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När ska svensk arbetarrörelsen lära sig ”tala franska”? Protester i Frankrike våren 2006.

Borgarnas offensiv –
och vårt svar
Många av de mer rabiata borgarna är nu
missnöjda med att Reinfeldts regering går
för försiktigt fram. Den moderata ledningen har talat sig varm för kollektivavtal,
och arbetsmarknadsminister Littorin kallade rent av blockaden mot Wild’n’fresh
för ”legitim” – utan att han ville ta närmare ställning i sakfrågan. Många troende nyliberaler i MUF, eller deras nyfrälsta rivaler i centerns ungdomsförbund,
måste känna en viss frustration över kontrasten mellan det ledande borgerliga partiets uttalanden och de inlärda fraserna
om fri företagsamhet i motsättning till allt
kollektivistiskt tvång.
Kapitalismens trogna försvarare behöver dock knappast oroa sig för att Reinfeldts gäng har smittats av socialismen.
Skillnaden är att Reinfeldt och hans närmaste män är smartare än Olofsson, Federley, Wolodarski och allt vad de mer
frastrogna borgarna heter. Alliansen vann

just genom att framställa sig som något
som inte låg så långt från socialdemokratin, som utan att tveka försvarade anställningstrygghet och som, i moderaternas
fall, påstod sig vara det nya arbetarpartiet. De mer taktiska borgarna insåg att de
inte kunde gå ut för hårt med sina planer i
valrörelsen om de ville vinna, och nu
förstår de att det är bäst att smyga igenom
förändringarna gradvis. Arbetarrörelsen
är trots sin byråkratiska ledning för stark
för att utmanas alltför direkt.
Reinfeldts gäng har tvingats välja sina
strider, men redan har försämringarna varit avsevärda. Bland det första de gjorde,
förutom att reda upp i sina egna skandaler, var att angripa a-kassan. Regeringen
känner sig inte mogen att direkt utmana
kollektivavtal och LAS, men det är uppenbart att angreppet mot A-kassan syftar
just till att underminera fackföreningarnas styrka. Avgifterna blir dyrare och er-

sättningen sänks, samtidigt som kraven
på de arbetslösa för att få a-kassa skärps.
Det har redan lett till att facken har förlorat medlemmar. Och att sänka ersättningen och tvinga de arbetslösa att ta vilka
skitjobb som helst är ett sätt att hålla lönerna nere. Tillsammans med slopandet
av förmögenhets- och fastighetsskatten
visar åtgärden tydligt borgarregeringens
inriktning. Efter allt tal om att sänka skatterna har de, liksom Bildts gamla regering före dem, sänkt vissa skatter och höjt
andra.
Vi får inte längre dra av på skatten för
fackavgiften – med andra ord en skattehöjning för alla organiserade arbetare.
Samtidigt får höginkomsttagarna, vars inkomster och tillgångar ökat enormt de senaste åren skattelättnader som bara de tjänar på. De svenska storföretagens väntas
dela ut minst 250 miljarder kronor i aktieutdelningar, och de rikaste 10 procen-

ten av hushållen har sett sina tillgångar
öka i rask takt. Den borgerliga logiken
visar sig inte minst genom att de fortsätter att beklaga det ”dåliga” företagsklimatet och på alla sätt underlätta ytterligare guldregn över de redan rika.
Fler angrepp
Från första januari 2008 kommer arbetsgivarna att ha rätt att kräva sjukintyg från
första sjukdagen. Detta innebär ytterligare ökning av chefens makt, och större
press på arbetarna. Regeringen säger sig
vilja bekämpa fusket och myglet. Det
skorrar onekligen falskt om vi minns
skandalerna under regeringen Reinfeldts
första dagar. Inte bara de två ministrar
som tvingades avgå, utan också bland de
andra var fiffel utbrett. Det är förstås inte
detta mygel som regeringen kommer att
bekämpa – så länge skandalerna inte blir
alltför stora – inte heller helt absurda fallskärms- och pensionsavtal hos näringslivets chefer, företagsflytt eller skalbolagsaffärer.
Klassinnehållet i regeringens politik är
även här tydligt. Om någon arbetare råkar
få en extra sjukdag, fast han förmodligen
kunde ha jobbat, ska han sättas dit, liksom en arbetslös som inte vill ta ett dåligt
jobb till vilken lön som helst – överklassen får däremot större utrymme. Den
kontroll och ordning regeringen ivrar för
har udden helt och hållet riktad mot arbetare och låginkomsttagare. Den avgörande frågan för arbetarklassen är inte huruvida det finns arbetare och arbetslösa som
fifflar ibland, utan om vi litar på alliansen
tillräckligt för att ge dem ytterligare befogenheter att bemöta detta – trots att de
gång på gång visar sin arbetarfientliga
politik.
Maud Olofsson och hennes rabiata
ungcentrare skulle gärna gå till frontalattack mot anställningstryggheten, men Reinfeldts fasta och mer taktiska hand har
styrt in angreppet på mindre uppenbara
vägar. Möjligheten till provanställning
förlängs till två år. De första två åren på
ett jobb kommer man alltså inte att få fast
anställning, och därmed ingen anställningstrygghet. Givetvis blir det svårare
att protestera på jobbet om man kan avskedas för minsta ”felsteg”. Om man vill
se vad alliansens prat om att ”det ska löna
sig att arbeta” är värt kan man studera
arbetsmarknaden i föregångslandet USA,
och i lite mindre grad Storbritannien. Till
stor del på grund av den antifackliga politiken från Ronald Reagan och andra har
fackföreningarnas styrka kraftigt minskat.
Resultatet är att flera miljoner arbetare
inom låglönejobb har svårt att försörja sig
och familjen på ett heltidsarbete, och
tvingas ta extrajobb. För de lågavlönade
jobben i Sverige kommer Reinfeldts poli-

tik inte heller att innebära att arbetet
lönar sig mer. Direktörerna däremot, som
har sett sina lönar och bonusar mångdubblas kan ta borgarnas löften på allvar.
Ett annat inslag i regeringens klasspolitik är privatiseringarna och utförsäljningen av statliga tillgångar. De privata
företagen ska kunna göra grova vinster
inom allt fler områden – och som extra
bonus innebär det givetvis en ytterligare
maktförskjutning. I december meddelade
rege-ringen en lista på företag som de
planerar att privatisera: Vasakronan,
SBAB, Vin & Sprit, TeliaSonera, Nordea
och OMX. Till att börja med alltså, nästa
omgång kan många andra bli aktuella.
Statliga fö-retag är förstås inte alla liktydigt med so-cialism – tvärtom kan det
ligga i kapitalismens intresse med fungerande statliga monopol inom vissa områden.
När en kapitalistisk regering säljer ut
statliga bolag till privata intressen sker
detta däremot alltid i borgarklassens intresse. En grundsats i det nyliberala tänkandet är att alla verksamheter med få
undantag blir bättre om de utsätts för
konkurrens och ger möjlighet till vinster.
Nya vinstmöjligheter gynnar förstås det
lilla skikt av människor som tar hem vinsterna inom andra verksamheter. Vi andra
har däremot inte mycket att se fram emot.
Elmarknaden är ett tydligt exempel.
Sedan avregleringen har priserna ökat
starkt, och vinsterna har ökat ännu mer,
liksom bonusarna till de höga cheferna.
Servicen har däremot försämrats. Av de
tidigare statliga monopol som har avreglerats är det faktiskt bara telemarknaden
som har sett priserna gå ner – och i det
fallet beror det till stor del på den tekniska utvecklingen. Inom de andra områdena har priserna höjts.
Regeringen nöjer sig heller inte med
detta – nu ska möjligheterna öppnas för
en privatisering av hela sjukvården. Kravet att sjukvården ska drivas helt utan
vinstsyfte ska helt slopas. Det finns inga
erfarenheter som visar att detta skulle ge
en bättre vård – förutom för dem som kan
betala för sig vill säga. För oss andra hotar en utveckling som går mot den amerikanska, där man kan nekas vård om man
inte har tagit dyra privata försäkringar.
Även Folktandvården riskerar att säljas
ut, vilket knappat kommer att leda till att
tandvårdens redan absurt höga priser
kommer att sänkas.
Dessutom riskerar hela allmännyttan
att säljas, vilket sannolikt kommer att innebära allt större inslag av marknadshyror. Mer segregering är att vänta.
Ta fighten!
Om en så stor och välorganiserad arbetarrörelse som den svenska hade haft en

kampinriktad ledning skulle vi inte stillatigande behövt acceptera ett enda av
regeringens angrepp. A-kasseavgifterna
skulle inte ha höjts en enda krona och
ersättningen skulle inte ha försämrats.
Tvärtom skulle vi ha diskuterat hur den
kunde ha förbättrats. Anställningstryggheten skulle inte ha urholkats, istället
skulle vi ha tagit kamp för rätten till heltidsanställning för alla, och fackligt veto
över avskedanden och nedläggningar. Införandet av 6 timmars arbetsdag med heltidslön skulle ha ställts på dagordningen.
Vidare skulle arbetarrörelsen ha sagt
kategoriskt nej till varje privatisering av
statliga och kommunala bolag och egendomar.
Det ligger i ett fåtal rikas intresse att
kunna tjäna pengar på fler verksamheter,
men det ligger i arbetarnas intresse med
välskötta statliga monopol under arbetarkontroll – inte styrda av byråkratiska
wannabe-kapitalister. Post- el- tåg- och
telefonmarknaderna skulle återregleras
och de redan genomförda privatiseringarna av statliga tillgångar skulle förklaras
ogiltiga. Småspararna skulle kompenseras, men inte överklassen. En del av kampen mot regeringens politik måste vara
att återta arbetarrörelsens organisationer.
Släng ut de reformistiska byråkraterna
och ersätt dem med en kampinriktad
ledning som stöds av en mobiliserad och
medveten arbetarklass.
Driv bort Reinfeldts regering
Allt vi kan vänta oss av Reinfeldts alliansregering är ytterligare försämringar.
Arbetarklassen har verkligen ingen anledning att lyssna på formellt demokratiska
argument om att regeringen vann valet,
så nu måste vi ge den fyra år vid makten.
Invändningen faller redan av det faktum
att moderaterna vann på lögnen att de är
det nya arbetarpartiet, men detta är inte
vårt huvudargument. Valet avgjorde riksdagssammansättningen, och därmed regeringen, men det avbröt inte klasskampen
för en enda dag.
Storföretagen lyssnar verkligen inte på
något tal om ”demokratiska” invändningar när de lägger ner och flyttar fabriker,
avskedar arbetare eller på annat sätt ”leder och fördelar arbetet”. Om arbetarklassen inte bemöter deras klassmetoder med
våra egna har vi förlorat på förhand.
Långt viktigare än att rösta vart fjärde år
är den direkta, dagliga kampen. Utgångspunkten för oss måste vara: det är rätt att
driva bort en regering som försvarar kapitalisternas klassintressen. Bara genom
den direkta, organiserade kampen kan
det skapas ett alternativ till borgarpolitik, vare sig den kommer från socialdemokratiskt eller moderat håll.

Arbetarmakt nr 1/2 2007
Utges av Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen
Ansvarig utgivare Gunnar Westin Postgiro 47 40 254–0 e-post info@arbetarmakt.com Telefon
08 652 19 17

2

SPRICKOR I DEN
AMERIKANSKA
VÄRLDSORDNINGEN
TESER OM VÄRLDSSITUATIONEN, JANUARI 2007
Sedan sommaren 2006, när Förbundet för
Femte Internationalens kongress fastställde sina internationella perspektiv (se Revolutionär Marxism nr 1), har det inträffat en rad dramatiska händelser i den
världspolitiska situationen: ett förödmjukande nederlag för Israel gentemot Hizbollahs motståndskämpar i Libanon, en
intensifiering av krisen i Irak och löften
från USA:s regering om mer trupper och
den omfattande massrörelse som utmanade högerns valfusk i Mexiko, för att senare bara ledas till nederlag av sina ledare.
Vi återger här delar av resolutionen.
Hela texten kan läsas på vår hemsida –
www.arbetarmakt.com.
Förbundet har karakteriserat den nuvarande perioden som en period i vilken
imperialismen genomför en stor offensiv
– ekonomiskt, politiskt och militärt – mot
världens folk och ger upphov till ett ökat
och samordnat motstånd. Förenta Staterna har, som världens enda framträdande
imperiemakt, varit central i denna offensiv. Hur har de senaste sex månadernas
händelser, vilka har innefattat betydande
nederlag för dess projekt, och ökad oro
kring tillståndet i dess ekonomi, påverkat
dess imperieprojekt? Vilka är framtidsutsikterna och farorna i den klasskamp som
ligger framför oss? Och, vilket är ännu
viktigare, hur ska marxister ingripa i denna situation?
Sedan sommaren 2006 har vi bevittnat
en vändpunkt i världssituationen. USAimperialismen har genomlidit en rad stora
motgångar på hemmaplan och utomlands.
Ockupationen av Irak är en fullständig
katastrof. Mer än 3 000 amerikanska soldater har förlorat livet sedan 2003. En växande majoritet av USA:s medborgare är
motståndare till den fortsatta ockupationen. Bushs inhemska dagordning, som så
öppet favoriserar de superrika, har också
ifrågasatts, sedan orkanen Katrina och rörelsen bland miljoner invandrade arbetare
under våren 2006 uppenbarade fattigdomens omfattning i USA. Katrina uppenbarade också verkligheten i klimatförändringarnas hot mot planetens ekosystem,
vilket Bush beslutsamt förnekat till förmån för oljebolagens och andra bolagsförgiftares intressen. Debatten i media
förändrades från huruvida en ekologisk
katastrof hotade under årtiondena framöver till vad som borde göras åt det. Således var det bara omfattningen av det sty-

rande republikanska partiets förödmjukelse i kongressvalet i november 2006
som var överraskande.
I Libanon led Israel, Washingtons regionala gendarm, sitt första tydliga militära nederlag i sin historia. Lägg därtill
Hugo Chávez storseger i valet i Venezuela och hans löfte att inleda en ”socialistisk revolution”, framstegen med initiativet för att bilda ett block av latinamerikanska stater som är fientliga till USA,
tack vare segern för ännu två vänsterpopulistiska presidenter i Ecuador och Nicaragua, och nedgången för USA:s hegemoni i den västra hemisfären kan vi inte bortse ifrån. Det är denna nedgång för
världens supermakt i områden som är avgörande för dess ”imperium”, och de alltmer självförgörande försöken från dess
härskande klass att få stopp på det, som
kommer att definiera den världspolitiska
situationen under den kommande perioden.
Krisen i det neokonservativa, imperialistiska projektet går hand i hand med en
påtaglig ideologisk svängning till vänster
inom arbetarnas, ungdomens och de sociala rörelsernas avantgarde världen över.
I Latinamerika finner detta sitt uttryck i
det oerhörda kontinentala stödet för Hugo
Chávez bland arbetare och ungdomar,
valseger eller nästan valseger för vänsterpopulister från Mexiko till Bolivia, den
revolutionära situationen i Mexiko, som
kulminerade med Oaxacakommunen och
protester mot valfusket. I Mellanöstern
har Hizbollahs seger och USA:s moras i
Irak, tillsammans med det omfattande
missnöjet med de korrumperade och svaga arabiska regimerna, återuppväckt de
antiimperialistiska stämningarna. Konferenserna i Beirut och Kairo antyder framväxten av en ny generation kämpar för
demokrati ”på hemmaplan”, liksom för
att driva bort imperialisterna från regionen. I Europa kan denna radikalisering
också ses i polariseringen i arbetarrörelsen och sociala rörelser, exempelvis i
Tyskland och Italien, och framväxten av
ett avantgarde som medvetet är motståndare till den klassamarbetspolitik som
drivs av Europeiska Vänsterpartiet (EVP)
vars medlemspartier deltar i, eller försöker gå med i, nyliberala regeringar. Vid
ESF i Aten och konferensen i Beirut har
vi också sett framträdandet av en mer
samordnad antiimperialistisk vänster.

