
Vänsterpress om Brexit 
– slutet av september 2019 

Boris Johnson har lovat att se till att Storbritannien ska lämna EU i slutet av oktober, oavsett 

om man uppnått ett avtal med EU eller inte. På den punkten har han mött kraftigt motstånd i 

brittiska parlamentet även från sitt eget parti. För att krångla sig ur knipan försökte han 

neutralisera oppositionen genom att helt enkelt stänga parlamentet, men gick på pumpen när 

högsta domstolen 24/9 kom fram till att beslutet var olagligt och parlamentet måste öppnas 

igen.  

Hur det hela kommer att sluta är långt ifrån avgjort: Blir det en hård Brexit, kommer man att 

hitta en kompromisslösning, eller kommer man att återigen att skjuta det på framtiden och 

Boris Johnson tvingas avgå? Kommer det att bli ett nyval och vad skulle det leda till i så fall? 

OBS: de flesta av artiklarna nedan är skrivna innan domstolsbeslutet. 

Mer om Storbritannien och Brexit:  

Daniel Finn: Corbyn, Labour och Brexitkrisen (augusti) och Vänsterpress om Boris Johnson 

och Brexit – augusti 2019. 
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Arbetarmakt 

Labour måste stoppa Brexit! 

P-O Mattson  
Arbetarmakt 19/9 2019 

Kampen om hur Storbritannien ska lämna Europeiska unionen har nu rasat i flera år. 

Konflikterna mellan de som vill vara kvar och de som vill lämna har blivit allt hetsigare sedan 

folkomröstningen för tre år sedan. Trots att delar av den brittiska vänstern engagerade sig för 

Brexit med vänsterförtecken, den så kallade Lexit, har det för varje dag blivit allt tydligare att 

Brexit är ett nationalistiskt högerprojekt. Den senaste tidens turbulens i parlamentet pekar 

dessutom på att den nuvarande ledningen för Torypartiet, med Boris Johnson i spetsen, till-

sammans med Nigel Farages Brexitparti, helst ser en Brexit utan avtal. Vänsterdebattören 

George Monbiot varnade nyligen i Guardian för att de som satsar på en Brexit utan avtal 

avsiktligt vill skapa kaos för att driva igenom nyliberala åtgärder. Storföretag från USA kan 

komma att ta över det nationella hälsosystemet NHS och ännu fler privatiseringar på olika 

områden. 

Även i Sverige har delar av vänstern hoppats på att Storbritanniens utträde ur EU skulle kunna 

få andra förtecken. I den brittiska vänstern är det överlevande stalinister kring Morning Star 

och andra som Socialist Workers Party och Socialist Party som har kvar illusionen att det 

finns något progressivt i Brexit och att det kan bli ett vänsterprojekt. Vi och våra brittiska 

kamrater, som samlas runt Red Flag inom Labourpartiet, har redan från början varnat för att 

Brexit skulle bli en scen för de mest reaktionära skikten i det brittiska samhället. Så blev 

också fallet med ökad rasistisk hets i tabloidpressen och överfall på arbetare från andra EU-

länder. Svenskar och andra EU-medborgare som vistats åtskilliga år i Storbritannien har fått 

uppleva hur grannar och andra undrar när de ska ge sig iväg. Det är särskilt arbetare från 

Polen och andra länder som tillhörde östblocket som utsatts för våld och rasistiska påhopp. 

Hela det gamla brittiska imperiets mest reaktionära och rasistiska krafter har bubblat upp till 

ytan. 

Vi motsätter oss Brexit, men det innebär inte att vi ser EU som en progressiv kraft. Ett utträde 

kommer dock utan tvivel att få reaktionära konsekvenser. Den brittiska regeringen varnar 

redan nu för brist på medicin och livsmedel. Man varnar även för upplopp och protester. 

Förutom de ekonomiska konsekvenserna i form av arbetslöshet kommer brittiska arbetare att 

drabbas av sämre förhållanden på jobbet. Den brittiska lagstiftningen är underlägsen EU:s när 

det gäller arbetsmarknaden. Vi är dessutom för arbetskraftens fria rörlighet och Brexit 

kommer att leda till att hundratusentals och kanske miljoner arbetare från EU kommer att 

förlora sina jobb och kastas ut ur landet. 

