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Lärdomar av segern
Den franska studentrörelsen har uppnått
en fantastisk seger över Villepins högerregering. Den har tvingat Jacques Chirac
att dra tillbaka CPE (Contrat Premier
Embauche), den lag som skulle försämra
anställningsvillkoren för alla under 26 år,
tio dagar innan den skulle bli lag.
Eftersom detta var det uppställda målet för rörelsen, representerar det en övertygande seger över planerna på att reformera den lagstiftning som gäller anställdas rättigheter under premiärminister Dominique de Villepins period. Segern kan
läggas till förra årets aktionsdagar (mellan januari och mars), den framgångsrika
vänsterkampanjen mot förslaget till konstitution för EU (maj till juni) och under
hösten ungdomens uppror i förorterna,
speciellt ungdomar med afrikanskt och
arabiskt påbrå. Det blir sammantaget ett i
hög grad framgångsrikt motstånd mot ka-

pitalets planer i Frankrike.
Reformisterna i socialist- och kommunistpartierna såg emellertid, med centristernas hjälp, till att rörelsen inte nådde
sin fulla potential eftersom det skulle ha
inneburit att utveckla en förrevolutionär
situation – genom en obegränsad generalstrejk (med deltagande av alla delar av
arbetarklassen och deras krav) – till en
revolutionär situation. De begränsade
istället avsiktligt rörelsen.
I första hand krävde de helt enkelt
skrotandet av CPE och hoppades att det
skulle slå undan benen på reformerna av
arbetslagstiftningen. Därutöver ville den
franska vänstern att rörelsen skulle diskreditera de Villepin, Chirac och regeringen i allmänhet – dvs. även inrikesminister Nicolas Sarkozy, med förhoppningen att en socialistisk-kommunistisk koalition ska vinna valet 2007. LCR (Ligue

Communiste Révolutionnaire) hoppas att
antingen splittra socialisterna och återskapa ”Vänsterns nej” som ett valblock,
eller – om det misslyckas – hänga kommunistpartiet (PCF) i rockskörten och
vinna stora framgångar i valet nästa år
som ”vänsterns vänster”.
Vår uppgift är att se till att rörelsens
enorma potential inte går förlorad på
grund av denna passiva inriktning på val
och fackliga ekonomism. Vi varnar för
att låta fackföreningarnas ledare förhandla fram eftergifter åt Chirac, Villepin och
Sarkozy.
Villepin hävdar cyniskt att han bara
försökt ”göra något åt arbetslösheten
bland ungdomar”. Låt då fackföreningarna och ungdomarnas samordningar (coordinations) att ”göra något”. Låt oss på
varje arbetsplats, i varje skola, på varje
universitet, i varje förort och i varje ar--

betarområde diskutera omfattningen av
arbetslösheten, den social misären och
det urbana förfallet.
Hur många nya bostadshus behövs,
vilka reparationer som behövs i existerande områden, hur många skolor, sjukhus, ungdomsgårdar och fritidscentra,
parker och buss- och tåglinjer som behövs. Då kan vi utarbeta en lokal och
nationell plan – ett handlingsprogram –
för att få de arbetslösa i arbete, för att lösa de sociala problemen.
Hur det ska betalas? Låt de rika, storföretagen och bankerna betala! Låt de
reformistiska ledarna – socialistpartiets
François Hollande och PCF:s MarieGeorge Buffet – tala om var de står, vad
de skulle göra om de kom till makten.
Arbetarna, ungdomarna och de etniskt
förtryckta har rätt att få veta mer än de
vaga och självbelåtna hänvisningarna till
vilka fördelar vänstern i allmänhet kan
dra av den här sortens rörelser.
Samordningarna bör vända sig till
fackföreningarna, lokalt och nationellt,
för att inleda en kampanj med massmöten, demonstrationer och i slutänden direkt aktion (strejker, ockupationer, blockader) för att kräva den här ”lösningen” på
strukturell arbetslöshet, utsatthet och social misär. På det sättet kan vi presentera
ett alternativ till den reformistiska (socialliberala) kampanjen, som kommer att
likna den kampanj som bedrevs av Prodis

allians mellan centern och vänstern i Italien (som bara kommer att upprepa Lionel Jospins farsartade politik).
Denna kämpande enhet, som så storartat sammanfogats under de senaste sex
veckorna, kan på så sätt bevaras och fördjupas. Vi får inte låta Sarkozy och högern splittra förorternas ungdomar, de
papperslösa (sans papiers), gymnasisterna och studenterna.
Det är helt avgörande att kravet på
fulla medborgerliga rättigheter för de
som inte redan är franska medborgare tas
upp: ingen kontroll av invandringen, inga
deportationer. Representanter för de etniskt förtryckta måste, tillsammans med
fackföreningarna, övervaka arbetsgivare
som diskriminerar arabiska och svarta
arbetssökande och kräva hårda straff. När
helst Sarkozys stormtrupper (CRS) invaderar områden med stor andel svarta och
arabiska invånare, måste de mötas med
demonstrationer, strejker och organiserat
försvar.
Rörelsen måste bekämpa Sarkozys
rasism – och Le Pens. Vi kan förvänta
oss en rasistisk kampanj vid någon tidpunkt för att skapa en bas åt högern 2007.
Vi kan förvänta oss att reformisterna duckar för frågan, liksom de skamlöst vägrade bekämpa undantagstillståndet i november.
Vi måste också argumentera för en
revolutionär ungdomsrörelse av masska-

raktär för att förena krafterna i rörelsen
under 2005 och 2006 och bekämpa byråkratierna i studentkårerna och bevara embryonala versioner av samordningarna inför kampen framöver. Ungdomarna är för
tillfället en kämpande förtrupp och utgör
en kraftfull hävstång för att revolutionera
arbetarrörelsen under de kommande åren.
Sist, men inte minst, måste vi agitera
för ett nytt revolutionärt parti (och en ny
international) på det mest konkreta sätt.
Det räcker inte att upprepa att vi behöver
ett revolutionärt parti och att LCR inte är
detta parti. Vi måste ställa krav på LCR,
Lutte Ouvrière, PCF och de olika fraktionerna och vänsterkritikerna att dra med
bredare skikt av förtruppen i en debatt
om vilket slags parti och program vi behöver: inte bara bekämpa nyliberalismen,
utan också störta kapitalismen, inte bara
vinna val, utan också uppnå arbetarklassens makt.
Förbundet för Femte Internationalen
kommer under de kommande månaderna
och åren att fördubbla våra ansträngningar för att förverkliga ett sådant mål. Den
senaste tiden har visat att Frankrike intar
och kommer – tillsammans med Italien –
att inta en central plats i EU:s kris. Frankrike kommer också att stå i centrum för
våra ansträngningar, som revolutionärer,
att bygga ett alternativ: Europas Förenade
Socialistiska Stater, som ett steg på vägen
till en socialistisk värld.

Brev från Mario Bango
Vår kamrat Mario Bango i Slovakien sitter sedan sex år i fängelse felaktigt dömd
för mord på en skinnskalle som angrep
hans bror. Den 10 mars organiserades
protester på olika håll i Europa för att
kräva att han friges. Mario svarade på nyheterna om protesterna med följande
brev:
”Fängelset i Ilava, 26 mars 2006
Kära kamrater,
Jag är mycket glad över ert brev. Det är
uppmuntrande. Igår hade jag besök och
min bror Edo skickar revolutionära hälsningar till er.
Ja, jag har redan tillbringat fem år i
fängelse men det innebär nu att jag har
halva straffet bakom mig. Nu arbetar jag i
fängelsets tvätteri så tiden går fortare.
Trots detta har jag mycket tid och lär mig
engelska och franska. Men jag förstår inte grammatiken och lär mig bara ord.
Jag brevväxlar med våra tjeckiska
kamrater, med J i London och med kamrat S från Sverige.

