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Under rubriken ”Nu bör-
jar den nya McCarthyis-
men – i Sverige”, skriver
Johan Ehrenberg på da-
gens ETC om radiopro-
grammet Kalibers an-
grepp på RKU och Ung-
domsstyrelsen: ”En ny
högerjournalistik börjar
ta form i Sverige. Den är
djupt osaklig och följer
McCarthyismens upp-
krattade väg”
Johan Ehrenberg menar att RKU
måste få statsbidraget om vi lever
upp till kriterierna. Framförallt ef-
tersom angreppen mot RKU riktar
sig mot förenings- och yttrande-

friheten. Han skriver:
”JAG TYCKER ILLA OM

KPML:r. Det är en rörelse jag be-
kämpat offentligt. Deras stali-
nism, deras stöd för diktatur, de-
ras ursäkter för folkmord och de-
ras reaktionära och moraliserande
sexualpolitik är inget jag kan ac-
ceptera. Det är en rörelse som gär-
na utser människor till ’förrädare’
så fort de tycker ’fel’. (Jag har fle-
ra gånger varit en sån, enligt
dem.) 

Det är en rörelse som ursäktar
diktatur och förtryck med att den
som utför det hela i sin tur är ut-
satt för ett större förtryck. Från
imperialismen tex. Men självklart
kan aldrig en politik som agerar
mot yttrande- och organisations-
frihet ursäktas. Just därför är det
oerhört viktigt att RKU får fortsatt
stöd för sin verksamhet. 

Det Kaliber sätter igång är
nämligen en sluttande skala utan
slut.

Om nu inte RKU kan få stöd
för sitt organisationsarbete, varför
ska Ung vänster få det? Vars led-
ning anser att Kuba inte är en dik-
tatur.

/…/
Och ska författare som Jan

Myrdal erhålla statliga stöd. Han
tycker ju ’fel’ i de flesta utrikes-
politiska ämnen, åtminstone om
Kalibers filter ska gälla.

Det som börjar med RKU kom-
mer snart att handla om alla som
säger att de inte tycker att röstan-
de vart fjärde år är tillräckligt för
en demokrati.

Eller vänd på frågan ett tag.
Om statligt stöd till svenska orga-
nisationer ska bedömas såsom
Kaliber gör, då måste givetvis

varje rörelse som stöder staten Is-
rael uteslutas. Det är ju rörelser
som agerar rakt emot FN:s beslut
och som i brott mot folkrätten stö-
der ockupation av palestinskt
land.

Om inte rörelser som ursäktar
Nordkoreas diktatur kan få statli-
ga stöd, hur ska vi då se på organi-
sationer på högerkanten som stö-
der Bushs olagliga ockupation av
Irak? Och hur var det nu med den
svenska kristna fundamentalis-
men. Är den verkligen demokra-
tisk? 

Kaliber har tagit det första ste-
get på en stig som bara gynnar
krafter som vill att demokrati ska
handla om att ’tycka rätt’.”

Johan Ehrenberg avslutar med
att konstatera att Kaliber var ”po-
litisk propaganda som gjorde de-
mokratin en otjänst”.

Ungdomsministern Lena
Hallengren säger att det
var fel av Ungdomssty-
relsen att ge pengar till
RKU.
I tisdagens interpellationsdebatt i
riksdagen diskuterades statsbidra-
get till RKU. I en tom kammare
debatterade statsrådet Lena Hal-
lengren med moderaternas Cecilia
Magnusson RKU:s politiska platt-
form. Eller debatterade är fel ord.
Båda var nämligen rörande öve-
rens om att RKU inte var en de-
mokratisk organisation och inte
borde ha något statsbidrag. 

Makten hos kapitalet
Anledningen? RKU skriver följan-
de i vår politiska plattform ” Vi är
revolutionärer därför att vi inte tror
på någon genomgripande föränd-
ring den parlamentariska vägen,
det är inte hos Sveriges riksdag
som den verkliga makten ligger”.

Det står vi för. Makten i dagens
kapitalistiska Sverige ligger i sty-
relserummens hos storföretagen.
RKU vägrar sätta likhetstecken
mellan demokrati och kapitalism.
Vi hävdar att ägandet av storföre-
tagen måste vara demokratiskt or-
ganiserat. Vi tycker inte att privat-
äganderätten står över demokratin
och anser att den ska kunna in-
skränkas via majoritetsbeslut.

Även om RKU till sin upp-
byggnad var en fullödig demokra-
tisk organisation så menade både

Hallengren och Magnusson att vi
inte borde ha fått något stöd efter-
som inte våra åsikter vilar på ”de-
mokratiska principer”. Enligt des-
sa riksdagskvinnor vill RKU
nämligen med våld ”störta demo-
kratin.”  En ren lögn. 

Enligt ungdomsminister Hal-
lengren så är vi en organisation
som i våra åsikter inte heller ac-
cepterar allas lika värde, folksty-
ret, yttrandefriheten eller de
mänskliga rättigheterna. Inget
kunde vara mer felaktigt. Vi stäl-
ler oss bakom alla dessa principer.

