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Det nærmer seg valg til EU-
parlamentet, mens virkninge-
ne av ny-liberalistisk politikk, 
sosiale kutt og massearbeids-
ledighet tar form av politisk 
krise for etablerte politiske 
partier og eliter. I Norge gir 
voksende EØS-motstand også 
uttrykk for opposisjon mot 
EU-lojale politikere. Men det 
finnes svært mørke slagsider 
ved den politiske uroen i Euro-
pa. Ledende EU-kritikere må 
være stø som fjellet mot tidens 
reaksjonære strømninger.

 ■ Thomas Kvilhaug 

Streiker og massedemonstrasjoner, 
med arbeidere, fagforeninger, stu-
denter og arbeidsledige i mange 
land, utfordrer sammen med radi-
kal venstreside ny-liberalismen fra 
det ene hold. Men samtidig samler 
protestvelgere seg også om partier 
fra ytre høyre, populister og fascis-
ter. Disse hjelpes av at generelle 
debatter ofte angriper minorite-
ter og innvandrere, gjerne med det 
mer etablerte politiske hegemoni-
ets hjelp eller ettergivenhet. Det er 

i denne farlige situasjonen et seriøst 
behov for et sosialistisk kampalter-
nativ som kan gi folk strategier for 
seier mot elitenes Europa. Kom-
promissløs internasjonalisme og 
sosialistiske mål må gjennomsyre 
argumentasjon i all EU-motstand.   

Mens den nylig varslede bank-
unionen kan bringe EU-systemet 
enda nærmere en ren føderasjon, 
er det voksende EØS-motstand 
som etablerer seg i norsk fagbeve-
gelse. Transportarbeiderforbundet 
er første forbund som vil forkaste 
hele avtalen, LO i Trondheim går 
også mot den. Tillitsvalgte i mange 
forbund ser seg lei av at politikere 

innfører EU-direktiver som virker 
undergravende for fagforeningers 
mål og posisjoner. Det varslede 
«håndhevingsdirektivet» er neste 
direktiv hvor det fryktes at arbeid 
mot sosial dumping svekkes. Man-
ge biter ikke på argumentet om 
at oppsigelse av EØS vil ramme 
eksportretta arbeidsplasser.  

I fagbevegelsen er det venstre-
sida som har vært ledende mot EU 
og EØS, mens nei-bevegelsen for 
øvrig også har hatt tendensen til 
venstre. At Norge ikke har hatt 
et høyreparti som har organisert 
EU-motstand er en historisk vel-
signelse. Men nå har FpU snudd, 

Sosialistisk 
internasjonalisme 
mot elitene
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og EU- og EØS-kritikk er sterk 
på grasrota i Frp. Noe overmåte 
høflig er det da at Heming Olaus-
sen, leder i Nei til EU, ønsker FpU 
velkommen som et «organisatorisk 
uttrykk» for EU-motstand på høy-
resida. FpU har hittil forklart sitt 
nye standpunkt som et liberalis-
tisk standpunkt, mot byråkrati og 
detaljstyring. Men FpUs liberalis-
me er ikke et hakk bedre alternativ 
for folk enn EUs liberalisme.  Det 
hjelper lite om nei-sida vokser, der-
som den gjør det på feil grunnlag. 
Den rasistiske propagandaen som 
spres av folk som Christian Tybring 
Gjedde fra Oslo Frp, må være det 
verst tenkelige grunnlaget nei-sida 
kan styrke seg på. 

EU knytter kapitalistiske sta-

ter til en ny-liberalistisk agenda, 
der spesielt makta i Kommisjonen 
og Sentralbanken gir uttrykk for 
uthuling av demokratisk kontakt 
med folk. Det er de regjerende klas-
seinteressene i de enkelte statene 
og på det overnasjonale økono-
miske planet som har styringspin-
nen. Men i mange land ser vi at 
innvandringsmotstand og nasjo-
nal-populisme har en agenda som 
blandes med EU-kritikk. Ingenting 
ved disse kreftene vil gjøre livet 
bedre for folk, men spre splittelse, 
ramme minoriteter, flyktninger og 
arbeidsinnvandrere, og åpne dørene 
for fascister. 