Jag är tacksam för era aktioner mot
slovakiska representanter. I Slovakien
ökar nazistiska aktiviteter mycket. Liksom i Berlin är rasistiskt våld vanligt. För
ett halvår sedan dödades en ung student
bara för att han hade långt hår i Petrazalka (distriktet Bratislava – där min familj
också lever).
Rasistiska brott och trakasserier har
stöd av majoriteten. Hat mot människor
med mörk hy är ett stort problem här.
Jag läste nyligen en bok – Kolonialismens historia. Och jag läste om ett
stort uppror bland slavarna i Brasilien
som leddes av Ganga Zumba 1630. Och
slavarna proklamerade Republiken Palmar som varade till 1647. Detta är en stor
förebild för mig.
Ibland ser jag tevenyheternas rapporter från Venezuela. Stalinister hyllar helt
president Hugo Chavéz, exempelvis Solidaire – Belgiska Arbetarpartiets tidning.
Men jag tror att Venezuela är långt från
socialismen. Verklig socialism är arbetar-

rådens styre som baseras på den bredaste
demokrati. I Venezuela utfärdar Chavéz
revolutionära dekret utan någon aktivitet
från arbetarklassen. Detta är ett system
som det på Kuba. Systemet är en återvändsgränd för arbetarklassen.
I Slovakien blir det val i juni. Socialdemokraterna i SMER har största chansen att vinna. Ledaren för detta parti, Roberto Fico, kommer antagligen att bli premiärminister. Slovakien kommer att ha
den första ”vänsterregeringen” i sin historia. Men den jävla Robert Fico var nazistfamiljens advokat och vän i mitt fall. Socialdemokratin i Slovakien är skit och avskyvärd.
Kära kamrater, var starka. Jag tänker
på er och en dag kommer vi att kämpa
tillsammans för frihet.
Med revolutionära hälsningar,
Mario
Leve 5 Internationalen!
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Naziattacken mot SP:
Hur bemöter vi fascismen?
I skuggan av nedskärningar, social utslagning och växande klassklyftor växer
sig fascismen, kapitalismens nödlösning,
stark. Dess första, och mest prioriterade
mål, är att krossa den organiserade arbetarrörelsen för att upprätta sin terrorstat.
Vi såg utvecklingen vid upptakten till
Mussolinis och Hitlers skräckvälden, och
idag sysslar de svenska fascisterna med
precis samma sak. Det senaste året har facket SAC attackerats av nazister, och nu
senast, i mars, anfölls ett studiemöte
organiserat av Socialistiska Partiet (SP) i
Vimmerby av ett nazigäng. Händelser
som dessa gör det aktuellt att fråga sig –
hur bemöter vi fascismen?
Man får ofta höra hur demokratiskt
Sverige är. Men när borgarna pratar om
demokrati, menar de alltid bara det faktum att vi vart fjärde år får lägga en lapp i
en låda för att bestämma vilka politiker
som ska fördela de slantar staten har. All
demokrati slutar på arbetsplatserna, och
alla viktiga beslut i samhället tas bakom
styrelserummens slutna dörrar. Även om
staten till viss del kan agera oberoende,
och med reformer, som t.ex. det sociala
skyddsnätet, kan ge efter för arbetarkamp, är det tydligt vilka som bestämmer
i samhället. Så fort arbetarklassens kamp
går utanför borgarnas ramar kommer man
mötas av urskillningslös repression: poliser mot strejkande, militär mot demonstrationer – allt för att bevara kapitalismen. Eftersom staten, hand i hand med
storkapitalet, kontrolleras av borgarna
kallar marxister inte detta för en demokrati, utan för en klass, borgarnas, diktatur över en annan. Vi som inte äger produktionsmedel har inget annat val än att
arbeta för dem som gör det.
Detta innebär ju så klart inte att vi
struntar i demokratiska rättigheter. Sådant som rösträtt, föreningsfrihet och
tryckfrihet är framsteg som arbetarklassen vunnit i strid med borgarna. Men i ett
klassamhälle svävar samtidigt inga rättigheter ovanför klasskampen. Vi ser, till
skillnad från liberaler, längre än bara ”friheten” att yttra sig. Vi vet att Bonniers
frihet att sprida sin smörja är starkare än
den vanliga arbetarens. Och vi erkänner
inte likgiltigt fascisternas rätt att utnyttja
de demokratiska rättigheterna. Tvärtom.
För om fascisternas yttrandefrihet ökar,
innebär det att andra människors liv, hälsa och rättigheter minskar i samma grad.
Fler arbetare kommer att känna sig osäkra på stadens gator, i sina fackförbund
eller föreningar.
Slutsatsen blir för socialister att nazisterna inte får ges någon plattform för
att sprida sitt hat. Vi vet också att fascis-

men är de stormtrupper borgarna kallar in
när den borgerliga demokratin inte räcker
för att behålla en lugn och foglig arbetarklass.
Hur ställer sig då marxister, enligt
SP, till frågor om demokrati och fascism?
Är dagens Sverige, som vi anser, en borgerlig diktatur om än med parlamentarisk
demokrati, eller har liberalerna rätt? Jo, i
SP:s demokrati, skriver man i ett debattsvar i Vimmerby Tidning, ”ingår även den
demokratiska och sociala jämlikheten”
och gemensamt ägande av produktionsmedlen. Bra så långt, även om en beskrivning av hur detta ska uppnås saknas.
Däremot misslyckas man fatalt med att
skilja på marxismens syn på demokratiska rättigheter och liberalismens. SP erkänner nazisternas rätt att uttrycka och
organisera sig, och skriver att yttrandefriheten står ”över allt annat”, alltså över
klassamhället. Och i en demokrati som
Sverige, skriver man ”ingår det fundamentala rättigheter” och där ”debatterar
man med sina politiska motståndare”, innan man avslutar med att tipsa om liberalen Tingstens böcker om nazism. Någon
kritik mot begränsningar av ”demokratiska rättigheter”, eller ord om statens verkliga klasskaraktär, saknas. I en demonstration efter naziattackerna bar också
frontbanderollen parollen ”Försvara demokratin”. Vilkas demokrati, kan man
undra.
Innan SP anfölls av nazisterna hade
man flera gånger blivit hotade, och bett
om polisskydd. Utan framgång, visade
det sig. Men kan vi hoppas på att polisen
ska skydda oss mot nazismen? Som vi
sett ovan är ju polisen, tillsammans med
militären, den väpnade arm som statens
makt i slutändan vilar på. Istället för att
neutralt skydda allas rättigheter går polisen i slutändan alltid sina arbetsgivares,
statens och storkapitalets, ärenden. Därför strävar marxister alltid efter att minska polisens makt – och ersätta den med
av arbetarna och ungdomen kontrollerade
miliser för att skydda oss själva.
SP, å andra sidan, håller inte med om
att vänsterns självförsvar är en fråga för
arbetarrörelsen själv. ”Nu måste polisen
agera”, sa en representant för SP i Västervik efter attacken. Självklart är huruvida
man kopplar in polisen också en fråga om
styrkeförhållanden, men man kan undra
vad SP egentligen tänkte när de bjöd in
polisen till ett möte om hur man bekämpar nazismen strax innan anfallet. Tydligen har man, liksom den SP-kommunfullmäktigeledamot i Köping som tidigare uttalat sig för att stärka statens repressiva gren (utan att partiet centralt tagit

avstånd från det), fortfarande hopp om att
polisen ska hjälpa till att krossa nazismen.
SP erkänner att fascismen växer fram
på grund av den borgerliga politiken. Ändå bjöds representanter för de borgerlig
partierna öppet in till demonstrationen efter Vimmerby-attacken. Detta, försvarade
SP sig, för att man annars inte skulle fått
med sig socialdemokraterna. Men om (s)
eller (v) vägrat gå med om inte borgarna
fick vara med, borde SP:s svar istället för
folkfronten varit att appellera till partiernas basmedlemmar, att gå förbi den korrupta ledningen och bygga för en verklig
arbetardemonstration.
När klassamhället krossas kommer
det knappast att gå fredligt till, även om
vi så skulle önska. Det vet vi genom erfarenheter i historien, som till exempel Chile 1973. Och även kampen mot fascismen
kan inte värja sig för våld – brunskjortorna väjer inte för att anfalla vänstern med
våld, och vi kommer inte att kunna stoppa deras aktivitet med enbart fredliga medel.
Men SP i Västervik håller inte med.
Istället skriver man, i ovan nämnda debattartikel, uppskattande att de som med
tvång eller hot försöker inkräkta på yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten, alltså det som antifascister med borgarnas lag kan göra sig skyldiga till i
kamp mot nazismen, kan dömas till fängelse enligt brottsbalken. Dessutom tar
man starkt ställning för pacifismen när
man retoriskt frågar om SP ”någonsin
[har] försvarat våld”, och kallar ett sådant
påstående ”skamligt”. Arbetarmakt anser
dock att våld kan vara nödvändigt i kampen mot fascismen, och försvarar t.ex. det
våld kommunister använde mot fascister i
spanska inbördeskriget.
Nu har SP förvisso övergett Lenins
och bolsjevikernas demokratisk centralism, så varje del av partiet gör i stort sett
som den vill. Därför kan vi inte vänta oss
några förklaringar till dessa stora avsteg
från marxismens traditioner gällande antifascism. Men, medan Arbetarmakt uttalar sin fulla solidaritet med SP och uppmanar alla progressiva att försvara dem,
så visar händelsernas för- och efterspel
ändå tydligt skillnaderna mellan centrismens och trotskismens antifascism: Försvara demokratin – krossa borgarstaten;
Tingsten – Trotskij; Yttrandefrihet för
nazister – ingen plattform; fler poliser –
krossa statens militära arm; folkfront –
enhetsfront; pacifism – försvar av våld
om nödvändigt.

