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BESKRIVNING

»We only said goodbye with words.«Lars Mikael Raattamaa // Trots allt går ett spöke runt i Europa. /
Trots allt går du omkring på Valla torg. // Trots allt är alla hittillsvarande samhällens historia
klasskampens historia. / Trots allt är ingen du hittills träffat den nya människan. // Trots allt har arbetarna
inget fosterland. / Trots allt har du inte ens sagt hejdå med ord. // Trots allt ska de härskande klasserna
darra inför en kommunistisk revolution. / Trots allt ska du mäta avståndet till det som hade kunnat vara. //
Trots allt har proletärerna inget annat att förlora än sina bojor. / Trots allt har du trätt de dödas namn kring
halsen som en talisman. // Athena FarrokhzadÄr Kommunismen människorna som bar och bars upp av
Kommunismen? Är summan av delarna större än helheten?LARS RAATTAMAA, [f. 1964] är en svensk
författare och arkitekt. Raattamaa bor vid Valla Torg i Stockholm.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kommunismens brott | Nordfront.se

Inledning Jag har valt att skriva om kommunismen, för det är en ideologi som jag länge ha velat lära mig
mer om men inte haft tid eller tillfälle.

Kommunismen - mimersbrunn.se

Kommunism utgör en av mest kända politiska ideologierna och som tillämpad praktik är den mest känd
under eran Sovjetunionen 1922-1991 samt i Kina som fortfarande ...

Socialism och kommunism | Politiska ideologier - SO-rummet

Historien har dock visat att kommunismen alltid lett till orättvis ekonomisk fördelning, diktatur och
fattigdom. Kommunism har dödat fler människor än nazism, ...
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