När underhuset nyligen tog kontroll över dagordningen och mot regeringens vilja drev 

igenom en lag som förbjuder Brexit utan avtal, svarade Boris Johnson med att genom 

drottningen suspendera parlamentet under fem veckor. Med den kuppen kan han förhindra att 

parlamentet debatterar frågan och undvika krav på att regeringen redovisar vad den gör. En 

skotsk domstol har kommit fram till att suspensionen är olagligt, vilket fått några ledamöter 

från Labour att trotsa stängningen och ändå befinna sig i parlamentet. 

Suspensionen av parlamentet för att hindra det från att stoppa ett utträder utan avtal var ett 

slags bonapartistisk kupp genom vilken statens exekutiv, dvs. regeringen, hävde sig upp över 

de demokratiskt valda representanterna i parlamentet. Det säger en del om den oskrivna 

brittiska konstitutionen, dess mäktiga odemokratiska inslag, som kan användas mot en 

regering ledd av Jeremy Corbyn. Boris Johnson är inte vald av det brittiska folket. Han valdes 
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av 90 000 medlemmar i Torypartiet. Det är regenten, i det här fallet drottning Elizabeth, som 

hade makten att godkänna Johnsons önskan att suspendera parlamentet. Den brittiska 

monarkin är inte helt tandlös utan kan i nationella kriser ställa sig över konstitutionens 

demokratiska element. 

Johnson har till och med hotat att strunta i parlamentets beslut att be EU om att skjuta upp 

utträdet. Hans nuvarande mål tycks vara att satsa på nyval den 14 oktober. Det valet räknar 

han med att vinna och därefter genomföra utträdet den 31 oktober. Han vill hellre ”dö i ett 

dike” än skjuta upp Brexit. Corbyn och Labour valde – helt riktigt – att rösta mot upplösning 

av parlamentet och nyval så länge som 31 oktober hänger som ett damoklessvärd över en 

valkampanj. Det hela var ett försök från Johnsons rådgivare Cummings att driva en 

valkampanj som en bonapartistisk folkomröstning: ”folket mot parlamentet”. 

Corbyn erbjöd sig att leda en tillfällig regering som bad EU om förlängning till 31 januari 

nästa år, men fick inte tillräckligt stöd för det i parlamentet. När parlamentet åter samlas 

måste Labour ställa misstroendevotum mot Johnsons regering med målet att ta över 

regeringsmakten med Corbyn som premiärminister. En sådan regering kan då be EU om 

förlängning och ordna ett val till parlamentet som följs av en folkomröstning om uppgörelsen 

med EU. Labour måste avvisa alla tankar på en kompromiss och en principlös allians eller 

koalitionsregering med vare sig liberaldemokraterna eller Torypolitiker som är mot Brexit. 

Fasthållande vid principer är den enda realistiska politiken i den nuvarande situationen. 

Under tiden måste både Labour och brittiska LO (TUC) sätta hela sin tyngd bakom 

massprotester över hela landet ända tills Johnson avgår. Det innebär ockupationer, blockader 

och strejker. Om det inte går att avsätta Johnson genom parlamentet eller ett nyval måste TUC 

vara beredda att uppmana till en generalstrejk för att få bort honom. Protesterna på gator och 

torg måste samordnas genom kommittéer som består av delegater från facken, Labour och den 

bredare rörelsen. 

Labour måste också göra sig av med all tveksamhet när det gäller Brexit. Det bör ske genom 

ett radikalt manifest som verkligen levererar ”för de många, inte de få”, vilket har blivit 

Corbyns mantra. Partiet måste deklarera att man är helt och fullt mot Brexit och att man är för 

fri rörlighet och försvara rätten för arbetare och studenter från kontinenten att arbeta och 

studera i Storbritannien. Deportationer måste stoppas och centra för förvaring av dem som ska 

utvisas måste stängas. 

En regering under ledning av Corbyn måste inleda en offensiv mot den internationella 

kapitalismens institutioner utifrån en styrkeposition. Det måste inkludera en kamp i hela 

Europa, med bas i internationella socialforum, mot nedskärningar och EU:s nyliberala fördrag 

och mot den allt starkare rasistiska högern. Kampen måste föras i solidaritet med Europas 

arbetarrörelser: ”Mot kapitalets Europa! För Europas förenade socialistiska stater!” 