Dessa radikaliserande element har
emellertid inte ”löst” ledarskapskrisen,
vilket kan ses i nederlag som det i Oaxaca, spridningen av reaktionär kommunalism i Irak och det farliga dödläget mellan Hamas och Fatah i Palestina som Israel utnyttjar för att framkalla inbördeskrig. Rörelsen mot kapitalism, krig och
imperialism förblir fullkomligt paralyserad av en ledning som lyckats skjuta på
det sociala världsforumet (WSF) och Europas Socialforum (ESF) under två år för
att kunna dölja vad som görs av reformistiska partier som Arbetarpartiet (PT) i
Brasilien, eller det italienska Rifondazione Comunista (RC) som hittills sponsrat
forumen men som nu sitter i regeringarna
och är inblandade i åtgärder som ger efter
för nyliberalism och imperialism.
I Europa och Nordamerika, och faktiskt också i halvkoloniala länder som
Mexiko, har de fackliga byråkratierna
fortfarande stor kraft att sabotera och
fragmentera kampen. De ”nya partierna”,
som det tyska Linkspartei, eller rörelser
för nya partier, föll snabbt under vänsterreformistisk och byråkratisk kontroll, vilket blockerar deras utveckling i progressiv riktning. Centristiska krafter som
Fjärde Internationalen (FI) och Internationella Socialistiska Tendensen (IST)
förefaller fullständigt ovilliga att avslöja
och fördöma dessa förräderier. IST har
till och med uppträtt som försvarare och
väktare åt byråkratin i Linkspartei. De
kan inte erbjuda ett tydligt strategiskt alternativ till reformismen, för att inte tala
om att samla krafter som kan ersätta de
reformistiska ledarna. Trots vändningen
åt vänster inom avantgardet och radikaliseringen av breda massor, håller ändå
ledningskrisen inom kampanjer, rörelser,
partier och fackföreningar allvarligt tillbaka klasskampens revolutionära utveckling på varje område.
Ett växande avantgarde av militanta
arbetare och ungdomar i global skala ser
upp till de mer radikala ledningar som
uppmuntrar motståndet mot imperialism
och nyliberalism: Chávez själv, det antiimperialistiska nätverket, COBAS i Italien och motståndsrörelserna i Irak och
Libanon. Inte desto mindre ger de, trots
sitt radikala språk, uttryck åt farligt felaktiga program och perspektiv, såsom bonapartism, populism, stalinism och maoism,
syndikalism och islamism. Därför är
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ledarskapets kris långt ifrån löst; den
skärps faktiskt av dessa krafters framträdande. Den uttrycker sig i debatterna om
huruvida vi ska kämpa för makten och, i
så fall, för vilket slags stat, huruvida nya
partier ska bildas och, i så fall, huruvida
de kan vara revolutionära eller måste förbli reformistiska, huruvida internationella
sammankomster bara kan förbli forum
för nätverkande och diskussion och vad
”socialism” och arbetarklassen innebär i
tjugonde århundradet.
Det revolutionära svaret måste varken
vara ett okritiskt svansande efter dessa
krafter såsom förkroppsligandet av den
revolutionära processen eller sekteristiskt
avstående från den kamp och de debatter
som de stimulerar fram; snarare måste det
vara den systematiska användningen av
arbetarnas enhetsfront och den antiimperialistiska enhetsfronten, i kombination
med tydlig och outtröttlig kritik av dessa
ledningar närhelst de håller tillbaka eller
missleder kampen.
Det är den kombinerade dynamiken i
krisen för det nyliberala och imperialistiska projektet, som leder till ökade nivåer av klasskamp och politisk jäsning, och
en verklig omgruppering av krafter till
vänster om de existerande ledarskapen
för arbetarklassens massorganisationer
(de större facken, reformistiska partier,
nationella befrielserörelser) som definierar den nuvarande konjunkturen efter Libanon och Oaxaca. Denna situation är rik
på möjligheter för revolutionärt, kommunistiskt ingripande, inklusive:
a. agitation för militant aktion för att
slå tillbaka den nyliberala offensiven mot
arbetarklassens sociala landvinningar, löner, anställningstrygghet och ”kriget mot
terrorismen”, dvs. försöket att kontrollera
eller, där det är nödvändigt, ockupera den
halvkoloniala världens nyckelresurser.
b. kampen för de former av organisation som behövs för att mobilisera dessa
aktioner och, nära förbundet därmed,
c. kritik av de olika reformistiska, populistiska och stalinistiska krafternas
misslyckande med att vidta nödvändiga
åtgärder; deras blockering och sabotage
av de första steg som tagits för att göra
det.
Framför allt finns det en verklig potential för att ta steg framåt mot bildandet
av en ny internationell samordning av
kampen. Detta är inte mindre sant eftersom krafter som FI och IST upprepade
gånger blockerar och avbryter dessa tendenser och hävdar att, även om de själva
givetvis är för en sådan utveckling, det är
för tidigt, att sådana steg nu skulle splittra
och fragmentera rörelsen. För dem kommer det alltid att vara för tidigt – tills det
är alldeles för sent! Krafter som formellt
står till höger om dem, inifrån den stalinistiska/maoistiska traditionen eller från
syndikalismen, förefaller vara mer medvetna om brådskan med att ta steg framåt,
de är mindre rädda för den fackliga byråkratin och de stora vänsterreformistiska
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partierna. I denna situation kommer Förbundet att kämpa för att resa parollen om
Femte Internationalen, en fråga som redan rests i debatterna i ESF/WSF-miljön
av sådana som Samir Amin.
EU – angrepp och klasskamp
För att öka sitt ekonomiska och politiska
inflytande i global skala, måste de härskande klasserna i EU fortfarande övervinna stora hinder. De är ännu långt ifrån
sin ”Lissabonagenda”, som antogs 2000,
och som proklamerade uppgiften att göra
EU till ”världens mest konkurrenskraftiga
region år 2010”. Därtill kommer det faktum att de ännu är långt ifrån att bilda en
förenad och operativ paneuropeisk politisk ledning och statsapparat.
Det tyska ordförandeskapet i EU under första hälften av 2007 kan spela en
viktig roll i en ny offensiv från den europeiska härskarklassen eftersom den tyska
bourgeoisien är den starkaste nationella
bourgeoisien. Vi kan av den orsaken förvänta oss en ny framstöt för att vidareföra
nyliberala angrepp på arbetarklassen (exempelvis det andra paketet som gäller
hamnarna). Det är, för det andra, sannolikt att det blir en förnyad ansträngning
att återuppliva EU:s konstitution, förmodligen i en något förändrad utformning. EU kommer, för det tredje, att fortsätta sina framstötar mot en oberoende,
militaristisk utrikespolitik, exempelvis i
Kongo.
I allmänhet kommer de vänsterreformistiska byråkraterna i EVP att fortsätta
sin rörelse åt höger och konkret mot valframgångar och ”regeringsansvar”. I
Frankrike är det valet, i Italien och Berlin
befinner de sig redan i regeringen och i
Tyskland kommer de också att fokusera
på att svälja Valalternativet för Social
rättvisa (WASG) och likvidera vänsterelementen. Detta öppnar, å andra sidan,
möjligheterna för en radikal utveckling
till vänster om EVP.
En betydelsefull kulmen på internationella massprotester mot de imperialistiska stormakterna från den stärkta antiimperialistiska och antikapitalistiska rörelsen kan bli protesterna mot G8 i juni
2007 i Tyskland.
Slutsats
Världsperspektiven kännetecknas av sprickor i den amerikanska världsordningen.
En försvagad och i ökad utsträckning diskrediterad väktare av den globala kapitalismen, USA-imperialismen, kommer att
tvingas att försöka stoppa sin nedgång
med alla till buds stående medel och detta
kommer återigen att framkalla mer motstånd. Parallellt med detta måste alla imperialistiska härskarklasser intensifiera
sina angrepp utomlands och på hemmaplan för att positionera sig bättre i den
globala (o)ordningen. Det finns en tilltagande ledningskris inom arbetarklassens
och antiimperialismens avantgarde där
frågor om program och parti i ökad ut-

sträckning ställs och debatteras. Allt detta
innebär en intensifiering av klasskampen
och möjligheter för marxistiska revolutionärer att ingripa och bygga.
Våra uppgifter är därför koncentrerade
på att mobilisera för en förnyad offensiv
av den globala rörelsen mot krig och imperialism mot den ökade utplaceringen av
USA:s och de allierades styrkor i Irak,
Afghanistan, Somalia med flera områden
och för omedelbart och villkorslöst tillbakadragande. Demonstrationerna som planeras från slutet av januari till mitten av
mars får bara bli en början på en sådan
offensiv. De måste också tjäna som ett
forum vid vilket vi kan vinna deltagarna
för perspektivet med kontinuerliga och
eskalerande direkta aktioner för att tvinga
ut krigshetsarna ur de länder som de
ockuperat, hindra dem från att inleda nya
angrepp och driva bort dem från makten.
Varje försök till ekonomiska sanktioner
eller kuppmakeri riktat mot länder som
Venezuela, Kuba eller Bolivia som straff
för nationaliseringar måste likaså bli viktiga frågor.
På samma sätt måste vi fokusera på
alla aktioner från fackföreningar och sociala rörelser mot den nyliberala offensiven mot samhällsservice och offentliga
inrättningar inom sjukvård, utbildning,
transporter, energiförsörjning, telekommunikationer m.m. Vi kommer att kämpa
för att vinna fackföreningarna för en ny
strategi med militant motstånd mot angrepp på löner, arbetstillfällen, arbetsförhållanden och den juridiska förlamningen
av varje effektiv facklig verksamhet.
Fackföreningarna behöver kämpa på internationell nivå mot de multinationella
bolagen. Kampen för att rädda planeten
från miljökatastrof, kampen mot rasism,
kvinnors och ungdomars kamp, kommer
alla att korsa dessa frågor och det brådskar med internationell samordning.
Inom WSF och ESF agerar alla de
borgerliga NGO-grupperna, de vänsterreformistiska partierna och de fackliga
byråkratierna för att blockera en sådan
samordning och deras obstruktion måste
övervinnas. Detta kan bara göras genom
att organisera den antikapitalistiska, antiimperialistiska och antibyråkratiska vänstern. Ett stort steg framåt skulle vara att
sammankalla en konferens eller församling för vänsterkrafterna för att komma
överens om en strategi. Det kommer att
vara den avgörande uppgiften vid samlingarna mot G8 i Rostock i juni. Dess representanter bör träffas vid varje förberedelsemöte inför ESF och ingripa på så
många av de internationella konferenserna – såsom de i Beirut och Kairo – som
det är möjligt. Det är den övergripande
uppgiften för Förbundet för Femte Internationalen under det kommande året.
Förbundet för Femte Internationalen
Internationella exekutivkommittén

