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I det här numret

Til l kritik av synen på Syrien

Glasbruken läggs ned

Val i Venezuela

Star Trek-social ism

NY RADIKALTIDNING
Studera Kämpa Lär!

Ideologi, analys
och kultur
från vänster

SpridNybrosocialisten!
Är det verkl igen så förbaskat radikalt med
Lenin och Mao? Är det vettig praktik att
springa omkring och vifta med
leksaksvapen gällt skrikandes
"revolution"? Tycker Jonas Sjöstet om ost?
Lär dig al lt du behöver veta i Davids Lilla
Röda.

I det här numret: Klassförrädarna.



Opinion
Att studera Marxidag
Häromdagen hittade jag en bok som

heter "Med Marx - i tiden". Den är tryckt

1 979 och lanseras som Kommunistisk

Ungdoms grundkurs. Numera heter

förbundet Ung Vänster och håller

studiecirklar i Kämpa Lär! som tar upp

historiematerial ismen och klassfrågan,

men inte är i närheten av en så

uttömmande genomgång av marxismen

som den här blågula boken med Marx

iförd solglasögon på framtiden.

De något gulnade sidorna går inte bara

igenom klasskil lnader, reformism och

statsmonopolitisk kapital ism, det finns

också kapitel som heter "Kapital, pris och

profit", "Kapitalackumulationen" och

"Lenins fem punkter". Idag kan man

skämta om profitkvotens fal lande tendens

som en makalöst invecklad term som

man aldrig kommer behöva lära sig, men

på sjuttiotalet insåg man vikten av att al la

medlemmar förstod begreppet och kunde

bruka det i sin analys av samhället.

Vid den här tiden så var skolningen av

medlemmarna högsta prioritet, och

meningen var att al la skul le kunna

applicera den marxistiska teorin på det

svenska kapital istiska samhället på ett

korrekt sätt, eftersom det bland annat gav

kunskap i bakgrunden ti l l förbundets

stäl lningstaganden i ol ika sakfrågor.

Vad har då hänt med de här studierna?

Jag har varit på marxistiska

fördjupningskurs i Ung Vänster-regi, men

det är inte direkt storfinansen man

diskuterar på centrala arrangemang.

Detsamma gäller Vänsterpartiet och de

allra flesta organisationer på

vänsterkanten. Det här är dock något

som börjat ändras, både Vänsterpartiet

och SAC har kongressbeslut på att

studier ska ta större plats i det interna

arbetet. Det kommer att leda ti l l både mer

kunskap i sakfrågor och djupare

ideologisk skolning, och jag är okuvlig i

min åsikt att en kombination av dessa

det är inte direktstorfinansen mandiskuterar påcentralaarrangemang
krävs. Det är inte så stor mening att

lyssna på ett föredrag om sjukvårdens

brister utan att ha ial lafal l någon hum om

vad marxismen handlar om, och samtidigt

är det meningslöst att läsa marxistisk

teori om man inte besitter ti l lräckl igt stor

sakkunskap för att kunna applicera den.

Är det då rimligt att kräva av varje

vänsterpartist att hen sätter sig ner och

läser Das Kapital? Givetvis inte. Man kan

studera Marx utan att läsa en enda av

hans texter. Per Månssons Karl Marx - En

introduktion är ett utmärkt exempel på

Marx förklarad på ett lättförståel igt sätt,

vi lket verkl igen behövs i början, i

synnerhet eftersom de flesta

översättningarna av hans egna verk har

åtskil l iga decennier på nacken.

Avslutningsvis, behöver man verkl igen

läsa Marx? Det enkla svaret är att ja, det

behöver man. Men det behöver inte vara

tråkigt att göra det, man kan med fördel

göra det hela ti l l en studiecirkel och läsa

ti l lsammans med sina vänner, el ler lyssna

på en föreläsning om det hela. Man kan

faktiskt hitta rätt djup ideologi i det gamla

proggbandet Knutna Nävars olika texter.

Så gå hem och börja studera!

Om
Nybrosocialisten
Nybrosocial isten drivs helt och

hållet av ideella krafter.

Skribenter som har något att

säga skickar in texter ti l l

redaktionen som klipper ihop

tidningen i gratisprogrammet

Scribus. Första numret trycktes ut

i skrivare, men numera ligger

al lting på nätet.

