
Proletärer i alla länder, förena er! 
 

RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL! 

MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! 

 

Liksom i varje valrörelse nu för tiden, så uppmanar alla slags partier och organisationer oss nu att rösta till varje pris; det är 

nästan inte viktigt längre vad vi röstar på, bara vi röstar och hjälper till att upprätthålla illusionen av ett ”demokratiskt” 

samhälle. Men vad arbetarklassen har lärt sig av nästan tvåhundra år av kamp är att det system som bygger på den ena 

människans utsugning av den andra, det går inte att rösta bort, och att även när den härskande borgarklassen tillåter en viss 

grad av demokrati, så är deras kapitalistiska samhälle ändå en diktatur. En diktatur – en borgerlig stat - som kan använda sig av 

olika typer av borgerlig politik allt efter vad som gynnar kapitalets profiter, men som aldrig någonsin kommer låta något 

parlament eller någon regering hota utsugarsystemet och det privata ägandet av produktionsmedlen.  

 

Arbetarklassen har lång erfarenhet av det borgerliga parlamentets roll i den borgerliga diktaturen. Pamparna inom den 

reformistiska delen av arbetarrörelsen, som tidigt övergav marxismen och förespråkade stegvisa ”socialistiska” reformer via 

det borgerliga parlamentet, förvandlades för länge sedan till kapitalets trogna samarbetspartners och har länge hjälpt till att 

upprätthålla – och verkställa - förtrycket och utsugningen av både arbetarklassen här hemma och de förtryckta folken i tredje 

världen. Den revolutionära arbetarrörelsen å andra sidan, som fortsatte och fortsätter att kämpa för att störta borgarklassens 

makt och erövra makten åt arbetarklassen, lärde sig tidigt att detta inte kan ske genom det borgerliga parlamentet.  

 

Även när det under enstaka tillfällen i historien, under väldigt specifika omständigheter, varit möjligt för arbetarklassens 

revolutionära partier att använda sig av de borgerliga parlamenten och valen som ett verktyg för agitation och propaganda, för 

att nå ut till arbetarklassen och folket, så har kommunisterna även då varit fullt medvetna om att makten aldrig skulle kunna 

erövras genom den borgerliga staten och dess ”demokrati”. Idag, när kapitalismen i sitt imperialistiska stadium och sin 

utdragna, slutliga kris kräver mer och mer repression, krig och fascism för sin överlevnad, så kommer den inte heller tillåta 

någon som helst revolutionär rörelse att bruka dess parlament till att agitera för uppror mot systemet. Skulle något parti som på 

allvar kämpar för att störta utsugarna och bygga socialism ta plats i parlamentet, så skulle detta parti raskt förbjudas eller på 

annat vis neutraliseras. I de fall där s.k. ”kommunistiska” eller ”socialistiska” partier vunnit val inom den borgerliga staten på 

löften om socialism och arbetarmakt och bildat regering, har de varje gång förrått klassen, villigt förvaltat borgarnas diktatur 

och skickat militär och polis mot dem som gör uppror mot systemet. 

 

I Sverige, liksom i alla borgerliga diktaturer, är det borgarklassen – d.v.s. monopolkapitalisterna, ägarna till de största företagen 

– som bestämmer vilken politik som ska föras de närmaste åren. Vilka partier som vinner val och bildar regering är av mindre 

betydelse; det kan på sin höjd påverka vilka specifika metoder och vilken retorik staten ska använda för att utföra den politik 

som kapitalet behöver. Den politik som den svenska borgarklassen, den svenska imperialismen, behöver idag är ungefär 

densamma som borgarklassen i de övriga imperialistmakterna behöver: den behöver rusta för krig. Krig mot andra imperialister 

för en större bit av kakan, krig för att plundra och hålla nere de förtryckta nationerna, och krig mot arbetarklassen på 

hemmaplan. För att kunna genomföra den planerade politiken: mer krig, mer utsugning av de arbetande, mer inskränkningar av 

våra rättigheter, så behöver kapitalet också stärka sin diktatur för att hålla upproret borta. De olika politiska partierna, såväl 

inom som utanför Riksdagen, tävlar om att mobilisera olika delar av befolkningen för stärkandet av den borgerliga staten, för 

den ökade repressionen mot arbetarklassen och för imperialismens krig. I detta syfte använder de sig i olika grader av fascism, 

liberalism och påstått ”socialistisk” reformism. Fascismen främjas och används nu mer och mer av de härskande, både i form av 

beväpnade rasistiska mördarband på gatorna och i form av fascistisk politik genomförd av såväl alliansregeringar som 

socialdemokrater. Fascismens och hela borgarklassens måltavla och huvudfiende är och har alltid varit en enad, organiserad, 

beväpnad revolutionär arbetarklass, oavsett om denna består av ”invandrare” eller ”svenskar”.  