Omorientera den antifascistiska kampen
Antifascistiska mobiliseringar i Sverige
har de senaste åren varit en angelägenhet
för en mindre krets av redan invigda personer. Det här beror dels på att det inte
finns ett stort aktuellt fascistiskt eller högerextremistiskt hot i Sverige just nu, och
dels på politiska svagheter hos vänstern
och den antifascistiska rörelsen.
Om det växte fram ett större rasistiskt
populistparti som eventuellt även var en
front för mer renodlade fascistiska grupperingar, skulle det sannolikt leda till en
polarisering där större grupper av människor kom att bli motiverade att bekämpa
de här krafterna. I grova drag kan detta
sägas vara vad som hänt hittills i Sverige.
Uppgångsperioderna för antifascismen
har som regel varit ett svar på framgångar
och uppmärksamhet för högerextrema rörelser. Med facit i hand måste det sägas
att utgången av den antifascistiska kampen under de här uppgångsperioderna har
varit god. Den extrema högern har hållits
kort.
Varje fascistisk strategi bygger på att
visa styrka och segrar. Det bästa sättet att
neutralisera deras organisationer är därför
att låta dem möta hårt motstånd och nederlag. Att vända ryggen till, som Norrskensflamman föreslog i början av 1990talet, underlättar bara för dem. De måste
isoleras politiskt genom opinionsbildning
och besegras genom massaktioner på gatorna. Deras attacker måste bemötas med
organiserat självförsvar som även kan inkludera våld. Krav måste ställas på vänstern och arbetarrörelsen att organisera sådana aktiviteter, men om de inte gör det,
vilket de har misslyckats med de senaste
20 åren, så är det ingen ursäkt för medvetna arbetare och ungdomar att förhålla
sig passiva. Jobbet måste göras ändå.
Under en stor del av 1980- och 90talen lyckades den antifascistiska och antirasistiska renhållningen tack vare det arbete som gjordes av den antirasistiska rörelsen. Under 90-talskrisen fanns det en
seriös möjlighet till genombrott för ett rasistiskt populistparti vilket valframgångarna 1991 för Ny Demokrati visade.
Missnöjet gick dock vänsterut istället och
extremhögern fick fortsätta sin ökenvandring. Men sedan dess har både socialdemokratin och Vänsterpartiet underminerat sitt stöd ytterligare genom en svekfull
politik. Den borgerliga sidan har länge
haft trovärdighetsproblem. Det finns ett
vakuum som kan fyllas av ett missnöjesparti, eventuellt åt höger. Om ett rasistiskt populistparti skulle få riksdagsmandat, t ex 2010, så kommer det att underlätta även för renodlat fascistiska grupper

eftersom delar av deras budskap legitimeras genom att extremt reaktionära och rasistiska idéer accepteras öppet av större
grupper. Om det här skulle hända så vore
det dock långt kvar tills fascistiska sekter
förvandlades till massrörelser. Det krävs
en chockartad krisutveckling för kapitalismen, rejält med understöd från borgarklassen och katastrofal passivitet från arbetarrörelsen (det sistnämnda kriteriet är i
och för sig redan nu för handen). Historiskt har det här hänt förut. I flera europeiska länder har högerpopulistiska frontpartier för fascister sedan länge varit etablerade. Under vissa omständigheter kan
Sverige få uppleva samma sak. Ett påstående om att det inte finns ett aktuellt fascistiskt hot är alltså sant som en strikt beskrivning av nuläget. Om vi pratar om en
möjlig framtid är det inte sant.
Det vi framförallt måste varna för är
kombinationen parlamentarisk högerpopulism och fascistisk gatuaktivitet. En sådan kombination kommer inte att hota de
demokratiska fri- och rättigheterna i sig.
Däremot kan den utestänga många individer och även grupper från dessa rättigheter. I Danmark har Dansk Folkeparti
lyckats med detta efter att de etablerade
partierna kapitulerat fullständigt. Sverige
står inte inför en 30-talsutveckling men
kanske inför en dansk, fransk eller norsk
utveckling. Om muslimer, judar, invandrare och hbt-personer tillåts att bli syndabockar för kapitalismens och liberalismens misslyckanden, kommer det att underlätta för de svenska fascistsekterna att
angripa dem med våld och terror.
Den dagsaktuella uppgiften för antirasismen och antifascismen i Sverige är
att se till att det här fullt möjliga perspektivet inte realiseras. Även om vi hittills
har lyckats väl så är rörelsens politiska
brister ett stort hinder i dag. Två olika
strategier dominerar i nuläget och båda är
återvändsgränder. Den ena kan exemplifieras med Nätverket mot rasism men förespråkas också bl.a. av Vänsterpartiet.
Den går ut på att bygga klassöverskridande allianser där vänstern förenas med
borgerliga krafter runt en minimiplattform. I sådana överenskommelser finns
självklart inget utrymme för att koppla
ihop antirasismen med kamp mot social
ojämlikhet eller för att använda militanta
metoder. Det skulle direkt skrämma bort
de borgerliga krafterna. Det som återstår
är att samlas runt krav på upplysning och
mesig humanism samt vädjanden till staten om att vidta åtgärder. Antifascismen
prisges åt kapitalets vänsterflygel och vad
den anser att systemet har råd med. Anti-

fascismen blir uddlös och kampen avleds
i helt ofarliga banor.
Den andra strategin representeras
främst av AFA – Antifascistisk Aktion.
De serverar revolutionära paroller på ett
ultimativt och abstrakt sätt tillsammans
med spontanistiskt och individualistiskt
våld. Fascister utsätts för attacker av små
självtillräckliga grupper som opererar
helt vid sidan om arbetarklassen. I bästa
fall kommer den stora massan av arbetare
att se med passivt gillande på sådana aktioner. De kommer att dra slutsatsen att
deras medverkan inte behövs eftersom
några hjältar gör allt jobbet. I värsta fall
kommer de att stötas bort av metoder
som de inte förstår eftersom de har lämnats utanför alla diskussioner och beslut.
Båda dessa strategier har tillsammans
lett till sönderfall och isolering av den antifascistiska och antirasistiska rörelsen.
En orsak till måste nämnas: vänsterns tillbakagång efter 1989. När nazistiska grupper började sticka upp huvudet i Stockholms tunnelbana i slutet av 1980-talet
var det fackligt vänsteraktiva inom tunnelbanan som tog initiativ till militanta
motaktioner. I början av 90-talet var det
en allians av svenska vänstergrupper och
vänstergrupper i exil som stod för militanta motaktioner med hundratals och
ibland tusentals deltagare. Sedan dess har
den radikala vänstern försvagats och sociala rörelser som byggde på den likaså,
till exempel den antirasistiska.
Det är dags att lämna de misslyckade
strategierna. Antirasismen och antifascismen måste integreras i den fackliga
kampen och i de sociala rörelsernas
kamp. Vänsterpartiet och socialdemokratin måste pressas underifrån för att ta initiativ. De måste även pressas till reträtt
från sin marknadsvänliga politik som göder rasismen. Yrkesgrupper som på något
sätt hanterar fascistiskt material måste
mobiliseras för bojkott, t. ex. brevbärare.
Överhuvudtaget måste kampen mot rasism och fascism smälta samman med
kampen mot nyliberalism och även imperialism. Hotet från extremhögern kan förebyggas genom att vänstern själv tar
initiativet.
Det löser emellertid inte problemet
med fascistisk terror. För att hålla de
mest förhärdade elementen paralyserade
räcker det inte med att de är isolerade.
Deras organisationer måste krossas och
medlemmarna demoraliseras och skingras. Det är inte en uppgift för den borgerliga staten utan för arbetarklassen och
arenan är varhelst fienden visar sig.
Peter Larsson

Mäns våld mot kvinnor och kvinnoförtrycket – en marxistisk analys
Mäns våld mot kvinnor är en fråga som
fått mycket uppmärksamhet på senare tid.
I den uppmärksammade statliga rapporten Slagen dam från 2004 uppgavs att
nästan varannan kvinna (46 procent) över
15 års ålder utsatts för våld från en eller
flera män vid minst ett tillfälle. Andra siffror i samma rapport avslöjade också att
våld mot unga kvinnor är mycket vanligt
förekommande. I åldersgruppen 18–24 så
svarade 22 procent att de utsatts för manligt våld bara under det senaste året. Något som ytterligare dragit till sig uppmärksamhet är flera uppmärksammade
fall av våldtäkter. 2004 anmäldes 2 631
fall av våldtäkter (enligt BRÅ), vilket är
den högsta siffran hittills, men mörkertalet är antagligen mycket stort. Att långt
ifrån alla kvinnor väljer att anmäla är inte
särskilt förvånande. Utöver den risk anmälaren löper att stigmatiseras och att inte anses vara trovärdig av sin omgivning,
leder skandalöst nog bara en av 100
anmälningar till fällande dom. Detta om
något vittnar om att den borgerliga staten
knappast kan betraktas som en pålitlig
allierad till utsatta kvinnor.
På en politisk nivå så har frågan
främst uppmärksammats av den feministiska rörelsen i bred bemärkelse. Våldet
mot kvinnor har i allt högre grad kommit
att bli en av de verkligt centrala frågorna
i politiska diskussioner som förs inom
rörelsen. På 8 mars i år handlade merparten av de politiska talen om behovet av
att slå tillbaka våldet mot kvinnor, om behovet av att kvinnor får tillgång till självförsvar och om ökat stöd till kvinnojourerna. Detta svarar förstås mot en alarmerande konkret situation för en stor grupp
kvinnor. Men det måste också sättas in i
ett politiskt sammanhang.
Det avgörande politiska problemet
hos dagens feminister består i oviljan att
ta itu med frågan hur kvinnoförtrycket
ska kunna avskaffas. Detta är en omöjlighet om man inte dessutom bekämpar det
kapitalistiska systemet, den yttersta orsaken till kvinnoförtrycket. Istället för att
resa ett program för kvinnans frigörelse
som en del av klasskampen, tenderar
därför feministerna att överdriva betydelsen av frågan om mäns våld mot kvinnor
(precis som man tidigare gjort när man
ensidigt uppmärksammat pornografi) när
man gör den till huvudfrågan i sin reformistiska politisk. Det nystartade partiet
Feministiskt initiativ har exempelvis lovat att göra frågan om mäns våld mot
kvinnor till en huvudfråga som de kommer att driva i den kommande valkampanjen. Den andra frågan man kommer
att profilera sig på sammanfattas i parollen om lika lön för lika arbete, en fråga
som man dock reser på ett sätt som fri-

