
	  

	  

Flyktingkriserna: 
Kommunism= inga gränser, flyktingar 

eller deporterade 
Föreställ dig en värld där ingen drivs bort från sitt hem och ingen tvingas fly 

för sitt liv.  

Det är vad Internationella Kommunistiska Arbetarpartiet (ICWP) kämpar för. Den verkliga 
kommunismen baserad på ”från var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Och du 
kan hjälpa oss. Enligt media är utvandringen från Mellanöstern och Afrika den största 
migrationen sedan andra världskriget. Ungefär 60 miljoner människor enligt FN. Det har varit 
gott om andra kriser under denna period. Till exempel födelsen av Indien drev ut 14 miljoner 
människor från sina hem och dödade en halv miljon av dem. Grundandet av Israel drev 
hundratusentals Palestinier till ständig exil. Lägg därtill flyktingarna från New Orleans, kriget i 
Jugoslavien, folkmordet i Rwanda, kriget i Ukraina och statsunderstödd främlingsfientlighet i 
Sydafrika. Listan fortsätter……  

Dessa flyktingkriser kommer att fortsätta så länge kapitalismen existerar. Till exempel Maduros 
regeringen i Venezuela piskar upp främlingsfientlighet mot miljontals colombianer som bor i 
landet. Det har redan deporterats hundratals. Kapitalismen producerar kontinuerligt små men 
onda krig mellan regionala makter. Många är de krig där stormakterna (imperialistmakterna) 
krigar genom ombud, och enstaka konflikter mellan stormakterna resulterar i världskrig. 
Dessutom ger en kronisk överproduktion arbetslöshet, hemlöshet och svält. Och slutligen, för 
att få tillgång till billig arbetskraft så splittrar kapitalismen arbetarklassen och piskar upp rasism, 
sexism och främlingsfientlighet. 

 

Kommunismen kommer att förändra detta. Under kommunismen som vi planerar det, blir det 
inga pengar och inget lönesystem. Alla kommer att arbeta tillsammans för att tillfredställa allas 
behov, inklusive arbete, mat och husrum. Avskaffandet av lönesystemet kommer att riva upp 
rötterna till rasism och sexism. Dessa ogräs försvinner dock inte på egen hand. Slutet på 
rasismens superexploatering kommer att öppna dörrar. De kommunistiska 
massmobiliseringarna kan då eliminera de sista spåren av rasismen som ärvts från det gamla 
systemet. Det blir inga nationer, inga gränser, inte något medborgarskap under kommunismen 
och ingen kommer att vara illegal. Sanningen är att arbetarna inte har några nationer. 
Nationerna är en kapitalistisk uppfinning. Arbetarna kan endast lita till varandra världen över. 

 

När vi en gång har kommunism i en del av världen, välkomnar vi alla som ansluta sig till oss. 
De kommer att ha arbete, mat och husrum som alla andra. De kommer att gå med oss i 
kampen mot kapitalisterna. Många av de nuvarande flyktingarna kommer att bli ledare i kampen 
för kommunismen. Ett antal av de tiotals miljoner som tvingats emigrera till USA från Mexiko 
och från Central och Sydamerika är redan det. Bara de senaste veckorna, har flyktingars 



ledarskap upprört de europeiska chefernas planer. Genom att konfrontera polisen, marschera i 
tusentals genom länder har de inspirerat hundratusentals fler. 

Makthavarna säger att kommunismen strider mot människans natur; men än en gång har 
skeenden visat att de har fel. I Österrike och Tyskland jublade tusentals när flyktingarna 
anlände. Det var så många som kom med mat, kläder och leksaker att makthavarnas poliser 
drev bort en del av dem. Järnvägsarbetare jobbade gratis övertid på tågen med flyktingar. En 
kvinna i Wien organiserade en konvoj med privatbilar för att färja över flyktingar från Ungern till 
Österrike. Tolv tusen så långt bort som Island har erbjudit sig att hjälpa till för att regeringens 
planer på att acceptera 50 flyktingar ska komma på skam. Gjorde de allt detta för att tjäna 
pengar? Naturligtvis inte. De gjorde det i en anda av ”till var och en efter behov”. 

Kommunismen är möjlig….. men det krävs en revolution ledd av ett massornas parti. 

Du kan bidra. Till att börja med genom att sprida detta flygblad världen över. ICWP distribuerar 
detta flygblad över hela världen. Samma flygblad var du än är på olika språk. Om du delar det 
med ännu en person, så är det till hjälp. Om du kopierar det och ger det till många så mycket 
bättre. Du kan också mejla länken: icwpredflag.org. och lägga upp den på en webbplats, lägga 
up den på sociala medier, tweet länken och så vidare. 

Nästa steg är att läsa vår tidning Red Flag och vårt manifest ”Mobilisera massorna för 
Kommunismen”. Om du samtycker, uppmanar vi dig att gå med i ICWP. Du kan också donera 
de pengar du förmår för att stödja partiet. Tillsammans ska vi bygga en värld utan gränser. 
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