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INNEHÅLL

Det här är den första tidningen
som är skriven och publicerad
av arbetare själva här i
Slakthusområdet.
Vi är ett antal personer som jobbar på olika företag,
tjejer och killar, med olika bakgrunder och livs
erfarenheter, som valt att gå samman och skriva
den här tidningen.
Det vi har gemensamt är att vi ser behovet av en
arena för oss charkuteriarbetare att kunna öppna
upp för diskussion och dela med oss av åsikter och
problem, som inte bara rör våra egna fabriker, utan
området i stort. Frågor som berör oss alla och som
bara kan föras upp i ljuset om vi som jobbar på oli
ka arbetsplatser knyts närmare varandra. Den här
tidningen är ett försök till det. Vi inser nämligen att
flera av de problem som finns på våra jobb inte kan
lösas genom samtal med cheferna, utan kräver en
bredare organisering och nya metoder där vi själva
jobbar fram positiva sätt att lösa dessa på, utifrån
våra egna förutsättningar.
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Den här tidningen är en partipolitiskt obunden
klassröst, som är till för att stärka oss som kollektiv
gentemot arbetsgivarna. Vi kommer därför också
att belysa frågor om jämlikhet och jämställdhet,
inte som en moralisk pekpinne, utan snarare utifrån
övertygelsen om att rasism och sexism enbart tjänar
cheferna genom att hålla oss arbetare splittrade.
För att den här tidningen ska bli en röst för oss som
arbetar i Slakthusområdet så krävs det att fler som
jobbar här deltar (dock inte tjänstemän, arbets
ledare eller arbetsgivare, dessa får använda sig av
sina egna kanaler). Vi kommer ta in insändare och
debattartiklar som skickas till vår mail:
vaccslappet@gmail.com. Man kan skriva om vad
som helst relaterat till jobb, saker rörande området
i stort eller inlägg i en pågående samhällsdebatt.
Rent rasistiska, homofobiska eller kvinnofientliga
texter kommer vi dock ta oss friheten att sålla bort
omgående.
Namnet Vaccsläppet är temporärt och vi är öppna
för förslag och åsikter, så skriv!
Till sist vill vi nämna att anledningen till att ingen
går ut med sina riktiga namn i tidningen är för att
vissa av oss kan jobba under osäkra anställnings
villkor eller inte vill att cheferna ska veta om vår
inblandning, därför skrivs alla artiklar under
pseudonym.
Med vänlig hälsning,
Vaccsläppets redaktion
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Apokalypsen
Twin Peak

VACCSLÄPPET BEHÖVER DIN HJÄLP
med att nå ut med tidningen till alla arbetsplatser i Slakthusområdet.
Vill du vara med och sprida den? Bli distributör idag!
Maila vaccslappet@gmail.com för mer information.

Vill du köpa tidningen
eller hämta en bunt för att få ut
till dina arbetskamrater?



Nu går Vaccsläppet att få tag på vid Knegarkampanjens kontor Slakthusgatan 15 (högst upp i huset)
Vi kommer finnas tillgängliga där varje tisdag mellan 16:00 och 16:30, torsdagarna 15, 22 och 29 oktober mellan 16:00 och 17:00 (och andra tillfällen om
man vill chansa).

VAD HAR HÄNT?
Äntligen kan vi efter semestertider och allt vad det
innebär presenteras det 4e numret av Vaccsläppet!
Förutom den omtalade fotbollsturneringen mellan Olle
Nyberg, Gudruns, Svenskt butikkött och (i alla fall något
som liknande) Specialchark har vi också fortsatt vår
bevakning av Slakthusflytten där nya beslut kommer
att fattas av exploateringsnämnden i mitten av oktober.

Annars kan man skriva till vaccslappet@gmail.com
för att få tag på tidningen.