Hugo Chávez och
revolutionen i Venezuela
Den revolutionära utvecklingen i Venezuela förefaller ha inträtt
i en ny och mer radikal fas. Efter sin jordskredsseger i valet i
december, fastslog Hugo Chávez inför en stor folkmassa som
firade hans största seger någonsin: ”Jag sade att den 3 december
inte var slutpunkten, utan en startpunkt. Idag inleds en ny
epok… Den centrala idén är fördjupandet, breddandet och utvidgandet av den socialistiska revolutionen”. Det är tydligt att Venezuela nu är ett gravitationscentrum på den världsomspännande
scenen för motstånd mot nyliberalismen och imperialismen, men
vad innebär denna ”vändning” från en borgerlig populist för
kampen för socialismen i Latinamerika och globalt? Hur ska
revolutionära marxister förhålla sig till denna utveckling? Och
vad är det, mer exakt, som Chávez föreslår ska ”göras socialistiskt”?
”Fem motorer”
Den 8 januari tillkännagav Chávez ett program koncentrerat
kring fem ”motorer” i den revolutionära processen. Chávez kallade den första för en fullmaktslag som skulle göra det möjligt
för honom att utfärda dekret med full laglig kraft. Detta skulle,
hävdade han, vara hela det bolivariska socialistiska projektets
”moderlag”. När den åkallas skulle den göra det möjligt för honom att under ett år utfärda dekret. Han tillkännagav att han
skulle använda den för att förstatliga industrier som privatiserats
under föregående regeringar. ”Allt det som privatiserades, låt
det bli förstatligat”, tillfogade han.
Den andra av dessa ”motorer” är ytterligare reformering av
konstitutionen inklusive tillägget att Venezuela är en ”bolivarisk
socialistisk stat”. Han förklarade: ”Vi är på väg mot en socialistisk republik i Venezuela och det kräver en djupgående reform
av vår nationella konstitution. Vi är på väg mot socialismen och
inget och ingen kan förhindra det.” En annan reform av konstitutionen som han föreslagit är avskaffande av gränsen för hur
många gånger en person kan väljas till president.
Den tredje ”motorn” är inledningen av en ny våg av ”bolivarisk folklig utbildning”, som kommer ”att fördjupa de nya värderingarna och slå sönder individualismens, kapitalismens och
egoismens gamla värderingar.” Den fjärde är det han kallade ”en
ny maktgeometri för den nationella kartan”, att föra in landets
marginaliserade, fattigare regioner i den ekonomiska och kulturella utvecklingen.
Hans femte ”motor”, slutligen, är det han kallar en ”explosion av kommunal makt”. Chávez föreslår att mycker mer makt
ska ges till de nyligen skapade kommunala råd som omfattar
200 till 400 familjer. Han har tillkännagivit att 5 miljarder USAdollar ska användas för deras räkning under 2007. Han föreställer sig verkligen att dessa råd alltmer ska ersätta den existerande
statens struktur. Vad som behövs, sade Chávez, är att ”nedmontera den borgerliga staten” eftersom alla stater föddes för att förhindra revolutioner”.
Istället måste den gamla staten omvandlas till en ”revolutionär stat”, fortsatte han: ”Vi behöver en form som mer är en federation av kommunala råd, på lokal, regional, nationell nivå. Vi
måste gå framåt mot en kommunal stat. Vi måste minska den
gamla borgerliga staten som fortsätter att leva vidare, medan vi
bygger upp den kommunala staten, den socialistiska staten, den
bolivariska staten, som kan leda en revolution.”
Bilda ”förenat socialistparti”
Chávez har också uppmanat till bildandet av ett gemensamt parti
för att förena den koalition av partier på vilken hans makt vilar.
Under ett möte med kampanjarbetare för att fira hans framgångsrika omval, uppmanade Chávez sina anhängare att upplösa
alla sina existerande partier och bilda ett nytt: Venezuelas För-

enade Socialistparti. Chávez hävdade att det stora antal partier
som för närvarande stöder hans regering är ett hinder för skapandet av ”2000-talets socialism”.
”Vi behöver ett parti, inte en alfabetisk soppa i vilken vi
skulle ramla över varandra i lögner och bedra folket.” Han klargjorde sin beslutsamhet genom att säga att de partier som vill
finnas kvar måste lämna hans regering.
Koalitionen av partier som för närvarande stöder Chávez
sträcker sig från hans egen Rörelsen för en Femte republik
(MVR) som erhöll 41,7 procent av rösterna i presidentvalet till
många mindre partier, av vilket det största är Venezuelas Kommunistiska Parti (PCV), Fädernesland för alla (PPT) – ett parti
med maoistiskt ursprung, och PODEMOS (Vi kan). Dessa tre
fick tillsammans 14,5 procent av rösterna. De återstående 7 procenten av Chávez totala 62,9 procent i valet den 3 december fördelade sig mellan omkring 20 mindre partier. Ett antal av dessa
partier har sedan dess uttryck oro över den påtvingade föreningen.

Socialdemokrati?
Chávez retorik om socialism och revolution, hans åkallande av
Marx, Lenin och även Trotskij är ett eko av den strävan efter
verkligt radikala åtgärder mot imperialismen och den venezolanska eliten som finns bland arbetarna och landsbygdens och
kåkstädernas fattiga. Hans politiska strategi med förstatliganden
och användningen av de stora oljevinsterna för ”missiones”,
utbildning, hälsovård och sociala reformprogram har i sin tur
övertygat dem om socialismens praktiska möjlighet. Många
kommer att tro på hans socialistiska och revolutionära retorik,
och kommer att ta den till sig som ett mål att kämpa för och, om
det blir nödvändigt, dö för.
Av den anledningen måste socialister kombinera en fullständig beredskap att marschera tillsammans med massorna i deras
kamp för att förverkliga förstatliganden med att säga sanningen
om deras begränsade karaktär, dvs. deras otillräcklighet i brytandet av kapitalistklassens ekonomiska makt. Massorna måste
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uppmuntras att kräva att Chávez går längre; han måste inleda
processen med fullständigt förstatligande av alla från utlandet
ägda industrier och den venezolanska elitens industrier.
För ögonblicket begränsar han sina förstatliganden till delar
av ekonomin som är viktiga för att få inkomster och göra det
möjligt för de sociala reformerna att gå vidare – i tron att detta
är socialism. Det är det inte. Även med kooperativ och arbetarkontroll i en rad isolerade företag förblir det en populistisk och
socialdemokratisk bild av socialismen, även om den för närvarande är mer radikal än någon annanstans. Förstatligande med
kompensation är faktiskt inte alls en socialistisk åtgärd. Det är
en form av statskapitalism med vilken ”allmänheten” bara förefaller inneha ”äganderätten” men företaget fortsätter att utsuga
arbetarna och garantera att en stor del av detta går till att betala
de gamla ägarna.
Den parlamentariska vägen?
Marxister har länge insett att det inte finns någon parlamentarisk
väg till socialismen, och de massor som följer Chávez kommer
snart att inse det. Frågan är om de kommer att inse det i tid,
kommer de att inse det medan de är på offensiven, när de är starka och bourgeoisien svag, eller kommer de att inse det efter att
rörelsen avstannat, efter att Chávez börjar slå till reträtt. Den
gamle chilenske diktatorn Pinochets död i december påminner
oss om ett möjligt sätt att ta reda på det – genom en blodig militärkupp, vilket var det som hände i Chile 1973.
Det är det som är så fel när ”socialister” hävdar att varnandet
för detta, att förbereda en alternativ handlingsväg, är ”för tidigt”
eller till och med farligt – och att Chávez kan genomföra en
socialistisk revolution genom reformer steg för steg. I slutändan
kommer kapitalisterna som klass att återigen mobilisera, och den
här gången med mer stöd från sina klassbröder och -systrar
utomlands. Huruvida detta tar formen av försök att mörda
Chávez, sanktioner för att lamslå ekonomin eller en invasion
återstår att se, men då kommer arbetarklassen i Venezuela att stå
inför det nakna valet mellan revolution och kontrarevolution.
Revolution ovanifrån?
Chávez socialistiska tal har fått ett extremt fientligt mottagande i
USA:s press. De anklagar honom för att vara en diktator och för
att förvandla Venezuela till ett andra Kuba – och med det menar
dem en helt förstatligad och planerad industri och storskaligt
jordbruk. Det skulle kräva en kvalitativ omvandling av ekonomin och fullständig expropriering av kapitalistklassen i Venezuela, något som Chávez har sagt att han inte kommer att göra. Det
är faktiskt något som han inte kan göra utan att slå in på en av
två möjliga vägar. Båda innebär en kvalitativ förändring av inriktningen.
Det första skulle vara att stöda en verklig social revolution –
dvs. massornas erövring av hela statsmakten organiserade i arbetar- och bonderåd, upplösning av de väpnade styrkorna i det beväpnade folket, expropriering av hela kapitalistklassen, socialisering av produktionen under demokratisk planering och arbetarkontroll. För att genomföra detta är ett revolutionärt arbetarparti nödvändigt – ett parti som inte är underordnat eller beroende av en president. Det skulle, kort sagt, innebära att Chávez
skulle omvandla sig själv från en vänsterbonapartistisk caudillo
till en ledare för ett revolutionärt parti.
Men många kommer att invända att detta inte är vad som
hände i Kuba. Fidel Castro genomförde övergången från antiimperialistisk populist till ledare för en kommunistisk, i verkligheten stalinistisk, stat. Under 1900-talet visade historien ett alternativ till en social revolution ledd av arbetarklassen och dess
parti – en byråkratisk social revolution. I detta fall hindrades arbetarklassen att ta den politiska makten men kapitalisterna förlorade sin sociala och politiska makt.
Castro och hans segrande gerillaarmé kom till makten som
antiimperialistiska populister och inte som socialister. De utplånade emellertid, till skillnad från Chávez, diktatorn Batistas
gamla kubanska armé och ersatte den med en armé baserad på
sina gerillastyrkor. En rad förstatliganden, utan kompensation,
som besvarades med blockad från USA och försök att iscensätta
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en kupp (fiaskot vid Grisbukten) tvingade Castro att skapa en
”arbetarstat” efter samma ekonomiska och politiska modell som
då existerade i Sovjetunionen. Det omfattande militära och ekonomiska stödet från Sovjetunionen spelade en mycket viktig roll
i att detta kunde hända. Kuba blev och förblir en enpartistat –
utan arbetarrådens demokrati och med partiets och militärbyråkratins styre. Det finns bara fällorna med demokratisk konsultation, folkomröstningar och ”val” i vilka inga rivaliserande arbetarpartier är tillåtna.
Många av de omständigheter som gynnade den byråkratiska
sociala revolutionen i Kuba i början av 1960-talet existerar inte
längre, exempelvis stöd från det stalinistiska östblocket. Kuba
existerar emellertid fortfarande och den amerikanska imperialismen existerar och den kommer förr eller senare att blockera
Venezuela om landet fortsätter att trotsa. En sådan omvälvning
kan således inte helt uteslutas, och även om den kunde uteslutas
kommer ett ökat antal – inberäknat en del som kallar sig trotskister – både inom och utom Venezuela och världen över att
förespråka detta som den rätta riktningen – dvs. ”följ den kubanska vägen!”
Detta skulle också verkligen vara en fara, en dödlig avledning av revolutionen. Även om den skulle bli framgångsrik,
skulle den skapa ett land med ett postkapitalistiskt produktionssystem och en byråkratisk diktatur över arbetarklassen. Arbetarrådens demokratiska styre är inte något tillval, en dekoration, det
är den enda garantin för en utveckling mot social jämlikhet,
klassernas avskaffande och revolutionens internationella spridning.
Chávez blir trotskist?
När Chávez installerades som president betonade han upprepade
gånger idén att Venezuela var på väg in i vad han kallade en
åttaårig övergång till socialismen. Han citerade upprepade gånger Karl Marx och Lenins idéer i sitt tal. Han sade faktiskt också
att ”Jag håller mycket starkt fast vid Trotskijs, linje, den permanenta revolutionen”.
Chávez har i annat sammanhang också berättat om hur José
Ramón Rivero González, när denne kallades för att erbjudas
posten som minister för arbete och välfärd, ”sade till mig, ’president jag vill säga er något, innan jag berör den frågan… Jag är
trotskist’. Jag sade till honom, ’Bra, var finns problemet? Jag är
också trotskist! Jag är för Trotskijs linje, med permanent revolution.”
Innan trotskister låter sig sövas av tron att Chávez är halvtrotskist på grund av sina förklaringar att han tror på den permanenta revolutionens strategi, bör de minnas att Chávez också
förklarat sig vara anhängare av Jesus, Mao, Fidel Castro – och
framför allt Simón Bolívar.
Hans tal innehåller vanligtvis en turné längs en omfattande
panteon med revolutionära hjältar, lokala och internationella,
samtida och historiska. Orsaken till att den ena eller andra hjälten tas med är vanligtvis mycket snäv och specifik och faktiskt
ofta felaktig. Men vad menar Chávez med sitt uppseendeväckande påstående att han är anhängare till teorin om den permanenta revolutionen?
Chávez identifierar det alldeles tydligt med en process av
ökade socialistiska åtgärder och någon form av övernationell
spridning av revolutionen. Chávez socialism förblir, som vi
redan noterat, begränsad till en mycket radikal form av social
demokrati, baserad på selektiva förstatliganden istället för fullskalig expropriering av den härskande klassen. det som begränsar projektet, det som gör att det i grunden inte stämmer med
Trotskijs metod, är att den borgerliga staten förblir den avgörande aktören i den ”revolutionära processen”. Chávez har dessutom givit helt och fullt politiskt stöd till andra borgerliga, populistiska ledare i Latinamerika, såsom Lula i Brasilien, och försökt utveckla en (kapitalistisk) ekonomisk integration i form av
avtal om handel och finanser.

