en avgörande rol l för

att kunna integreras i det svenska

Moderaterna toppstyr i
Kalmar
På onsdagen blev Linda Blomdahl

Petersson (M) vald ti l l nytt

oppositionsråd i Kalmar i en

medlemsomröstning. Trodde hon.

Ful lmäktigegruppen valde nämligen

på torsdagen att köra över

medlemmarna och istäl let väl ja Per-

Olof Jonsson. Partiet har i länet

tidigare haft problem med interna

konfl ikter, och det här ti l l taget lär väl

inte dämpa dem. Ett tiotal

medlemmar hoppade i fredags av i

protest.

Utemöbler brann
En man tände på fredagsmorgonen

två marschaller för att värma sig på

Larmtorget i Kalmar. Några

utemöbler inti l l O'learys antändes.

Mannen ifråga ska inte ha blivit

skadad.

Man föll i silo
En man föl l på onsdagen ner i en

silo ti l lhörande Swedspan, som gör

spånskivor, i Hultsfred.

Räddningstjänsten ti l lkal lades och

mannen fördes ti l l Västerviks

sjukhus med benbrott.

samhället, och när det gäl ler barn

och ungdomar är det oftast inte ett

problem, men när det gäl ler

människor som börjar komma upp i

åldrarna är det svårare att lära sig

nya språk. Folkpartiet har länge drivit

ett krav på att man måste kunna

ti l lräckl igt bra svenska för att bl i

svensk medborgare, något som

Sverigedemokraterna givetvis har

hakat på.

Blodgivning förutsätter språkkunskaper



Sverige & Världen
Lärare kräver bättre lön
Torsdagen 20 september samlades

1 800 lärare på Gustav Adolfs torg för

att kräva en löneökning på 1 0 000

kronor. Båda fackförbunden menar att

lärarna, med minst en kvarts mil jon i

studieskulder, måste komma upp på

samma nivå som andra yrken med

motsvarande utbi ldningsnivå.

Åt popcorn - fick
skadestånd
2007 fick amerikanske Wayne Watson

andningsproblem efter att ha ätit

popcorn regelbundet och då inandats

syntetiskt smör. Han har nu ti l ldelats

7,2 mil joner dollar i skadestånd.

2- åring utvisas
Migrationsverkets beslut att utvisa en

2-årig fl icka ti l l Frankrike väcker

känslor hos samtl iga riksdagspartier,

som nu öppnar för lagändring.

Tidigare har bara Vänsterpartiet och

Socialdemokraterna varit för en

sådan.

Expert i konkurs
Hemelektronikkedjan Expert lämnade

på tisdagen i en ansökan om konkurs

ti l l Linköpings Tingsrätt. Över 800

personer förlorar jobbet och samtl iga

1 36 butiker slår igen. För ungefär ett

år sedan lade även konkurrenten

OnOff ner, och många av deras

butiker köptes upp av just Expert. Vad

som händer härnäst återstår att se.

Ahlin stödjer Palestina
Urban Ahlin (S) skriver i en

debattartikel i Aftonbladet att Sverige

bör införa ursprungsmärkning på

varor som kommer från israeliska

bosättningar. Socialdemokraterna

klargör också sitt stöd för ett fritt

Palestina.

Allt sedan den islamfientl iga nidfi lm som

producerats i USA började spridas har

det hål l its stora demonstrationer både

mot fi lmen och landet i arabvärlden. I

vissa länder har det urartat i våld, och i

Libyen angreps det amerikanska

konsulatet. Nu protesterar man också

mot våldet, som man menar att

islamistiska mil iser står för. Natten ti l l

lördagen demonstrerade 30 000

människor i hamnstaden Benghazi i

norra Libyen, och under natten drevs två

av mil isgrupperna ut ur staden. Över 40

skadades och fyra människor dödades i

sammandrabbningarna.

Svensk media har, som är brukl igt,

rapporterat ytl igt och ensidigt om vad de

kallar "arabkrisen". Jag skulle snarare se

det som en fortsättningen på den

arabiska våren; man har fått nog av

Finansminister Anders Borg (M)

presenterade i veckan höstens budget.

Den får som vanligt skarp kritik från

oppositionen. Ulla Andersson,

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska

talesperson, menar att satsningarna är

missriktade. "Den klart största reformen,

sänkt bolagsskatt, gynnar bankerna och

storföretagens ägare men leder inte ti l l

fler jobb" säger hon i ett

pressmeddelande.

Vänsterpartiet vi l l istäl let skapa

arbetsti l lfäl len genom att anstäl la fler i

vård, skola och omsorg, stäl la om ti l l

hål lbar energi och bygga fler bostäder

för unga. "För Vänsterpartiet är ful l

sysselsättning ett överordnat ekonomiskt

mål. Det är dags att investera i jobb och

för Sveriges framtid" fortsätter hon.