Det rasistiske folkepartiet 
i Sveits, som har en selvstendig 
handelsavtale med EU, arbeidet i 

flere år for å få sin «folkeavstem-
ning om masseinnvandring» på 
plass i februar 2014. Her stem-
te sveitsere med knapt flertall for 
en innvandringsbegrensning mot 
EU i en pakke som også omfatter 
grenser på asylkvoter. Dette var en 
styrkedrikk for hele det innvan-
dringskritiske spekteret i Europa, 
og ikke uventa fikk tilsvarende krav 
om avstemning gehør i Frp. Oslo 
Frp utviklet like godt ideen til en 
avstemning mot asyl-innvandring, 
noe de vil fremme for partiet.  Nå, i 
mars, har imidlertid EU-dronninga 
Angela Merkel selv også lagt fram 
en innskjerping mot arbeidsinnvan-
dreres rett til opphold og tilgang 
til sosiale ytelser i Tyskland. Noe 
tilsvarende er på banen i Toryenes 
England, der det rasistiske, EU-kri-
tiske, populistpartiet UK Indepen-
dence Party seiler opp på menings-
målingene. I Danmark har det vært 
stor debatt om arbeidsinnvandrerne 
og sosiale ytelser, og selv ledelsen i 
Enhedslisten har kjøpt ideen om at 
arbeidsinnvandrere er et press mot 
velferdsstaten, med forslaget om at 
den såkalte «børne-checken» kun 
skal være til arbeidere med barn på 
dansk jord. Forslaget ble godt mot-
tatt av Dansk Folkeparti og parti-
ene i opposisjon.

22. mars gikk en million ut i gatene i Madrid for sosial verdighet.

At Norge ikke har hatt et høyreparti som har 
organisert EU-motstand er en historisk 

velsignelse.
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At arbeidsinnvandring belaster 
velferdsstaten, presser ned lønns-
veksten og «fører til sosial dumping» 
er argumenter og formuleringer vi 
mange ganger har sett framme i 
debattene i europeiske land med 
innvandring, også i Norge.  Det 
farligste med disse hule argumen-
tene er at de retter seg direkte til 
frykt for egne vilkår i arbeiderklas-
sen, og bryter ned samholdet. Fors-
kning viser at argumentet om inn-
vandringspress mot velferdsstaten 
er påviselig sludder. Utredningen 
om migrasjon fra OECD i 2013 
viser at staters inntekter på skat-
ter fra arbeidsinnvandrere er større 
enn utgifter til sosiale ytelser. Og i 
regnskapene er det ikke medregnet 
at arbeidere også skaper verdiene, 
hvilket vil si at arbeidsinnvandrere 
naturligvis ikke bare legger igjen 
skattepenger, men store verdier fra 
sitt arbeid. Hva gjelder lønnsvek-
sten, er det sant at enkelte bran-
sjer i Norge, innafor bygg og inna-
for hotell og restaurant, har hengt 
etter gjennomsnittlig lønnsvekst. 
Hotell og restaurant henger mest 
etter, i følge en NOU-rapport for 
finansdepartementet i 2013. For-
skerne peker på at det er det store 
antallet svenske arbeidsinnvandrere 
i denne bransjen som ligger etter, og 
at det er de etablerte arbeidsinn-
vandrerne som rammes av relativt 
mindre lønnsvekst. Det vi ser er at 
arbeidsgiverne holder arbeidsinn-
vandrere lenger nede i lønnsutvik-

linga i forhold til andre, og det er 
selvfølgelig med arbeiderne vi må 
stå. Fagorganisering er vårt beste 
våpen mot angrep på lønninger og 
velferd, enten vi kommer fra Våle-
renga eller Warsawa. Derfor sier vi 
også at alle er velkomne her. 

Internasjonale Sosialister sa 
Nei til sjefenes Europa og Nei til 
sjefenes Norge i 1994. EU er et pro-
sjekt for kapitalistiske stater i møte 
med globalisering og andre stor-
makter. Og at Norge gikk bakdøra 
inn gjennom EØS, er uttrykk for 
regjerende klasseinteresser i Norge. 
LO-leder i Oslo Roy Pedersen har 
sagt at EØS blir som et ekstra høy-
reparti. Men kapitalistenes Norge 
blir også et «høyreparti», da den 
kapitalistiske staten har sin frem-
ste oppgave i å ivareta norsk kapi-
tals del i det kapitalistiske systemet. 