Leo Trotskij – som formulerade
permanenta revolutionen

teorin

om

den

Denna ”permanenta revolution” är hur långt som helst från
den strategi som Leo Trotskij utvecklade i början av 1900-talet.
För Trotskij är arbetarklassen den centrala revolutionära aktören, förvisso i allians med fattigbönderna och städernas och
landsbygdens folkliga klasser men inte upplöst i ”folket”. Denna
strategi fordrar att dessa krafter organiserar sig i råd bestående
av avsättbara delegater som väljs på arbetsplatser, i byar, i kasernerna och kåkstäderna.
Den permanenta revolutionens teori inser omöjligheten av att
lagstifta fram socialismen vare sig med presidentdekret eller i ett
borgerligt parlament. Denna revolution innebär erövring av
makten från den härskande klassen och det gamla statsmaskineriets – armén, polisen och statsbyråkratin – sönderfall.
Detta måste nedmonteras och ersättas med en helt ny form av
statsmakt: en arbetarstat. Den kommer att vara baserad på delegatsbaserade råd, som väljs på massmöten på arbetsplatser och i
proletära och folkliga bostadsområden och försvaras av en massomfattande proletär och folklig milis. Den storskaliga produktionen kommer att tas ur de rikas händer och genom arbetarkontroll över produktionen kommer distributionen av alla varor och
all service att organiseras i enlighet med en demokratisk plan.
Långt ifrån att utveckla ekonomiska, diplomatiska, politiska
och militära pakter med utländska kapitalistiska stater, kämpar
arbetarstaten, slutligen, för att internationalisera revolutionen,
dvs. för störtandet av borgarklassen i hela Latinamerika och i
världen.
Arbetarklassens oberoende
För att förverkliga den permanenta revolutionens program är det
av avgörande betydelse att det bildas ett revolutionärt politiskt
parti som aktivt kämpar för det inom arbetarklassen. I Venezuela och på andra håll måste ett sådant parti kämpa för arbetarklassens självständighet och inte ge något stöd till Chávez regering –
för att inte tala om att delta i den.
Denna regering förblir, trots allt sitt socialistiska och revolutionära tal, trots alla sina reformer, en regering som vilar på och
försvarar kapitalistiska egendomsförhållanden, som vilar på den
kapitalistiska statens, den stående arméns och poliskårens grund
Regeringen Chávez relativa stabilitet är möjlig inte bara tack
vare det folkliga stödet och folkets mobilisering utan också ekonomiskt i användningen av landets oljerikedomar för att finansiera dess reformprogram.
Det är ABC i kapitalismens ekonomiska utveckling att den
inte följer en linjär kurs. I Venezuelas fall kan varje plötsligt fall
i oljepriset kasta in ekonomin i en allvarlig kris. Imperialisterna
och deras hantlangare kommer, av alla de orsaker vi beskrivit,
förbereda sig på att slå till mot Chávez någon gång i framtiden,
dvs. aktivt försöka att politiskt destabilisera och även störta Chávez regim. Liksom det varit under de kuppförsök som Chávez
ställts inför, kommer den borgerliga staten att vara nyckelaktö-

ren för USA-imperialismen och den härskande klassen i Venezuela.
Revolutionärernas roll är just att varna för denna utveckling
och förbereda klassen och samtidigt kräva att Chávez går längre
i sina ekonomiska reformer. Varje deltagande i eller stöd till regeringen är främmande för denna revolutionära inställning. Men
innebär det att revolutionärer måste stå vid sidan av när Chávez
skapar sitt förenade socialistparti? Inte alls. Om det som han
säger kommer att bildas i en demokratisk process, måste revolutionärer delta i alla massomfattande debatter, på alla möten
argumentera för att frågan om programmet – strategin för socialismen – måste diskuteras demokratiskt, liksom karaktären av
partiets struktur och organisation.
Revolutionärer måste argumentera för ett revolutionärt program för arbetarmakt och övergång till socialismen. Vi måste argumentera för en demokratisk centralistisk struktur, vilken innefattar rätten för tendenser eller fraktioner att existera och argumentera för sina alternativa program; och att parlamentariker
och presidenter måste stå under partimedlemmarnas disciplin
och ledning.
Motståndet och revolutionen
Detta är inte första gången ledare för stater i den halvkoloniala
världen har använt marxistisk retorik. Det var vanligt ända fram
till 1980-talet. Den nyliberala globaliseringen och Sovjetunionens sammanbrott har emellertid förändrat allt detta. Det fanns
inte, för att parafrasera Thatcher och Reagan, ”något alternativ
till den globala kapitalismen”. Det faktum att Chávez ifrågasätter denna konsensus, illustrerar betydelsen av de motståndsrörelser som har utmanat den nyliberala hegemonin under de senaste
tio åren och som Chávez har kommenterat vid de sociala världsforumen i Porto Alegre och Caracas.
Om det inte vore för den djupa kvicksand i Mellanöstern som
USA-imperialismen för närvarande befinner sig i, skulle den
relativt tysta ilska med vilken administrationen hälsat Chávez
deklarationer ersättas av hårdhudad neokonservativ aggression.
Hur som helst kan arbetarrörelsen och de sociala rörelser som
samlades i januari i Nairobi för socialt världsforum inte vara
självbelåtna.
Vi måste skynda till försvar av Venezuela om Bush, kongressen och USA:s multinationella bolag försöker sig på något slags
vedergällning. Nästa förberedelsemöte inför Europas socialforum måste förbinda sig till handling om EU ansluter sig till en
blockad. Behovet att försvara Venezuela med den fullt mobiliserade kraften hos miljoner människor är ännu ett tecken på behovet att omvandla det sociala världsforumet (WSF) och de kontinentala socialforumen till kämpande organ som kan genomföra
aktioner. Chávez själv uppmanade just till en sådan utveckling
vid WSF i Porto Alegre 2005 och under den sydamerikanska
versionen i Caracas förra året. Det är nu tid för handling.
Slutsats
De pågående händelserna i Venezuela är av enorm betydelse,
inte minst på grund av de stora frågor de reser för arbetarrörelsen i hela världen. Efter en period i vilken en föryngrad anarkism, och postmodernismens dödliga inflytande, under inflytande av en demoraliserad vänsterinriktad reformism och facklig
aktivism, fanns det en allmän uppfattning att ”kampen om makten” var en föråldrad idé, är frågan om att använda politisk makt
för att förändra världen återigen en levande fråga. Ord som
socialism och revolution håller återigen på att bli allmän egendom. Frågan som återstår är givetvis vilken stat – den borgerliga
staten eller arbetarstaten, vilket sorts revolution, vilket slags
socialism, vilket slags parti? Revolutionärer måste besvara dessa
frågor mitt i en pågående revolution – där konsekvenser på liv
och död följer av det givna svaret. Detta är ingen doktrinär debatt vilket militanter som överlevde 1970-talet i Bolivia, Chile
och Argentina kan berätta. Låt oss hoppas att vi drar de rätta
slutsatserna i tid.
Dave Stockton
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Revolution i Ryssland
för 70 år sedan
På iunternationella kvinnodagen 1917 –
23 februari med den gamla kalender som
användes i Ryssland – inleddes den ryska
februarirevolutionen. På några dagar sopade Petrograds arbetare och soldater
bort tsar Nikolaj II från makten – och
med honom inte bara ätten Romanov,
utan tsardömet som sådant. En ny situation uppstod som åtta månader senare
ledde till att de bolsjevikledda sovjeterna
tog över statsmakten, som en kontingent i
den socialistiska världsarmén, med Lenins formulering. Att slå fast precis när
något börjar innehåller alltid ett element
av godtycke, då varje händelse föregås av
en lång utveckling. Så hade redan 1915
den våg av radikal arbetarkamp som utmärkte åren 1912–1914, och som avbröts
av världskrigets utbrott, börjat återhämta
sig.
Nära 100 000 arbetare strejkade i Petrograd 9 januari 1916, på årsdagen av
den blodiga söndagen 1905. I oktober
1916 strejkade uppskattningsvis 120 000
arbetare på direkt politiska grunder, åtminstone delvis som svar på en bolsjevikisk appell, och arbetare drabbade samman med polis. Ännu större strejker ägde
rum i huvudstaden 9 januari 1917 – enligt
bolsjevikiska uppgifter strejkade 300
000, även tsarens hemliga polis rapporterade att antalet strejkande var fler än
1916, och att arbetarna hade radikaliserats. Demonstrationer skingrades av polis
i exempelvis Petrograd och Moskva. Flera strejker ägde rum i februari, och dagen
före kvinnodagen lockoutades 20 000 vid
Putilovs fabriker. Men detta motsäger
förstås inte att revolutionen faktiskt inleddes 23/2, det anger bara förutsättningarna.
Revolutionen börjar
På flera fabriker hölls möten med anledning av kvinnodagen, med protester mot
höga brödpriser, långa köer och mot kriget. På flera fabriker gav massmöten upphov till strejker, i synnerhet bland kvinnliga textilarbetare i Vyborgdistriktet.
Strejker ledde till demonstrationer som
förenades med hungrande i brödköer.
Textilarbetarna gick till metallarbetarna
och uppmanade dem att lägga ner arbetet
och förena sig med demonstrationerna.
Dessa växte som laviner, och drog sig in
mot Petrograds centrala delar. Poliser och
soldater blockerade broarna, men isen var
tjock på Neva efter den kalla vintern, så
arbetarmassorna tog den vägen. Beriden
polis angrep demonstrationen, som skingrades för att strax därpå samlas igen.
Poliserna – och de lite mindre entusiastiska soldaterna och kosackerna – lycka-
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des inte stoppa demonstrationerna, och än
mindre tvinga tillbaka de strejkande till
arbetet. Enligt en uppskattning från officiella källor deltog 120 000 arbetare i
strejken.
Natten var lugn, de upproriska arbetarna gick hem till sitt. Men nästa dag
började det igen, eller tog vid där det hade slutat. Fler arbetare strejkade och demonstrationerna var större. Den allmänt
avskydde och inte särskilt begåvade inrikesministern Protopopov förklarade vid
ett regeringssammanträde att huliganer
hade satt igång kravaller, men att polisen
snart skulle få läget under kontroll. 200
000 arbetare höll inte med.
Blodiga söndagen
Rörelsen fortsatte att utvecklas nästa dag,
lördag 25 februari. Antalet strejkande och
de revolutionära sångerna blev lite fler,
och vacklanden bland soldaterna och kosackerna – som sedan Katarina den storas
tid hade varit tsarens pålitligaste trupper
– ökade. Petrograds militära befälhavare,
Chabalov, skickade sitt första telegram
till tsarens högkvarter med uppgifter om
vad som försiggick. Tsar Nikolajs svar
var tydligt: demonstrationerna måste
stoppas i morgon. Chabalovs slutsats var
lika klar: i morgon ska demonstrationerna
slås ner med vapenmakt. Dittills hade demonstranterna utsatts för hästar, piskor
och sablar, men bara i undantagsfall kulor.
Söndagen 26 februari fick soldaterna
nya order. Tsarmakten försökte nu knäcka den revolutionära stormen med blod
och bly. Trupper placerades ut som i en
ockuperad stad. Polisen använde kulsprutor. Efter en dag av gatustrider, låt vara
med en lite ensidig eldgivning, lugnade
det i likhet med de tidigare dagarna ner
sig framåt kvällen. Tsarens myndigheter,
eller delar av dem, trodde att de nu hade
slagit ner oroligheterna och att lugnet
hade återvänt. Måndagen skulle dock för
dem bjuda på en del otrevliga överraskningar.
Den avgörande dagen
Det skulle visa sig att tsarmaktens kulor
inte lyckades knäcka Petrogradarbetarnas
kampvilja, däremot fick sig arméns lust
att utföra tsarens smutsiga värv en allvarlig törn. Redan vid början av demonstrationerna hade många soldater varit ovilliga att ingripa mot demonstranterna. På
söndagen hade trupperna i stort sett hållit
fast vid sin disciplin. Ett kompani ur Pavlovskijregementets reservbataljon hade
revolterat. Detta spred sig dock inte, och
de ansvariga greps. Följande natt tog trä-

ningsenheten ur Volynskijregementets reservbataljon emellertid beslutet att inte
lyda order och skjuta på sina kamrater arbetarna. På morgonen förklarade de saken för kapten Lasjkevitj, som dock strök
med på kuppen. Snabbt lyckades de få
med sig resten av regementet, och sen i
rask följd de närbelägna Preobazjenskijoch Litovskijregementena. I Vyborgdistriktet rev arbetarna ner gallren som förgäves försökte isolera Moskvaregementet
från den revolutionära smittan, och soldaterna slöt genast upp. De ännu lojala trupperna visade sig när de skulle slå ner de
upproriska inte heller de så särskilt pålitliga. Innan dagen var slut hade huvuddelen av Petrogradgarnisonen ställt sig på
upprorets sida. Samma dag bildades Petrogradsovjeten, som därefter skulle stå i
centrum för utvecklingen.
Tsaren faller
Nästa dag förlorade tsarens myndigheter
helt kontrollen över huvudstaden, samtidigt som revolutionen snabbt spred sig
över landet. Fronttrupper under ledning
av general Ivanov organiserades för att
återupprätta ordningen. På vägen mot Petrograd tvingades han dock inse att staden
helt var i de upproriskas händer, och att
inte ens hans egen styrka helt var att lita
på. Tsarens övriga generaler, samt storkapitalisterna och godsägarna som ledde
duman och andra som alltid stått närmare
tsaren än de revolutionära arbetarna började tveka om möjligheterna att slå ner
upproret. Till en början hade de hoppats
på att eftergifter från tsaren, som ett regeringsbyte, skulle vara tillräckligt. De borgerliga ledarna, som under revolutionens
inledande dagar vägrat att trotsa tsarens
upplösning av duman, tvingades försöka
ta ledningen över rörelsen, hellre än att
dränkas. Detta ska förstås inte förväxlas
med att de var demokrater eller rent av
revolutionära. De försvarade sina klassintressen, och om de inte kunde göra det
med tsaren fick de försöka göra det utan.
Nu försökte de övertala tsaren att abdikera till förmån för sin son Aleksej. Det
mynnade ut i att han abdikerade till förmån för sin bror Michail, som av rädsla
för sitt liv vägrade acceptera. Plötsligt
fanns ingen tsar – förtjänsten var helt och
hållet arbetarnas och soldaternas revolutionära kamp, och till ingen del liberalernas.
Den revolutionära duman?
Konservativa historiker hävdar ofta att
det var duman och liberalernas opposition som utlöste revolutionen. Det är lätt
att se hur deras klassintresse och ideolo

