
Proletärer i alla länder, förena er! 

 

LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG! 

SLÅ TILLBAKA KAPITALETS OCH BORGARSTATENS 

ATTACKER MOT ARBETARKLASSEN OCH FOLKET! 

 
 

Vi firar idag ännu en första maj under borgarstatens undantagstillstånd; ännu en gång stoppar en 

socialdemokratisk regering arbetarklassens demonstrationståg på vår kampdag. Ett undantagstillstånd 

som inte handlar om att stoppa en pandemi, utan som ingår i en lång rad inskränkningar av de 

demokratiska fri- och rättigheterna, en stegvis upptrappning av repressionen och övervakningen mot 

det arbetande folket. Pandemin - som borgarstaten konsekvent har hanterat utifrån att skydda 

monopolkapitalets, storbourgeoisiens intressen samtidigt som arbetarklassens och folkets liv och hälsa 

offras – blir nu ännu en ursäkt (tillsammans med ”brottslighet” och ”terrorism”) för att stärka den 

borgerliga diktaturen och trycka ner allt folkligt motstånd.  

 

Hur mycket borgarna och deras lakejer än försöker avleda vår uppmärksamhet, så blir det allt svårare 

att dölja att grunden för denna politik är klasskampen mellan borgarklass och arbetarklass. Det är ingen 

tillfällighet att vi ser demonstrationsförbud, rasistisk hets, polisiära maktuppvisningar och drönare över 

arbetarkvarteren samtidigt som borgarklassen och dess stat går till attack mot de rättigheter som 

arbetarklassen kämpat sig till under 1900-talet. Imperialismen i hela världen – och den svenska 

imperialismen – befinner sig i en desperat, allmän och slutgiltig kris. De ständigt återkommande 

överproduktionskriserna leder till allt värre finanskriser, och i konkurrensen mellan storföretagen och 

de imperialistiska staterna finns det inte längre utrymme för ”välfärdskapitalism” och eftergifter åt 

arbetarklassen; vinsterna måste maximeras till varje pris, utsugningen av arbetarklassen intensifieras i 

hela världen.  

 

Samtidigt försöker imperialisterna, med supermakterna USA, Kina och Ryssland i spetsen, desperat ta 

sig ur sin kris med sin gamla beprövade metod: folkmord och imperialistiska krig. De enorma profiter 

som imperialisterna – och den svenska imperialiststaten – drar in genom utsugningen av de förtryckta 

nationerna i tredje världen utgör grunden för deras makt och rikedomar, och de svenska imperialisterna 

deltar aktivt i de ständiga utrotnings- och plundringskrigen mot dessa länder (såsom i Libyen, 

Afghanistan, Mali) och försöker förgäves krossa de förtryckta folkens motstånd. Supermakterna och de 

övriga imperialistmakterna slåss ständigt om kontrollen över dessa kolonier och halvkolonier, och för 

att på nytt dela upp världen emellan sig förbereder de sig nu för ett nytt imperialistiskt världskrig om 

världsherraväldet. Sverige är inte på något sätt neutralt (och har aldrig varit det), utan deltar i dag i stor 

skala i USA:s krigsförberedelser, och det krig de nu övar inför kommer oundvikligen att drabba även 

Sveriges arbetande folk. 

 

Trots att det blir allt svårare så försöker den härskande klassen fortfarande upprätthålla illusionen av 

”demokrati” och inbilla oss att vi kan välja vilken politik som ska genomföras. I själva verket styrs alla de 



parlamentariska partiernas politik av den imperialistiska monopolbourgeoisiens behov och av den kris 

den befinner sig i. Så kallade ”demokratiska socialister” kan föreslå symboliska ”välfärdsåtgärder” och 

något ”mildare” attacker på våra rättigheter och livsvillkor, men inga val eller parlament kan lösa 

imperialismens kris eller på riktigt ändra politikens riktning. Några partier väljer att satsa på öppet 

rasistisk och fascistisk hets, andra väljer att framställa sig som ”antirasister” och ”liberaler” – men 

allihop hjälps de åt att främja hetsen mot ”invandrarna” och vända uppmärksamheten bort från 

klasskampen med sitt prat om ”integration” och ”kultur”; allt för att hålla arbetarklassen splittrad och 

bereda vägen för den intensifierade utsugningen och folkmordskrigen.  

 

Samtliga partier, inklusive det ledande skiktet inom den s.k. ”vänstern” både inom och utanför 

parlamentet, svär trohet till borgarklassens våldsmonopol och stödjer dess imperialistiska krig. Dessa 

falska ”arbetarledare” utför villigt sin uppgift; att ta ifrån arbetarrörelsen dess ideologi, dess 

internationella enhet, dess motstånd mot imperialismens krig; och manar oss nu till att lyda staten och 

rösta i borgarklassens val. Och de är alla med när de härskande nu förbereder nya lagar och åtgärder 

mot s.k. ”extremistiska” organisationer – d.v.s. de som inte godkänts av kapitalet och dess närmaste 

lakejer.  

 

Allt detta är den härskande utsugarklassens desperata reaktion på det faktum att världens arbetarklass 

och folk inte ger upp, utan tvärtom reser sig allt mer i kamp för sina rättigheter och mot den rådande 

ordningen. Runtom i världen kämpar klassen och organiserar sig. Genom sina Kommunistiska Partier 

leder proletariatet miljontals arbetande och fattigbönder i folkkrig, som i Peru, Indien och Turkiet, för att 

med vapen i hand krossa de reaktionära staterna och bygga ett nytt samhälle. Arbetare i hela världen, 

och även i Sverige, fortsätter att trotsa de falska, revisionistiska ”arbetarledarnas” uppmaningar till 

kapitulation och mobiliserar sig i storstrejker och militanta demonstrationer. De förtryckta folken gör 

fortsatt hjältemodigt motstånd mot de imperialistiska inkräktarna, men behöver arbetarklassens ledning 

i sin kamp för att den inte gång på gång skall bli förrådd och ledd på avvägar under ledning av borgerliga 

och feodala krafter.  

 

Det åligger varje klassmedveten arbetare att inte låta sig luras av borgarnas politiska spel; att en gång 

för alla bryta med de falska ”arbetarledare” som säljer ut vår klass och uppmanar oss till lugn och 

lydnad; att ta upp kampen mot borgarstaten, dess polisterror och fascistiska hetskampanjer; att kämpa 

för arbetarrörelsens enhet med världens förtryckta folk mot imperialismen och dess krig. Detta innebär 

idag att kämpa för att bygga ett verkligt arbetarparti, den svenska arbetarklassens förtrupp, ett 

Kommunistiskt Parti för att leda arbetarklassens revolution, krossa borgarstaten, bygga arbetarstaten 

och socialismen för att sedan fortsätta revolutionen tillsammans med världens folk tills det inte längre 

finns några klasser eller någon utsugning.  

 

LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG! 

RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL, MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 

KROSSA BORGARSTATEN OCH DEN REAKTIONÄRA REPRESSIONEN! 
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