Granskning av Globenhälsan

Lite längre bak i tidningen kommer det dessutom rap
porteras om det fackliga medlemsmöte som hölls mel
lan två klubbar i området i slutet av september där ökat
samarbete och erfarenhetsutbyte stod som ledord.

Vi i Vaccsläppet planerar en granskning av Globenhälsan inom kort. Anledningen till detta är att vi
har anledning att tro att allt inte går perfekt till där
byggt på vad vi hört från arbetskamrater. Har du
något att berätta? Skriv till vaccslappet@gmail.com

Ytterligare vårvind vädrade samverkanslinjen när Kne
garkampanjens kick off gick av stapeln för några veck
or sedan och livsmedelsarbetare ifrån olika företaget
träffades och skålade på Slakthusgatan, vilket också
går att läsa om på samma sida.

Tills dess bjuder vi på den här reflektionen från en
köttpackare med erfarenhet av dem:

Vi tänker även passa på redan nu att tipsa om det
specialnummer som kommer komma ut inom kort där
medlemmar ifrån både Knegarkampanjen och Vac
csläppesredaktionen berättar om den Spanienresa
som nyligen gjordes för att träffa livsmedelsarbetare
och undersöka det politiska läget i Katalonienområdet
(bland annat).

”Tanken var god men försöket ej helhjärtat. Det
summerar känslan av våran företagsvård. Fokus
har lämnat patientens välmående och riktas mer på
hur snabbt du kan återvända till arbetet ditt. Med
det till följd kommer korta sjukskrivningar, medicin och ingen som helst uppföljning. Väldigt tråkigt
och synd.”

Tuva

-Neo
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SLAKTHUSCUPEN
2015

Bashar Musa, Olle Nybergs

sällan med en öl eller två i hand. Tyvärr
hamnade publiken på ena kortsidan och
kunde inte engageras in i matchen på
samma sätt som under senaste matchen.
Om Olle Nyberg stod för det unga

anfallsinriktade laget där man plockat
ut alla ungtuppar så stod Gudruns både
för mest åldersbredd och högst ålder.
Det som kan sägas är dock att könsfördelningen inte var perfekt då bara två
tjejer deltog, vilket tyvärr är lika många
som förra gången när det bara var två
lag med, men det kanske har mer med

attityder i vår bransch att göra.
Svenskt Butikskött satte upp en bra
match mot ytterfiléns försvarare men de
hade svårt att få till det och likt Gudruns
så orkade de inte hela vägen. Nybergs
fördel låg i att de hade personer som regelbundet spelar fotboll, där det sägs att
vissa varit uppe i ettan, och kunde därför springa sönder försvaret. Tre personer som utmärkte sig var Bashar Musa,
som någon beskrev som att ”han studsar
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som en jävla fjäril” och som var tvungen
att stoppas högt upp om man skulle ha

Micke Larsson, Gudruns

en 4:e september 2015 ägde första
Slakhusmästerskapet rum på Enskede IP . Efter vårens succématch mellan Olle Nyberg och Gudruns var det nu
dags för fyra firmor att mäta sina krafter mot varandra under två intensiva
timmar. Fast om det var verkligen var
fyra lag går att tvista om eftersom Special chark enbart hade en person från
sin arbetsplats och densamma spelade
även för Svensk Butikskött när det mötte Nybergs, resten bestod av inhoppare
från andra företag.
Till idrottsplatsen hade folk tillkommit för att heja fram sina lag, inte

Teddy Haileselassie, Olle Nybergs

D

någon chans, sedan hade de Dibo Wisam
med ett hårt skott som han använde så
fort chansen kom (kanske lite väl ofta?)
och sist men inte minst Teddy Haileselassie som var stark i närkamper och en
bra lagspelare. Hos Gudruns utmärkte
sig Micke Larsson på topp som levererade mål på mål och nya målvaktsförvärvet Evert Lindholm som trotts skadat
knä kunde hålla emot bra. Även Lagerströms (som tillhör Gudruns) utmärkte
sig, fast då med sin frånvaro.
Allt som allt var det en väldigt
lyckad tillställning och de flesta, om något trötta, verkade nöjda efteråt. Vi för
hoppas att nästa år lyckas dra med sig än
fler firmor så att denna tradition kan bli
långvarig.