kopplar den från en revolutionär politik
för att flytta fram positionerna för hela
arbetarklassen.
Frågan om manligt våld som riktas
mot kvinnor förtjänar självfallet uppmärksamhet. Hur förhåller sig då revolutionära marxister till frågan? Hur ser vi
på manligt våld som riktas mot kvinnor?
Feminister inom vänstern (varav en som
kan nämnas är Ung Vänsters ordförande
Ida Gabrielsson) har argumenterat för att
enbart den marxistiska analysen inte räcker för att förstå denna fråga och att den
därför måste kompletteras med feministisk teori. En sådan slutsats är djupt felaktig och visar främst att feministerna inte förstått den revolutionära marxismens
analys av kvinnoförtrycket.
För en förståelse av mäns våld mot
kvinnor måste man först och främst ha
klart för sig vad den grundläggande orsaken till allt kvinnoförtryck består av. Liksom marxister har många feminister gjort
den patriarkala familjen central i sin analys av kvinnoförtrycket. Det är också i familjen som majoriteten av alla fysiska
övergrepp mot kvinnor begås enligt en
rad olika undersökningar.
Feministerna misslyckas dock med
att förklara det sociala sammanhang som
familjen ingår i, medan marxister i sin utgångspunkt sätter denna i samband med
de dominerande sociala krafterna i det
kapitalistiska systemet. Därför har många
feminister dragit slutsatsen att den grundläggande orsaken till kvinnoförtrycket
står att finna i just mäns våld (och/eller
sexuella förtryck) gentemot kvinnor.
Marxister förstår detta våld snarare som
en konsekvens av klassförtrycket och det
tillhörande kvinnoförtrycket än som en
primär orsak.
Kvinnoförtryckets rötter står enligt
marxister i första hand att finna i att kapitalismen tjänar på att upprätthålla detta
som en del i bevarandet av den borgerliga
kärnfamiljen med dess patriarkala struktur. Dels är denna nödvändig som institution för överföringen av egendom inom
borgarklassen genom arvsrätten. Helt avgörande är därtill att bevarandet av familjen är nödvändig för reproduktionen av
lönearbetet under kapitalismen. Här ges
kvinnan en avgörande roll. Det reproduktiva arbetet består dels i att sörja för de
arbetande familjemedlemmarnas dagliga
behov och dels i uppfostrandet av ny arbetskraft för kapitalisterna. Förvisso kan
införandet av individualiserad föräldraförsäkring, andra sociala reformer och
jämlikhetssträvande upplysningskampanjer stödja en utveckling där kvinnors andel av hushållsarbetet minskar. Det vore
dock utopiskt att tro att kapitalismen på
egen hand skulle kunna omskapa den re-

produktiva bas den vilar på och dra undan hela grunden för sexismen.
Utan kvinnors hushållsarbete skulle
reproduktionen av arbetarklassen kräva
omfattande resurser för att permanent och
på ett genomgripande sätt församhälleliga
det obetalda hemarbetet. Detta skulle
kunna tjäna till att på ett avgörande sätt
underminera förutsättningarna för dagens
förtryckande familj och därmed kvinnoförtrycket, men det är inget kapitalismen
har råd med. Om sådana åtgärder blev
normen skulle avtappningen på det totala
mervärdet i det kapitalistiska samhället
bli för stor för den att klara av. Dessa
tjänster, som hälsovård och välfärd (som
den ibland är tvungen att stå för), befinner sig tvärt om under permanent hot från
kapitalismens kriser som ju tvingar borgarna att skära ner arbetarklassens ”sociala lön”.
Till frågan om kvinnans roll i familjen under kapitalismen kommer därtill att
kapitalismen tjänar på tillgång till en
lägre betald kvinnlig arbetskraft, något
som gynnas av den position kvinnan
tilldelas i hemmet. Hennes position som
hushållsslav befästs och reproduceras
med hjälp av den ojämlika position som
hon tilldelas i produktionen och självfallet den sexistiska ideologin – även om sexismen i sig inte primärt är huvudorsaken
till kvinnoförtrycket. Resultatet med en
uppdelning mellan hushållsarbete och
resten av det församhälleligade arbetet
för kapitalet (vilket äger rum i fabrikerna
osv.) är roten till kvinnornas ojämlika
ställning i dagens samhälle.
Förhållandet mellan män och kvinnor
har något av en särprägel inom arbetarklassen. Familjen förblir ofta den sista
fredade zonen för arbetarklassen när kapitalismen är oförmögen att genom samhällets åtgärder tillhandahålla det stöd
som är nödvändigt för individer, i synnerhet de individer som är beroende av
kontinuerlig vård/omvårdnad. Det är också den arena där det mesta av socialisering, stöd och kärlek återfinns för arbetarklassens kvinnor och män (även i samkönade relationer). Familjen är därför
något som försvaras av arbetare, manliga
såväl som kvinnliga. I motsats till högavlönade och borgerliga kvinnor är det inte
makarna eller arbetarmän i allmänhet
som är det grundläggande ursprunget till
arbetarkvinnans problem i generell mening. För kvinnor i den härskande klassen
är det deras egen klass som producerar
deras ojämlikhet och underordning. Det
är männens obstruktion som förvägrar
dem verklig jämlikhet. Men för arbetarkvinnor är det inte arbetarmän som är
deras ”fiende”. Det är det kapitalistiska
systemet och därför den härskande klas-

sens män och kvinnor, som skapar både
exploateringen och förtrycket av arbetarkvinnor.
Men det är också sant att manliga arbetare i allmänhet har bättre betalt och
bättre arbetsförhållanden än kvinnor. De
gynnas självfallet också av det faktum att
kvinnorna utför merparten av de trista
hushållssysslorna, ofta förutom avlönat
arbete. Det är därför inget tvivel om att
män faktiskt åtnjuter verkliga materiella
fördelar som ett resultat av kvinnoförtrycket eller att de många gånger agerar
som agenter för upprätthållandet av förtrycket i den enskilda familjen. Men dessa fördelar är antingen illusoriska (statusen som mannen i huset), övergående
(tillgång till vissa arbeten under vissa perioder) eller i historisk skala mindre (behöver inte utföra lika mycket hushållsarbete).
De materiella fördelar som män har
innebär dock inte att de exploaterar kvinnor ekonomiskt. De tillägnar sig inte och
kontrollerar inte frukterna av kvinnornas
hemarbete på ett sätt som motsvarar kapitalisternas tillägnande av mervärdet från
arbetet. Och gentemot de relativa privilegier manliga arbetare faktiskt åtnjuter i
hemmet eller på arbetet, är de nackdelar
de ställs inför som följd av kvinnornas
sociala förtryck omfattande.
Löneskillnaderna mellan män och
kvinnor innebär t.ex. att kapitalisterna
kan spela ut grupper av arbetare mot varandra i klasskampen. Kvinnoförtrycket
motverkar också gemensamt deltagande i
klasskampen vilket försvagar arbetarklassen som kollektiv. I denna mening är
kamp för kvinnors frigörelse (och självklart kampen mot mäns våld mot kvinnor) i högsta grad en klassfråga.
Kvinnor är utsatta för våldets brutalitet och sexuella övergrepp både i hemmet
och genom sexuella trakasserier på jobbet
och i skolan. Medan sexuella och fysiska
övergrepp på inget vis är begränsat till
arbetarkvinnor, är de mindre förmögna
att ”köpa” sig ur situationen genom att
flytta från huset, lämna jobbet, använda
bilar osv., vilket ger viss trygghet mot angrepp på gatan.
Marxister förväxlar inte (men ursäktar inte heller) det tillfälliga våld som
flammar upp i familjen på grund av det
dagliga livets påfrestningar i det kapitalistiska samhället, med den systematiska
brutaliteten från en del män mot en del
kvinnor. Det som utmärker den typen av
relationer är att utbrott av fysiskt våld
oftast brukar kombineras med ett förtryck
av mer psykologisk karaktär där mannen
på alla möjliga subtila sätt försöker kontrollera kvinnans liv och hennes självbild.
Sådant systematiskt våld är självklart
bl.a. ett tecken på djupliggande sexistiska
föreställningar hos förövaren. Om systematiska misshandelsrelationer finns flera