Löftena från Tories om miljarder till utbildning och sjukvård (NHS) måste fördömas och 

avslöjas som cyniska mutor för att driva igenom ett utträde utan avtal. Labour måste överge 

sina utgiftstak och utlova stora investeringar i bostäder, offentlig service och miljö. Det ska 

finansieras genom beskattning och expropriering av de rika, inte genom lån på aktie-

marknader eller tryckning av nya pengar. Det måste också ingå som en del i en demokratiskt 

kontrollerad produktionsplan. 

Boris Johnsons kupp mot parlamentet har uppenbarat den brittiska konstitutionens odemokra-

tiska karaktär. En Labourregering måste avskaffa den lag som reglerar parlamentet och 

sammankalla en konstituerande församling med en rösträttsålder från 16 år. De reaktionära, 

feodala kvarlevor som manifesteras i monarkin måste bort, liksom överhuset. Labour måste 

också stöda det skotska parlamentets rätt att hålla en folkomröstning om självständighet. 
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eFOLKET 

Ingen bra dag för Boris 

Peter Widén 
eFOLKET 26/9 2019 

Tisdagen den 23 september blev ingen bra dag för Boris Johnson och hans regering av 

stockkonservativa överklasspojkar (och flickor). 

Högsta domstolen beslutade att hans stängning av parlamentet var olaglig, ett otillåtet försök 

att förhindra folkvalda att utöva vad de valts för. 

Varför ville Boris Johnson stänga parlamentet under fem veckor? Svar: för att parlamentet 

inte skulle kunna och debattera och förhindra den Brexit (Storbritanniens uttåg ur EU) som 

Johnson planerat ska infalla den 31 oktober. 

Johnsons konservativa regering har presenterat Brexit som ett sätt att ta tillbaka brittisk 

självständighet från EU-byråkraterna. Men som Jeremy Corbyn idag slog fast på Labours 

årskonferens: Det verkliga skälet ar att högern vill ha fria händer att attackera arbetsrätt, 

välfärdssystem och samhällsägd verksamhet. EU domineras också av nyliberal politik men 

faktum är att den brittiska högern runt Boris Johnson ser EU som ett hinder då de själva vill 

föra en ännu mer extrem nyliberal politik. 

Corbyn pekade också på att Donald Trump ger hundraprocentigt stöd till Boris Johnson. 

Trump och Johnson meddelade för ett par dagar sedan att man redan i juli 2020 ämnar ingå i 

ett USA-Brittiskt handelsavtal. Corbyn pekade på USA-kapitalisters strävan att ta för sej av 

det nu statliga sjukvårdssystemet NHS och deklarerade till Labour-konferensens jubel att 

Labour aldrig tänker tillåta vare sej USA-företag eller andra kapitalister att riva åt sej delar av 

NHS. Corbyn menade att ett no-deal-Brexit i själva verket är ett Trump-Brexit. 

Boris Johnsons regering är nu i en mycket svår position och oppositionspartierna kräver hans 

avgång. 

En som hade en bra dag var Jeremy Corbyn. På Labours årskonferens i Brighton höll han ett 

tal som fick den ena stående ovationen efter den andra. 

Vad han gjorde var att presentera en lista av reformer som en Labourregering omedelbart 

skulle ta sig an om den vinner det val man hoppas kunna få tillstånd så fort Johnsons planer 

på en hård Brexit skjutits i sank. 

Och det handlar inte om några fluffiga “viljeinriktningar” , vi talar om hårda konkreta paket. 

Under konferensens jubel talade han om att en Labourregering kommer att avskaffa de anti-

fackliga lagar som de konservativa ända sedan Thatcher infört (och som accepterades av Tony 

Blair) och införa 32 timmars arbetsvecka om norm. Vidare gratis mediciner, förstatliga 

privatskolor, minimilön på 10 pund i timmen. 

