
Proletärer i alla länder, förena er! 
 

FÖR ARBETARMAKT OCH SOCIALISM! 
KROSSA DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN! 

 
 

Den härskande borgarklassen i Sverige fortsätter att intensifiera sina attacker på arbetarklassens och folkets 
rättigheter och levnadsvillkor. Rättigheter som vi kämpat oss till, som anställningsskyddet, strejkrätten o.s.v., vill de 
nu avskaffa en efter en, samtidigt som sjukvård och kollektivtrafik tillåts förfalla. Den kompromiss som var den 
socialdemokratiska ”välfärden” lyckades under några årtionden stabilisera kapitalismen och hålla nere 
klasskonflikten, men är inte längre varken möjlig eller önskvärd när hela det kapitalistiska världssystemet – 
imperialismen – befinner sig i sin allmänna och slutliga kris, och utsugarna inte längre lever under något omedelbart 
hot om arbetarrevolution. Det som kallas ”nyliberalism” är i själva verket varken ”nytt” eller ”liberalt” utan helt enkelt 
vanlig ohöljd kapitalism, där det enda som räknas är borgarklassens behov av ständigt större profiter.  
 
Idag, då de imperialistiska supermakterna USA, Kina och Ryssland och alla de mindre imperialistmakterna – Sverige 
inkluderat – intensifierar utsugningen och förbereder sig för ännu mer imperialistiska omfördelnings- och 
plundringskrig, så behöver borgarna samtidigt hantera klasskonflikterna och upprätthålla och stärka sin diktatur, den 
borgerliga staten. Även i Sverige har de återupplivat metoden att dela in arbetarklassen i grupper som kan vändas mot 
varandra; den rasistiska hetsen är det ideologiska verktyget för att möjliggöra utnyttjandet av invandrare från de 
förtryckta nationerna som ett särskilt undertryckt och rättslöst skikt av arbetare och på så vis försvaga hela 
arbetarklassen. Det är detta som döljer sig bakom propagandan om ”invandringsproblemet” och ”integrationen”. Den 
förslumning och arbetslöshet som kapitalet skapar används som ursäkt för att stärka borgarstatens repressiva 
våldsapparat: militariseringen av polisen, övervakningen, avlyssningen och det stegvisa avskaffandet av ”rättsstaten” 
är desperata åtgärder för att stärka den borgerliga diktaturen inför kommande klasstrider. Tendensen till fascism och 
öppen diktatur ökar nu i hela världen, oavsett om den marknadsförs med pratet om ”mänskliga rättigheter” eller med 
öppet rasistisk och fascistisk hets.    
 
För att bevara åtminstone en del av befolkningens lojalitet och lydnad gentemot den borgerliga staten upprätthåller de 
fortfarande skenet av ”demokrati” med hjälp av en riksdag där inget parti tillåts ifrågasätta utsugarsystemet; där en 
påstådd ”vänster” ibland tillåts mildra en och annan attack på arbetarklassen men i slutändan ger sitt fulla stöd åt 
utsugarsystemet, det borgerliga våldsmonopolet och imperialismens folkmordskrig. De slänger sig med tomma löften 
om ”socialism”, men vad de i praktiken eftersträvar är en något stabilare kapitalism med en ”välfärd” finansierad 
genom plundringen av tredje världens arbetande folk; de är vad Lenin kallade ”socialchauvinister”, d.v.s. socialister i 
ord men pro-imperialistiska krigshetsare i handling.  
 
Efter nästan två sekel av arbetarkamp så vet vi av bitter erfarenhet att kapitalismens utsugarsystem inte kan 
avskaffas genom reformer eller ”demokrati” inom den borgerliga statens ramar, och inte heller genom enbart 
ekonomisk, facklig kamp. Ständigt nya ”arbetarledare” fortsätter att låta sig köpas av kapitalet och överge marxismen 
och arbetarrörelsens mål och principer i utbyte mot egna privilegier och några smulor av ”välfärd”. Det är dags för 
arbetarklassen att vända ryggen åt denna återvändsgränd och åta sig sin roll som borgarklassens och kapitalismens 
dödgrävare, som det står i Manifestet. Vi behöver inte en ”vänster” av byråkrater och karriärister, utan ett arbetarparti 
av klassmedvetna, dedikerade revolutionärer. Ett parti för att leda hela arbetarklassens kamp och förena alla de 
folkliga kamperna – för våra rättigheter, mot rasismen och fascismen, mot kvinnoförtrycket och mot imperialismens 
utsugning och krig – för att kunna krossa den borgerliga staten, bygga arbetarstaten och socialismen och fortsätta 
revolutionen tills det inte längre finns några spår av utsugning och klasser. Revolutionen är idag huvudtendensen i 
världen, och imperialisternas system är ruttet ända in i märgen. Överallt reser sig arbetarklassen och folken i uppror, 
och i Peru, Indien, Turkiet och andra länder går maoistiska Kommunistiska Partier i spetsen för miljontals beväpnade 
arbetare och bönder i folkkrig och väpnade uppror. Med vapen i folkets händer bygger de det nya samhället och 
krossar det gamla utsugarsamhället, i stället för att hjälpa utsugarna att bevara det i några år till.  
 
FÖR ARBETARMAKT OCH SOCIALISM! 
KROSSA DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN! 
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN! 
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