giska skräck för pöbelns självständiga
handlande leder dem till sådana slutsatser
– svårare är det att hitta faktiska belägg.
Ryssland var ett underutvecklat land,
där den stora majoriteten utgjordes av
bönder. Till stor del tack vare utländska
investeringar var dock industrin och därmed arbetarklassen koncentrerad. Borgarklassens svaghet gjorde att de inte kunde
ta ett steg av opposition mot tsaren utan
att ängsligt snegla mot arbetarna. Den
tsaristiska strukturen var ett hinder för
kapitalismens utveckling, men en moderniserad monarki skulle inte bara vara
möjlig att kombinera med kapitalisternas
ekonomiska dominans – den skulle också
kunna tjäna som skydd mot överdrivna
krav från proletariatet. Den ryska borgarklassens ledande delar hade ofta varit i
opposition, men de hade inte varit revolutionära.
I takt med att tsaren under kriget alltmer gett företräde åt obegåvade och
korrupta ministrar hade dumans ledning
ställt allt mer krav på att byta ut regeringen, men få krav hade riktats mot tsaren
själv – och ännu färre mot monarkin som
sådan. När revolutionen började var liberalerna inte så intresserade av att bryta
det tsaristiska oket som att återställa ordningen och få tillbaka arbetarna till sina
fabriker. Visst gav det utbredda föraktet
mot inrikesminister Protopopov och den
nyligen hädangångne Rasputin en liten
skjuts åt all opposition, men parollerna
arbetarna samlades under handlade om
bröd, mot kriget, bättre arbetsförhållanden – och mot tsarens förtryck. Och de
arbetare som slogs mot tsarens polis visade föga eller ingen uppmärksamhet mot
den duma som tsaren upplöste – och vars

medlemmar inte började handla förrän de
insåg att tsarens makt var bruten och att
de måste göra något för att återupprätta
ordningen
Revolution utan ledare?
Februarirevolutionen beskrivs ofta som
spontan, och på många sätt stämmer detta. Revolutionen var inte planerad uppifrån, utan initiativ togs på en mängd
platser. Bolsjevikerna och andra revolutionära grupper, liksom tsarens polis väntade en ökning av kampen, men ingen hade förutsett att just kvinnodagen skulle
utlösa revolutionens stormvåg.
Detta innebär inte att man ska överdriva spontaniteten och tillskriva den mytiska proportioner. Det fanns ingen central ledning som beslutade om upproret,
däremot uppstod en mängd ledningar på
lägre nivåer. Ögonvittnesskildringar, inklusive rapporter från polisspioner, har
berättat om initiativ som tagits av individer eller grupper för att föra rörelsen
framåt. Vid flera tillfällen togs ledningen
av organiserade bolsjeviker, ibland andra
som sedan länge varit med i ett underjordiskt parti. Flygblad och appeller finns
bevarade både från bolsjevikerna och
från andra grupper. Och även när de ledare som steg fram inte var organiserade
är detta inget bevis för att partier i dessa
fall inte spelat någon roll. Särskilt, men
inte bara, bolsjevikpartiet hade ständigt
fört fram revolutionära paroller – paroller
som under revolutionen dök upp på olika
platser. Det går inte att avgöra precis vilka som var inspirerade av bolsjevikernas
flygblad, och av Pravda, som före kriget
ibland kom upp i en upplaga på över 40
000 exemplar. Men troligt är att den or-

ganiserade revolutionära rörelsen skolade
många av februaris kadrer och skapade
många av förutsättningarna för revolutionen. Vidare skickade både bolsjevikerna
och andra socialistiska grupper ut agitatorer till fabrikerna på kvinnodagens morgon.
Spontanismens brister
Det finns heller ingen anledning att sätta
massornas oorganiserade handlande på en
piedestal, och önska att revolutionen hade
varit mer spontan. Inte minst visar februarirevolutionen på den otillräckligt organiserade revolutionens brister. Att rörelsen saknade en övergripande ledning innebar inte att massornas rena instinkter
segrade, utan att andra, ledningar som inte var revolutionära tog över. Petrogradsovjeten steg vid sitt bildande fram som
ledare för de upproriska massorna. Det
var sovjeten som arbetarna och soldaterna lyssnade på. Dock fick mensjevikerna
och socialrevolutionärerna en majoritet i
sovjeten, och dessa ansåg inte att tiden
var mogen för arbetarnas makt i Ryssland. Deras uppfattning att borgarklassen
måste leda landet gjorde att revolutionen
mynnade ut i en regering som till största
delen bestod av monarkister, som långt
hellre stödde tsarens makt och ordning än
arbetarnas revolutionära kamp, som ville
bevara godsägarnas jord och som var besluten att föra det imperialistiska rövarkriget till sitt slut.
Tsaren var avsatt, men ny regeringschef
var prins Lvov. Många arbetare frågade
sig: var det för det här som vi blödde?
Jens-Hugo Nyberg

Den borgerliga regeringen är
en fiende till arbetarkvinnorna
De borgerliga angreppen mot facket och
de arbetslösa är ett tydligt exempel på
vad som i grunden är borgerlig klasspolitik. Med detta sagt är det också tydligt att
konsekvenserna blir värst för arbetarkvinnorna. De drabbas hårdast av borgarnas
angrepp på a-kassan och de arbetslösa.
Av de deltidsarbetslösa, lågavlönade och
sjukskrivna är kvinnor i majoritet. Enligt
SCB är det nästan dubbelt så vanligt att
kvinnor än män jobbar 1–19 timmar i
veckan, vilket innebär att många inte
kommer upp i de 80 timmar i månaden
som krävs (inom en längre period av totalt 6 månader) för att få rätt till A-kassa.
Kvinnor är i högre antal sjukskrivna, är
oftare än män hemma för vård av sjukt
barn och tar ut fler föräldraledighetsdagar. Allt detta betyder att kvinnor utgör
den stora majoriteten av dem som nu får
svårt att få tillgång till arbetslöshetsunderstöd. I denna mening är borgarnas
klasspolitik också en kvinnofientlig politik.
Fredrik Reinfeldts inställning till arbetarkvinnors problem framkom tydligt i ett
program på SVT där statsministern konfronterades med en deltidssjukskriven ensamstående arbetarkvinna som ställde
Reinfeldt mot väggen. Kvinnan beskrev
sin ekonomiska situation och frågade sedan hur Reinfeldt har tänkt att hon ska
kunna klara sig på en så kraftigt reducerad ersättning som hon skulle få, själv
fick hon inte ihop det. Reinfeldt svarade
lite osäkert om än oförskämt uppmuntrande att ”det måste ju finnas något sätt
att hitta någon utväg” utan att bli konkret.
Andra inslag i den borgerliga regeringens program är mer uttalat riktade mot
kvinnor. Detta blir tydligast i frågan om
det vårdnadsbidrag som nu börjar införas,
men även i fråga om subventioner av
hushållsnära tjänster. I det första fallet,
vårdnadsbidraget, handlar det om en reform som är i allt väsentligt utformad till
förmån för medel- och överklassfamiljer
som kan klara sig på mannens lön. 3 000
kronor extra i månaden för att fortsätta
vara hemma efter den föräldraledighet alla har rätt till förutsätter självklart att någon annan kan bidra till försörjningen. Få
arbetarfamiljer skulle få det att gå ihop

om de ville utnyttja denna reform. Och
självklart kan det sticka i ögonen att en
del av den skatt arbetarkvinnorna betalar
på sin lön går till att underlätta för deras
”systrar” i medelklassen att vara hemma.
Men att kräva ett högre vårdnadsbidrag vore så klart en helt felaktig väg att
gå. Vad som behövs är en individualiserad föräldraförsäkring med full ersättning
för utebliven lön. Borgarnas vårdnadsbidrag, vilket ju främst är en kristdemokratisk produkt, är utformat för att gå i den
motsatta riktningen. Det syftar ytterst till
att mota in kvinnor i köket och förmå
dem att i högre utsträckning offra karriär
och självständighet för att ta hand om
barn och hushåll. Ideologiskt fyller detta
funktionen att mobilisera den borgerliga
patriarkala familjemodellen mot krav på
ökad jämlikhet mellan kvinnor och män.
Genom att ge detta ”privilegium” till delar av mellanskikten (och till männen inom detta skikt) exporterar borgarklassen
objektivt ett reaktionärt familjeideal till
en större del av samhället. Inom den mer
välbeställda borgarklassen är omkring 25
procent av kvinnorna hemmafruar. På
sikt är det här en del i en ideologisk offensiv som också syftar till att förbereda
arbetarklassen på borgarnas lösning på
alla sociala problem, nämligen ett stärkande av familjen genom ett ökat ansvarstagande på kvinnornas beskostnad.
Förslaget om subventioner för ”hushållsnära tjänster” lanserades som ett förslag som ska skapa fler arbeten. Detta argument håller inte inför en granskning.
En jämförelse kan göras med Finland.
Där är den stora majoriteten av de ”nya”
jobben i själva verket svarta jobb som
förvandlats till vita. Att fler vita anställningar skapas är förvisso inte en negativ
förändring. Men vad som krävs för att få
upp anställningsvillkor, löner och överhuvudtaget anständighet för en av de
absolut mest förtryckta arbetargrupperna
(varav en stor majoritet är kvinnor) är
facklig organisering och kamp. Ställda
inför kritiken av argumentet om att subventioner leder till fler jobb har många
borgare nu börjat vända på steken. Nu
framställs subventionerna som en reform
för ökad jämlikhet mellan könen. Men

vad det här handlar om är en ensidig förmån för övre medelklassens och borgarklassens kvinnor (och män). Borgarklassen vill helt enkelt ha rätt till billigare
tjänstefolk, och även om det kan leda till
att fler borgarkvinnor kan köpa sig fria
från hushållsarbete, innebär det samtidigt
en fortsatt nedvärdering av dem vars arbete möjliggör borgarkvinnornas ”frigörelse”.
Med den nya regeringen finns också
risken för angrepp på den redan begränsade rätten till abort och därmed kvinnors
rätt att bestämma över den egna kroppen.
Starka grupper inom det kristdemokratiska partiet vill sänka gränsen för när man
har rätt att abortera ett foster till 12 veckor, och Göran Hägglund har redan tagit
upp frågan till diskussion. Samma krafter
som vill inskränka svenska kvinnors
aborträttigheter vill samtidigt avskaffa
rätten överhuvudtaget för kvinnor som lever i länder där aborten är förbjuden. Argumentet som mobiliseras mot idén att
låta kvinnor från exempelvis Polen komma till Sverige och genomgå en säker
abort handlar allt som oftast om att man
ska ”respektera” andra länders lagstiftning. På så sätt avslöjar de både sin verkliga agenda, de har inget emot ett fullständigt abortförbud i grunden, och sin
rasism mot kvinnor från Östeuropa och
andra delar av världen.
Vi ser nu risken för en upptrappning
av den backlash som skett mot kvinnor
de senaste åren. Kvinnor, särskilt arbetarkvinnorna, har ett särskilt intresse att ta
del i kampen mot den borgerliga regeringen. Socialisters uppgifter består i att
uppmuntra och delta i bildandet av en
verkligt proletär kvinnorörelse, ledd av
arbetarkvinnorna själva. Feminismen har
visat sig vara en återvändsgränd i denna
fråga. En sådan rörelse måste, till skillnad
från feministernas klassöverskridande allianser, gå på offensiven och pressa tillbaka de borgerliga angreppen. Kvinnokampen måste bli ett med klasskampen.
En sådan rörelse kan även spela en avgörande roll i att bekämpa den sexism och
mansdominans som bidrar till arbetarrörelsens nuvarande splittring.
Gunnar Westi
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Klimatförändringar,
kapitalism och växthuseffekt
Världens forskare har blivit allt mer säkra
på att jordens klimat har blivit varmare,
och att det har skett på grund av mänsklig
påverkan. Den nyligen publicerade rapporten från FN:s klimatpanel har visat
detta tydligare än någonsin tidigare. Vi
kan nu med stor säkerhet säga att användningen av fossila bränslen har ökat den
växthuseffekt som i sin normala funktion
är en förutsättning för att göra jorden
beboelig – och att jordens temperaturer
kommer att stiga, vilket kommer att få
stora effekter. Alla prognoser är ganska
osäkra, dels för att vi inte vet hur mycket
ytterligare växthusgaser som kommer att
släppas ut, och dels för att det är många
saker som påverkar klimatet, och att
effekterna därför inte är helt lätta att beräkna. Men det kommer att bli varmare,
nederbördscykler kommer att förändras
och glaciärer kommer att smälta. Inte
minst kommer havet att stiga – de mest
gynnsamma prognoserna säger några decimeter, vilket redan det kommer att få
stora effekter. De mest pessimistiska mäter i flera meter. Och att allt det här kommer att leda till såväl torka och förstörda
skördar som översvämningar står nu helt
klart.
Vad bör göras?
Alla verkar nu överens om att något måste göras, men inte mycket görs. En stor
del av skulden ligger förstås hos de ekonomiska intressena. Oljebolagen och bilföretagen är mäktiga delar av den internationella kapitalistklassen, och deras vinster är ju direkt hotade av nya energikällor
och radikalt utbyggd kollektivtrafik, eller
andra hinder för bensindriven privatbilism. De har anställt lobbyister och ”experter” tidigare, och de kommer att fortsätta att kämpa för sina affärsintressen.
Deras inflytande på ledande politiker
märktes inte minst alldeles nyligen när