undersökningar (en bok som på ett intressant sätt diskuterar misshandelsrelationer
och kvinnors uppbrottsprocess från sådana är Carin Holmbergs och Viveka Enanders Varför går hon, utgiven av Kabusa
böcker 2004).
Brutalitet i hemmet, om än hemskt
för de drabbade individerna, måste dock
ses i ett perspektiv. Det är inte i generell
mening ett uttryck för eller ett medel för
att föreviga ”manlig makt”. Det är en
produkt av de frustrationer som gör det
dagliga livet under kapitalismen miserabelt och otacksamt i kombination med,
och mer uttryckligen i de relationer där
detta sker systematiskt, sexistiska föreställningar. Även om det kan syfta till att
upprätthålla manlig makt i enskilda relationer bör det därmed inte ses som den
grundläggande anledningen till kvinnoförtrycket i samhället överhuvudtaget.
Kvinnoförtrycket under kapitalismen
upprätthålls inte ytterst av den grupp män
som systematiskt misshandlar kvinnor.
Det finns för övrigt inget inneboende
manligt i våld. Att påstå det är att ge efter
för den reaktionära ideologi som framställer kvinnor som oundvikligen svaga,
försvarslöst passiva objekt.
Familjens struktur, den manliga dominansen och den överväldigande sexistiska ideologi som bidrar till att föreviga
denna situation, leder män till att handla
på sätt som direkt förtrycker kvinnor. De
förvägrar kvinnor kontroll över deras gemensamma familjeliv, de bestämmer hur
mycket av deras lön som skall användas
till ”hushållet”. I en del fall begår de brutala fysiska och sexuella övergrepp mot
sina hustrur och andra kvinnor. Den manliga dominansen behöver självfallet den
sexistiska ideologin som också skapar
den ”machoidentitet” som ofta existerar
inom arbetarklassen och understöds av de
materiella privilegier som manliga arbetare faktiskt åtnjuter och i en del fall försvarar.
Att en stor del av det brutala våld
som män riktar mot kvinnor sker i relationer där männen har lägre social status
än kvinnan de lever med är därmed inte
förvånande, vilket en undersökning genomförd av tidningen Metro nyligen visat
(Metro 8/3-06, till grund för undersökningen ligger en analys av samtliga domar i Svea hovrätt mellan perioden 20032006). Det skulle i generell mening kunna förklaras som ett sätt för den enskilde
mannen att på ett förvrängt sätt hävda sin
maktställning och sitt sociala övertag
gentemot kvinnan (i enlighet med sin
föreställning om ”sin rätt som man”).
Samma undersökning slår intressant nog
också fast att en mycket stor del av förövarna är arbetslösa, missbrukare och
därtill lider av allvarliga psykiska problem. Det bör förstås tilläggas att mäns
våld mot kvinnor förekommer i alla sam-

hällsklasser (och att inget automatiskt
samband finns mellan våld och mäns sociala status i förhållande till sin partner).
Att arbetslöshet och effekter av social utslagning, vilket i högre grad drabbar arbetarklassens män, liksom nedskärningar
inom psykiatrin bidrar till våldet mot
kvinnor borde dock stå utom tvekan.
Det sexuella förtrycket och mäns våld
mot kvinnor är främst en konsekvens av
och inte en orsak till deras underordnande
inom klassamhället. Detsamma gäller för
vår förståelse av könsrollernas konstruktion. Även om de processer genom vilka
könsroller skapas har en grundläggande
psykologisk inverkan på folk och ofta
genomdrivs med en rad subtila psykologiska medel, kan de inte övervinnas enbart genom rent psykologiska eller terapeutiska metoder. För detta krävs skapandet av en genomgripande samhällsförändring som skapar en annan grund för
mänskliga relationer. Vad som behövs är
ett socialistiskt samhälle.
Den kvinnorörelse som vill avskaffa
kvinnoförtrycket och mäns våld mot
kvinnor för gott måste därför driva en
medveten revolutionär propaganda och
agitation riktad mot arbetarrörelsen, både
bland män och kvinnor. Bara genom avskaffandet av kapitalismen kan kvinnoförtrycket, den sexistiska ideologin och
relaterat våld förpassas till historiens
skräphög. Kvinnokampen måste här spela
en avgörande roll. Feministiskt initiativ,
och feminismen överhuvudtaget, misslyckas på denna avgörande punkt. Deras
analys är otillräcklig. Därför kan aldrig
feminismen lyckas i kampen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.
Detta bör inte tolkas som att marxister står vid sidan av kampen när kvinnorörelsens feministiska ledare mobiliserar
för ökat stöd åt kvinnojourer eller kräver
bättre belysning och andra relevanta åtgärder för att stävja våldtäkter och andra
former av övergrepp mot kvinnor. Tvärtom, men vi drar oss inte heller för att kritisera feministerna när de isolerar frågan
om mäns våld mot kvinnor från klassfrågan eller när de som ett sätt att bekämpa
våld och övergrepp kräver mer resurser åt
polisen.
En renodlad revolutionär marxistisk
analys, fri från de feministiska tillkortakommandena, är helt oundgänglig för en
djupare förståelse av de grundläggande
faktorerna bakom mäns våld mot kvinnor
– liksom i kampen för ett socialistiskt
samhälle utan alla de olika formerna av
socialt förtryck.
Gunnar Westin

Arbetarmakts nyhetsbrev
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Bryt blockaden mot
palestinierna!
Det redan avsevärda hyckleriet har efter
det palestinska valet nått rekordnivåer.
Världens två mest aggressiva våldsmakter: USA, med militär närvaro i alla
världsdelar och med brutala ockupationstrupper i Irak, samt Israel, som anser sig
ha rätt att flygbomba flyktingläger, lönnmörda vilka motståndare de vill och upprätta godtyckliga vägspärrar för alla palestinier, kräver att nya Hamasregeringen
tar avstånd från terrorism. Det så kallade
världssamfundet (med andra ord de styrande i världen) hänger på: samtidigt som
Israel undanhåller Palestina 400 miljoner
i skatteintäkter – grov stöld i massiv skala – har EU meddelat att de drar in allt
bistånd till den palestinska myndigheten.
Marxister har inget förtroende för islamisterna i Hamas, men man måste samtidigt se vilka som förtrycker vilka.
Det är Israels armé som ockuperar
Palestina, israeliska säkerhetstjänsten
som godtyckligt griper och misshandlar
palestinier och Israel som vägrar miljontals palestinska flyktingar rätten att återvända hem – inte tvärtom. Allt sedan de
sionistiska miliserna fördrev palestinier i
hundratusental 1948 är det Israel som har
stått för det grövsta våldet. Alla progressiva människor måste fördöma Israels
upptrappade våldskampanj, liksom allt
undanhållande av skattemedel och bistånd. Palestinierna, även Hamas, har all
rätt att bekämpa ockupationen, skydda sina städer och försvara flyktingläger som
Jenin som angrips. Detta innebär inte att
kommunister kan vara okritiska till vilka
som står i spetsen för palestinierna..
Hamas stora valseger kom som en
överraskning. Palestinierna har tidigare
varit regionens mest sekulära grupp, och
att Hamas vann valet beror bara till en del
på att islamismen fått ökat fäste. Till stor
del måste det förstås som en protest mot
den kompromissande och korrumperade
klicken kring Arafat och nu Abbas som
gjort sitt yttersta för att lägga lock på
kampen, samtidigt som de berikat sig
själva. Ingen annan grupp förmådde ska-

pa ett trovärdigt och revolutionärt ledarskap, vilket gjorde att Hamas, som framstod som radikala, fick ökat stöd.
Det är allt mer uppenbart att alla
drömmar om en hållbar tvåstatslösning i
bästa fall är en illusion. Israel kommer
bara att acceptera en palestinsk ”stat”
som de har full kontroll över, och där Israels militär har fullt tillträde. Den eventuella palestinska staten kommer inte ens
att få ett sammanhängande territorium.
Den progressiva lösningen är en sekulär
stat för både judar och palestinier, med
rätt att återvända hem för alla flyktingar
och som inte diskriminerar någon grupp.
Den israeliska staten kommer knappast
att gå med på detta mer än en fungerande
palestinsk stat, kan det invändas. Mycket
riktigt. Israels styrande kommer att vara
oförsonliga motståndare. Den sekulära,
icke-diskriminerande staten kommer inte
att tillkomma genom diplomati med eller
utan väpnad påtryckning.
Det är nödvändigt att de kämpande
palestinierna allierar sig med den israeliska arbetarklassen. Men för att slita de
judiska arbetarna från sionismen kommer
det inte att räcka med allmänna fraser om
allas lika värde – de måste inse sitt högre
intresse som arbetare. Vägen framåt ligger i att de palestinska och judiska arbetarna enar sig i kampen för sin egen
makt, vilket bara kan innebära en revolutionär socialistisk lösning – vilket bara
kan ske i kamp mot den israeliska staten,
liksom mot den palestinska myndighetens
korrumperade byråkrater, som president
Abbas.
Naturligtvis måste man vara för bortdragandet av alla israeliska trupper från
Västbanken, avlägsnandet av alla vägspärrar etc., men samtidigt måste vi vara
klara över att en tvåstatslösning inte är en
progressiv lösning.
Det här gör också att de reaktionära
följderna av självmordsbombningar mot
civila inne i Israel framträder klart – långt
ifrån att bidra till en lösning binder de bara de israeliska arbetarna hårdare till den