Specialchark vs Gudruns 6 – 2
finten för en omvänd Messi och är en av alla hans
specialare han lärt sig genom alla åren han harvat
i stockholmsfotollens mellanserier.

Här var det spel mot ett mål som gällde. Specialchark kom i några kontringar och det var en som
man speciellt minns. Daniel Nordström erövrar
bollen vid eget straffområde och forcerar mot
motståndarmålet med 0% teknik och 100% jämtländsk urkraft. Han tar sig ända fram till Gudruns
straffområde där det krävs 2 spelare som stoppar
honom och en tredje som tar bollen. Prestationen
var värd ett bättre öde. Gudruns fick en enkel biljett till finalen. Det hävdas att Twedberg gjorde
2 mål och missade en straff men jag är skeptisk.

Gudruns vs Olle Nyberg 2 – 4
Finalen var en nervkittlande tillställning i ¾ av tiden, där Olle hade mest boll och Gudruns kom i
farliga kontringar, där målvakten William efteråt
hördes klaga
–Det går ju inte att bara spela anfallsfotboll, nån
djävel måste vara back också!

Olle Nyberg vs SBK

Men tydligen gick det för Olle punkterade matchen med 2 snabba mål och kunde ro hem hela turneringen och få den första inskriptionen i vandringspokalen.

SBK startade med ett rasande tempo men kroknade snabbt, de ropade efter fler avbytare men
det fanns inga och Olle började ösa in mål. Mats
Karlsson fick dock reducera med turneringens
mål när han vände ut och in på Teddy och placerade bollen säkert vid stolproten, han kallar själv
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Vad tycker du
om initiativet att
hålla Slakthus
mästerskapen?

tippar att SBK tar hem hela turneringen. De har
rutinerade spelare.
Bashar, flermålskytt för Olle Nybergs.
–
Bra initiativ! Det borde vara fler lag. Man
lär känna nya folk och det blir bättre sammanhållning i gruppen. Vi jobbar ju tillsammans allihopa.
Marie på Roffes Grill. Prisutdelare.
–
Det här är en av de roligaste grejer jag
varit på. Tänk vilken sammanhållning det kommer
att bli, tänk vad de kommer att prata om det här.
Alla på området kommer närmare varann. Men
jag kan ju inte tala om vem jag hejar på för jag ska
ju sälja korv till alla även efter matchen.

Micke. Fyramålsskytt för Gudruns.
–
Det är kul! Förra gången var vi bara två
lag, nu är vi flera och jag hoppas framförallt att vi
får möta SBK i finalen för där har jag jobbat
Stig. Tvåmålsskytt för Gudruns.
–
Det är ett jättebra initiativ. Man får träffas
utanför jobbet och vi gamla gubbar får tillbaka
gnistan och lira fotboll. Man spelar ju inte i nån
klubb när man är 60... Vi ska hålla emot Olle Nybergs i finalen och försöka ta dom. Förra gången
fick vi stryk med 9-7 så vi får se.

Juan. Publikröst.
–
Det är kul med fotboll på ett kul och sportsligt sätt. Och det gör att hela området engagerar
sig tillsammans och gör någonting. Det har ju
utvecklats också till att bli en turnering med pokal
och allt. Kul!