Tidningen börjar nu ta form.

Från att ha börjat som några

texter ihopklippta utan särskild

ordning och nyheter om ugglor

finns det nu en tanke bakom det

hela, någonting bakom varje

artikel och varje analys. I det här

numret görs reklam för diverse

vänsterpublikationer på baksidan,

och det finns också en kultursida.

Vad är då syftet med

Nybrosocial isten? Är det att förse

nybroborna med heltäckande

nyhetsbevakning? Nej, ti l l det

finns redan kommersiel la

tidningar ti l l det. Vi ämnar

åstadkomma två saker; för det

första vil l vi sprida social ismens

idé, oavsett om politiken kommer

från Vänsterpartiet el ler

Hamnarbetareförbundet, och för

det andra uppmuntra ti l l en ökad

tidningsverksamhet. Det räcker

inte med Flamman, Proletären

och Arbetaren, med några tusen

exemplar vardera, vänstern

måste satsa lokalt och storskaligt.

Målet måste ju vara att varje

större kommun har en egen

vänstertidning, men det finns ju

uppenbarl igen potential även i

mindre kommuner som Nybro.

Förra numret har ti l l dags dato

haft över 200 unika hämtningar

från hemsidan, och med det här

numret satsar vi högre! Minst 300

nedladdningar är målet. Hjälp oss

att nå det genom att sprida

Nybrosocial isten!



Nybro
Ung Vänster satsar i
Nybro och Kalmar
Ung Vänster har den

senaste tiden arbetat för att

få igång lokalorganisationer i

Kalmar och Nybro, ett arbete

som har inkluderat öppna

möten, bokbord,

affischeringar,

flygbladsutdelning och

protester. Närmast kommer

man att satsa på en

manifestation på

Kristal lnattens Minnesdag i

Kalmar 9 november, då alla

ungdomsförbund i

kommunen (utom

Sverigedemokratiska

Ungdomsförbundet) bjuds in

för att hål la ett kort appelltal

efter fackeltåget.

Om du är intresserad av

att engagera dig för en

jämlik, rättvis värld kan du

gå med i Ung Vänster! Maila

nybro@ungvanster.se eller

ring 0768-699669 för

kontakt, oavsett om du bor i

Nybro, Kalmar, Öland eller

någon annanstans i

närheten.

Palestinamöte
Söndagen 30 september

arrangerade Kommunistiska

Partiet ett öppet möte om

Palestinai Folkets Hus.

Talade inför femtontalet

åhörare gjorde Monzer el-

Sabini, palestinaaktivist och

ordförande i Emmaus

Björkå. Han tog bland annat

upp historien bakom

konfl ikten med Israel och hur

man kan arbeta för att häva

ockupationen. Utanför höll

arrangörerna bokbord och

man berättade också kort

om partiets verksamhet.

I tisdags nåddes vi av beskedet att

glasbruken i Orrefors och Åfors, både ägda

av New Wave Group, läggs ned, samtidigt

som man göra stora nedskärning i Kosta.

Totalt varslas 1 30 personer. Anledningen ska

vara att glasbruken går med mil jonförlust. Inte

nog med att folk bl ir arbetslösa, orternas

turistnäring ti l l intetgörs i stort sett av

nedläggningarna.

Det hela slår i synnerhet hårt mot Nybro,

som nu inom kort tid har sett flera

nedläggningar och konkurser, exempelvis

Hammarstedts (som vi tidigare skrivit om).

För en liten bruksort är det svårt att ta, i

synnerhet med tanke på den redan minst

sagt skrala arbetsmarknaden.

IF Metal l är starkt kritiska ti l l nedläggningen.

Orrefors avdelningsordförande Peter

Danielsson säger "Det är tragiskt, jag bl ir

gråtfärdig och saknar ord". Han fortsätter

med att berätta att de har bra kontakt med

fackförbunden Unionen och Ledarna och nu

ska sätta sig ner vid förhandlingsbordet.