sionistiska staten.
Ett av de bästa exemplen på revolutionär kamp från senare år är fortfarande
Palestinas första intifada från slutet av
80-talet. En bred, radikal och demokratiskt organiserad kamp som drog in alla
befolkningsskikt. Samtidigt visades hyckleriet i Israels anspråk på att vara regionens demokratiske förkämpe. Israel gjorde allt för att kväsa massrörelsen och all
basdemokrati. Stormöten förbjöds, hård
militär repression sattes in. Trots allt tal
om att Israel måste skydda sig mot terrorism är det hela tiden den israeliska staten
som trappat upp våldet. Den första självmordsbomben inne i Israel kom först
1994, efter decennier av förtryck, och
som direkt svar på att en bosättare dödade 29 palestinier i Hebron.
Det som skulle behövas idag är inte
politisk islam eller fler självmordsbomber, inte tron att övriga arabstater eller
FN ska lösa problemen. Det behövs en ny
intifada som drar in de palestinska massorna i demokratiska aktionskommittéer,
den här gången med en revolutionär socialistisk ledning. Vidare behövs det en
inriktning på allians med den israeliska
arbetarklassen – och med alla arbetare
och bönder i regionen.
Arbetarrörelsen i andra länder måste
klart ta ställning för palestiniernas motståndskamp, liksom stödja uppbygget av
en revolutionär ledning för kampen. En
internationell arbetarbojkott mot Israel
måste genomföras: transport- och handelsfackföreningar måste vägra befatta
sig med Israeliska produkter. Israels ekonomi är i grunden ganska svag, även om
dess militärmakt är stark, tack vare amerikansk hjälp.
En internationell kampanj kan pressa
dem att backa där enskilda attentat misslyckas. Men i längden kan inte eftergifter
genom bojkott ge en varaktig lösning,
bojkottvapnet måste ses som bara en del i
kampen för att bygga en internationell rörelse till stöd för en revolutionär lösning i
Palestina.

Facklig appell mot blockaden
Som en reaktion mot den av det palestinska folket valda Hamas-regeringen
håller Israel nu på att strypa sitt ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten och därmed bl.a. frysa lönerna till tusentals palestinska statsanställda. Den israeliska regeringens försök att isolera Hamas genom att kollektivt bestraffa palestinierna får mer eller mindre oförtäckt
stöd från både USA och EU. Detta riske-

rar att allvarligt öka den ekonomiska misären för de palestinska massorna. Nyligen har också ställföreträdaren för Sharon, Ehud Olmert, annonserat planerna
för den nuvarande ockupationspolitiken i
ett längre perspektiv.
Senast år 2010 vill man vara färdig
med det murbygge som utöver att ge Israel möjlighet att stänga ute palestinierna
också syftar till att sno åt sig ytterligare

palestinsk mark. Nu måste alla vänner av
internationell solidaritet agera för att förhindra den israeliska aggressionspolitiken.
Socialister och fackligt aktiva har
förvisso inget att vinna på att ge politiskt
stöd till den islamistiska Hamasregeringen. Tvärtom är det viktigt att vi tillsammans med progressiva palestinier förbereder kampen mot exempelvis angrepp på

palestinska kvinnors rättigheter och andra
liknande reaktionära åtgärder som nu kan
vara att vänta. Hamas politik kommer i
sådant fall onekligen att försvåra och förråda kampen mot Israels ockupation. Att
så många palestinier röstade på Hamas
måste dock förstås som en röst mot den
tidigare regeringens korruption, och över
huvud taget mot den kompromisspolitik
som präglat Fatahs styre och förhållande
till den israeliska staten.
En röst för Hamas har för många palestinier vidare varit ett sätt att visa sitt
missnöje med den djupt orättvisa ”fredsprocessen” och sitt motstånd mot den israeliska apartheidstaten. Israels agerande
och USA:s och EU:s stöd till detta visar
med all tydlighet hur falskt det klingar
när imperialisterna anger ett försvar av
demokratiska rättigheter som skäl till sin

imperialistiska politik gentemot länderna
i Mellanöstern.
Det ligger i den internationella arbetarrörelsens omedelbara intresse att agera
solidariskt med palestinierna i detta läge!
Bara genom en massiv kampanj i fackföreningsrörelsen som inkluderar en blockad av alla israeliska varor (särskilt de
som produceras inom bosättningarna som
ju står i spetsen för ockupationen av palestinsk mark) och som uppmuntrar till
konsumentbojkott av företag som stödjer
Israels ockupation kan vi slå tillbaka. Israel måste isoleras fullständigt tills dess
att hotet avvärjts.
Vi kräver att LO-ledningen och den
socialdemokratiska regeringen fördömer
ockupationen och den nuvarande blockaden mot palestinierna.
Vi kräver att LO-ledningen mobilise-

rar alla sina medlemmar i frågan, att man
öppet uppmanar alla arbetare att vägra
befatta sig med israeliska varor – särskilt
relevant i förhållande till Transport och
Handelsanställda.
Vi kräver att man tar initiativ till blockader av företag som stödjer ockupationen liksom agerar mot svensk vapentransport till Israel.
Vad kan du som facklig aktivist göra? Du kan ta upp denna resolution till
omröstning i din fackklubbs styrelse och
du kan hjälpa till att sprida den bland alla
dina kontakter. Din insats är viktig om vi
ska kunna få ett genomslag. Var vänlig
och vidarebefordra de signaturer du lyckas få till:
arbetarmakt@arbetarmakt.com.
Resolutionen finns som utskrivbar
PDF-fil på: http://www.arbetarmakt.com

Rapport från Ramallah
Den israeliska journalisten Amira Hass
skriver om palestinierna, förtrycket och
motståndet för den stora dagstidningen
Ha’aretz. För att bättre förstå det hon
skriver om har hon sedan 1993 bott på
ockuperad palestinsk mark, först i Gaza
och nu i Ramallah på Västbanken – och
hon bor bland palestinierna, inte som
ockupant/bosättare. Hon observerar på
nära håll förtrycket och motståndet, men
som israel har hon ändå en privilegierad
ställning – hon kan passera vägspärrar
där palestinierna kan få vänta i timmar,
om de alls släpps igenom, och hon trakasseras inte av den israeliska säkerhetstjänsten.
Amira kommer från en radikal – i
meningen progressiv – judisk familj.
Hennes far har sagt åt henne att vara försiktig, eftersom det är fullt förståeligt om
palestinska barn kastar sten på henne, och
sedan hans brorsöner blev bosättare vägrade han prata med dem – ända till sin
död. De lever som herrefolk på ockuperad mark, ansåg han.
Rapport från Ramallah bygger i första hand på artiklar hon varje vecka skri-

ver för den italienska tidningen Internazionale. Det är en välskriven och mycket
intressant bok, som ger många inblickar i
livet i det ockuperade Palestina, som allt
mer byggs om till ett gigantiskt flyktingläger, med hundratals och allt fler vägspärrar och en mur runt Västbanken, där
den israeliska armén och säkerhetstjänsten tycker sig ha rätt att gå in var som
helst, gripa vem de vill, bomba var de
vill, lönnmörda vem de vill och riva vilka
hus de vill.
Hon intervjuar bland annat en israelisk krypskytt som säger att han har order
att inte skjuta på barn. Med barn menas
dock barn under 12 år. Hon nämner också
att hon inte längre kan bära sin favoritfärg, orange, som blivit symbolen för alla
de som protesterar mot tillbakadragandet
av de judiska bosättningarna i Gaza. Det
fanns 7 000 bosättare i Gaza. Dessa levde
under långt bättre förhållanden än Gazas
andra invånare – medan Gazas 1.4 miljoner palestinier hade svårt att få vatten att
dricka hade bosättarna swimmingpooler,
palestiniernas rörelsefrihet var hindrad av
en stor mängd vägspärrar medan bosät-

tarna hade nya vägar som bara de fick
beträda, och som de andra inte ens fick
passera. Tillbakadragandet av bosättningarna från Gaza var ingen grundläggande
förändring av Israels politik – muren runt
Västbanken byggs med tillhörande stöld
av palestinsk mark, och flera bosättningar
på Västbanken ska införlivas med Israel.
Dock var tillbakadragandet från Gaza något sorts eftergift, och de utbredda protesterna i Israel mot tillbakadragandet,
som de hävdade var en del i den långa
historien av förföljelse mot judar, representerade en starkt reaktionär opinion. De
tog alltså färgen orange som sin symbol –
de insåg att det vore väl magstarkt att
smycka sig med gult för att påminna om
Nazitysklands utrotningspolitik – och av
den anledningen får Amira nu avstå från
sin favoritfärg – hon vill minst av allt förknippas med förespråkarna för bosättningar på ockuperad mark.
Amira Hass fick Anna Lindh-stipendiet 2004, vilket nog kan vara anledningen till att boken översatts till svenska.
Rapport från Ramallah är både lättläst
och informativ, och rekommenderas.