Så må vi også se at utviklingstrekk 
ved det norske samfunnet gjennom 
de siste tiårene er mer enn noe vi 
kun kan knytte til forholdet til EU. 
EU-systemet styrker de norske og 
europeiske herkerenes agenda. Men 
økte klasseskiller, nyliberalistisk 
styring, angrep på fagbevegelsen, 
oljekapitalens dominans og norsk 
imperialisme vil fortsette uavhengig 
av EØS. Som sosialister vil vi kjem-
pe mot systemet som setter kapita-
lens profitt foran folk, og som bry-
ter ned samfunn og miljø. Kampen 
mot elitenes EU, elitenes Norge og 
elitenes verden, må forenes gjen-
nom den internasjonale arbeider-
klassen. Og strategier for seier mot 
ny-liberalismens hegemoni må rei-
ses med sosialistisk kampalternativ 
for arbeidere i alle land.

Madrid 22, mars.
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Da Oslo bystyre behandla 
budsjettet for 2013, fikk FRP 
gjennomslag for at 7 kom-
munale barnehager skulle 
konkurranseutsettes og at 10 
kommunale barnehager skulle 
selges. Dette ble kalt et prø-
veprosjekt og er ment å skul-
le danne grunnlag for mere 
omfattende privatisering av 
kommunens barnehager i 
framtida.

 ■ Randi Færevik

I følge kommunens spesialbestilte 
rapport fra konsulentselskapet Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) er det 
mye penger å spare på privatisering. 
Det at kommunen overlater driften 
til private, kan det spares opp til 380 
millioner kroner på, sies det.

Men en seinere rapport fra De 
Facto (som er bestilt av Fagforbun-
det og Utdanningsforbundet) viser 
både at kvaliteten i barnehagen 
blir dårligere med privatisering og 
at privatisering med anbudsrunder 
etc. kan bli mye dyrere enn PwC 
har antatt. I tillegg påpeker rap-
porten at ansatte får dårligere pen-
sjonsvilkår. Konkurranseutsetting 
hvert 6. år vil også skape uro for 
brukere og ansatte og det vil bli økt 
skille mellom private og offentlige 
barnehager.

Men til tross for store protes-

ter blant foreldre, ansatte og fag-
foreninger står kommunen på sitt: 
Privatiseringen skal gjennomføres.

Laura Hartmann, svensk for-
sker, gjennomførte for noen år 
siden en stor nordisk undersøkelse 
om konkurranseutsetting og anbud. 
Undersøkelsen viste at det ikke er 
noe som tyder på at privatisering og 
anbud hadde gjort tjenestene bedre 
eller billigere. Men det som faktisk 
har skjedd er at noen har gjort seg 
veldig rike på å «produsere velferds-
tjenester» i Sverige. Skattebetaler-
nes penger har gått rett i lomma 
på rikinger og store internasjonale 
selskaper.

Før valget i fjor ga Wegard 
Harsvik, daværende leder for sam-
funnsavdelingen i Fagforbundet, 
ut boka «Blåkopi». Han beskriver 
der hvordan Høyre punkt for punkt 
forsøker å kopiere svenske Modera-
terna og privatiseringen i Sverige.

Høyre, FRP, KRF og Venstre 
har konsekvent i to tiår sluppet til 
private firmaer på mange områder 
som før var offentlig drevet. Med 
Oslo Kino gikk man veien om 
«foretak», så til A/S, deretter salg.

Ingen kommunale tjenester 
skal skånes. Privatiseringen skjer 
skrittvis og med «prøveprosjekter».

Dette er høyresidas ideologi.

Protestér!
Fagforeninger og foreldre har pro-
testert. Masseflukten av ansatte 
bekymrer foreldrene. Foreldreak-
sjonen har jobbet for å få de private 
aktørene til å forstå at de ikke er 
interessert i privat drift.

Nordlandia Care er de eneste 
som i skrivende stund har lagt inn 
anbud på barnehager. Selskapet eies 
av internasjonal finanskapital og er 
registrert i skatteparadis.