I Orrefors bor strax över 700 personer, och

Tredje oktober sammanträdde

Barn- och utbi ldningsnämnden i

kommunhuset i Nybro. På

dagordningen stod bland annat

frågan om nedläggning av

Transtorpsskolan, något som

engagerat både föräldrar och

andra. Socialdemokraterna,

Moderaterna och Mil jöpartiet

lyckades ti l lsammans driva

förutom glasbruket finns där också sågverk

och en glasskola med riksintag, som så sent

som 201 0 flyttade ti l l nya lokaler. Åfors är i sin

tur hälften så stort.

Enl igt Statistiska Centralbyrån hade

Sverige i augusti en arbetslöshet om 7,2%,

medan den för ungdomar var tre gånger så

hög. Även om den inte är i närheten av

siffrorna i Spanien eller Grekland så är den

alldeles för stor för att regeringen ska kunna

komma undan med att hävda att Sverige

klarade sig ur finanskrisen. Huruvida en

socialdemokratisk regering hade gjort bättre

ifrån sig är ovisst, men faktum är att det råder

massarbetslöshet i Sverige och att var femte

ungdom går utan arbete.

Orrefors läggs ned - 1 30 varslas

igenom beslutet, medan

Vänsterpartiet och Folkpartiet

reserverade sig.

Ung Vänster var på plats inne i

kommunhuset med både plakat

och flygblad, en aktion som trots

en förbannad kommunchef gick

bra. Inne i sammanträdessalen

hade också ett stort antal

föräldrar samlats.

Protest mot nedlägging av Transtorpsskolan



Sverige & Världen
Svag Reinfeldt i partiledardebatt
I veckan debatterade parti ledarna för de åtta

partierna diverse frågor i tvåan. Det som togs

upp var bland annat jobben, privata vinster i

välfärden, där Socialdemokraterna framhävde

att de var för, och invandringen. Jimmie

Åkesson blev helt isolerad när det väl kom ti l l

hans partis hjärtefrågor, när al la andra lade

fram sakliga argument mot hans politik.

Stefan Löfven gjorde bra ifrån sig i sina

dueller med Reinfeldt, som var ovanligt blek

och enligt flera retorikexperter sämst i

debatten. Jonas Sjöstedt fick i al lmänhet

goda betyg.

Debatten var ovanligt hetsig för att ske i en

mellanvalsperiod, men i det stora hela

presenterades inte några nyheter av viktigare

art.

Danskar går ut i ölstrejk
I Danmark har lagerarbetarna på Carlsberg

gått ut i strejk. Det handlar dock inte om

kortare arbetstid el ler högre löner, utan om

att företaget nu begränsar arbetarnas

öldrickande; numera får man bara dricka

starköl på lunchtid.

Fackförbundet Dansk Industri har gått ut och

visat sitt stöd för arbetarna, vi lket har lett ti l l

flera sympatistrejker.

Enl igt avtalet har man rätt att dricka tre

starköl om dagen, och de strejkande menar

att man inte hinner med så många under

lunchen. Strejken rör flera avdelningar i

landet.

2005 förekom en liknande konfl ikt, då de

arbetande vid Harboe bryggeri strejkade när

de inte längre fick dricka sin ranson om sex

öl vart de vil le i lokalerna. Hur

nykterhetsrörelsen stäl ler sig i frågan förtäl jer

inte historien, men man kan väl anta att de

inte är odelat positiva ti l l stridsåtgärderna.

''Al lah , Syria , Bashar! ! ''

' 'Gud, Syrien, Bashar! ! ''

Ja så lyder slagorden i Damaskus

och Aleppo. Det syriska

inbördeskriget är en konfl ikt som

knappast lämnar någon oberörd, al la

har en åsikt, och ofta samma åsikt.

Konfl ikten i Syrien började som en

legitim protest mot det styrande

Baathpartiets maktful lkomlighet och

diktatoriska välde. Så långt var

protesterna något bra som även gav

resultat i form av parlamentsval och

en förändrad konstitution. I

parlamentsvalet vann Baathpartiet

med stöd av en rad partier, bl .a.

kommunisterna och

socialdemokraterna, över det stora

trotskistiska

partiet och dess all ianspartners.

Kritik har riktats mot valet, det ska

man inte sticka under stol med, men

det är uppenbart att Bashar al-Assad

har stort stöd hos folket.