Crille. Ettmålsskytt för Specialchark och straffmissare.
–
Det här var tufft för vi bytte ett helt lag
under matchens gång. Motståndarna var bra! Jag

Fler publikröster.
–
Vi är här för att kolla på våra lag och heja
fram dem. Det här är jättekul och bra för sammanhållningen. Det blir gemenskap!
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Tvärfackligt
möte mellan
Gudruns och
Nybergs Deli

O

nsdagen 23 september hade
Gudruns (AWH och Charken,
Prime food och Lagerströms)
tillsammans med Nybergs
Deli ett gemensamt fackmedlemsmöte.
Det var ca. 50 medlemmar som slöt upp
i Lokantas (Gamla Kultingens) lokaler.
Det som avhandlades var bl.a. slakthusflytten och om det finns några gemensamma frågor som man kan hjälpas
åt att driva eller tipsa om. Mötet antog
även 3 motioner som ska skickas vidare
till LO-kongressen nästa år.
Den första handlade om att bilda en
a-kassa utan statliga regleringar där
Livsmedelsarbetarförbundet själva sätter sina regler. Den andra handlade om
lokal strejkrätt. Arbetsgivarna har idag i
stort sett fria händer att göra vad de vill
på våra arbetsplatser och skulle de bryta
mot någon lag riskerar de endast böter,
medan vi inte har några möjligheter att

kunna agera utan att sätta våra försörjningar på spel.
Den tredje handlade om att starta ett
bemaningsanställdas förbund. De bemaningsanställda är utspridda i LO:s alla
förbund och därför blir det svårt dem
att driva egna frågor.
Mötet avhölls i god anda och det fanns
önskemål om att även i framtiden hålla
medlemsmöten
tillsammans. Exempelvis togs beslut om
att sammanfatta de gemensamma problemformuleringar som kom upp under
mötet (att gränsen för visstid inte borde
vara mer än 6 månader etc) i ett slags
punktprogram som ska skickas ut till
alla fackklubbar i området. Styrelserna för Nybergs och Gudruns har även
för avsikt att träffas någon gång under
verksamhetsåret.
Twin Peak

Knegarkampanjen
inviger nya lokaler
i Slakthusområdet
Den 17 september invigde Knegarkampanjen sina lokaler på Slakthusgatan 15
med snitsiga snittar och knegarchampange. Det bjöds på matematiska snittar
med trianglar, kuber och glober, moderna med serranoskinka i basilikabåtar, traditionella med hästkött och pepparrot.
På mötet deltog 19 personer från flera
firmor i området och även sympatimedlemmar utanför branschen. Alla fick
höra om behovet av en Knegarkampanj
i området som ska fungera som en intresseorganisation för de som arbetar
för att kunna ändra styrkeförhållandena
gentemot chefer och politiker samt med
perspektiven på att bygga kampanjen
som en maktfaktor för arbetare i frågan
om Slakthusflytten, som för övrigt verkar vara nedgrävd i en politisk grop av
tystnad.
De som kom fick höra Jari Söyrinki som
är en av intitativtagarna till Knegarkampanjen i Kiruna. Han har själv suttit
som facklig gruppordförande i tre år för
underjordsarbetarna i LKABs gruva. I
vintras kandiderade han som ordförande tillsammans med andra från Knegarkampanjen på en arbetardemokratisk plattform mot sittande ordförande.

Knegarkampanjen i Kiruna har ett mandat i komunfullmäktige där de bevakar
arbetares intressen i kommunpolitiken.
Det är i synnerhet inom kommunpolitik
och genom facket man varit aktiv, men
Jari säger nu att han tror mer på den inriktning som bedrivs i Slakthusområdet
där vi organiserar oss tillsammans med
kollegor inom arbetarkollektivet och
engagerar oss i de frågor som brinner
på fabriksgolvet.
Fackligt aktiva berättade om hur arbetardemokratiska arbetsmetoder, för
medlemsstyrda fack utan privilegier
för förtroendevalda och som är avsättningsbara, öppnar för oändligt många
varianter av att kunna ta tillvara på
medlemmarnas intressen. Exempel som
togs upp var öppna löneförhandlingar, intressegrupper för diskriminerade
kollegor och direktaktion i konfliktfrågor.
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Knegarkampanjen
Slakthusgatan 15
knegarkampanjenslakthuset.wordpress.com
Möten: I lokalen på tisdagar
jämna veckor 16:30
Medlemsavgift: 300kr/år