Tysklands förbundskansler Angela Merkel gick till storms mot allt som kan
missgynna de tyska bensinslukande bilarna till förmån för bränslesnålare bilar från
andra länder.
Men problemet är större än bara enskilda intressen. Det kan inte uteslutas att
det uppstår stora ekonomiska intressen
inom solenergi exempelvis, som skulle
kunna driva på för en sådan omställning.
Men kapitalismen är i grunden en irrationell ekonomi. Med dagens ekonomiska
system och politiska struktur kan inte
världens resurser inriktas på att planmässigt och på det mest effektiva sättet ställa
om energiproduktionen till andra källor.
Och även om de kapitalistiska företagen,
pressade av regeringar som stod under ett
enormt folkligt tryck, mot all förmodan
skulle lyckas att på ett tillräckligt radikalt
sätt skära ner utsläppen av koldioxid
skulle uppvärmningen fortsätta under ett
långt tag.
Många glaciärer har redan smält till
stora delar, och hundratals miljoner är beroende av smältvatten från glaciärer – Lima, La Paz och många andra latinamerikanska miljonstäder är beroende av
smältvatten från Anderna, och en stor del
av befolkningen på den indiska halvkontinenten är beroende av smältvatten från
Himalaya. Om glaciärerna försvinner, sinar den källan, och hundratals miljoner
kan drabbas. Om vi inte lyckas förhindra
detta måste andra lösningar hittas. Sötvatten kan transporteras, eller regnvatten
samlas upp på ett storskaligt sätt. Det är
möjligt att destillera saltvatten – även om
nya, exempelvis soldrivna metoder måste
införas, då bensindrivna aggregat förstås
skulle ge upphov till mer utsläpp. Men de
fattiga lär inte kunna betala för sådant,
och vi kan minst av allt lita på att lösningar som sker efter vad ett fåtal tjänar
sjukt mycket pengar på kommer att vara

gynnsamt för oss andra.
Ändrade nederbördscykler som ger
upphov till torka eller översvämningar
kan radikalt förändra jordbrukets förutsättningar, hota skördarna som förser
mänskligheten med mat samt kräva enorma, planmässiga omläggningar – utifrån
människors behov. Inte minst är faran för
vad som kan hända om världshavens nivå
höjs stor. En stor del av mänskligheten
bor nära kuster, och redan en relativt liten
höjning av haven kan lägga hundratals
miljoners hem under vatten. Detta innebär stora folkförflyttningar, behov av att
ha någon annanstans att bo, något sätt att
försörja sig på etc. – och med dagens politiska strukturer kan det leda till enorma
kriser och rent av förödande krig.
Ibland kan kapitalismen lösa en del av
sina problem – men alltid i första hand i
kapitalisternas intresse och således med
stora negativa effekter för oss andra. Vi
kan uppenbarligen inte förlita oss på att
de som hittills har styrt världen ska lösa
det här på ett bra sätt. Naturligtvis är
revolutionärer för alla åtgärder som kan
motverka problemen – krav på regleringar av utsläpp, alternativa energikällor och
alternativ teknik, kollektivtrafik etc. Men
för att lösa de alltmer akuta miljöproblemen kan vi inte begränsa oss till vad ett
fåtal rikas vinstintresse kräver. Vi kan inte tillåta att den besuttna klassens egendomar hindrar oss från att lösa miljökrisen på bästa sätt.
Sällan har kapitalismens irrationella
sidor varit så tydliga. Alla krav måste leda fram till slutsatsen: en rationell, globalt planerad ekonomi. Inte bara för att
efter förmåga förhindra radikala förändringar av klimatet, utan också på bästa
sätt anpassa oss till de förändringar som
ändå sker.
JHN

Bort med tassarna från Iran!
USA och Storbritannien är på väg att förlora kriget i Irak. Inför utsikten att Iran
kan bli regionens ledande makt, är Bushregimen besluten att angripa landet.
Den av USA ledda koalition som ockuperar Irak faller snabbt sönder. De omtalade extra 21 500 soldater som skickades i januari var i stor utsträckning reservister från nationalgardet. Trupperna vid
fronten består av krigströtta reguljära soldater som nekats permission under månader. En undersökning nyligen avslöjade att bara 17 procent av dem fortfarande
stöder kriget.
Under tiden drar sig USA:s allierade

ur en efter en. Även Storbritannien ska
dra tillbaka 1 500 soldater i april och
ytterligare 1 500 senare i år, efter att slutligen ha avstått från den (fiktiva) kontrollen över södra Irak till den irakiska regeringen (dvs. shiitisk milis). Antalet angrepp på USA:s, Storbritanniens och den
irakiska regeringens styrkor steg i december till sin högsta nivå hittills.
Imperialisterna har emellertid reagerat
på sitt stundande nederlag med ökad
stridslystnad. Brittiskt ”tillbakadragande”
visade sig bara vara en förflyttning av 1
400 soldater till Afghanistan. Och Pentagon är i färd med att planera bombningar

av Iran.
Seymour Hersh, som blev känd när
han avslöjade massakern i My Lai i Vietnam, har i detalj hävdat att USA nu kan
bomba iranska anläggningar för kärnkraft
och militära mål med 24 timmars varsel.
Två hangarfartyg har anslutit sig till
USA:s flotta i Persiska viken. Vicepresident Dick Cheney och säkerhetsrådgivaren Elliot Abrams (som dömdes i IranContras-affären under 1980-talet) har utsetts att leda operationen och samarbetar
nära med den saudiske prinsen Bandar
bin Sultan.
Det finns också andra tecken på ett
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kommande militärt angrepp på Iran.
Sedan i augusti har 500 iranska företrädare hållits i amerikanskt häkte i Irak. USA
har säkrat FN-sanktioner mot regimen på
grundvalen att dess program för anrikning av uranium kan användas för att tillverka en atombomb – även om CIA säger
att Iran är åtminstone tio år ifrån att kunna göra en bomb.
Ekon från upptakten till kriget i Irak är
omisskännliga. Bryan Whitman, språkrör
för Pentagon, sade till Hersh: ”Förenta
staterna planerar inte att gå i krig mot
Iran. Att påstå motsatsen är helt enkelt
fel, missledande och skadligt.”
USA:s politik är grundad på den påstådda rädslan för en shiitisk halvmåne i
Mellanöstern, som sträcker sig från Iran,
genom södra och östra Irak och södra
Libanon till Palestina. Moqtada al-Sadrs
Mahdiarmé, Hassan Nasrallahs Hizbollah
och Hamas (inte shiitisk, utan sunnitisk)
kastas alla in i högen av ”hot”. Efter att
ha lutat sig mot partier och miliser som är
baserade på Iraks shiiabefolkning för att
besegra de påstått sunnitiska anhängarna
till Saddam, har den oundvikliga skjuts
detta gav åt Irans inflytande fått Bush att
vända 180 grader. Nu söker han efter
sunnitiska krafter i hela regionen som kan
hjälpa till att krossa hotet mot USA:s dominans. Enligt både Hersh och förre brittiske MI6-agenten Alastair Crooke, stöder USA till och med sunnigrupper i Libanon och Syrien som Fatah al-Islam,
som även har band till al-Qaida.
Det enda som förblir konstant i allt
detta är USA-imperialismens och den

brittiska imperialismens politik för att
splittra och härska med förhoppningen att
de ska kunna plundra regionen under årtionden framöver.
Det finns två misstag som socialister
och antiimperialister kan begå i den nuvarande situationen.
Det första är att vägra stöda islamistiska krafter – sunni eller shiia – när de
faktiskt kämpar mot imperialismen och
dess lakejer – att jämställa faran från islamismen med den som hotar från imperialismen. För miljoner människor i Irak,
Syrien, Libanon, Palestina och Afghanistan är imperialismen och dess lokala
agent Israel den omedelbara faran. Om
Iran angrips av USA och dess allierade är
det en plikt för den världsomspännande
antikrigsrörelsen att arbeta för en iransk
seger. Om någon tror att demokratin
kommer att anlända på en amerikansk
stridsvagn, räcker det med att se på Irak.
Det andra felet är att ge okritiskt stöd
till den shiitiska ledningen för motståndet
mot USA-imperialismen. Den iranske
presidenten Mahmoud Ahmadinejad leder en brutal diktatur. Förra året förbjöd
han busschaufförernas fackförening, grep
och fängslade dess ledare, och påtvingade
arbetarna en gul islamisk fackförening. I
mars greps 32 kvinnor för att ha protesterat mot kvinnofientliga islamska lagar om
polygami och anhållanden av barn. Studentaktivister befinner sig ständigt under
hot från de fascistiska gäng som Ahmadinejad står nära.
Moqtada al-Sadrs Mahdiarmé har varit inblandad i religiös etnisk rensning av

Bagdad även om han själv har fördömt
det och krävt en utrensning i milisen. Han
har framtvingat islamska domstolar i
Sadr City med fruktansvärda konsekvenser för kvinnor och sekulära krafter. I Libanon är Hassan Nasrallah, trots allt mod
som Hizbollahs motstånd mot israelerna
vittnade om, och hans uppmaning till en
allians med sekulära och socialistiska
krafter, fortfarande en religiös ledare som
eftersträvar en större plats för shiiter inom en konfessionell stat.
Det kan inte finnas någon frihet för
något folk i Mellanöstern utan att imperialismens angrepp besegras. Vem som än
står vid sidan av motståndskampen kommer – med rätta – att brännmärkas som
springpojke åt de stora kapitalistiska
makterna.
Detta innebär inte att socialister ska
uppmana arbetare att upphöra med klasskampen, eller att kvinnor ska sluta kämpa
för sina rättigheter gentemot diktat från
islamistiska diktaturer. Det innebär att
arbetarna måste organisera sig oberoende
av andra klasser – oavsett religiös tillhörighet – just för att bredda motståndet
mot imperialismen och utveckla den till
en kamp för social revolution. I denna
process kommer socialister nödvändigtvis att stöta ihop med sina temporära allierade och kämpa för att vinna över deras
anhängare bland de arbetande massorna
till målet att störta kapitalismen och sprida den socialistiska revolutionen i hela
Mellanöstern.

Det är rätt att göra motstånd!
I höstas gav Karneval förlag ut Det är rätt att göra motstånd av
Åsa Linderborg och Erik Wijk. Boken består till sin huvuddel av
redan publicerade artiklar, de flesta från Aftonbladet – vars kultursidor faktiskt är seriösa, i kontrast till resten av tidningen. Det
finns all anledning att välkomna en sådan utgivning. De välskrivna artiklarna tillhör de radikalaste återkommande inslagen i
svensk dagspress (låt gå för att konkurrensen inte är så stor) och
tar utan att tveka ställning för det irakiska motståndet mot den
USA-ledda ockupationen. Boken kan rekommenderas för alla
som vill friska upp minnet om den smutsiga verkligheten bakom
kriget mot Irak och våra inhemska borgares, inklusive många
sossebyråkraters medskyldighet. Alla som behöver fakta om
angreppen mot de demokratiska rättigheterna i namn av ”kriget
mot terrorism”, eller de som inte vet att de borde uppröras av
dessa saker kan ha nytta av boken. Detta hindrar förstås inte att
jag har synpunkter på delar av innehållet
Jag är helt överens med författarna om att ett ovillkorligt stöd
ska ges till motståndet mot den imperialistiska ockupationen av
Irak. Linderborg-Wijk är inte helt okritiska mot de ledande
krafterna inom motståndet, och de poängterar att deras ideal är
ett annat än de islamistiska ledarnas.
Inte kritisera
Inte desto mindre fastnar de till stor del i uppfattningen, utbredd
i den internationalistiskt sinnade vänstern, att vi i de rika länderna inte ska kritisera befrielserörelser i de halvkoloniala länderna.
Detta är inte vår syn på internationalism, och det var inte synen
hos våra föregångare i den kommunistiska internationalen under
de första, revolutionära åren, eller fjärde internationalen under
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Trotskij. I kölvattnet på de stalinistiska byråkraternas övertagande av den kommunistiska rörelsen under parollen om ”socialism i ett land”, och där ohämmad rysk nationalism utnämndes
till ”proletär internationalism” uppstod uppfattningen om varje
lands specifika väg till socialismen. Arbetarmakt håller däremot
fast vid traditionen att kampen i varje land är en internationell
fråga. Vi anser därför att det inte bara är en rätt, utan en plikt för
kommunister att föra fram synpunkter på kampen i varje annat
land. Imperialismen och deras välbeväpnade arméer är huvudfienden för all progressiv utveckling i världen, därför är vi ovillkorligen för deras nederlag, även om motståndet leds av politiskt
reaktionära krafter. Det innebär inte att vi överlämnar åt ”irakierna” att sköta sin kamp. Om det uppstår en proletär, sekulär och
socialistisk rörelse tvekar vi inte att ge den moraliskt såväl som
materiellt stöd gentemot inte bara Vita husets trupper, utan även
gentemot antisocialistiska krafter i Irak.
Angreppen på demokratiska rättigheter
Jag har ingen omfattande kritik mot artiklarnas kartläggning av
angreppen på de demokratiska rättigheterna i namn av ”kriget
mot terrorismen”. Inte bara i USA, och inte bara våra inhemska
reaktionärer har visat sig villiga att låta individens ”okränkbara”
rättigheter stå tillbaka för ett påstått högre mål. I boken kritiseras
speciellt Thomas Bodström och hans sossekompisar, som ju satt
i regeringen när artiklarna skrevs, och som visade sig villiga och
framstående på det området. Jag skulle dock föredra att analysera utvecklingen mer i traditionella marxistiska termer. Så länge
vi har en stat som skyddar kapitalismen kan vi ha socialdemokratiska eller vänsterregeringar – det förblir ändå en borgerlig

stat. Även om staten under fredliga tider antar de mest demokratiska former, och kan upprätthålla vår rätt att kämpa emot den,
kommer staten att snabbt byta inriktning så snart den uppfattar
systemet som hotat. Vi ser redan nu hur ”hotet” från den internationella terrorismen ger statens företrädare även i Sverige ”rätt”
att överträda de principer de så heligt har svurit vid. Och då har
terrorismen inte på minsta sätt hotat de ekonomiska intressena.
Vänta bara tills klasskampen faktiskt hotar företagens vinster,
tillgångar och samhällets själva stabilitet. Lenin må ha överdrivit
vissa diktatoriska tendenser i de imperialistiska staternas utveckling, men att han hade rätt i det mer grundläggande, att statsmakten alltid kommer att prioritera upprätthållandet av ägandeoch maktförhållandena framför våra rättigheter kommer utvecklingen alltmer att visa. Och Linderborg-Wijk ger många utmärkta exempel på tendenser i den riktningen
Folkrätt
Min främsta kritik är mot fasthållandet vid den så kallade ”folkrätten”. Också inom de delar av vänstern som formellt hållit fast
vid uppfattningen att den borgerliga staten måste krossas av revolutionen är det mera en regel än undantag att sätta sin tilltro
till FN, eller åtminstone ett kommande ”demokratiserat” FN –
som om FN inte består av en samling borgerliga stater. En samling som dessutom domineras och alltid har dominerats av ett fåtal stormakter. Ett imperialistiskt krig som fått godkännande i
FN enligt konstens alla regler förblir inte desto mindre ett imperialistiskt krig – Koreakriget och första Irakkriget 1991 är tydliga exempel.
De delar av krigsmotståndet 2003 som bara var emot ett krig
som inte godkänts av FN är uppenbarligen inte mycket att bygga
kampen på. Den så kallade internationella rätten har flera gånger
använts för att rättfärdiga imperialistiska angrepp, och när detta
inte lyckats, som när Bush misslyckades med att vinna FN-stöd
för kriget mot Irak, har den varit helt verkningslös för att förhindra krig. Jag vill med detta inte tillskriva någon åsikter att allt
som godkänns av FN är okej. Man kan naturligtvis hävda att
Irakkriget 1991, trots tillfällig FN-majoritet egentligen bröt mot
FN-stadgan, och att ett framtida FN inte ska domineras av några
få stormakter, utan av generalförsamlingen. Men även om vi
bortser från den – ganska stora! – detaljen om hur säkerhetsrådets ständiga medlemmars makt över organisationen ska brytas,
återstår ett grundläggande faktum.

