
Nu får det vara nog av reträtter och handlingsförlamning.

Vi kan inte längre låta oss hunsas av en arrogant högerre-

gering och giriga direktörer och kapitalister som kan

gömma sig bakom en oduglig facklig och politisk opposi-

tion mot finans- och kvartalskapitalismens djupa kris. Vi

vägrar acceptera en ny massarbetslöshet och att det än en

gång är de arbetande och de arbetslösa, sjuka och fattiga

pensionärer som ska betala för de rikas kris.

Världen står idag inför av en 1930-talsliknande kris

samtidigt som växande miljö- och klimatkatastrofer ställer

krav på massiva investeringar i energibesparande åtgärder

och koldioxidfria energikällor. Då kan vi inte längre godta

att storföretagen fortsätter att betala astronomiska löner, bo-

nusar, pensioner och aktieutdelningar till sina direktörer och

ägare eller att regeringen sänker skatterna för de rika och

utan kontroll pumpar in ofattbara summor i bankkapitalens

svarta hål.

Bonusskandalen i AMF Pension är bara toppen av

ett isberg, där fackliga ledare alltmer anpassat sin livsstil

till de direktörer och politiska karriärister som de dagligen

umgås med. Att stödet för både oppositionen i riksdagen

och LO-ledningen rasat är en konsekvens av deras kroniska

ovilja att ta strid för arbetarintressen, alltifrån a-kassan och

kollektivavtalen efter EU:s domstols beslut i Lavaldomen

till kampen för jobben. I stället har IF Metall gjort omoti-

verade reträtter i krisavtalet om sänkta löner, medan LO-

och PTK-ledningarna varit villiga att själva beskära för-

handlings- och strejkrätten i ett nytt huvudavtal.

Det är därför hög tid för fackföreningsrörelsens

medlemmar och de lokala facken att väcka liv i den slum-

rande arbetarrörelsen och visa vår kollektiva styrka i en

massiv proteströrelse mot kapitalismens kris och regering-

ens och EU:s högerpolitik.

Vi uppmanar alla fackföreningar och förbund:

att gå ut till aktivt försvar för varje hotat jobb – mot

alla massuppsägningar inom såväl industrin som

kommuner, landsting och stat;

att maximal kraft måste sättas bakom kraven att före-

tagen ska vidta andra åtgärder än uppsägningar, att

a-kassan återställs fullt ut, att garantier ges till de

arbetslösa – inte bankdirektörer, att rättvisa skipas

– nej till chefsbonusar, fallskärmar, jättepensioner

och fantasilöner, att samhället tar över taktpinnen

från den kapitalistiska marknaden;

att krisen måste bekämpas med krav på massiva stat-

liga investeringar för arbete åt alla och en planerad

klimatomställning av både industrin, bostäderna

och transporterna;

att redan nu – tillsammans med alla som vill delta

– förbereda en landsomfattande protestdag mot

kapitalismens kris och all högerpolitik för job-

ben, välfärden och klimatet när riksdagen öpp-

nar den 15 september;

att välja fackliga ledare på alla nivåer som är be-

redda att kämpa för och dela sina medlemmars

villkor.

Upprop till kamp mot kapitalismens kris
och massarbetslöshet

– för demokratiska och kämpande fackföreningar
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