De Facto-rapporten dokumen-
terer at private barnehager i Oslo 
reelt sett har bedre offentlig finan-
siering enn de kommunale. Finan-
sieringsordningen sikrer eiere av 
private barnehager en inntektskilde 
og mulig gevinst. Dette er særbe-
handling av private barnehageeiere.

Fagforbundet sier at privatise-
ringa av de kommunale barneha-
gene må stoppes.

Det er viktig å fortsette kam-
pen mot Høyrebyrådets privatise-
ringspolitikk. Det har vært et stort 
engasjement og godt samarbeid 
mellom foreldre og fagforeninger 
det siste året. Dette må fortsette. 
Privatiseringen og Høyrebyrådet 
kan bare stoppes gjennom aksjo-
ner, allianser og makt nedenfra.

Privatisering = mer penger til de rike

Undersøkelsen viste at det ikke er noe som tyder på at privatisering 
og anbud hadde gjort tjenestene bedre eller billigere.
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Under demonstrasjonene 
på Maidanplassen i Kiev var 
arbeidere som klasse og en 
sterk venstreside ikke tilste-
de. Hvorfor?

 ■ Bjørn Østby

Levekårene for vanlige folk i Ukrai-
na var grunnlaget for protestbøl-
gen som startet i november i fjor. 
Demonstrasjonene var en anled-
ning til å markere seg mot den dype 
uretten som rammer folk flest i lan-
det – som arbeidsløshet, elendig 
lønn, korrupsjon, svake demokra-
tiske rettigheter og dårlig velferd. 
Den direkte foranledningen var at 
president Janukovitsj sa nei til en 
assosiasjonsavtale med EU.

Etter de første demonstrasjo-
nene kom partilederne fra opposi-
sjonen og nazipartiet Svoboda og 
Høyre Sektor med i demonstra-
sjonene og dominerte dem politisk 
med sitt snakk om demokratiske 
rettigheter, kamp mot korrupsjon 
og ukrainsk nasjonalisme. Mye av 
dette hadde naturlig nok støtte hos 
demonstrantene. Men sosiale krav 
var lite synlige eller fraværende.

Det var riktignok mange arbei-
dere som deltok i demonstrasjone-

ne, men de deltok som enkeltin-
divider ikke som klasse. Men det 
har, så vidt jeg har registrert, hel-
ler ikke vært arbeidere i streik for 
slike krav i etterkant av protestene. 
Hvordan står det egentlig til med 
den ukrainske arbeiderklassen og 
venstresida i landet? 

Gruvearbeiderne 1989-1991
På sensommeren 1989 startet gru-
vearbeidere i det som da het Sov-
jetunionen en bølge av massestrei-
ker. Militansen var spesielt stor i 
Donbass-området (øst i Ukraina) 
og i Sibir i Russland. Sovjets pre-
sident, Gorbatsjov, betegnet strei-
kebølgen som den verste prøvelsen 
som hadde vederfart landet i løpet 
av fire år med restrukturering. 

Streikebevegelsen fulgte 
mønsteret som Rosa Luxemburg 
beskrev i sin klassiske studie, Mas-
sestreiken. Streikene ble gjennom-
ført utenfor de eksisterende fagfo-
reningsstrukturene. Det startet som 
en lokal streik med begrensede krav 
og spredde seg til hundretusener av 
arbeidere i fire kullfelt som lå tuse-
ner av kilometer fra hverandre. 
Etter hvert som streiken spredde 
seg, ble det også stilt politiske krav. 
Streikebølgen ble en viktig politisk 
faktor. 

Gruvearbeiderne i Donbass 
som først tilsluttet seg streiken etter 
den første uka, nektet å gå tilbake til 
arbeidet før statsminister Ryzhkov 
hadde møtt deres streikekomite. 
Arbeiderne nektet å flytte seg fra 

Ukraina – arbeider
klassen og venstresida

Gruvearbeidere fra Donbass.
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hovedtorget i byen Donetsk før 
streikekomitéen kom tilbake fra 
Moskva med en avtale underskre-
vet av Gorbatsjov og Ryzhkov.