På tre år har långtidsarbetslösheten

ökat med 99%, och arbetslösheten

väntas inte minskar den närmsta tiden.

Kritik mot budget

diktatorer och man har fått nog av USA,

och med all rätt. Det senaste decenniet

har tonen i den amerikanska

utrikespolitiken hårdnat, men invasioner

av Afghanistan, Irak och Libyen som

följd. De imperial istiska utlandskrigen

har skördat hundratusentals offer, varav

de allra flesta civi la. Bland annat har

flera barn dödats i stormning av skolor,

som de USA-ledda NATO-styrkorna

trodde var ti l lhål l för tal ibanerna.

USA har börjat tappa fotfästet i

Mellanöstern; i Afghanistan växer sig

tal ibanerna starkare, just på grund av

deras närvaro. Dessutom slåss man mot

de, man tidigare försett med

högteknologiska vapen för att det vid det

ti l lfäl let passade deras intressen. Nej,

måtta aggressionen från amerikanerna

snart nå ett slut, respektera folkrätten!

Protest mot det antiamerikanska våldet



Varje år plockar

välfärdsföretagen ut smått

otrol iga 8 mil jarder i vinst.

Det hade räckt ti l l att

anstäl la 20 000 personer i

offentl ig sektor, och på så

sätt förbättra kvaliteten

inom skola, vård och

omsorg.

I riksdagen har bara

Vänsterpartiet tagit

stäl lning mot vinster i

välfärden, men 1 7

september besluta

Socialdemokraterna i

Malmö för att haka på.

Flera

opinionsundersökningar

visar att 8 av 1 0 svenskar

vil l ha bort vinstintresset

ur välfärden.

Socialism på frammarsch
Organisera dig!
Att engagera sig politiskt kan kännas som ett

stort steg, det kräver en del tid och ork; men

man får sin insats mångfalt ti l lbaka. Nya

kamrater, kunskap och erfarenheter, det får

man ovil lkorl igen. Man kan engagera sig på

flera sätt; fackl igt, partipol itiskt el ler i en

folkrörelse, i LO, Vänsterpartiet el ler ABF.

Oavsett vad som passar dig bäst, organisera

dig för dina och arbetarklassens intressen!

Palestinaföreläsning
30 september arrangerar Kommunistiska

Partiet föreläsningar om situationen i

Palestina i Kalmar och Nybro. Klockan 1 2.1 5 i

Samlingssalen på Kalmar Stadsbibl iotek och

1 6.00 i Pelarsalen i Folkets Hus i Nybro.

Föreläser gör Monzer El-Sabini.

Vänsterpartist rör upp känslor
Christer Olsson (V),

kommunful lmäktigeledamot i Mönsterås, har

rört upp känslor efter att ha skrivit på ett

upprop om folkomröstning mot ett nytt

flyktingboende i kommunen. Det är

Sverigedemokraterna som har tagit initiativet.

Om du gör något fett kan du skicka in en

kort text med bild ti l l

nybrosocial isten@hotmail .com så dyker

det upp här i nästa nummer!

Manifestation för välfärd utan vinst
1 7 september hölls en

demonstration mot privata

vinster i välfärden

arrangerad av nätverket

Välfärd utan vinst i

Stockholm. Hundratals

samlades för att lyssna på

mötet på Sergels Torg.

Talade gjorde bland andra

Göran Greider (S) och

Johan Ehrenberg,

chefredaktör för ETC.

Därifrån tågade man ti l l

Mynttorget, där en

folkriksdag beslutade att

förbjuda vinster i välfärden.

Manifestationen var bara

ett av många initiativ runtom

i Sverige, och personer från

allt från Kommunistiska

Partiet ti l l Mil jöpartiet deltog.

Välfärdsbolagen hävdar inte säl lan att det inte finns någon

motsättning mellan vinst och kvalitet, men det säger sig självt att

man måste dra ner på något om man exempelvis inte vil l satsa

hela elevpengen i skolan, utan ta en del ti l l egen vinning. Det kan

innebära färra lärarledda lektioner, mindre personal på

äldreboendet el ler att man etablerar sin vårdcentral där folk inte

bl ir sjuka så ofta.

Demonstrera mera!



Nybrosocial isten är en oberoende radikal social istisk veckotidning som ämnar uppmuntra ti l l en utvidning av vänsterns tidningsverksamhet- och

förlagsverksamhet, genom att visa hur enkelt det är. Tidningen utkommer varje el ler varannan vecka och trycks i vanl ig skrivare, vi lket ger en

produktionskostnad på ca 5:-/exemplar. Kontakt: nybrosocial isten@hotmail .com

Slå tillbaka nazisterna - organisera dig socialistiskt!




