
Under världsungdoms-
festivalen arrangerade
RKU med flera ett möte
om de protesterna i Prag,
Göteborg och Genua. Det
var ett unikt möte som
kunde äga rum tack vare
att världsungdomsfesti-
valen samlade organisa-
törerna för de stora de-
monstrationerna. 
En av talarna var Staffan Snitting
från RKU som beskrev Sverige
som en av de svaga länkarna i EU-
imperialismen. De lärdomar RKU
redovisade från Göteborg var bl a
att man genom att mobilisera ar-
betarklassen i städerna som möte-
na hålls i, organisering samt mas-
keringsförbud kan undvika våld
och få fram ett politisk budskap. 

Andrea Fiore, som represente-
rar en bred antikapitalistisk itali-
ensk organisation och som var
med i Genua, beskrev sen hur den
italienska polisen veckorna innan
mötet i Genua försökte skapa en
panikstämning i staden och und-
vika massmobilisering, genom att
ta in amerikanska kravallexperter
och påstå sig hitta bomber. 

Provokativt polisvåld
– I Genua angreps alla de sex stora
demonstrationerna från början av
polis. Polisvåldet provocerades in-
te fram utan fanns där från början.
De lärdomar vi kan dra från Ge-
nua är att den italienska polisen
kommer ge sig på demonstrationer
mot kapitalism, oavsett om de är
fredliga eller inte, och för att möta
detta krävs ett kompakt och välor-

ganiserat rött block, sa Andrea. 
– Se hur ”The battle of Seattle”

tog bort all fokusering från de
bomber som samtidigt föll över
Irak och hur anti-globaliserings-
rörelsen pratade om en Tobinskatt
när Jugoslavien styckades upp,
lägger en eldig italienare ur publi-
ken till. ”Antiglobaliseringsrörel-
sen” är inget vi reservationslöst
ska hylla, avslutade han 

Sist talade Walter från Belgiska
Arbetarpartier, PTB, om planerna
inför EU-toppmötet i Bryssel den

14 December. 
– Temat för demonstrationen

skall vara ”En annan värld existe-
rar ” och visa på att det finns län-
der som Kuba, Korea och Viet-
nam där man bygger socialismen.
Målet för belgarna är att mobilise-
ra arbetarklassen och erbjuda
människor ett motstånd som
sträcker sig längre än en demon-
stration. Erbjuda ett organiserat
motstånd på arbetsplatser och
skolor och i förlängningen ett al-
ternativt samhälle. 

Protesterna mot kapitalismen är
inget som uppstått huxflux de se-
naste åren. Arbetarrörelsen sitter
på erfarenheter och har en lång
och stolt historia i kampen mot
kapitalism. För att överleva måste
anti-globaliseringsrörelsen bli en
del av denna rörelse. 

Detta blev den slutsats som re-
presentanter från de olika länder-
na och organisationerna höll med
om.
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– Det är viktigt med den
här sortens arrange-
mang. Ungdomar behö-
ver träffas på det här sät-
tet för att prata och um-
gås, säger Nawel, 22 år,
vår guide under festiva-
len och medlem i UNEA,
Algeriets Nationella Stu-
dentfederation.
Hon berättar om läget för ungdo-
mar och studenter i Algeriet.

– Det är inte lätt att vara student
i Algeriet. Det är gratis att gå på
skola och universitet, men skol-
böcker och material får vi betala
själva och att hyra egen lägenhet
är knappt att tänka på. Antingen
får man bo hos någon släkting el-
ler så bor man på skolan. 

Hon berättar att kurslitteratur
kan kosta uppemot 7200 dinarer
per termin, ca 400 kr. Låter inte så
mycket för en svensk, men det gör
det för en algerisk familjefader
som har en ingångslön på 10000
dinarer.

– Fast vi har det mycket bättre
nu. President Bouteflika har gjort

mycket för vårt land. Värst var det
under stridigheterna 1992-97,
man hörde skottlossningar från
terrrorister och polisen vart man
än gick.