Han tog upp klimatkrisen och talade om att man skulle bygga fyra nya el-batterifabriker och 

37 vindkraftsparker. Arbetsrätten ska stärkas överallt i näringslivet. Han kritiserade 

regeringens beslut att skicka trupper till Saudiarabien. “Har vi inte lärt oss någonting”? Han 

utlovade en politik för fred. Liksom en den största satsningen någonsin på att bygga 

kommunalt ägda hyresrätter med rimliga hyror. Han lovade en politik som skulle göra slut på 

det faktum att människor lever i fattigdom till och med när dom har jobb. Han lanserade en 

politik för att beskatta de 5 % rikaste. 

Corbyn pekade att FN i en rapport slagit fast att det i Storbritannien, världens femte rikaste 

land fanns 14 miljoner som kan klassas som fattiga. “Vi tvekar inte att sätta dessa människors 
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välfärd före aktieägarnas profiter” deklarerade Corbyn och fick naturligtvis stående ovationer. 

Liksom när han talade om att järnvägar, eldistribution och vattendistribution ska återför-

statligas. Järnvägsnät och busstrafik ska rustas upp. Han kritiserade Johnson regeringen för att 

utnyttja folks rädsla och utmåla muslimer och andra invandrare som hot. 

När det gäller Brexit har det funnits olika åsikter inom Labourpartiet och bland dess väljare. 

Det finns traditionella labourväljare som röstat för att Storbritannien ska lämna EU. Det finns 

Labourparlamentariker som är för Brexit. På andra sidan finns de som är “remain”, alltså för 

att stanna i EU. Corbyns linje, som också fick majoritet på konferensen, har varit att acceptera 

att majoriteten röstade för att lämna men att samtidigt förhindra en hård Brexit (en Brexit utan 

avtal). 

Corbyns mening är att en hård Brexit leder till katastrofala ekonomiska konsekvenser för 

arbetarklassen. 

Den linje som Corbyn presenterade i sitt tal ser ut som följer. Först måste man förhindra en 

hård Brexit den 31 oktober och få en förlängning av förhandlingarna med EU. Nästa steg är 

driva fram ett nyval och förhoppningsvis vinna det. Då ska man försöka att inom tre månader 

förhandla fram en acceptabel Brexit som kan ge ett ordnat utträde och garantier mot en hård 

gräns på Irland. Nästa steg blir att inom ytterligare tre månader låta folket rösta i en ny 

folkomröstning. Det framförhandlade brexitförslaget ställs mot att stanna i EU. Corbyn lovade 

att följa och genomföra folkviljan. 

Corbyns presentation av konkreta radikala förslag är något som svensk vänster bör lära sej av. 

Att vinna entusiasm för ett verkligt alternativ till nyliberalism och högerpolitik. Motsatsen till 

att som S i dagens Sverige lägga en budget som gynnar de rika med motiveringen att nylibera-

lerna i C och L måste tillfredsställas. Och Vänsterpartiet kan lära sej att vägen till att bli 

starkare ligger i att ta konfrontation mot socialdemokratins administration av nyliberal politik. 

Revolution 

Labour måste gå på offensiven 

Heikki Moisio 
Revolution 20/9 2019 

Den 31 oktober, det utsatta datumet för Brexit, närmar sig men Storbritannien har fort-

farande inte slutit något utträdesavtal med EU. Landet befinner sig i sin djupaste 

politiska kris någonsin. Den konservativa regeringen saknar stöd i parlamentet och har 

bestämt sig för att stänga ner det, vilket Skottlands högsta domstol dömt som olagligt. 

Ett nyval närmar sig med stormsteg. 

Boris Johnsons löfte har varit Brexit till varje pris – även utan avtal med EU om nödvändigt. 

Men han vet att en majoritet av parlamentet, inklusive medlemmar från hans eget parti, skulle 

försöka stoppa ett avtallöst Brexit. Därför har han med drottningens hjälp stängt ned parla-

mentet fram till den 14 oktober. Med tanke på att de sista förhandlingarna med Europarådet 

sker den 17-18 oktober, är det uppenbart att syftet är att försvåra för parlamentet att i tid att få 

igenom lagstiftning för att stoppa ett avtalslöst Brexit. 

Johnson har nu fått utesluta 21 ledamöter ur Torypartiet – inklusive förre finansministern 

Philip Hammond och partiveteranen Kenneth Clarke – för att de röstat för en lag för att 

förhindra ett avtalslöst Brexit. Sedan dess har även premiärministerns egen bror Jo Johnson 

och arbets- och pensionsministern Amber Rudd avgått. Regeringen har förlorat alla 

omröstningar i Brexitfrågan i parlamentets båda kammare. 



