
Vi firar i dag arbetarklassens dag under speciella omständigheter, skapade av den pågående 
krisen. Det är inte, som makthavarna påstår, en kris orsakad av corona-pandemin, utan 
ännu en av det kapitalistiska systemets – imperialismens – återkommande kriser och en del 
av den allmänna och slutliga utdragna krisen för hela detta utsugar- och förtryckarsystem 
på världsnivå. Även om pandemin må påskynda den ekonomiska krisen och göra dess 
effekter tydligare, så är det en kris som de borgerliga ekonomerna redan förutspått i flera 
år: en ”ny finanskrasch, värre än 2008”. 

Det är inte heller pandemin som orsakat den nu pågående upptrappningen av borgarstatens 
repression mot det arbetande folket. De undantagstillståndsliknande åtgärderna, den 
ökande övervakningen, den rasistiska hetsen och upprustningen av polis och militär har 
redan pågått i åratal under förevändningar om att bekämpa ”brottslighet” och ”terrorism”. 
Pandemin har gett dem ännu en ursäkt för att snabba på den politik de redan hade dragit 
igång, en politik som idag tillämpas av den härskande klassen i Sverige och runtom i världen 
för att desperat försöka rädda detta döende gamla system genom omfördelnings- och 
plundringskrig, alltmer intensiv utsugning av arbetarklassen och alltmer öppen diktatur för 
att trycka ner folkets protester. 

Men arbetarklassen och folket låter sig inte luras. De härskandes hantering av Corona-
pandemin gör det alltmer uppenbart att det inte är folkets liv och hälsa som ska skyddas 
med dessa åtgärder, utan monopolkapitalets profiter och det kapitalistiska systemet. Den 
borgerliga statens funktion blir tydlig, när skattepengarna nu används för att ”rädda” ägarna 
till storföretagen samtidigt som sjukvården befinner sig i totalt förfall och inte är rustad för 
att klara av en pandemi. Den ”sociala distanseringen” används för att förbjuda folksamlingar 
och införa undantagstillstånd, samtidigt som arbetare och barn fortfarande ska trängas på 
arbetsplatserna, i skolorna och i kollektivtrafiken så att utsugningen kan fortsätta. 

Mitt i allt detta fortsätter avskaffandet av de demokratiska rättigheterna och stärkandet av 
den statliga förtrycksapparaten. Den 1 april infördes en ny lag som ger polisen rätten att fritt 
övervaka och filma privatpersoner via deras telefoner och datorer. I Malmö genomförs nu 
polisiära maktuppvisningar med arméer av poliser och razzior i arbetarområdena. Sedan 
januari tillämpas den nya ”blåljuslagen” som gör det möjligt att gripa och fängsla vem som 
helst som anses ”störa polisens verksamhet”. Detta är inte åtgärder mot ”brottslighet”, utan 
åtgärder utformade för att stålsätta kapitalets diktatur mot det arbetande folket.

Proletärer i alla länder, förena er!

1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG:

KROSSA BORGARSTATEN OCH DEN 

REAKTIONÄRA REPRESSIONEN!

MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!

H



Borgarklassens representanter, politikerna från höger till så kallad ”vänster”, är alla rörande 
eniga i försvaret av denna politik. De mest fascistiskt lagda av dem passar på att skylla 
coronasmittan på invandrarnas ”främmande kulturer”. Den ”nyliberala” högern och den 
borgerliga ”vänstern” förenas i sina hyllningar till borgarstaten och dess förmåga att 
upprätthålla den rådande ordningen och garantera monopolkapitalets profiter. Så kallade 
”socialister” drömmer hoppfullt om att pandemin ska bli ”nyliberalismens död” och leda till en 
mer stabil kapitalism med tillräckligt mycket ”välfärd” för att alla ska finna sig i sin lott och 
inte bråka och göra uppror. 

Men verkligheten krossar obönhörligen dessa borgerliga drömmerier. Världens arbetarklass 
och förtryckta folk finner sig inte i sin lott och den reaktionära repressionen alstrar mer 
motstånd och mer uppror. Allt fler inser att dessa gamla reaktionära stater inte är ”folkets” 
utan utsugarnas stater, deras väpnade förtrycksapparater, oavsett vilka regeringar de 
tillsätter och påstår att vi har ”valt”. Den pågående pandemin får allt fler att inse att dessa 
stater inte är deras beskyddare, utan att de själva måste organisera sig för att tillgodose 
folkets behov. Runtom i världen – t.ex. i Chile, Irak och Libanon - trotsar arbetare och 
förtryckta folk just nu utegångsförbuden och finner nya sätt att genomföra sina protester 
under de rådande omständigheterna. 

En del försöker inbilla oss att de härskande utsugarna och deras system är oövervinnerliga, 
att vi inte har något annat val än att acceptera utsugarsystemet och på sin höjd hoppas på att 
några politiker kan ”förbättra det” lite grann. Men i själva verket är de som berikar sig på vårt 
arbete, den lilla klicken av kapitalister, fullständigt skräckslagna inför arbetarklassens och 
folkens uppror. Hela deras imperialistiska system är genomruttet och döende, och i många 
länder reser sig folken redan med vapen i hand för att störta dem. Det som krävs för att 
slutligen sopa bort imperialismen och bygga ett nytt samhälle utan utsugning, ett samhälle 
där det är det arbetande folkets behov som styr, är att arbetarklassen - genom sina 
Kommunistiska Partier - tar ledningen för alla dessa kamper, beväpnar folket och sätter det 
revolutionära kriget mot imperialisternas plundringskrig; upprättar och försvarar sin makt 
och fortsätter revolutionen ända tills det inte längre finns några klasser eller någon 
utsugning i världen. 

LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATET!
LEVE DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
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