Rättvisepartiet inför valet
Rättvisepartiet Socialisterna är ett av de
mindre vänsterpartier som ställer upp i
årets val. RS har sedan förra valet tre
mandat i Umeå kommun samt två mandat
i Luleå. Samtidigt gjorde RS ett totalt
fiasko i riksdagsvalet 2002, och gick från
3 044 röster till 1 519. Många av de krav
som RS ställer i valet är progressiva reformkrav. RS åberopar sig, liksom Arbetarmakt, visserligen på trotskismen. Men
samtidigt klarar inte RS av att förklara
hur kampen för dessa krav kan integreras

med ett revolutionärt program. Ordet revolution försöker RS att så långt som
möjligt undvika, och det reserveras mest
för att beskriva historiska händelser och
situationer i andra länder.
Inför valet 2006 vill RS ställa upp för
att ta kamp för ett nytt stort arbetarparti. I
Offensiv nr 691 presenterar RS en valplattform. Kravet på ett nytt sådant parti
rymmer en kombination av opportunism
när det gäller det program ett sådant parti
ska ha, och sekterism mot de arbetarpar-

tier som fortfarande existerar (socialdemokraterna och Vänsterpartiet). Arbetarmakt menar att det behövs ett nytt arbetarparti. Men till skillnad från RS vill vi
kämpa för att ett sådant parti antar ett revolutionärt program. Vi menar också att
en taktik för att formera ett sådant arbetarparti måste bygga på en icke-sekteristisk hållning till (s) och (v), annars kommer man inte vinna över arbetarna från
de två senare partierna.
Låt oss börja med RS programmatis-

ka opportunism. Den koppling som RS
gör mellan sina föreslagna reformer och
socialismen är att man kräver ett förstatligande av storföretag och banker. Detta
är det mest radikala som RS kan komma
på, och där upphör också radikalismen. I
Offensiv nr 691 kan man läsa:
”Därför måste storföretag och banker
förstatligas under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Någon kanske invänder att dagens statliga företag, till exempel Vattenfall eller LKAB, inte är annorlunda. Det är helt sant att dessa företag drivs på samma sätt som privata företag och arbetarna i statsföretagen har lika
lite kontroll och makt som i andra bolag.
Dessa statliga företag opererar självständigt på marknaden med syfte att ge vinst
och inte som en del i en samhällelig plan
– de är kopior av kapitalistiska storföretag. Men om de dominerande delarna av
ekonomin förstatligades skulle kapitalismen och dess marknadskrafter inte längre
styra. För första gången kunde ekonomin
planeras och styras demokratiskt.”
Detta kan tyckas som ganska radikalt,
men det fattas en viktig komponent, och
det är VILKEN STAT som ska förstatliga. Här är RS mycket diffus, och detta är
ingen slump. RS vill till varje pris inte
öppet gå ut med att man vill krossa den
borgerliga staten, trots att RS åberopar
sig på exempelvis Marx, Lenin och bolsjevikerna. Ingenstans i RS valplattform
eller i sin tidning Offensiv skriver RS att
man vill upplösa poliskåren, militären
och övriga delar av den borgerliga våldsapparaten för att ersätta dem med arbetarmiliser och arbetararméer. Bakgrunden
är att RS internationella organisation
CWI historiskt har förespråkat en fredlig
och parlamentarisk väg till socialismen.
Förstatligande av de dominerande delarna av ekonomin innebär nämligen
INTE per automatik att kapitalismen och
dess marknadskrafter upphör att styra.
Om ett sådant förstatligande utförs av den
borgerliga staten får man nämligen det
som Lenin kallade för statskapitalism.
Det finns många historiska exempel på
statskapitalism, men syftet med en sådan
är inte att avskaffa kapitalismen utan att
på lång sikt rädda detta system (vilket
kortsiktigt kan kräva förstatligande).
Om inte den nuvarande statsapparaten – med dess polis, domstolar, militär,
officerskår, myndigheter, osv., upplöses –
kommer, som Marx konstaterade, hela
den gamla skiten tillbaka så fort tillfälle
till detta ges. Arbetarna kan inte ta över
den nuvarande statsapparaten för sina
syften, utan måste formera sin egen stat
som bygger på helt andra principer. Det
är en lärdom som Marx själv drog efter
att ha analyserat Pariskommunen 1871,
som fungerade efter andra principer än
den etablerade borgerliga statsapparaten.
Det är mot denna bakgrund som Arbetarmakt beskriver RS politik som centristisk, som försöker kombinera revolutionära och reformistiska ståndpunkter. En

sådan centristisk politik leder i sin förlängning till en reformistisk praktik.
En vägran att öppet deklarera att man
vill bryta med den borgerliga staten och
de spelregler och lagar som gäller för
denna stat gör också att flera av de reformer som RS kräver blir halvdanna.
Till exempel kräver RS att man ska försvara rätten till asyl, men vågar inte ställa
kravet på att öppna gränserna. Detta är ett
typiskt exempel på hur RS inte vill ställa
krav som på något sätt skulle skaka om
det nuvarande samhället. Men också i
den kommunala praktiken visas RS centrism och parlamentarism.
I Umeå kommunfullmäktige har RS
lagt en alternativbudget, där man är mycket mån om att förslagen ska vara finansierade (se Offensiv nr 692). RS kräver
bland annat 100 nya tjänster inom äldreomsorgen, minimilön på 17 000 kronor
och lägre taxa i kollektivtrafiken. De ökade utgifterna kostar 105 miljoner kronor.
Detta täcks också exakt med 105 miljoner
kronor i form av ökade inkomster för
kommunen, varav 40 miljoner genom
nedskurna politikerförmåner. Det märkliga är att ingen av de poster som föreslås
öka inkomsterna inbegriper en ökad beskattning av storföretag och de rika, antagligen för att RS håller sig till de nuvarande spelreglerna för kommuner, som
inte har rätt att införa sådana beskattningar. I samma artikel där alternativbudgeten presenteras (se Offensiv nr 692) skriver RS att ”börsnoterade företagens aktieutdelning beräknas i år bli 170 miljarder
kronor”. Men att ta från denna utdelning
kommer inte med i RS förslag att finansiera sina föreslagna reformer i Umeå.
Om bara denna aktieutdelning skulle
fördelas på alla Sveriges invånare skulle
det för Umeå kommuns del motsvara 2,1
miljarder kronor, medan RS nöjer sig
med att öka utgifterna med endast 1/20
av denna summa. I samma artikel kräver
RS gratis kollektivtrafik, men i sitt budgetförslag kräver man bara lägre taxa i
kollektivtrafiken (som tillsammans med
utbyggnad av kollektivtrafiken endast
skulle kosta 10 miljoner kronor), antagligen för att finansieringen inte räcker till.
Frågan är om man som revolutionär
ska ge sig in i spelet att anpassa sig till
ramen för de nuvarande spelreglerna, och
alltid vara ”konstruktiv” och täcka alla
ökade utgifter med ökade inkomster enligt nuvarande lagar. Detta riskerar nämligen leda till att man går samma väg som
(s) och (v). Som revolutionärer måste vi
våga säga: om arbetarklassen vinner förbättringar som inte är finansierade, är det
inte vårt problem. Klasskampen begränsar sig inte till huruvida de olika parternas budgetar går ihop. När borgarna ställer sina krav på sänkt a-kassa och sänkta
löner tar de knappast hänsyn till om arbetarklassens budgetar går ihop.
Kommunen är en del av den borgerliga statsapparaten, och det är inte vårt
problem att ta ansvar för denna. Det bor-