Vi lämnar konversationen om
de algeriska förhållandena och
börjar diskutera festivalen. Nawel
är en av de hundratals volontärer
som finns till vår tjänst. Nästan
allt arbete som måste utföras; laga
mat, städa boendeytorna, hålla
vakt, tolka vid konferenser, guida
omkring i stan, sköts av algeriska
ungdomar utan någon som helst
betalning. 

– Jag är här för att få träffa och
umgås med andra européer, lära
mig bättre engelska och skaffa
mig erfarenheter.

Jag frågar om hon är intresserad
av festivalens politiska innehåll.

– Ja, i viss mån, men jag är inte
särskilt intresserad av politik. 

Men hon förklarar att hon är
anti-imperialist och när jag näm-
ner palestiniernas kamp mot
ockupationsregimen Israel lyser
hon upp.

– De är våra bröder och vi ger
dem vårt fulla stöd! 

SIGGE ANDERSSON

Andrea Fiore , National anti-
capitalist Assembly, Italien
– Det är viktigt att festivalen är i
Algeriet, inte främst på grund av
Algeriets specifika situation utan
därför att imperialismens attacker
under de närmsta åren ser ut att
komma fokuseras i Mellanöstern
samt Latinamerika. Att då kunna
träffa ungdomar från Palestina,
Irak, Libanon och så vidare känns
jätteviktigt.

– Efter socialismens fall i öst
måste vi finna nya former för den
anti-imperialistiska kampen. Hit-
tills har festivalen nästa bara ar-
rangerats i socialistiska länder. I
och med att imperialismens mot-
sättningar ändrats kanske festiva-
len skall söka nya länder. 

– Målet för vår delegation är
att länka samman den anti-impe-
rialistiska kampen i de imperialis-
tiska länderna med kampen i de
av imperialismen förtryckta och
utsugna länderna. Endast så kan
vi bryta imperialismens kedja. 

– Vi vill kunna också träffa
ungdomar som upplevt samma
sak som vi upplevde i Genua i
sommar och utbyta erfarenheter.

Mohammed Najeeb, 
Democratic Youth 
Federation of India 
– Vårt moderparti Communist
Party of India (marxist) sitter vid
makten i tre av Indiens 28 delsta-
ter. Så vi är på festivalen för att
informera om situationen i Indien
och för att globalisera kampen
mot globaliseringen.

– I de delstater där kommunis-
terna styr så kan man tydligt se

skillnad vad
gäller arbe-
ten, utbild-
ningen och
hälsovård. 

– Ung-
kommunis-
ter, DYFI, är
den största
ungdomsor-
ganisationen
i Indien och
vi jobbar mot

den ekonomiska politiken som
dikteras av världsbanken. Just nu
är den viktigaste frågan ung-
domsarbetslösheten. Men situa-
tionen i Indien är svår, det senaste
årtiondet så har vi förlorat 300
kamrater i kampen mot funda-
mentalismen och regeringen, som
ni vet består av ett hindunationa-
listiskt parti. 

❏ Hur många medlemmar har
ungkommunisterna i Indien ? 

– Vid vår 6:e kongress år 2000 så
var vi över 11 miljoner medlem-
mar.

Röster från

festivalen

RKU tog tillsammans med bland andra italienska, belgiska och tjeckiska ungkommunister och anti-impe-
rialister initiativ till en diskussion om protesterna i Prag, Göteborg och Genua. Tvåa fr v syns RKU:s interna-
tionelle sekreterare Staffan Snitting, som förde svenskarnas talan i panelen.

Prag, Göteborg, Genua
– givande diskussion om anti-globaliseringsrörelsen

”Det är viktigt att träffas 
och utbyta erfarenheter”

Nawe (tv) var guide för den svenska delegationen. På bilden syns hon
tillsammans med  Nina Zita från Proletären FF.