Världens regeringar är i de flesta fall prokapitalistiska och
några andra är kvarvarande stalinistiska regimer. Det finns några
vänsterregeringar som Chavez, som delvis uttrycker radikaliseringen i sina länder och som förstås är betydligt mer sympatiska
än alla som är lojala mot den rådande världsordningen, men som
kommunister inte kan se på med helt okritiska ögon. Inte i något
land har arbetarklassen makten. Vi är inte emot allianser av
halvkoloniala länder för att försvara sina intressen gentemot imperialistmakterna, men ingen beslutsam kamp för de arbetande
klassernas frigörelse kan komma från de existerande regeringarna.
Vi förstår att progressiva människor vill sätta sitt hopp till
något befintligt, men FN och de internationella avtalen är inte
vårt hopp. Men överallt där det finns förtryck, finns det motstånd. Det finns motstånd mot ockupationen av Irak, Palestinas
ungdomar i kamp mot Israels armé, Bolivias arbetare i kamp
mot en korrupt stat och storföretag som köper upp deras vattentillgångar, byar i Kina som kämpar mot byråkraternas polismakt,
och arbetare och ungdomar i Frankrike som slog tillbaka angreppen mot de fackliga rättigheterna för alla under 26. Det är den
verkliga kampen vi måste bygga på, inte metafysiska begrepp
om ”folkrätt” och ”världssamfund”.
Arbetarmakts och Förbundet för Femte Internationalens mål
är samla de mest kampvilliga representanterna för all verklig
kamp i en ny internationell organisation. Vår utgångspunkt är
inte vad FN-stadgan säger eller hur den ska tolkas och tillämpas,
utan arbetarklassens internationella intressen. Kampen för den
internationella socialismen kan inte heller bygga på ett avvisande av inblandning i länders ”interna angelägenheter” – bortsett
från att den principen alltid kommer att vara en utopi under imperialismen. Vi är emot främjandet av imperialistiska intressen,
vare sig det sker med ekonomiska, diplomatiska eller militära
medel, och vare sig det handlar om Mellanöstern eller på hemmaplan. Däremot är vi helt för att kämpande arbetare i alla
länder får politisk såväl som materiell hjälp i sin kamp av sina
klassbröder och -systrar. Detta gäller även väpnad hjälp, om
detta krävs för kampen. De befintliga nationella gränserna, och
det nationella medvetandet är viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Men mänsklighetens befrielse är en internationell fråga, och det
är inte samma sak som summan av alla enskilda nationer.
JHN

G8 – imperialisternas utskott
Vid G8:s toppmöte i tyska Heiligendamm
(nära Rostock) i början av juni, kommer
ledarna för de åtta rikaste länderna i världen att fälla krokodiltårar för Afrika. Liksom vid mötet i skotska Gleneagles för
två år sedan kommer George W. Bush
och hans kumpaner att diskutera en Marshallplan för Afrika. De vill ”rädda” afrikanerna från dem själva och deras korrumperade ledare och ”förplikta afrikanska ledare till demokrati och ett gott styre”
– vilket innebär att med tvång öppna deras ekonomier ännu mer för de multinationella bolagen i deras jakt på superexploatering och superprofiter – oavsett
kostnaden för folket eller miljön.
Den Marshallplan på 25 miljarder brittiska pund som utlovades till världens fattigaste länder i Gleneagles ”skulle kunna
återindustrialisera Afrika och lyfta miljoner ur fattigdom om den får en bra inriktning”, fastslog Unctad, FN:s organ för
handel och utveckling. Ändå misslyckades planen fullständigt. Till och med
William Easterly, före detta ekonom i

Världsbanken, medgav att ett halvt århundrade av försök att ”rädda” tredje
världen från fattigdom med 1,1 biljarder
brittiska pund i hjälp har misslyckats.
Varför misslyckades hjälpen? Därför
att dessa länder är fastkedjade vid ständigt ökande skulder till de imperialistiska
länderna. Balansen i de finansiella nettoöverföringarna mellan tredje världen och
de utvecklade länderna ändrades från att
23 miljarder brittiska pund gick till dessa
länder 1995 till ett uppskattat utflöde av
340 miljarder brittiska pund (omkring 5
procent av deras BNP) 2006 – och den
negativa utvecklingen har eskalerat sedan
2001. Samtidigt som de flesta afrikaner
tvingas leva på mindre än ett pund om
dagen (cirka 14 kronor), tvingas afrikanska länder använda omkring 10 miljarder
brittiska pund varje år för att avbetala
gamla skulder till de rika länderna,
Världsbanken och Internationella valutafonden och Afrikanska utvecklingsbanken. Under tiden håller Världshandelsorganisationen (WTO) deras ekonomier un-

derordnade västs intressen.
IMF och Världsbanken inrättades
1944 främst för de utvecklade länderna
och de bättre ställda utvecklingsländerna.
Världsbanken finansierade inledningsvis
”utvecklingsprojekt” i fattigare länder under 1960- och 1970-talet. Men i slutet av
1970-talet orsakade en kreditbrist i USA
höjningar av räntorna till det dubbla i
USA mellan 1978 och 1981. Höjningen
av räntan gjorde att många skuldsatta länder inte kunde betala tillbaka sina skulder
i dollar. Konkurs skulle ha inneburit
bankrutt för flera stora banker och därför
började IMF och Världsbanken ge lån till
skuldsatta länder för att se till att de inte
gick i konkurs.
Med dessa nya lån för att betala gamla
lån kom alltfler villkor. IMF och Världsbanken hävdade att de skuldsatta länderna inte kunde betala sina lån på grund av
felaktigheter i deras ekonomiska struktur
– därför behövde de ”stabiliseras” och
”anpassas” för att övervinna problemen.
Ett typiskt program för strukturell an-
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passning från IMF innefattade minskning
av inflationen, höjda räntor, minskade
offentliga utgifter, ökad omsättningsskatt,
eliminering av understöd och stabilisering av valutakursen genom att knyta den
till dollarn. Världsbanken främjade liberalisering av handeln, exportinriktad tillväxt, privatiseringar och allmän avreglering.
För att få sina skulder minskade eller
avskrivna, eller för att få nya lån, var
fattiga länder tvingade att anamma den
politik som Världsbanken och IMF drev.
Många länder producerade därför inte
längre varor för inhemsk konsumtion
utan för handel på den fria marknaden
och utsatta för marknadens fluktuationer.
De tvingades också konkurrera med rikare länder och deras subventionerade varor. Det är detta som imperialisterna kallar ”frihandel”.
Det allmänna avtalet om handel och
tariffer (Gatt), WTO:s föregångare, hade
som syfte att i massiv omfattning minska
hindren och liberalisera handeln. USA:s
tidigare handelsrepresentant Cala Hill,
språkrör för USA under Bush senior,
sammanfattade det: ”Jag vill att ni ska se
mig som USA:s handelsrepresentant med
ett bräckjärn, och som där vi ser öppna
marknader håller dem öppna så att vår

privata sektor kan dra fördel av dem.”
WTO bildades 1995 för att främja företagens intressen i handeln. Frihandeln
som den genomdriver är inte alls fri utan
favoriserar rika i förhållande till fattiga
länder. Den tvingar de fattigare länderna
att öppna sina ekonomier för utländska
investeringar och att de ska tillåta hemförande av vinster till de rika länderna. När
kontroll och stöd tas bort kan jordbrukare
och producenter inte längre konkurrera
med subventionerad import från USA
och Europa. Detta har speciellt drabbat
kvinnor, eftersom de producerar mellan
60 och 80 procent av livsmedlen i fattiga
länder. Kvinnorna och andra småskaliga
jordbrukare är de som först drabbas när
statligt stöd försvinner.
Hillas uttalande illustrerar den ojämna
maktbalansen mellan rika och fattiga
länder. WTO är ett hemlighetsfullt organ,
där förhandlingarna förs bakom stängda
dörrar, och domineras av G8-makterna.
Företagen trycker på för att WTO ska
avskaffa nationella lagar som försöker
skydda arbetarna eller miljön mot storföretagens okontrollerade handlingar. Striden i Seattle i november 1999 innebar att
tusentals människor gick ut på gatorna
för att protestera mot WTO:s hårdhänta
taktik. De lyckades få slut på samtalen

mellan ministrarna och tvingade fram frågan om frihandeln på världsscenen.
En del tror att de globala kapitalistiska
institutioner som med ekonomiska medel
tvingar igenom G8:s dagordning kan reformeras, och att en ”snällare” kapitalism
kan fungera. Vi delar inte den uppfattningen. Det kapitalistiska systemet är ett
krisdrabbat system som drivs av en konkurrens där det finns få vinnare och många förlorare. Och när de imperialistiska
länderna inte kan nå sina mål med ekonomiskt tvång, använder de militära medel. Dessa länder monopoliserar världens
ekonomiska och produktiva resurser samtidigt som de dömer miljarder människor
under deras styre till upprepade omgångar av krig, etniska konflikter, växande
ojämlikhet och miljöförstöring.
Förbundet för Femte Internationalen
kräver att tredje världens skulder avskrivs
helt och hållet. Vi kämpar för länders rätt
att utvecklas med hjälp av en demokratisk planekonomi. Vi kämpar för expropriering av alla multinationella företag,
storbankerna och de nationella monopolen. I grund och botten kämpar vi för att
störta det kapitalistiska systemet – för en
internationell socialistisk revolution.
Joy Macready

Den svenska imperialismens utrikespolitik:

Aggressiv interventionism
ersätter ”neutralitetspolitik”
Det svenska storkapitalet har sedan lång
tid tillbaka deltagit i utsugningen av tredje världens länder. Länge har svenska
storföretag fått sitt beskydd tillgodosett
av andra mer rustade och aggressiva stormakter eller av proimperialistiska halvkoloniala regimer. På senare tid har en ny
strategi till förmån för en mer aggressivt
intervenerande militär utrikespolitik anammats av den svenska borgarklassen.
Den tidigare politiken
Den svenska borgarklassens ställningstaganden till förmån för egna imperialisiska intressen skedde under större delen av
1900-talet under täckmantel av neutraliteten. Denna strategi fungerade främst som
ett sätt att lugna en antimilitaristisk opinion på hemmaplan samtidigt som det
svenska kapitalets intressen i utrikesspelet kunde fortsätta att tillgodoses. Neutralitetens flagg hindrade t.ex. aldrig svenskt
storkapital från att berika sig på export av
järnmalm och kullager till den tyska nazistregimen under andra världskriget. Under tiden efter 1945 fortsatte samarbetet
med västmakterna, som påbörjats under
andra världskrigets slutskede, mer eller
mindre oförtäckt – men under neutralitetens flagg.
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En ny strategi utformas
Trots att neutraliteten aldrig på sin höjd
var mer än en formell neutralitet som dolde verkliga ställningstaganden, innebar
särskilt socialdemokratiska regeringars
lojalitet mot denna princip begränsningar
för vad den svenska borgarklassen kunde
göra på den internationella arenan. Direkt
deltagande i internationella imperialistiska krigståg har länge varit en känslig
fråga. När nu neutralitetspolitiken börjat
överges har det inte skett i ett slag. När
den socialdemokratiska regeringen under
Ingvar Carlsson på 1990-talet beslutade
sig för att driva på för ett svenskt medlemskap i EU-projektet så reserverade
man sig mot ett deltagande i NATO med
hänsyn till den starka opinion för fortsatt
”neutralitet” som man själv bidragit till
att forma. Men samtidigt var socialdemokratin med och lade grunden för den
vändning som påbörjades kring 1990talets början.
Aggressiv interventionism
Omställningen, som skett först i små steg,
tog fart efter sekelskiftet. Under 1990talet hade svenskt läkarteam deltagit på
segrarnas sida i Gulfkriget. I FN:s och

NATO:s interventioner i forna Jugoslavien fick svensk militär successivt ett mer
offensivt mandat. Men i samband med
USA:s och EU:s imperialistiska interventioner på Balkan avslöjades också den
svenska militärens behov av att anpassa
sig till en ny mer offensiv roll. Trots försvarskostnader på 40 miljarder kronor
hade den svenska försvarsmakten svårt
att få ihop dugliga styrkor för snabba insatser. Detta föranledde den socialdemokratiska regeringen att genomföra en
kraftig bantning av det territoriella försvaret samtidigt som resurserna fördes
över till utvecklandet av specialdesignade
elitenheter som ska kunna sättas in i vad
som på orwellska kallas ”fredsoperationer” eller ”fredsbevarande uppdrag”. Sedan 2003 deltar Sverige också i EU:s insatsstyrkor med ett mer offensivt mandat.
Första insatsen var operation Artemis i
Kongo samma år. För första gången intervenerade EU självständigt utan hjälp
från vare sig FN eller NATO, och här intog Sverige en ledande roll tillsammans
med Frankrike. För svensk del handlade
det, bakom det fagra talet om att hjälpa
utsatta kongoleser, om att visa sin beredskap att delta i offensiva operationer, och
på så sätt få mer respekt och inflytande i