Andra berättade om den nystartade
namninsamlingskampanjen för ett Arbetarnas Hus i det nya slakhusområdet i
Larsboda som kan användas för möten,
studieträffar, träning, hobbyaktiviteter
med mera på de anställdas egna villkor.
Vi fick också veta att det är medlemssmöten i lokalen på tisdagar, jämna veckor,
klockan 16.30 och att det kostar 300:- /år
att bli medlem i kampanjen som man också kan följa och studera närmre på kne-

Börjar det tas steg för
ett nytt köttområde i Larsboda?

Under en lång period
har vi inte hört något.
Många tror att flytten
inte blir av alls. Men
för dem som inte följer
Stockholms Stad och
dess nämnders utskick
väldigt noga, kan Vaccsläppet nu meddela
att flytten kommer att
tas upp i Exploateringsnämnden redan nu i
oktober.
Det handlar dels om ett förslag
till Exploateringsnämnden om att
överlåta mark i Larsboda till Fast
ighetsnämnden som är de som
ska förvalta den. Fastighetsnämn
den har i sin tur lagt ett förslag till
Kommunfullmäktige om ett inrikt
ningsbeslut för det nya området.
I det dokumentet finns mycket
av det som redan skrivits om i
Vaccsläppet nummer 2 där vi in
tervjuade
fastighetsnämndens

projektledare Sassan Sanjari om
Larsboda som ett nytt center för
livsmedelsproduktion i Stockholm.
Något som däremot är nytt är att
inflyttningsdatumet skjuts fram ett
år till 2019. Någon direkt anled
ning går inte att finna men rappor
ten tar upp faran med att projektet
drar ur på tiden vilket kan få före
tag att dra sig ut och hitta andra
områden att placera sig på alter
nativt få ekonomiska förluster och
inte kunna expandera, vilket skulle
kunna få inverkan på projektet i
sin helhet.
Vi får också kostnaderna fram
lagda på 1900 miljoner kronor där
den största delen ska gå till tra
fikombyggnationer för att kunna
köra tunga transporter varje dag.
Allt som allt kommer det att kunna
byggas 49 000m2 uthyrbart, varav
35 000m2 är produktionslokaler
på bottenvåningen till de företag
som anmält intresse. Det innebär
en expansionsmöjlighet på 5-15%.
Några positiva aspekter som finns
är ambitionerna att bygga det hela
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miljövänligt och få det miljöcerti
fierat. Till exempel planeras att
ta tillvara värmeöverskott och en
”områdesgemensam mediacen
tral där processkyla och varm
vatten produceras samtidigt som
värme återvinns från kylaggregat
och avloppsvatten”. Det ska ock
så göras plats för solceller på ta
ken och gröna områden för rekre
ation. 400 parkeringsplatser ska
finnas tillgängliga.
Enligt samma dokument så har
”en aktiv dialog förts med livsmed
elsföretagen och representanter
från Slakthusområdets företagar
förenings styrelse”. Dock nämns
inget varken om fackförbund och
än mindre om oss som jobbar och
i slutändan påverkas av allt detta.
Vaccsläppet kommer att vara på
Exploateringsnämndens
möte
den 15 oktober för att kunna rap
portera därifrån. Vi kommer också
försöka se till vilket sätt vi arbeta
re kan få våra åsikter hörda och
intressen tillgodosedda – för än
så länge har det inte gjorts myck
et på den fronten.
Egon

Dagdrömmar
MINNS när jag som liten satt vid fönstret och
tittade på snöflingorna som bildade sagolika
mönster på utsidan av glaset. Kylan i den lilla
stugan i Norrlands inland var nästan lika påfal
lande inne som ute.

och helt unik. Fingertoppskänslan hos en yrkes
man gör att man trots detta faktum klarar sin
uppgift varje gång. Hantverkskunnande på hög
nivå.
Kastade en blick runt omkring mig. Alla mina
kollegor ser faktiskt likadana ut på håll.
Vit mössa, vita kläder.
Närmare titt bevisar motsatsen. En del är korta,
en del långa. Mörka, ljusa..