 



Det är därför vi idag ser en valrörelse där alla partierna; M, L, KD, SD, S, M, V, F! liksom huvuddelen av den utomparlamentariska 

”vänstern” allihop föreslår olika varianter på temat: fler poliser, större befogenheter åt polisen, rätten att sätta in militär mot 

befolkningen, krigshets mot andra länder, rasistisk hets i kombination med hycklande ”mångfalds”-retorik och en borgerlig, 

reaktionär variant av feminism som försöker utnyttja den rättfärdiga kampen mot patriarkatet för att splittra arbetarklassen 

och legitimera imperialismens plundring och förtryck av tredje världens folk. Det är därför alla dessa partier tillsammans sett 

till att göra ”tryggheten”, ”invandringsfrågan” och ”integrationen” till huvudfrågor i valrörelsen, allt för att vända 

uppmärksamheten bort från grundproblemet: den ruttnande, fallfärdiga kapitalismen och utsugarklassens diktatur.  

 

Det borgerliga skikt av karriärpolitiker som idag leder den s.k. ”vänstern” har redan entydigt svurit trohet till den borgerliga 

staten och det imperialistiska systemet, hur mycket de övriga liberalerna och fascisterna än må anklaga Vänsterpartiet och 

andra för ”vänsterextremism”. För att behålla stödet från de arbetare och andra som fortfarande vill krossa imperialismen och 

bygga socialism ger de tomma löften om ”välfärdsreformer”, d.v.s. ynkliga smulor som ska slängas ner från utsugarnas bord för 

att stabilisera systemet och hålla upproret borta. För att fiska röster bland dem som vill kämpa mot imperialismens plundring 

och krig talar de vitt och brett om ”antiimperialism”, men när det kommer till kritan röstar de som leder denna ”vänster” för 

svenskt deltagande i bombkrig och representerar troget den svenska imperialismens intressen. Allihop ställer de sig på 

antingen den ena eller andra imperialistiska supermaktens sida i kampen om världsherraväldet. De flesta av dem instämmer 

helhjärtat i liberalernas hyllningar till den ”västerländska demokratin”, i försvaret av borgarklassens våldsmonopol och i 

reaktionens fördömanden av arbetarklassens revolution. En del av dem instämmer redan nu även i imperialismens rasistiska 

hetskampanj mot muslimer för att rättfärdiga repressionen och plundringskrigen.   

 

Att rösta i de borgerliga valen, oavsett om det är för att välja ”det minst onda alternativet” eller för att ”stoppa SD”, är objektivt 

sett att ge sitt godkännande till fortsatt borgerlig diktatur och utsugning. Det är att hjälpa till att legitimera det rådande systemet 

och dess ”demokratiska” fasad. Men att uppmana till valbojkott är inte att uppmana till passivitet eller uppgivenhet. Vad är det 

som krävs för att kunna avskaffa detta utsugarsystem: krossa imperialismen, patriarkatet, fascismen och rasismen, stoppa 

miljöförstöringen och bygga ett nytt samhälle där politiken och ekonomin tjänar det arbetande folkets intressen i stället för en 

liten klick utsugares? Det som krävs är en bred folkrörelse ledd av arbetarklassen och dess ideologi; en rörelse för att störta 

borgarklassen och dess stat, upprätta arbetarstaten, bygga socialismen och fortsätta revolutionen tills det inte längre finns 

någon utsugning eller några klasser i världen; en arbetarrörelse som förenar sig med tredje världens förtryckta folk mot alla 

imperialisterna och ställer det revolutionära kriget mot imperialismens krig. För detta behöver arbetarklassen i Sverige och i 

varje land sin förtrupp, sitt militariserade kommunistiska parti, lett av revolutionärer i stället för av borgerliga karriärister och 

byggt för revolution, inte för platser i kapitalets Riksdag och kommunfullmäktige.  

 

BOJKOTTA VALET! 

NED MED BORGARSTATEN! 

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN! 

DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR! 

 

Studiecirkeln 24 september 

Augusti 2018 

 

 

 

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 via maoistisktforum@yahoo.se.  

 

Läs mer på www.maoistisktforum.org 

mailto:maoistisktforum@yahoo.se