5 

 

Den härskande klassen är splittrad, men den större delen motsätter sig en brytning med EU – 

särskilt utan avtal. I media har det talats om en kupp, där Johnson jämförts med kung Karl I, 

som på 1600-talet halshöggs efter att just ha stängt ned parlamentet! Medan Johnson får stöd 

av sin egen ytterhögerfalang i Torypartiet och delar av den brittiska pressen motsätter sig den 

mer "ansvarsfulla" delen av borgarklassen med sitt språkrör Financial Times i spetsen honom 

i skarpa ordalag. 

Tidningens ledarsida uppmanade till en omröstning för att fälla regeringen och ett nyval "i 

nationens intresse och för att skydda demokratin". De antydde att premiärministern använder 

tyranniska metoder och sätter ett farligt exempel för kommande regeringar. Det har aldrig 

tidigare hänt att borgarklassens mest respekterade organ öppet krävt en Toryregerings avgång. 

Detta är en chans för Labour att utnyttja splittringen och gå på offensiven. 

För en Labourregering på ett socialistiskt program! 

Boris Johnson riskerar mycket vid ett nyval, där han lär förlora en röst till Liberalerna för 

varje röst han vinner i distrikt som stödjer Brexit. Labour har däremot inget att frukta vid ett 

val, oavsett när det sker – förutsatt att man spelar sina kort rätt. 

Högerflygeln i Labourpartiet, blairiterna, har försökt avsätta den vänsterinriktade Labour-

ledaren Jeremy Corbyn ända sedan han med stor majoritet valdes av medlemmarna. De har 

outtröttligt undergrävt hans ställning i den borgerliga pressen, allt för att förhindra en framtida 

Labourregering med ett socialistiskt program. 

För att göra om succén från valet 2017, där Labour gjorde sitt bästa val sedan 1945 genom att 

tala om ekonomin, om klassfrågor och sitt manifest för ekonomisk omfördelning, får man inte 

göra misstaget att ingå i någon slags "folkfront mot Brexit" tillsammans med högerpartiernas 

företrädare, som man måste hålla på armlängds avstånd. 

Ju mindre valrörelsen kommer att handla om Brexit, som splittrar partiet och arbetarklassen, 

och ju mer den handlar om kapitalismen och åtstramningarna som drabbat arbetarklassen hårt 

under Torypartiets vanstyre sedan år 2010, desto större är chansen för en ny succé och en 

valseger. Labour behöver mobilisera radikala ungdomar och arbetare för ett nyval på ett 

socialistiskt program, för en socialistisk Labourregering som den enda vägen framåt. 

Boris Johnson stänger parlamentet – förbered för nyval 

Socialist Appeal (IMT Storbritannien) 
Revolution 23/9 2019 

Parlamentet har nu stängts i fem veckor av en ovald premiärminister och en ännu 

mindre vald monark. Denna skandalösa situation är helt laglig enligt konstitutionen. 

Detta är vad den brittiska demokratin innebär. 

Johnson har gett sig själv tid att manövrera. Det ser redan ut som att han backar från vad han 

tidigare sagt om en gräns mot Irland, där han nu verkar luta mot att upprätta en hård gräns mot 

EU i Irländska sjön, eftersom han nu inte längre behöver DUP:s stöd till regeringen. Den 

härskande klassen kommer att använda tiden för att konspirera för att återfå makten över 

parlamentet och regeringen. Corbyn och Labour måste också använda denna tid på bästa sätt. 

Vi borde använda de kommande fem veckorna till att förbereda för ett nyval. Så snart 

parlamentet öppnar igen borde vi vara beredda att driva igenom det. 
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Bild: Socialist Appeal 

Behovet av en Corbynregering 

Behovet av en Corbynregering är akut. I september förra året satte en kvinna eld på sig själv 

och brann ihjäl i det kommunala bostadskontoret i Barnet, efter att hon hotats att vräkas. Detta 

är en tydlig påminnelse om att varje dag som denna Toryregering sitter vid makten är 

ytterligare en dag av misär för arbetare. 