Min mormor sa jämt att det inte finns två lika
dana snöflingor. Min skarpa blick som hjälpmedel
försökte jag motbevisa detta.
Vaknade av min mikrosömn och betraktade
skinkan framför mig på styckbordet.
Exakt likadan som den förra. Eller.. Vid närmare
eftertanke var den förra lite mindre och smalare.
Kontrollerade varje skinka resten av dagen. Alla
olika på ett eller annat sätt.

Min mormor hade nog rätt.
Det finns inte två snöflingor som är likadana.
Alla är unika.
Ett leende klistrade sig på mina läppar.
Jag är faktiskt unik.
Och du med!

Det är nog detta som gör yrket som styckare
så fascinerande. Varje detalj man styckar är ny
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Styvbjörn Nacke

A P O KA LY P S E N
Ända sedan införandet av minusräntan har
jag slitit mitt hår för att förstå vad det är som
händer i den svenska och i världsekonomin,
så till den milda grad att jag nu tappat håret
(håravfallet hade nog inträtt ett decennium
tidigare om jag skall vara helt ärlig). Du har
alltså minusränta, mycket finanskapital, låg
inflation och hög arbetslöshet 4 faktorer
som jag anser vore svåra att kombinera, låg
ränta till följd av för mycket pengar är ju inte
ologiskt och låg inflation till följd av hög arbetslöshet är ju också en sak man fått lära
sig att de hör ihop. Men hög arbetslöshet i
kombination med för mycket pengar känns
ju inte klockrent inte heller låg inflation och
minusränta. Då låg ränta skall locka fler att
låna pengar för att konsumera och på så sätt
höja inflationen. Höja inflationen är ocså det
officiella syftet till sänkningen av räntan och
snart kan den väl inte sänkas mer?

terna till proletariatet – allt detta behöver väl
inte någon vidare förklaring.”

INFLATION

Nej, jag fick ta saken i egna händer så jag
började titta runt lite och fann denna text
av ett av de gamla skäggen (inte att förväxla
med de nya skäggen(hipsterna på söder)).

” I den mån slutligen som kapitalisterna genom den ovan skildrade rörelsen tvingas att
utnyttja redan förefintliga väldiga produktionsmedel i större skala och att i detta syfte
sätta igång alla kreditens drivkrafter, i samma mån växer de industriella jordbävningar,
under vilka affärsvärlden blott kan hålla sig
uppe genom att den offrar en del av rikedomen, av produkterna och till och med av
produktivkrafterna åt underjordens makter
– med ett ord: kriserna växer. De blir talrikare och häftigare redan av den anledningen
att i samma mån som produktmängden, alltså behovet av utvidgade marknader växer,
krymper världsmarknaden alltmer ihop, allt
färre nya marknader återstår att exploatera,
då varje föregående kris dragit in någon hittills ej erövrad eller endast ytligt utnyttjad
marknad i världshandeln.”

ARBETSLÖSHET

ARBETSLÖSHET

”Ju mer det produktiva kapitalet växer, desto mer ökar arbetsdelningen och användandet av maskiner. Ju mer arbetsdelningen och
användandet av maskiner ökar, desto mer
ökar konkurrensen mellan arbetarna, desto
mer krymper deras lön ihop.