”Felet ska rättas till”
Den enda skillnaden i debatten
gällde tågordningen och snabbhe-
ten med vilken RKU skulle dis-
kvalificeras från den demokratis-
ka diskussionen. Ungdomsminis-
tern menade att Ungdomsstyrel-
sen nu var tvungna att skärpa sina
regler så att RKU blev utan peng-
ar och om så inte skedde skulle
hon återigen ta upp frågan i kam-
maren och skärpa riktlinjerna från

regeringen till ungdomsstyrelsen
så att vi i nästa omgång inte skulle
få några statliga bidrag. Lena Hal-
lengren menade också att det varit
ett tydligt fel att ge RKU pengar i
tio år – ett fel som nu skulle rättas
till.

Hon menade också i debatten att
de ungdomar som trots allt organi-
serar sig i RKU är okunniga och
att de som tur är inte är särskilt
många. En ungdomsminister som
inte förstår värdet av en politisk
debatt bland ungdomar utan kallar
RKU:s medlemmar för våldsam-
ma och okunniga är ingen demo-
krat utan okunnig antidemokrat
och borde söka sig ett annat jobb. 

MARTIN SCHIBBYE

■ ”Ger man lögnen 24 timmars
försprång hinner sanningen aldrig
ifatt”, sade nazisten Göbbels. Det-
ta utnyttjar SR P1 i en lögnkam-
panj mot Revolutionär Kommu-
nistisk Ungdom, RKU. ”Journa-
listen” heter Magnus Sandelin
och man kan bara hoppas att Sve-
riges Radio tar avstånd från hans
kampanjmakeri. Men troligare är
tyvärr att Sandelin får ett rejält
uppsving i sin karriär efter att lju-
git så förment om RKU. 90 pro-
cent av dagspressen i vårt land är
ju blå, så han blir säkert belönad
för sitt kampanjmakeri mot vän-
stern. Med en tunga som Göbbels
och en fanatism värdig McCarthy
säljer Sandelin sin journalistiska
heder för att smutskasta RKU och

dra in vårt statliga bidrag.
Exempel på SR och Sandelins

lögner: ”RKU gör resor till Nord-
korea för bidrag från ungdomssty-
relsen”.Det är lögn. RKU lägger
inte en krona på våra återkom-
mande brigadresor, utan alla delta-
gare betalar alla kostnader själva.
Vad ungdomsstyrelsens pengar
använts till finns att läsa i de eko-
nomiska redovisningar som RKU
varje år skickat in till Ungdoms-
styrelsen, granskade och bestyrkta
av auktoriserad revisor.Sanningen
är att RKU har gjort brigadresor
till flera av de länder som krigsför-
brytaren Bush pekat ut som
“skurkstater”: Kuba, Vietnam,
Irak Libanon, Syrien. Detta är län-
der som USA anser sig ha rätt att

vräka sina bomber över. Skulle det
vara odemokratiskt av oss att be-
söka folken i dessa länder, som
hotas av USAs aggressioner, oc h
skriva om det i vår tidning Rebell?
Vi tycker att Sveriges ungdomar
har rätt till en annan bild av verk-
ligheten än de stora, borgerliga
tidningarnas och statsmediernas.
Just nu hoppas vi på många delta-
gare till Världsungdomsfestivalen
i Venezuela 2005.

”RKU förnekar terrorn under
Stalin”. Det är lögn. Vi vet att det
sovjetiska trettiotalet var ett våld-
samt samhälle med oerhörda
klassmotsättningar och ett annal-
kande världskrig. Vi är ett ung-
domsförbund som bildades 1994
och inget historiskt sällskap. Visst

kan vi diskutera Sovjetunionen
men vi misstänker att Sandelin
gläfser om Sovjetiskt 30-tal för att
slippa tala om akuta problem i da-
gens nyliberala Sverige: ung-
domsarbetslöshet på 13 procent, 4
av 10 mellan 20-27 saknar bostad
– detta är orättvisor som vi i RKU
vill avskaffa och vi tar debatten
när som helst!

Om RKU:s bidrag ifrågasätts,
varför ifrågasätts inte tex LUF el-
ler MUF:s bidrag? De stöder ju
båda USA – som är krigsförbryta-
re, och Israel – som begår folk-
mord. George W Bush blev inte
demokratiskt vald år 2000, och
hittills har minst 100000 irakier
mördats av USAs ockupation. Är
det denna ”demokrati” som SR

och Sandelin förespråkar?
Vi har upplevt att taket för vad

som får sägas har sänkts oroväck-
ande snabbt den senaste tiden. Ac-
cepterar man inte att det system vi
har idag är för alltid givet, så stäm-
plas man som odemokratisk. Inne-
hållet i begreppet demokrati får in-
te diskuteras. RKU är vänsteralter-
nativet för ungdomar, det är därför
som larvfötterna i liberalernas pro-
pagandamaskin rullar mot oss. 

NILS LITTORIN
Ordförande RKU-Malmö

■ Inte bara Sydsvenska Dag-
bladet utan också andra me-
dier har vägrat RKU möjlig-
heten att bemöta lögnerna.

Regeringen vill sätta
stopp för stöd till RKU

Lena Hallengren ljuger när hon
påstår att RKU inte accepterar

allas människors lika värde,
folkstyret, yttrandefriheten och

de mänskliga rättigheterna.

Inlägget som liberala Sydsvenska Dagbladet refuserade:

Göbbels och McCarthy i skön förening i P1

Johan Ehrenberg till försvar för demokratin

Kaliber gynnar krafter som vill
att demokrati ska handla om att
”tycka rätt”, skriver Johan 
Ehrenberg.


