Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!

ENA VÄRLDENS FOLK MOT ALLA
IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!
NED MED DEN KRIGSHETSANDE SVENSKA
IMPERIALISMEN OCH DESS STAT!
”Den är inte internationalist som lovar och svär vid internationalismen. Internationalist
är endast den som på ett sant internationalistiskt sätt bekämpar sin egen bourgeoisie,
sina egna socialchauvinister, sina egna kautskyaner”
(V.I. Lenin)
”Om de oss driver, dessa kannibaler
mot våra grannar än en gång
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång”
(Internationalen)

Denna första maj äger rum i en tid då den härskande borgarklassen och hela dess imperialistiska system sjunker
allt djupare i sin allmänna och slutliga kris, medan den internationella arbetarklassen och världens folk alltmer
reser sig i uppror. För att försöka rädda sitt döende utsugar- och förtryckarsystem och på nytt dela upp världen
mellan sig intensifierar utsugarna sina plundrings- och folkmordskrig, och de tre supermakterna USA, Kina och
Ryssland förbereder sig för ett nytt världskrig om världsherraväldet. Liksom alla imperialistiska krig så är
Rysslands krig i Ukraina ett borgarklassens krig, ett orättfärdigt krig för att gynna den ryska storbourgeoisien på
bekostnad av folket i både Ukraina och Ryssland. Den största och mest aggressiva supermakten USA, vars
herravälde i världen är hotat, har under lång tid trappat upp sina krigsförberedelser i Europa och omringat sin
ryska rival med massförstörelsevapen och militärbaser; syftet är att försvaga och isolera Ryssland för att kunna
konfrontera den stora utmanaren, den kinesiska imperialismen.
De europeiska imperialistmakterna, inte minst den svenska imperialismen, deltar entusiastiskt i USAimperialismens krigshets i hopp om ännu mer profiter genom exploateringen av förtryckta nationer som Ukraina
och genom vapenförsäljning. Svenska skattebetalares pengar används för att finanseria den nordamerikanska
tankesmedjan ”Atlantic Council”, vars uppgift bl.a. är att påverka opinionen till förmån för USA och NATO och hetsa
mot dess rivaler; bland medlemmarna finner vi bl.a. Carl Bildt, Marcus Wallenberg och chefen för SAAB. Genom
NATO:s och EU:s expansion österut, genomförd med statskupper och ”färgrevolutioner” styrda direkt ifrån
Washington och i samarbete med ländernas egen landsutförsäljande borgarklass, öppnades Östeuropa för de
västliga storföretagens hejdlösa utsugning av dessa länders arbetarklass och naturtillgångar. I propagandan för
den breda massan framställs imperialisternas krig som en rättfärdig kamp ”mot diktatur” och ”för fred och
demokrati”; i verkligheten handlar det inte om något annat än den härskande klassens plundring och profit.
Att fördöma den ena imperialistmaktens krig, men godkänna eller aktivt stödja sina egna imperialister och dess
allierades krig och marionettregimer, är detsamma som att delta i krigshetsen för ett nytt världskrig. Sveriges
omfattande samarbete med yankeeimperialismen genom NATO är redan ett faktum som ökar risken för ett
världskrig, i vilket Sveriges folk blir en självklar måltavla. Det är inte tillräckligt att förhindra ett formellt NATO-

medlemskap; Sveriges arbetarklass och folk måste omedelbart kräva ett slut på alla de svenska imperialisternas
krigshandlingar och krigshets, och avslöja och fördöma alla de politiker, intellektuella och organisationer - från
höger till så kallad ”vänster” - som tjänar den svenska imperialistiska storbourgeoisien och har godkänt och
understött de imperialistiska plundringskrigen i Afghanistan, Libyen, Mali o.s.v.
För mer än hundra år sedan, då imperialisterna inledde sitt första världskrig, lärde sig arbetarklassen att det enda
sättet att på riktigt bekämpa utsugarnas plundringskrig och hela utsugarsystemet är att förena sig med arbetarna i
de övriga länderna, att vägra kriga för någon imperialistmakt och att i stället vända gevären mot borgarklassen i
det egna landet. Allt detta skedde i hård kamp mot de så kallade ”socialister” som förrådde klassens sak och valde
att ställa sig på den egna borgarklassens sida och stödja dess plundringskrig, då som nu under förevändningar om
att ”försvara fosterlandet” eller ”bekämpa tyranniet”. Det var detta skikt av köpta, priviligierade självutnämnda
”socialister” i utsugarnas tjänst som blev början på den reformistiska, borgerliga delen av arbetarrörelsen, och än
idag ser vi diverse ”socialister” som tävlar i att försköna imperialismen och dess krig genom att klä in dem i fina ord
om ”välfärd” och ”demokrati”. De är socialchauvinister – socialister i ord, men borgerliga pro-imperialister i
handling.
Men trots krigspropagandan från den falska ”vänstern” och de övriga borgarlakejerna, och trots deras uppmaningar
till att lydigt underkasta sig borgarstaten, så vänder sig arbetarna och folken i världen – och i Sverige – nu alltmer
emot utsugarnas krigsplaner och mot den ökande utsugningen och repressionen. Som alltid när de förbereder krig,
så gör den härskande klassen och dess stat allt för att låta de arbetande betala för det, och för att förebygga uppror
så stärker de sin diktatur med militär upprustning, avskaffande av de demokratiska rättigheterna och
rättssäkerheten, ökad repression och övervakning samt med fascistiska hetskampanjer.
I borgarklassens riksdag tillåts ingen verklig opposition mot denna ordning; alla deras partier från höger till
”vänster” har som uppgift att bevara det rådande systemet, om de så vill göra det med ”nyliberal” plundring, fascism
eller ”välfärdskapitalism” (eller en kombination av dessa). I samtliga fall bygger politiken på fortsatt utsugning av
arbetarklassen samt imperialistiska krig och plundring av de förtryckta nationerna. Arbetarklassen har ingenting
att vinna på att fortsätta rösta i borgarklassens val i hopp om några tillfälliga förbättringar, vilket fler och fler
arbetare runtom i världen nu inser.
Det som behövs för att få slut på det genomruttna och döende utsugarsystemet är att arbetarklassen i varje land
organiserar sig med fullständigt självbestämmande, oberoende och självförsörjning gentemot borgarstaten, vänder
de revisionistiska klassförrädarna ryggen och bygger sitt Kommunistiska Parti. Ett parti som är arbetarklassens
förtrupp och tillämpar proletariatets ideologi på varje lands konkreta förhållanden för att ena, beväpna och leda
folket i socialistisk revolution genom att bygga den nya arbetarstaten och riva ner den gamla reaktionära staten,
och som förenar sin kamp med de förtryckta folkens kamp mot imperialismen ända tills utsugar- och
förtryckarsystemet är krossat och bortsopat i hela världen.
LEVE DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!
NED MED ALLA IMPERIALISTERNA OCH ALLA DERAS KRIG!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
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