Där Marx talar om arbetslösheten så säger
han att användandet av maskiner gör att industrin effektiviseras allt mer och färre kan
få jobb. Det ser man klart och tydligt även
här i Sverige trots att man försöker införa
tjänstesamhället och ha en stor offentlig sektor. Även det här med lägre löner är väldigt
tydligt internationellt, här i Sverige försöker de på alla möjliga sätt försöka rundgå
kollektivavtalet bl.a. genom att försöka införa ungdomslöner eller att arbetarna blir
egna företagare för att på så sätt kunna gå
runt kollektivavtal och lagar, då sätter du
ju själv priset på ditt arbete och väljer själv
hur mycket du ska jobba. Att företagssammanslagningar är vardag behöver vi inte
ens lämna slakthuset för att konstatera, där
Ögrengruppen är den klarast lysande stjärnan.

Och därtill rekryteras arbetarklassen också ur de högre samhällsskikten. En mängd
småindustriföretagare och smårentierer
sjunker ner till den och skyndar sig att genast höja sina armar bland arbetarnas armar.
Sålunda blir skogen av armar som sträckas i
höjden och begär arbete allt tätare och armarna själva blir allt magrare.
Det säger sig självt att småindustriföretagaren inte kan hålla ut i den kamp, där en av
de första betingelserna är att producera i allt
större skala, dvs. vara en stor- och inte en
småindustriföretagare.”

LÅG RÄNTA & STORT KAPITAL
LÅG RÄNTA & STORT KAPITAL
”Att kapitalräntan sjunker i samma mån som
kapitalets mängd och antal ökar, som kapitalet växer, att smårentieren därför inte längre kan leva av sin ränta, alltså måste slå sig
på industri, alltså hjälper till att öka antalet
småindustriföretagare och därmed kandida-

Vad gäller låg ränta och stort kapital så översköljs vi med låneerbjudanden vare sig vi är
kapabla att betala tillbaka eller ej, detta sätter press på räntan nedåt. Allt detta för att
det finns för mycket riskvilligt kapital som
måste investeras. Minusränta och de svenska storföretagen och bankerna öser ut pengar till aktieägarna och de svenska hushållen
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förefaller vara rikare än någonsin. Men det
är en rikedom som är byggd på kredit så om
förhållandena vänder kommer den omedelbart bytas till fattigdom. Om jag översätter
det till dagens förhållanden så stämmer det
bra, likaså de politiska partiernas eviga tjatande om att starta eget och vara sin egen, nu
även med FI i kören.

INFLATION
Vi ser även att priserna på varor är i stort
sett konstanta och att vi överöses av låneerbjudanden både för att vi skall konsumera
och att storkapitlet, bankerna och försäkringsjättarnas överflöd av pengar måste ta
vägen någonstans
Karl Marx hade alltså, för ca: 150 år sedan
kunnat förutse ett scenario som liknar dagens. De nya marknader han talar om måste
ju helt klart vara lånemarknaden som hela
tiden slår nya rekord och tar nya vändningar. Kriserna han talar om skedde den senast
2008 när subprimelånen orsakade en bankkollaps, när sedan Grekland höll på att ställa
in betalningarna var nästa kris nära förestående men finanssystemet kunde räddas med
gigantiska summor från skattemedel som
skulle gått till den allmänna välfärden men
istället hamnade i finanshajarnas glupska
käftar. Det Marx förebådar i den här texten
är kapitalismens sammanbrott, så jag tror att
vi får räkna med lite uppförsbacke framöver.
TwinPeak
Aktoritets intolerant
rättshaverist med
egen agenda

Så, hur ska en
vanlig knegare förbereda
sig på det? Ska man säga
att det verkar viktigare
än någonsin att försöka
tränga in i systemet och
förstå det eftersom det
är på randen till
sammanbrott
och vi måste
bygga något annat?

Vaccsläppet utges av arbetare på Slakthusområdet (Stockholm)
Information om hur du kan bidra ekonomiskt? Maila oss!
Kontakt: vaccslappet@gmail.com
Ansv. utg. Frida Samuelsson
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