Bevegelsen ble stadig mer radi-
kalisert. I streikens første dager 
ble det valgt streikekomitéer som 
bestod av mange moderate folk, 
bl.a. ledere for de statskontrollerte 
fagforeningene. Men det tok ikke 
lang tid før massemøter nektet å 
gå med på disse folkas krav om at 
de streikende måtte gå tilbake til 
arbeidet.

Med den økende radikaliserin-
gen nøyde ikke arbeiderne seg med 
å stille krav som gjaldt enkeltgru-
ver. De stilte krav som gjaldt hele 
gruvesamfunn; som matforsyning, 
forurensning og barnepass. I Cher-
vonohrad i Ukraina stilte gruvear-
beiderne krav om øyeblikkelige valg 
til det lokale byrådet og at de lokale 
sjefene for politiet, KGB, redaktø-
ren i en lokal avis og tre dommere, 
skulle sparkes.

Streikene brøt ut da det alle-
rede var en økende følelse av despe-
rasjon innen regimets øverste ledel-
se, og gruvearbeidernes kamp ble 
møtt med samtaler ikke vold. Som 
en del av avtalen med gruvearbei-
derne lovte Gorbatsjov å sette av 

10 milliarder rubler til import av 
forbruksvarer.   

Generalstreik i Donbass
1.mars 1991 startet gruvearbei-
dere i Donbass-området general-
streik. Kravene dreide seg bl.a. om 
lønn, pensjon, sosiale rettigheter 
og Ukrainas uavhengighet. Strei-
ken var et viktig bidrag til oppløs-
ningen av Sovjetunionen. I løpet av 
årene med perestroika (restruktu-
rering) ble gruvearbeiderne i Don-
bass sammen med sine russiske 
kolleger i bl.a. Vorkuta, Kuzbass 
og Karganda en av forløperne for 
den demokratiske bevegelsen i Sov-
jetunionen. 

I perioden mars-mai 1991 gikk 
arbeiderne i 49 gruver som tilsvarte 
40 prosent av alle gruvene, til streik. 
Hele 15 av gruvene var i Donetsk. 
Arbeiderne i 22 gruver i L’viv –pro-
vinsen (vest i Ukraina) støttet strei-
ken. Gruvearbeiderne hadde dårlig 
lønn og ble stadig mer overbevist 
om at den sovjetiske paraplyen 
måtte bort for at deres levestan-
dard skulle øke. 

Markedsøkonomi og fat-
tigdom
Overgangen fra planstyrt økono-

mi til markedsøkonomi medførte 
at landets produksjon sank drastisk 
de første årene etter Sovjetunionens 
fall. Gamle stalinistpamper sikret 
seg kontroll over deler av industri-
en. Men industrien og gruvene i øst 
er nedkjørte og gammeldags. Stor-
kapitalistene (oligarkene) som eier 
dem har ikke investert, de har bare 
pumpet så mye rikdom ut av dem 
som mulig. Markedet deres ligger i 
Russland og tidligere sovjetstater. 

Med stabiliseringen av Russ-
lands økonomi rundt år 2000, gikk 
det bedre for Ukraina som hadde en 
gjennomsnittlig vekst på 7 prosent. 
Men da landet ble rammet av den 
globale økonomiske krisa i gikk det 
igjen dårligere, og bare i 2009 falt 
produksjonen med anslagsvis 15-18 
prosent. Deler av industrien gikk 
konkurs, og den nasjonale valutaen 
ble utsatt for massiv devaluering. 
Den nasjonale gjelda økte, og kutt 
og privatisering knyttet til IMF-lån 
førte til fattigdom og arbeidsløshet. 

Levekårene for vanlige men-
nesker har derfor vært svært dår-
lige i mange år. Arbeidsløsheten i 
2013 og 2014 var ifølge Trading 
Economics, 8,6 og 8,1 prosent. Det 
er kanskje ikke spesielt høye tall. 
Men den gjennomsnittlige lønna 

Demonstrasjonene på Maidanplassen hadde 
derfor ikke bare med forholdet til EU å gjøre. Det 

var også en protest mot de vanskelige sosioøkonomiske 
forholdene i landet
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i Ukraina er 40-50 prosent av den 
russiske og hviterussiske og mye 
lavere enn i EU.  

