
Proletärer i alla länder, förena er! 

LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG! 
NED MED BORGARSTATEN! MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 

 

 
 

"För oss är det inte fråga om en förändring av privategendomen utan om dess förintande, inte om ett överslätande av 
klassmotsättningarna utan om ett upphävande av klasserna, inte om förbättring av det bestående samhället utan om 
grundandet av ett nytt." (K. Marx & F. Engels) 
 
"Endast skurkar eller dumhuvuden kan tro att proletariatet måste vinna majoritet i val som genomförs under bourgeoisiens 
ok, under löneslaveriets ok, och att det ska vinna makten efteråt. Detta är höjden av dumhet eller hyckleri; det är att ersätta 
klasskampen och revolutionen med röstning, under det gamla systemet och med den gamla makten." (V.I. Lenin) 
 
"Historiskt sett för alla reaktionära krafter, som befinner sig på randen till förintelse, en sista desperat kamp mot de 
revolutionära krafterna, och en del revolutionärer låter sig för en tid bedras av denna manifestation av yttre styrka men inre 
svaghet. De fattar inte det viktiga faktum att fienden närmar sig förintelsen medan de själva närmar sig segern. De 
fascistiska krafternas uppkomst och det aggressionskrig som de under några år har fört är just jämt uttrycket för denna 
sista desperata kamp" (Mao Tse-tung) 
 
När vi idag firar arbetarklassens dag, det internationella proletariatets dag, så gör vi det i en tid då hela det kapitalistiska 
systemet – imperialismen – sjunger på sista versen. Även om utsugarna fortsätter att håva in enorma profiter på 
arbetarklassens och de förtrycka folkens bekostnad, och fortfarande upprätthåller sin diktatur med hjälp av sina stater, 
sina arméer, sina poliser och hela sitt anhang av köpta intellektuella och politiker, så blir sprickorna i systemet allt större. 
Arbetarklassen och de förtryckta folken reser sig överallt i uppror; i folkkrig och väpnade kamper under proletär ledning 
(som i Peru, i Indien och andra länder) och i gatustrider och vilda strejker även i de imperialistiska länderna, såsom i 
Frankrike, USA och även Sverige. Det blir allt tydligare att det bara finns två vägar: den ena är borgarklassens, 
imperialisternas väg, som innebär mer plundrings- och erövringskrig, utsugning och förtryck, fascism och rasism, allt mer 
öppen diktatur, kvinnoförtryck och miljöförstöring. Den andra är arbetarklassens väg, som innebär att störta 
imperialisterna och alla utsugarna och hela deras system, beslagta deras egendom, upprätta arbetarklassens makt, 
genomföra den socialistiska revolutionen och fortsätta den ända tills det inte längre finns något kvar av klassamhället, 
utsugningen, krigen och förtrycket.  
 
I sin desperation försöker de imperialistiska supermakterna (USA, Kina och Ryssland) och alla de andra imperialist-
makterna (inkl. Sverige) nu rädda sitt system ur krisen med ännu mer krig och folkmord för att på nytt dela upp världen 
emellan sig. För att försöka slå ner arbetarklassens och folkens motstånd har de återigen dragit fram fascismen ur 
gömmorna, samtidigt som de fortfarande försöker lura oss med myten om den borgerliga ”demokratin”, om de ”mänskliga 
rättigheterna” och med löften om ”välfärd”, d.v.s. några ynka smulor som faller ner från borgarnas bord.  
 
I Sverige liksom i andra länder håller sig borgarklassen med ett parlament och en samling partier från höger till s.k. 
”vänster”, som alla har uppgiften att genomföra kapitalets politik och dra med sig olika samhällsskikt till försvar för 
utsugarsystemet och dess imperialistiska krig. Några gör det med ohöljd fascism och rasism, andra med falsk ”antirasism” 
och liberalism, eller genom att kalla sig ”arbetarpartier” och ”socialister”; men som vi sett i den senaste valcirkusen så är 
innehållet alltid detsamma: inskränkta rättigheter för arbetarklassen, större profiter åt kapitalet, fler nedskärningar, 
rasistisk hets, mer repression och mer krigshets. Den ”överenskommelse” som nu genomförs av sossarna med 
”vänsterpartiets” stöd är inte bara angrepp på arbetsrätten, strejkrätten och våra livsvillkor, utan också en rad åtgärder för 
ökad repression och diktatur: förbud mot ”extremistiska” organisationer, mer kameraövervakning och avlyssning, mer 
resurser åt polis och armé o.s.v. Allt detta, inklusive den rasistiska hetsen, marknadsfördes under valrörelsen av samtliga 
partier - från M och SD till S och V – med förevändningar om en påstådd ”brottsvåg”, om ”integration” och ”kamp mot 
hedersvåld” och om försvaret av den ”västerländska demokratin”. I själva verket handlar det inte om något annat än att 
försvara borgarklassen och dess utsugarstat mot arbetarklassen och de förtryckta folken, och om att göra oss till 
medbrottslingar i deras plundringskrig.  
 
Genom att rösta i borgarklassens val hjälper vi bara till att legitimera deras ruttna system; det som krävs för att krossa det 
och bygga ett nytt samhälle är att mobilisera och beväpna folket under ledning av arbetarklassen genom dess 
Kommunistiska Parti, och att bygga ett sådant parti är idag vår klass’ viktigaste uppgift.  
 
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN! 
BOJKOTTA BORGARKLASSENS VAL! 
MOT IMPERIALISMENS KRIG OCH FASCISM, FÖR MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 
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