I Damaskus är det dagligen

manifestationer ti l l stöd för regimen,

visserl igen anordnade av regimen,

men ingen tvingas dit, ändå är det

mellan 1 0 - 20 000 personer nästan

varje gång.

Har detta någon gång visats i västl ig

media? Eller att 80 % av Druserna

som bor på Golanhöjden, som sedan

1 967 är ockuperat av Israel, stöttar

regimen? Jag har sett ett inslag, på

53 sekunder. Det var al lt. Punkt slut.

Istäl let fokusera media på att visa

oppositionens sida av konfl iten. Man

visar massgravar där påstådda

regimkritiker l igger döda.

Men om man gräver djupare i det

hela ser man att de som ligger i

massgravarna ofta är

regimsupportrar. Många berättar

även efter massakern i Hula hur man

hört diverse arabiska dialekter från ti l l

exempel Saudiarabien och andra

gulfstater. En av rebellernas främsta

argument för att det var regimtrogna

personer som gjort det var att några

hade regimtrogna slagord i pannan.

Är det de säkraste man har att gå på?

På riktigt? Vart tog det kritiska

tänkandet vid?

Jag menar inte att regimen i

Damaskus är en grupp änglar som

bara vil l väl, det är inte det jag vil l

säga. Jag är ti l l exempel mycket

kritisk ti l l behandlingen av den

kurdiska minoriteten och förbudet mot

PKK och andra befrielserörelser, samt

även den stor-syriska nationalism

som finns från regimens sida. Men

frågan är om inte resten av landets

minoriteter, som nu är som vilket

syrier som helst, kommer få det

sämre om rebellerna kommer ti l l

makten.

För rebelltrupperna kan kalla sig för

frihetskämpar och demokratiaktivister

men kommer fortsätta vara

saudistödda al-Qaida förband. FSA,

Fria Syriska Armén, är en lös

sammansättning av allt från mil itanta

islamister ti l l l iberaler. FSA är så pass

splittrade att de redan börjat bekämpa

varandra.

För att kunna rädda sig själva ropar

man på stöd från USA och

Storbritannien, som i utbyte får en

utpost i mellanöstern, något man

förlorade i och med att Mubarak föl l .

Om Syrien fal ler i amerikanska

händer så kommer ett kärnvapenkrig

mot Iran inte vara långt bort, något jag

inte tror någon vil l . Så frågan är om

det är värt det att den syriska

oppositionen får makten. Jag tycker

inte det.

Till kritik av synen på Syrien



Ideologi
"En kommunist bör vara vidsynt,

ståndaktig och aktiv, betrakta

revolutionens intressen som sitt liv

och underordna sina personliga

intressen dem som hör revolutionen

till. Han böralltid och allestädes hålla

fast vid principer och föra en outtröttlig

kamp mot alla felaktigaidéer och

handlingar, i syfte att befästa partiets

kollektiva liv och stärka banden

mellanpartiet och massorna. Han bör

bry sig mer om partiet och massorna

än om någonprivatperson och mer om

andra än om sig själv. Endast då kan

han anses vara en kommunist."

-Ur Citat ur Ordförande Maos verk,

kapitlet "kommunister". Mao var,

som kan läsas i texten, av åsikten

att kampen för kommunismen var

överordnat alla andra personliga

intressen, då kommunismen i sig

var alla arbetare och bönders

egentliga intresse. Således skulle

man underordna sig partiet.

"Förbundet har haft olika namn och

olika inriktningar under årens lopp,

och precis som samhället har

utvecklats mycket sedan vi bildades

1903 så har vår organisation

genomgått stora förändringar.

Samtidigt har vi bevarat mycket. Vår

organisation präglas fortfarande

starkt av frågor som stått i centrum

genom historien, som antifascism,

antimilitarism och internationalism.

Insikten om de allvarliga

miljöproblemen präglas också vår

politik. Ung Vänster analyserar

verkligenheten och utformar sin politik

med hjälp av marxistiska och

feministiska teorier. Vårt mål är ett

klasslöst samhälle, fritt från förtryck -

ett kommunistiskt samhälle."
-Ur Ung Vänsters principprogram

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

liberala 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!