EU och NATO.
Stöd åt USA
I samband med en förändrad roll för
svensk militär har Sverige också gått till
att mer aktivt stödja USA:s kamp för
världsdominans. Stödet för USA:s anfall
mot Afghanistan 2001 och den mer eller
mindre reservationslösa uppslutningen
bakom USA i dess ”krig mot terrorismen” vittnar om detta. De senaste årens
drastiskt ökade vapenförsäljning till USA
är ytterligare ett exempel. Intäkterna från
svensk vapenexport, vars blodsbesudlade
historia förvisso sträcker sig långt tillbaka, har tredubblats på bara åtta år. Försäljningen tog verklig fart efter 11 september. Förra året markerade en ny topp
med försäljningssiffror på över 10 miljarder kr (att jämföra med 4.4 miljarder år
2000). Svensktillverkade kanoner, robotar, kamoflagematerial, splittergranater,
bandvagnar och kikarsikten används flitigt av amerikanska och brittiska soldater
i kriget mot motståndsrörelserna i Irak
och Afghanistan. Sverige bidrar också
med utbildning av irakiska officerare och
poliser till ockupationen av Irak.
Ockupanter i Afghanistan
Ett tydligt bevis på den mer aggressivt intervenerande hållningen har manifesterats
i den svenska s.k. ”fredsstyrkans” handlingar i Afghanistan. Svenska elitförband
deltar sedan 2002 aktivt i USA:s ockupation av landet. Sedan i år är det också ett
beryktat amerikanskt befäl, Dan K.
McNeil, som basar även över de svenska
enheterna i den tidigare formellt oberoende ISAF-styrkan. ISAF-styrkan domineras sedan förra året av amerikanska
soldater. Svenska truppenheter har vid
fler än ett tillfälle satts in i offensiva anfallsoperationer, som i anfallet mot den
afghanska byn Boka som TV4:s Kalla
fakta kunde rapportera om i våras. Här
var uppdraget helt uppenbart ett morduppdrag. Detta bekräftades då insatschefen Bengt Sandström efter att måltavlan
för dagen, en lokal afghansk motståndsledare, skjutits till döds rapporterade
”Main target down” till ledningen i
Stockholm. Planerna på att använda JASplan i Afghanistan vittnar också om den
svenska militärens allt aggressivare roll i
ockupationen.

Den nuvarande inriktningen kommer
givetvis inte att förmildras med den nya
borgerliga regeringen vid rodret. Snarare
tvärtom. Sedan förra året deltar Sverige
aktivt i uppbyggandet av en ny offensiv
insatsstyrka för EU:s räkning, Nordic
Battle Group. I Sverige rekryteras främst
unga värnpliktiga till gruppen, som ska
kunna sättas in i strider världen över efter
behov. Ungdomar så unga som 19 år lockas med månadslöner på 17 000 kr och
reklamfilmer där uppdraget definieras
som ädelt och demokratibeskyddande.
Övergivandet av den gamla hållningen
bakom principen om neutraliteten tycks
fullbordad. Vad förklarar då ytterst den
svenska imperialismens nya strategi?
Bakgrunden till ny strategi
Ytterst står bakgrunden till övergivandet
av den formella neutraliteten och omställningen av det svenska försvaret att finna i
den svenska kapitalismens internationella
position, en position som måste förstås i
ett större sammanhang. Globaliseringen
och den nyliberala offensiven de senaste
två decennierna har inte lyckats övervinna världsimperialismens strukturella problem med överproduktion efter 1970talets kris – trots de historiska framgångarna på 1980 och 1990-talet (de degenererade arbetarstaternas kollaps till förmån
för kapitalistisk expansion, öppnandet av
nya marknader i Kina och Indien, strategiska nederlag för arbetarklassen i länder
som USA och Storbritannien m.m.). Den
starka cykliska tillväxten under 1990talet blev aldrig inledningen till ett återvändande till guldåren efter andra världskriget.
Arbetslösheten är fortfarande på en
mycket högre nivå än under årtiondena
efter kriget. Istället för hög produktivitetstillväxt spelar angrepp mot statens industriella, sociala och reglerande uppgifter en allt större roll i de imperialistiska
kärnländerna för att öka vinsterna. Det
gör också trycket på arbetskraften att producera mer. I Sverige, liksom i flera av
de andra imperialistiska kärnländerna,
har produktivitets- och vinstökningar
skett främst genom en högre grad av exploatering av den befintliga arbetskraften
än genom ökade produktivitetsinvesteringar och nyanställningar.
Mot denna bakgrund spelar det impe-

rialistiska kapitalets försök att motverka
tendenser till stagnerande produktivitet i
metropolerna genom att främja kapitalexporten till länder med billigare och
”flexiblare” arbetskraft en avgörande
strategisk roll. Den svenska kapitalismen
är inget undantag. Svenska storföretag
verkar idag på samtliga kontinenter i högre skala än någonsin förr. Den svenska
kapitalexporten är på en historiskt hög
nivå – den svenska tillväxten är i högsta
grad exportdriven. Samtidigt investeras
det mindre än någonsin inom Sverige.
Det nära samarbetet med USA reflekterar
de mindre imperialistiska stormakternas
fortsatta beroende av USA:s politiskt och
militärt ledande roll i försvaret och förstärkandet av det internationella kapitalets positioner. Närmandet till NATO och
den mer aktiva rollen i EU:s insatsstyrkor
reflekterar på samma sätt det svenska kapitalets medvetenhet om det strategiskt
betydelsefulla i särskilt Tysklands och
Frankrikes projekt för att göra EU till en
starkare militär makt, som på sikt ska
kunna hävda sina intressen mer självständigt i förhållande till sina konkurrenter på den internationella arenan.
Revolutionärt motstånd!
Att förstå den svenska imperialismens
nya roll i sitt globala sammanhang är viktigt inte minst för att socialister och antiimperialister ska kunna utarbeta en framgångsrik strategi i kampen mot denna. Vi
måste förstå att kampen mot svenskt deltagande i imperialismens plundringståg
måste vara en del av den globala kampen
mot det ekonomiska system som är själva
drivkraften bakom krigspolitiken. Här
måste arbetarklassen, den enda klass som
kan erbjuda ett alternativ till det kapitalistiska kaoset, spela en avgörande roll.
Kampen mot det svenska deltagandet i
ockupationen av Afghanistan och i militära insatser i andra länder och regioner
måste vara en kamp mot borgarklassens
maktutövning överhuvudtaget – här och
internationellt.
Bara det revolutionära störtandet av
kapitalismen i global skala och övergången till en global socialistisk ekonomi
kan lägga grunden för ett samhälle där
militarism och krig förpassas till historiens skräphög.
Gunnar Westin

Svenska Säpo arm i arm med CIA
Radioprogrammet Konflikt – oumbärligt för alla antiimperialister – har avslöjat hur svenska Säpo arbetar hand i hand med CIA
och andra säkerhetstjänster. En man från Somalia bosatt sedan
många år i Sverige greps med hustru och flera barn när de flydde från den etiopiska invasionen i Somalia. De greps i Kenya
och fördes till ett hemligt fängelse i Etiopiens huvudstad Addis
Abeba. Mannens bror, bosatt i Göteborg, har under lång tid
försökt få svenska utrikesdepartementet att reagera. UD verkade

dock ovilliga att göra särskilt mycket. Däremot uppsöktes mannen av Säpo, som verkar veta desto mer. Agenterna från Säpo
försökte värva brodern som informatör. I utbyte mot att få information om misstänkta jihadister i Sverige skulle Säpo bidra
till att få den fängslade brodern med familj frigiven. Mannen
tänker dock inte bli angivare åt Säpo. Istället spelade han in hela
samtalet, som sedan kunde avlyssnas i Konflikt. Inte undra på att
ledningen för Sveriges Radio försökt lägga ner programmet!
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Rostock 6–8 juni:

Stoppa G8-mötet!
Den 6 till 8 juni 2007 möts ledare från
Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien och USA i
Heiligendamm i Tyskland för att fortsätta
G8:s historia som väktare av de rikas
privilegier. Med den pågående blodiga
ockupationen av Irak, hotet från katastrofala klimatförändringar och fortsatt misär
för miljarder människor är det mer angeläget än någonsin att stoppa G8! Det
skulle bli en solidaritetshandling med
motståndet mot den nyliberala offensiv vi
kan bevittna världen över.
G8-mötet 2001 i Genua såg 300 000
marschera mot de åtta stormakternas uppdelning av världen. De möttes av brutal
repression från den italienska staten –
över 400 skadades och demonstranten
Carlo Giuliani sköts till döds innan hans
kropp blev överkörd av polisbilen i vilken mördaren satt. Men på grund av
militansen i protesterna blev detta G8möte känt för de utsugnas och förtrycktas
kamp för en bättre värld snarare än utsugarnas kamp för att göra världen till en
sämre plats.
På G8-mötet i Skottland år 2005 satsade en majoritet av de protesterande på
fredliga protester som ett sätt att övertyga
Bush, Blair och de övriga ledarna att avskaffa världsfattigdomen. Men de krav
som fördes fram av de som trodde att ledarna hade viljan och möjligheten att förbättra situationen för den fattiga världen
grusades. Kravet på skuldavskrivning tillgodosågs bara till 10 procent och kravet
på bistånd till en femtedel.
G8 har för vana att ständigt bryta även
med de hopplöst otillräckliga löften man
basunerar ut. Årets G8-möte kan bli en
inspiration för de som kämpar mot Bush,
Blair och Merkel och deras likar på samma sätt som protesterna mot mötet 2001.
Men denna gång måste rörelsen vara på
det klara med att G8 är en del av problemet, inte problemets lösning.
Precis som vid tidigare år kan man i
G8:s officiella propaganda inför årets
möte läsa att mötet ska försäkra att folken
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i utvecklingsländerna erbjuds ”bättre utsikter” och ”utveckling i ett rättvist konkurrensklimat” med de industrialiserade
länderna. Men långt ifrån att bidra till
lösningar på världens fattigdom, förstärker G8:s nyliberala förslag de förhållanden som ger upphov till den. Dessa går ut
på att riva ner barriärer för handel och att
tvinga länder att öppna sina marknader
för de multinationella företagen. Konsekvenserna är välkända.
Utöver en allmän diskussion om att
”utveckla länder” kommer årets toppmöte
också att inkludera en specifik diskussion
om Afrika, vilket inbegriper ekonomisk
utveckling, fattigdomsbekämpning, hälsovård och särskilt kampen mot HIV/
AIDS. Men Afrika plundras årligen på
150 miljarder dollar som konsekvens av
skatte- och kapitalflykt. Den afrikanska
kontinenten, härjad av fattigdom, tar
emot nästan inget i bistånd av omvärlden
samtidigt som man återbetalat mer till de
rika länderna än man någonsin lånat.
Afrika står fortfarande i ”skuld” till västvärldens banker till ett belopp av 295
miljarder dollar. De flesta regeringar i
Afrika betalar så mycket i skuldsanering
att mycket lite återstår för investeringar i
hälsovård, utbildning och allmän välfärd.
Idén att avskriva skulderna har aldrig
varit på G8:s dagordning. Istället är målet
att skapa en ”hanterbar skuldbörda”, vilket betyder att man endast vill avskriva
de skulder som ändå aldrig kommer att
kunna återbetalas, och de skärs bort enbart från den del av budgeten som rör
återbetalning. Hur kan skuldåterbetalning
överhuvudtaget vara berättigat i länder
vars folk svälter och där grundläggande
behov som hälsovård och utbildning inte
kan tillgodoses på grund av fattigdomen?
En annan punkt på årets toppmöte
gäller hur regeringar ska kunna se till att
”förnya naturresurser på ett hållbart sätt”,
vilket omfattar att angripa klimatförändringar och ökat energiberoende. Självklart finns ett tryck för att ta upp dessa
frågor på grund av offentlig uppmärk-

samhet i Stern- och IPCC-rapporternas
efterspel. Men återigen är omtänksamheten från världens ledare ett talande exempel på deras hyckleri. Trots allt prat vägrar USA fortfarande att underteckna
Kyotoavtalet (vilket i sig är helt otillräckligt för att motverka klimatförändringarna
och deras konsekvenser) då det skulle
skada dess ekonomiska intressen.
Löften om att utveckla användningen
av förnybar energi är tomma då G8 aldrig
skulle våga göra dem de representerar,
storkapitalet och deras energiföretag,
upprörda. Konkurrens på marknaden betyder att kapitalet inte vill tillåta att deras
kostnader stiger, att deras profiter sjunker. Och om de så gjorde skulle konkurrenten som fortsätter att använda fossila
bränslen konkurrera ut dem. Även den
tyske tjänsteman som är officiellt ansvarig för förberedandet av toppmötet
medgav: ”Det skulle vara för mycket att
kräva av G8-ledarna att de lämnar mötesrummet med en ny överenskommelse beträffande miljöskydd.” Så länge kortsiktiga profitintressen kommer först, så
kommer miljön att fortsätta lida – och det
kommer att drabba de fattigaste hårdast.
Den tredje världen behöver inte snåla
summor av bistånd som förpackas med
orättvisa marknadsinriktade villkor. Den
behöver reparationer efter århundraden
av plundring och utsugning från imperialismen. Även arbetarklassen i väst utsugs
av samma härskande klass som profiterar
på fattigdomen i tredje världen. Istället
för donationer från NGO-grupper som
opererar inom det kapitalistiska systemets
ramar behövs solidaritet i vår gemensamma kamp för att störta systemet.
Arbetarmakt uppmanar alla fackligt
aktiva och aktivister i sociala rörelser att
sluta upp i Rostock och ansluta sig till de
radikala protesterna. En kraftfull mobilisering skulle kunna bidra till att bryta ner
de nationella barriärer som i så hög grad
isolerar svensk vänster och arbetarrörelse
från sina bröder och systrar i andra länder.

