Proletärer i alla länder, förena er!

- OKTOBERREVOLUTIONEN 100 ÅR: 1917-2017 -

NER MED DEN SVENSKA BORGARSTATEN!
NER MED ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS
NYUPPDELNING AV VÄRLDEN!
IMPERIALISMENS KRIS OCH DEN SVENSKA IMPERIALISMEN
Borgarklassen och hela det kapitalistiska systemet – imperialismen – befinner sig i djupaste kris här i Sverige liksom i
hela världen. Dess överproduktionskriser blir värre för varje gång och visar att systemet är ruttet, döende och bara
kan koncentrera alltmer rikedomar och produktionsmedel i händerna på en liten klick monopolkapitalister på
arbetarklassens och de förtryckta folkens bekostnad. Samtidigt som borgarklassen i varje land suger ut den inhemska
arbetarklassen, så exploaterar ett litet fåtal rika imperialistiska länder ett stort antal förtryckta nationer i Asien,
Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Sverige är ett av dessa imperialistiska länder. Svenska storföretag finns på plats i
Asien, i Östeuropa och på andra platser där de plundrar dessa länders arbetskraft och naturtillgångar, och den
svenska staten skickar sina soldater, sina vapen och sina byråkrater och ”hjälporganisationer” för att säkra den
fortsatta utsugningen. De kapitalister som suger ut oss här i Sverige, som håller nere våra löner, skapar arbetslöshet
och låter sjukvård och skola förfalla för att öka sina profiter, är samma kapitalister som plundrar och bombar de
fattiga länderna. Det är dessa kapitalister som har makten i Sverige, oavsett vilket parti som råkar vinna val och bilda
regering. Vad de kallar ”demokrati” är i själva verket borgarklassens diktatur.

NYUPPDELNINGSKRIG OCH KRIG MOT ARBETARKLASSEN
Men världens imperialister är rädda för att förlora sin makt och sina rikedomar. Idag reser sig de utsugna och
förtryckta i uppror mot systemet, inte bara i de förtryckta länderna utan också i rika länder som Sverige. Samtidigt
som de tre supermakterna USA, Ryssland och Kina och de övriga imperialistmakterna slåss mot varandra och
försöker rädda sitt döende system genom imperialistiska krig och folkmord och på nytt dela upp världen emellan sig,
så trappar de överallt upp sitt krig mot den egna befolkningen. I Sverige, precis som i USA, i Ryssland, i Kina eller
Tyskland, så militariserar de sina polisstyrkor, ökar övervakningen och bygger nätverk av tjallare i arbetarområdena,
tränar sina arméer för krig i städerna; allt detta under förevändningar om att bekämpa ”terrorismen”,
”extremismen” eller ”brottsligheten”. Det verkliga syftet är att trycka ner arbetarklassen och dess uppror.

FASCISM OCH REFORMISM I IMPERIALISMENS TJÄNST
Den enda kraft som kan störta imperialisterna och hela deras utsugarsystem är en medveten och enad arbetarklass
som organiserar sig helt oberoende av den borgerliga staten och dess s.k. ”demokrati”, och som enar sig med
världens förtryckta folk mot imperialismens utsugning och krig. Detta vet imperialisterna, och de gör därför allt de
kan för att splittra arbetarklassen, för att försöka lura oss att stödja deras krig och repression och försöka utnyttja
våra rättfärdiga kamper för sina egna syften och se till så att de inte utvecklas till revolutionära rörelser som kan hota
deras makt. De svenska kapitalisterna vill ha invandrare i Sverige för att utnyttja dem som särskilt nedtryckt, rättslös
arbetskraft, och de använder sig av fascism och rasism för att ställa ”svenskar” mot ”invandrare”, för att hålla oss
splittrade så att vi inte gör uppror. Samtidigt använder de sig av en borgerlig ”vänster”, en påstått ”socialistisk”
reformism för att inbilla oss att om vi bara fortsätter lyda den borgerliga staten, tar avstånd från upproret och röstar
på deras partier, så kanske de slänger åt oss några ynka smulor som fallit ner från borgarklassens bord – det är detta

de kallar ”välfärd”. De sprider en falsk ”antirasism” och en borgerlig ”feminism” för att förhindra att kampen mot
fascismen, rasismen och kvinnoförtrycket blir en kamp ledd av arbetarklassen som tjänar till att bygga en
revolutionär arbetarrörelse. Denna typ av ”vänster” – revisionister som har förrått arbetarklassen – står i grunden på
samma sida som fascisterna och liberalerna. De försvarar allihop den borgerliga staten, imperialismen, den s.k.
”västerländska civilisationen” och stödjer imperialismens pågående folkmords- och nyuppdelningskrig, oavsett om
de förespråkar allians med USA eller Ryssland eller Kina.

ARBETARKLASSENS REVOLUTION
Överallt i världen växer arbetarklassens och de förtryckta folkens uppror. I flera länder går arbetarklassen med sina
kommunistiska partier redan i spetsen för revolutionära rörelser som mobiliserar hundratusentals i väpnad kamp
och folkkrig mot de imperialistiska utsugarna och deras underhuggare. Vad som behövs här i Sverige liksom i övriga
länder är att arbetarklassen skapar sitt Kommunistiska Parti, sin revolutionära förtrupp för att leda alla de kamper
som folket utkämpar med sikte på att krossa den borgerliga staten, bygga socialismen och fortsätta revolutionen tills
det inte längre finns några klasser eller någon utsugning. Som Lenin påpekade för precis hundra år sedan, så kan
arbetarklassen inte ta makten genom borgarklassens parlament eller genom att "ta över" den borgerliga staten, utan
endast genom att krossa den och bygga sin egen. Den revolutionära organisation vi behöver måste redan från början
byggas för denna kamp, den kan inte byggas genom att fiska röster, följa kapitalets spelregler och drömma om en
lugn och sansad "revolution" som ska "komma" i en avlägsen framtid. Den måste byggas med totalt ideologiskt,
politiskt och ekonomiskt oberoende inte bara gentemot den "egna" borgarstaten utan gentemot alla
imperialistmakter, och den måste basera sig, som Engels sade, på den "understa massan", den faktiska majoriteten,
inte på de skikt som är "infekterade av den borgerliga respektabiliteten".
Den borgerliga staten kan inte lösa våra problem - den är orsaken till våra problem. Vi kan inte slå tillbaka mot
utsugningen, polisterrorn, bostadsbristen, det fascistiska hotet, rasismen, kvinnoförtrycket, knarket eller
arbetslösheten genom att förlita oss på borgarstaten, dess polis eller dess politiska partier. Vi kan bara göra det
genom att bli medvetna om arbetarklassens roll, organisera oss för att lösa våra problem på egen hand och för att
störta borgarklassens diktatur.

DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!
LEVE 100-ÅRSJUBILEET AV OKTOBERREVOLUTIONEN!
NER MED IMPERIALISMENS NYUPPDELNING AV VÄRLDEN!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!
Studiecirkeln 24 september
Augusti 2017

STUDERA ARBETARKLASSENS IDEOLOGI!
STUDERA MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!
Är du intresserad av att delta i en studiecirkel där vi gemensamt läser marxismens
klassiker och diskuterar arbetarklassens och de förtryckta folkens kamp mot
imperialismen? Vi har också ett brett urval av marxistiska böcker till vettiga priser.
Kontakta oss på maoistisktforum@yahoo.se.
Läs mer på www.maoistisktforum.org