Davids Lil la Röda
Klassförrädarna



Vänstern på frammarsch
VSF Kalmar bildas
På kvällen andra oktober höll VSF, Vänsterns

Studentförbund, konstitutionerande årsmöte

på Linnéuniversitetet Kalmar. Man antog en

verksamhetsplan, som ti l l stor del fokuserar

på studier, och valde en styrelse. Klubben ska

under verksamhetsåret också arbeta med den

nationel la kampanjen om utbildning som

rättighet. Ti l l ordförande valdes Elsa Berg.

Vad hände i Libyen?
I den här broschyren ger Ulf Bjerén (Folket i

Bi ld/Kulturfront) den bästa sammanfattningen

på svenska om vad som egentl igen hände i

Libyen. Han går både kort igenom Libyens

historia och beskriver hur upproret startade

och hur ol ika internationel la aktörer agerade.

Många myter spräcks.

Broschyren om 1 5 sidor kostar 1 0:- och ger en

snabb med utförl ig bi ld av vad som hände i

Libyen ur ett anti imperial istiskt perspektiv. Den

bestäl ls enklast genom att maila

nybrosocial isten@hotmail .com. Begränsad

upplaga.

Natten ti l l måndagen, svensk tid, gick

Venezuelas 1 9 mil joner

röstberättigade ti l l val. I de senare

opinionsmätningarna var det jämt,

och högerkandidaten Henrique

Capri les såg att ut att vinna när de

första rösterna räknats. Men sittande

presidenten Hugo Chavéz, som

representerar social istpartiet PSUV,

kom igen och vann ti l lslut med 54

procent av rösterna. Således kan

Venezuelas arbetare och bönder

pusta ut. För även om Capri les

lanserade sig själv som en mitten-

vänsterkandidat så råder inga tvivel

om att han hade fört landet ti l lbaka ti l l

den nyliberala ordning som härskade

innan Chavéz valseger 1 999.

Chavéz har av utländsk, och för

den delen inhemsk, borgerl ig media

betraktats som en auktoritär galning

som har kört Venezuelas ekonomi i

botten.

Sveriges lärare demonstrerar mot
uselt avtal

De senaste veckorna har

sett en upprörd lärarkår, vars

två fackförbund har tecknat

ett avtal med SKL som

strider mot den kamp för 1 0

000 mer i lön som man har

slagits för. Istäl let för 1 0 000

mer i månaden får man i år

nöja sig med 1 1 00. De

kommande tre åren (avtalet

löper över fyra år) är ännu

ovissa. Krav på de båda

förbundsordförandenas

avgång har väckts från flera

håll .

Så sent som i förra

månaden hölls en stor

lärardemonstration i

Göteborg där deltagarna

skanderade "strejk, strejk,

strejk".

Lärarna organiserar sig i två olika

förbund; Lärarnas Riksförbund

(LRF) som organiserar behöriga

lärare och studie- och

yrkesvägledare och som är

anslutet ti l l SACO, och TCO-

förbundet Lärarförbundet (LF)

Avtalet i korthet
Lärarna får 4,2 procent i

löneökning 201 2, och

minst l ika mycket som

andra 201 3. Inga

garanterade

löneökningar 201 4 och

201 5. Möjl ighet att säga

upp avtalet det sista året.

En ny anstäl lningsform

för nyexaminerade lärare

under

introduktionsperioden.

Tre arbetsgrupper

ti l lsätts. De ska hantera

individuel la löner,

arbetsbelastningen och

arbetstiderna.

Givetvis får man inte

strejka.

Men fattigdomen har halverats sedan

han kom til l makten, al la har ti l lgång

ti l l skola och sjukvård, den statl iga

matkedjan säljer basvaror för långt

under marknadspris och den

deltagande demokratin har utökats så

pass att al la har inflytande över sin

l ivssituation.

Efter valet 2002 iscensatte USA och

den lokala högern en statskupp (som

Capri les för övrigt deltog i), som efter

48 timmar dog ut på grund av Chavéz

massiva stöd bland folket.

Fortfarande försöker flera

kommersiel la media att uppmana ti l l

statskupp och lynchning av

presidenten.