Demonstrasjonene på Mai-
danplassen hadde derfor ikke bare 
med forholdet til EU å gjøre. Det 
var også en protest mot de vanske-
lige sosioøkonomiske forholdene i 
landet. 

Den globale økonomiske krisa 
rammet Ukraina mye hardere enn 
nesten alle land i Europa. Dessuten 
er det slik at landets storkapitalis-
ter slipper å betale skatt. Ingen av 

de store partiene i parlamentet har 
våget å endre dette. Det er bare den 
bitte lille radikale venstresida som 
snakker om dette. Å tilbakeholde 
lønn til statsansatte har derfor blitt 
vanlig praksis.

”The miners are coming”
Som nevnt ovenfor var ikke arbei-
derklassen som klasse med på 
demonstrasjonene i Kiev. Det gjel-
der også gruvearbeidere fra Don-
bass, men det er egentlig ikke så 
merkelig. Siden politikere som 

støtter nærmere tilknytning til 
vesten og EU dominerte demon-
strasjonene, gir det liten mening 
for gruvearbeidere i Donbass å til-
slutte seg. Med sine nedslitte og 
gammeldagse gruver har de ingen 
sjanse mot moderne vesteuropeisk/
tysk industri. Gruvearbeiderne fra 
Donbass støtter da også de pro-rus-
siske aksjonene i den østlige delen 
av Ukraina. 

Da noen hundre pro-russiske 
aktivister samlet seg foran den regi-
onale administrasjonsbygningen i 

 En kapitalistklasse med store interne 
motsetninger er nøkkelfaktoren for å forstå krisa 

og opprøret i Ukraina

Massedemonstrasjon på Maidanplassen.



internasjonal sosialisme 1-2014 internasjonal sosialisme 1-2014 10

Donetsk i midten av april, fikk de 
besøk av et titalls gruvearbeidere 
som ble ønsket velkommen med 
glade tilrop. 

Oligarkenes interne mot-
setninger
Oligarkene fra det vestlige Ukraina 
og ”deres” politikere later som de 
representerer vanlige folks demo-
kratiske ønsker og appellerer til 
ukrainsk nasjonalisme, mens oli-
garkene i øst hevder de beskytter 
den russiske minoritetens interes-
ser og arbeidere fra ”markedet”.

Den globale krisa har vist 
behovet for å modernisere ukrainsk 
kapitalisme, noe som bl.a. betyr at 
oligarkene i det østlige industribel-
tet må ta hensyn til fordelene med 
europeisk integrasjon.

En kapitalistklasse med store 
interne motsetninger er nøkkelfak-
toren for å forstå krisa og opprøret 
i Ukraina. Den styrtede presiden-
ten Janukovitsj representerte stor-
kapitalistene (oligarkene) i indus-
triområdet i øst med sterke bånd 
til det russiske markedet. 

Den tidligere opposisjonspo-
litikeren og nå midlertidig stats-
minister Yatsenyuk fra Fedreland-
spartiet, er en av flere politikere 
som ønsker en tettere tilnærming 
til vesten og EU. Men akkurat som 
sine ”brødre” i øst, er det ”sine” oli-
garkers interesser de søker å iva-
reta. 

Arbeiderklassen og venstre-
sida
For å skjære gjennom kapitalist-
klassens propaganda og avsløre 
dens klasseinteresser, er det nød-
vendig at arbeiderklassen formu-
lerer uavhengige krav. For å danne 
en ”tredje kraft” må arbeiderklas-
sen og dens ledere bryte med den 
høyrevridde opposisjonen som 
spilte en dominerende politisk 
rolle under demonstrasjonene i 
Kiev (og som nå sitter med makta). 

Det var bra at det var protes-
ter, selv om de var små, i det øst-
lige industriområdet, og at KVPU 
(Konføderasjonen av frie fagfore-
ninger) som vokste ut av streikene 
i 1989, støttet protestene. Det som 
ikke var bra var at lederen, Mikhail 
Volynets, i en appell på en masse-
mønstring på Maidanplassen opp-
fordret til enhet for å vise ”vår faste 
overbevisning om å bli en del av 
Europa…for europeiske verdier….
som kan hindre regimet i å plyndre 
oss”. Deler av den østeuropeiske 
venstresida har dessverre illusjo-
ner om EU. 