Det är hög tid för ett nyval. Johnson förbereder sig redan för en valkampanj som han kommer 

driva med en falsk anti-etablissemangs-retorik. I verkligheten kan han bara erbjuda rasism, 

främlingsfientlighet och en politik som kommer att göra hans rika vänner ännu rikare på 

majoritetens bekostnad. 

Den enda som på riktigt är mot etablissemanget är Jeremy Corbyn och detta måste tydlig-

göras. Arbetare har fått nog av ett parlament dominerat av hala karriärister och etablisse-

mangspolitiker. Corbyn har vunnit mot dessa typer tidigare och han kan vinna över dem igen 

med en radikal socialistisk politik. 

Nej till en ”enhetsregering”! 

Men etablissemanget har planer på att stoppa Corbyns tillträde till makten. De vill använda de 

nästkommande fem veckorna till att förbereda för en ”enhetsregering” med ”moderata 

politiker” som den härskande klassen kan lita på kommer att genomföra en politik i storföre-

tagens intresse. Detta är anledningen till varför Amber Rudd, en ledande ”moderat” Tory-

politiker lämnade partiet. Och det är också anledningen till varför ytterligare en Torypolitiker, 

Philip Lee, lämnade partiet för att gå med i Liberaldemokraterna. 

Om vi använder de nästkommande fem veckorna med att driva en kampanj för att Corbyn ska 

komma till makten på ett socialistiskt program, så kan vi stoppa etablissemangets plan innan 

den ens hunnit sjösättas. Vi måste fördöma denna oheliga allians mellan avhoppare från 

Torypartiet, Liberaldemokraterna, avhoppare från Labour i Change UK och andra. De är 
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skamlösa försvarare av storföretagen som har drivit ned löner och försämrat arbetsvillkoren 

under de senaste åren. De är alla ansvariga för den genomförda nedskärningspolitiken. 

Det finns till och med vissa inom Labour, huvudsakligen högerblairiterna, som har börjat 

förespråka enhet med etablissemanget. Dessa människor måste bestämma sig för vilken sida 

de står på. Är de villiga att kämpa för arbetarklassens villkor med en radikal socialistisk 

politik eller föredrar de att följa bankernas och chefernas diktat? Det finns ingen plats för de 

senare inom Labourpartiet och medlemmarna har redan börjat mobilisera för att avsätta de 

parlamentsledamöter som bestämt sig för att motsätta sig arbetarklassens intressen. Detta är 

något som alla socialister inom Labourpartiet borde ställa sig bakom. 

 

Bild: Socialist Appeal 

Ett socialistiskt program 

Labours kommande partikongress borde utgöra början på en valkampanj. Frågan om Brexit 

kommer att komma upp och Corbyn måste tydligt ta ställning för en socialistisk politik. 

Labourpartiet måste bygga en massrörelse för nationaliseringar under arbetarkontroll och en 

ekonomi som producerar för våra behov i stället för vinst. En Corbynregering som backas av 

en sådan rörelse skulle aldrig accepteras av EU, en institution som har nedskärningspolitik 

och den fria marknaden inskrivet i dess grundvalar. Om en socialistisk Labourregering skulle 

bli vald i Storbritannien skulle det inspirera arbetarrörelsen i resten av Europa att mobilisera 

mot EU med socialism som mål, för bildandet av ett Europas förenta socialistiska stater. 

En tydlig socialistisk politik skulle kunna skjuta frågan om Brexit åt sidan, motverka 

Johnsons främlingsfientliga och splittrande retorik och ena arbetarklassen bakom Labour. 

Detta måste antas som partiets taktik och politik på Labours partikongress. 

Om vi använder de kommande fem veckorna på rätt sätt kommer vi att se en jordskredsseger 

för Labour i nästa val. Vi måste omedelbart kampanja för ett självständigt socialistiskt 

program, utan någon som helst antydan av att vilja gå med i etablissemangets enhetskampanj. 

En radikal och socialistisk politik som bryter med etablissemanget, som försvarar majoritetens 
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intressen och inte fåtalets står på dagordningen. Det finns ingen anledning att vänta – vi kan 

vinna detta! 

(Original: Parliament shut down - now let's build for an election, översättning: Ylva Vinberg) 

https://www.marxist.com/britain-parliament-shut-down-now-let-s-build-for-an-election.htm