Det finns mycket kvar att göra i

Venezuela. Korruptionen i den

borgerl iga statsapparaten är utbredd,

det dödliga våldet har eskalerat och

underhållet av vägar är eftersatt.

Tiden för att ta itu med de problemen

kommer nu.

Valet i Venezuela

som ansluter även obehöriga

lärare, pedagoger och skolledare.

Det finns viss konfl ikt förbunden

emellan, och även om man

förhandlar gemensamt så finns

det inga planer på att slå ihop

organisationerna.
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Recension: Med Stalin som Gud

Magnus Utviks kritikerrosade bok Med Stalin

som Gud beskriver hur han lämnade

Kommunistisk Ungdom för att spendera tre år

i den sektl iknande organisationen

Kommunistiska Partiet i Sverige. Han

beskriver al lt från olika kommunistpartiers

syn på Sovjetunionen ti l l det vardagliga

arbetet i dessa.

Boken är välskriven och tjänar för dagens

vänster både som ett intressant inslag i vår

historia och nyttig självkritik. Bland annat tas

karriärism, intel lektual ism och hur man tar

ner en organisation inifrån upp. Det är

kanske inte slående hur ol ik KPS den

svenska vänsterrörelsen är idag, med tanke

på att partiet under sina femton år aldrig

hade mer än 1 00 medlemmar.

Med Stalin som Gud rekommenderas

starkt, oavsett om man vil l veta mer om hur

man arbetade på 80-talet el ler är intresserad

av Utviks personliga engagemang.

Star Trek. Det nördigaste av jordens

alla nördigaste saker? Om man vil l

se det på det viset, kanske. Men

faktum är att när Star Trek först

sändes i slutet av 60-talet så var det

en serie med en utopisk framtidssyn

och för USA många kontroversiel la

inslag, som att ha en svart kvinna

som officer, ti l l exempel.

På Star Treks jordklot finns det

inga pengar, ingen privategendom

och inga krig; fattigdom, hunger och

allvarl iga sjukdomar är sedan länge

utrotade. Alla har l ika ti l lgång ti l l

jordens resurser. Det finns ti l l och

med en utomjordingsart som ska

förestäl la kapital ister, och

framstäl lningen av dessa är inte

nådig.

Genom åren har Star Trek stått i

främsta ledet för kvinnors rättigheter,

antirasism och en rättvis värld. I

originalserien (som har fått fyra

långl ivade spinoffs) finns förutom

den svarta kommunikationsofficeren,

kapten Uhura, också en ryss och en

asiat. Den kanske mest ikoniske

karaktären, mr. Spock, har spetsiga

öron och skulle från början varit röd

och haft svans. Jorden är med i en

planetfederation, i vi lken hundratals

arter möts för fredl ig handel och

vetenskapligt och kulturel lt utbyte.

Allt är givetvis inte frid och fröjd,

det hade varit en ganska tråkig tv-

serie isåfal l . Det finns flera element

som hotar människornas välstånd.

Oftast är det mer krigiska

utomjordingar, men det kan också

vara interna splittringar och

moraliska dilemman, och just det

sista är något som går som en röd

tråd genom alla fem serier, sex om

man räknar med den animerade

versionen från sjuttiotalet.

Hur har människorna klarat av allt

det här, hur upprätthål ls välståndet?

Det handlar om ti l lgång ti l l nästinti l l

obegränsad energi. Man utnyttjar

både fusionskraft och den massiva

mängd energi som uppstår när

antimateria ti l låts koll idera med

vanlig materia. På grund av detta

kan man transportera sig ungefär

vart man vil l på jorden inom några

sekunder, självklart med vissa

begränsningar, resa ti l l andra

stjärnor på relativt kort tid och,

kanske viktigast av allt, framstäl la

mat och många mediciner ti l lsynes

från ingenting.

Det är inte al ltför säl lan man hör

diskussionen om huruvida man kan

betrakta jorden som en social ism.

Och för al l del, utan privategendom

drivs al la restauranger och

nöjesattraktioner helt utan

vinstintresse, det mesta ägs

gemensamt och man får det man

behöver. Men vad man ska komma

ihåg är att det faktiskt bara händer

på tv. Det finns otal iga motsägelser

och problem som inte tas om hand,

Star Trek-socialism
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