
Proletärer i alla länder, förena er! 

RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL! 

MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 

 
 

”Att en gång under loppet av några år avgöra, vilken medlem av den härskande klassen som i parlamentet skall 

förtrycka och förtrampa folket - det är den borgerliga parlamentarismens verkliga kärna” (V.I. Lenin – Staten 

och revolutionen) 

 

Nu uppmanar den härskande klassen oss än en gång att till varje pris rösta i deras val; de är plågsamt 

medvetna om att oavsett vad folk röstar på så är själva valdeltagandet i sig en förutsättning för att kunna 

fortsätta kalla detta system för ”demokrati”, samtidigt som de mer och mer avskaffar de demokratiska fri- och 

rättigheterna för det arbetande folket och det blir alltmer uppenbart att alla partierna representerar den lilla 

utsugarklickens – det svenska monopolkapitalets – intressen. Statens syfte är alltid att utöva och försvara den 

härskande klassens makt, och det blir ännu svårare att låtsas som att det är ”folkets stat” när systemet krisar 

och motsättningarna skärps.  

 

Hela det kapitalistiska systemet – imperialismen – befinner sig i en djup kris och närmar sig sin undergång. När 

borgarklassen i imperialistiska länder som Sverige nu desperat försöker ta sig ur sin kris genom ännu mer 

omfördelnings- och plundringskrig, och genom att låta det arbetande folket betala notan för kapitalets kris, så 

skärper de också överallt den borgerliga diktaturen. Med ”brottsligheten” som ursäkt undergrävs 

rättssäkerheten och repression och övervakning utökas. För att garantera kapitalets vinster så attackerar de 

arbetarklassens hårt tillkämpade rättigheter (anställningstryggheten, strejkrätten o.s.v.), och försöker splittra 

vår klass med rasistiska hetskampanjer. Avvikande åsikter fördöms och tystas ner utan diskussion, och 

partiernas politik likriktas allt mer.  

 

Den politik som den svenska imperialistiska storbourgeoisien bestämmer sig för blir också den som kommer 

genomföras, med mindre variationer. En så kallad ”vänster” får igenom en eller annan minimal ”välfärdsreform” 

för att upprätthålla skenet av demokrati, men på det hela taget går politiken i samma riktning - krigshets, 

repression och fortsatta attacker på arbetarklassen – och hela riksdagen hjälper till.  

 

I praktiken tillåts inget verkligt motstånd i riksdagen mot borgarklassens fascistpolitik och krigshets. Även de 

partier och politiker som påstår sig vara emot NATO-anslutning och krigspolitik har sedan länge gett sitt fulla 

stöd till de imperialistiska plundrings- och folkmordskrigen och Sveriges deltagande i dessa. Vänsterpartiet är 

kanske det tydligaste exemplet; ett parti som stödde Sveriges deltagande i krigen i Libyen och Afghanistan, och 

vars partiledare talar om att ”stärka svensk industris position i världen”, är uppenbarligen inte ett parti som 

står på arbetarklassens och folket sida mot imperialismen. Politiker tävlar i ”politisk korrekthet” för att dölja att 

de allihop redan godkänt de fascistiska hetskampanjerna om ”brottslighet” och ”integration”. Allt för att försöka 

avleda uppmärksamheten från den allt skarpare konflikten mellan borgarklassen och arbetarklassen.  

 

För att kunna bygga den revolutionära arbetarrörelse som krävs för att störta kapitalets makt, är det absolut 

nödvändigt att överge alla illusioner om den borgerliga ”demokratin”. Arbetarklassen och folket har inget 

intresse av att hjälpa till att hålla det döende utsugarsystemet vid liv.  

 

BOJKOTTA VALET! 

VÄGRA LEGITIMERA BORGARKLASSENS DIKTATUR! 

VÄGRA LEGITIMERA IMPERIALISTERNAS KRIG! 

MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 
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