Ingen stor sosialistisk kraft
Kommunistpartiet i Ukraina er 
stort, men er en lojal ”opposisjon” 
til den regjeringa som nå er styrtet. 
Partiet var og er imot protestene på 
Maidanplassen

Den radikale venstresida i 
Ukraina i dag er liten, det finnes 
ingen sosialistisk kraft som er stor 

nok til å påvirke utviklingen. Men 
den er også splittet på spørsmålet 
om hvordan man skulle ha inter-
venert i demonstrasjonene på Mai-
danplassen. 

En gruppe, Borotba, er helt 
imot demonstrasjonene som har 
funnet sted i Kiev og andre byer i 
den vestlige delen av Ukraina. En 
annen gruppe, Venstre Opposisjo-
nen, deltok i demonstrasjonene på 
Maidanplassen. Gruppa ga i januar 
ut en liste med 10 krav for sosial 
forandring. Disse kravene har fak-
tisk blitt diskutert seriøst i både 
liberale og høyreorienterte publi-
kasjoner.

Flertallet av de som deltok 
i opprøret ønsker et mer sosi-
alt Ukraina. Det som manglet, 
og som førte til at én undertryk-
kende regjering ble erstattet med 
en annen undertrykkende regje-
ring, var en sterk venstreside og 
en uavhengig og organisert arbei-
derklasse. 
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Kenneth Riley fra havnearbeider-
foreningen i Charleston Alaba-
ma appellerer for havnearbeidere 
og andre fagorganiserte, som har 
kommet til Youngstorget for å vise 
støtte til kamper for tariffavtale, 
mot streikebryteri og for fortrinns-

rett til lasting og lossing i havnene. 
Havnearbeidere kom fra flere land, 
og sympatiaksjoner i Danmark og 
Sverige med boikotten av Riksa-
vika viser internasjonal solidaritet. 
Kenneth Riley fremhever at kam-
pene i norske havner er en del av en  

global kamp om havnene. I appel-
len sa han at det ikke først og fremst 
dreide seg om et angrep på lønnin-
ger, men at kapitalen ville angripe 
havne- og transportarbeideres makt 
til å stanse flyten i handelen. 
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SOLIDARITET MED REVOLUSJONÆRE I SYRIA

Assad-regimet møtte folkets fredeli-
ge kamp for demokrati og sosial rett-
ferdighet med bestialske massakre og 
klappjakt på aktivister. Sivilsamfunn 
blir utsatt for bombing, utslettelse og 
utsulting. 9 millioner har rømmet sine 
hjem og 200.00 kan være drept. 
Vanlige folk og desertører som tok til våpen 
mot regimet gjorde det i selvforsvar. Regimet 
er ansvarlig for massemord, men i økende grad 
har også reaksjonære grupper forsøkt å under-
legge seg folk med terror. Den syriske revo-
lusjonen er fra røttene et folkelig opprør der 
mange venstreorienterte ble lokale organisato-
rer. Mange steder har folk organisert sivile og 
humanitære samfunnsoppgaver under harde 
kår. Syrias Revolusjonære Venstre har tatt del 
i massenes kamper på alle nivåer. Gjennom 
Folkets Frigjøringsfraksjon har de gitt revolu-
sjonær venstreside et nytt selvstendig uttrykk 
i forsvaret av revolusjonen. 

Syriske kamerater bygger en revolusjonær 
sosialistisk organisasjon under harde vilkår og 
har knappe midler. 

Støtt Revolusjonære Venstres aktivisme i 
Syria. Bruk uthevet Iban-nummer for mot-
takers konto (registrert i Frankrike): 
FR76 1142 5009 0008 0009 3627 667
SOLIDARITE SYRIE
LIEU DIT LA VOLINIERE
27270 ST AUBIN DU THENNEY
FRANCE
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
c/ETABL.: 11425
c/Guichet: 00900
n/compte:08000936276
c/Rib: 67
BIC / CEPARFPP142
FR76 1142 5009 0008 0009 3627 667

Les mer om våre syriske kamerater på 
internasjonalsosialisme.wordpress.com 

eller syriafreedomforever.wordpress.com
INTERNASJONALISME MOT ELITENE