de räcka med att påpeka att resurser finns
i stort i samhället. Problemet är förstås i
grunden att RS inte öppet deklarerar att
man är mot dagens statsapparat.
Sin opportunism kombinerar RS samtidigt med en sekterism mot den etablerade arbetarrörelsen. I Offensiv nr 691 kan
man exempelvis läsa att socialdemokratin
”förvandlades till ett borgerligt parti” under 1990-talet, och vidare:
”Visst vill vi bidra till att stoppa den
moderatledda alliansen, vars femte parti
är direktörernas Svenskt Näringsliv. Det
verkliga alternativet till högeralliansen
(moderaterna, centern, kristdemokraterna
och folkpartiet) är emellertid inte en ny
socialdemokratisk regering som fortsätter
att driva sin egen variant av samma högerpolitik. Vad som egentligen krävs är
en arbetarregering som vågar utmana kapitalets makt genom att driva en socialistisk politik som utgår från människors behov – inte vad storföretag och nedskärarpolitiker anser sig ha råd med.”
Problemet med en sådan inställning
är att RS ställer sig neutral i valet mellan
den moderatledda alliansen och socialdemokraterna. I valet år 2006 finns tyvärr
inte en arbetarregering på en socialistisk
politik som ett reellt alternativ. Frågan är
hur man ska bryta (s) makt över arbetarna. Det är en process, inte en enskild händelse som kan forceras fram genom enkla
slagord. I sin analys av riksdagspartierna
använder RS mer och mer det klasslösa
begreppet ”etablissemanget”, snarare än
att göra en klassanalys av de olika partierna. Arbetarmakt menar att både (s) och
(v) är borgerliga partier till sin politik,
men till sin sociala bas menar vi att de
fortfarande är arbetarpartier, och i den
bemärkelsen kan de inte jämställas med
de rent borgerliga partierna såsom moderaterna och folkpartier.
S har också behållit sitt kraftiga stöd
inom arbetarklassen. Enligt SCB stödde
58 procent av arbetarna (s) i november
2005. Bland storföretagare stöddes (s) av
endast 15 procent vid samma tidpunkt.
Detta skiljer sig inte från hur det var för
exempelvis 20 år sedan, då RS menar att
(s) fortfarande var ett arbetarparti.
Om borgarna vinner valet kommer de
att snabbt gå framåt och försöka nedmontera de delar av offentlig sektor och de
sociala rättigheter för arbetare som (s) inte har nedmonterat. De vet att de kanske
bara har fyra år på sig. Detta kan inleda
en period av mer omfattande kamp. Arbetarmakt kommer därför i valet 2006 att
förespråka en kritisk röst på (s) och (v).
Arbetarmakt menar att ”extremvänstern” inte kan ställa sig neutral mellan en
socialdemokratisk regering och en rent
borgerlig regering. Detta måste dock
kombineras med att vi lägger fram ett
tydligt revolutionärt program som ett alternativ till (s):s och (v):s borgerliga nedskärningspolitik. På båda dessa punkter
skiljer vi oss från RS.
RE

Revolutionära socialistiska kvinnor:

Alexandra Kollontaj
Alexandra Kollontaj föddes 1872 i en privilegierad miljö men anslöt sig redan
1899 till det socialdemokratiska partiet i
Ryssland. Ingen annan i den socialistiska
rörelsen, frånsett Klara Zetkin, har bidragit så mycket som Kollontaj till att utarbeta en politisk handlingslinje som kan
visa vägen till större jämlikhet mellan könen inom arbetarrörelsen. Hon bröt med
en äldre uppfattning bland socialister som
alltför ofta bortförklarade kvinnoförtrycket bland arbetarna och i deras egna organisationer.
Många socialister menade att alltför
mycket uppmärksamhet kring kvinnofrågan kunde splittra arbetarrörelsen. Istället
skulle man förlita sig på att det skulle försvinna av sig självt under kampens gång.
Andra hävdade att det inte gick att göra
något åt det innan kapitalismen hade avskaffats. Alexandra Kollontaj visade att
de alla hade fel, och att om arbetarrörelsen som helhet inte tar sig an och kämpar
för kvinnornas speciella behov så försvagas kampen.
Det var framför allt tre aspekter av
kvinnofrågan som Kollontaj lämnade viktiga bidrag till.
Hon argumenterade för speciella former av partiarbete bland arbetarkvinnor
och kämpade för att skapa kvinnoavdelningar i det ryska bolsjevikpartiet under
och efter revolutionen 1917.
Till skillnad från många andra bolsjeviker framhöll hon behovet av att kvinnor
organiserar sig inom partiet för att se till
att partiet intar riktiga ståndpunkter i frågor som har med kvinnors speciella behov att göra.
Hon betonade också ständigt nödvändigheten av att bekämpa den borgerliga
feminismens inflytande bland arbetarkvinnor.
Från början var det revolutionen 1905
som fick Kollontaj att inse socialisters
behov av att bedriva speciellt arbete
bland arbetarkvinnorna. Kvinnor från Petrograds fabriker spelade en framträdande
roll, men många var varken skriv- eller
läskunniga och bara några få var organiserade i partiet. Hon inledde sin verksamhet med att organisera möten vid fabriksgrindarna och ordna föreläsningar för arbetarkvinnor.
Kollontaj mötte 1906 Klara Zetkin,
som var ledare för den socialistiska kvinnorörelsen i Tyskland, och upptäckte att
man också där organiserade speciellt arbete bland kvinnor och framställde propagandamaterial som vände sig till kvinnor. Efter mötet med Zetkin blev Kollontaj ännu mer övertygad om att partiet borde bedriva arbete bland arbetarkvinnorna,
men fick mycket lite stöd bland vare sig

bolsjeviker eller mensjeviker – de två
fraktioner som dominerade det socialdemokratiska partiet i Ryssland.
Borgerliga feminister försökte även
organisera arbetarkvinnorna till stöd för
sina egna kampanjer. Många socialister
avvisade feminismen i största allmänhet
som en borgerlig avvikelse. Det föll därför på Kollontajs och några få andras lott
att utmana och ifrågasätta de borgerliga
feministerna på deras eget område.
De borgerliga feministerna organiserade 1908 en allrysk kvinnokonferens.
Kollontaj argumenterade för att socialdemokraterna, den tidens revolutionära socialister, skulle ingripa. Fackföreningarna
och partiets kommitté i Petersburg gick
slutligen med på att organisera delegationer till kongressen. Kollontaj anförde de
45 socialistiska kvinnor som deltog i konferensen.
De skrev resolutioner om allmän rösträtt, lagstiftning i arbetsrättsliga frågor
och rätt till ledighet och skydd för blivande mödrar. Dessutom förde de fram behovet av att arbetarkvinnorna organiserar
sig separat för att ”störta det kapitalistiska system som utsuger och förtrycker
dem”. Därefter avlägsnade sig de socialistiska kvinnorna från den borgerliga
konferensen.
Kollontaj skrev vid ett senare tillfälle
om denna konferens:
”För den breda massan av arbetarkvinnor var konferensen och ingripandet
från gruppen av arbetarkvinnor av stort
skolande värde, eftersom en skarp och
distinkt linje hade dragits mellan borgerlig feminism och den proletära kvinnorörelsen.”
När den ryska socialdemokratin delades i två partier (bolsjeviker och mensjeviker) 1912 dröjde det till 1915 innan
Kollontaj anslöt sig till bolsjevikerna.
Hon fortsatte med sitt arbete i kvinnofrågan och fick stöd av andra framträdande
kvinnor i bolsjevikpartiet. Tillsammans
med bl.a. Inessa Armand och Nadesjda
Krupskaja (Lenins hustru) lyckades hon
övertyga bolsjevikerna om behovet av att
bedriva speciell verksamhet bland kvinnor. Bolsjevikerna började 1914 publicera en särskild tidning för kvinnor, Rabotnitsa (Arbetarkvinnan).
I det första numrets ledare förklarade
Krupskaja betydelsen av den nya tidningen:
”Kvinnofrågan är för arbetande män
och kvinnor en fråga om hur de arbetande
kvinnornas efterblivna massor ska organiseras, en fråga om det bästa sättet att
förklara deras intressen för dem, en fråga
om hur de snabbare ska kunna göras till
kamrater i den gemensamma kampen.”

Men Kollontaj hävdade att det speciella arbetet bland kvinnor innebar mycket
mer. Hon skrev om behovet av en speciell organisationsform – åtskild men under
partiets politiska ledning. De speciella organisationsformerna för kvinnor har, enligt Kollontaj, ett dubbelt syfte. Det ena
är just det som Krupskaja framhöll: att
genom en speciell agitation rekrytera
medlemmar till partiet och därigenom
”föra in kvinnorna på den revolutionära
kampens arena”. Det andra är att dessa
speciella kollektiv inom arbetarrörelsen
ger kvinnorna möjligheter att utan manlig
inblandning diskutera de problem som de
själva upplever som viktiga och se till att
partiet kämpar för att lösa dem:
”Att samlas i ett speciellt kollektiv
ger arbetarkvinnor en möjlighet att påverka sina kamrater inom partiet, att inspirera och mana på dem i kampen för
politiska rättigheter för arbetarkvinnor,
och för kvinnor uppnå de rättigheter som
de själva äger.”
Efter revolutionen i oktober 1917 argumenterade Kollontaj för en kvinnosektion av partiet. Hon vann partiet för denna idé och kvinnosektioner upprättades
1919 på alla nivåer inom partiet. Därmed
skapades en massomfattande kommunistisk kvinnoorganisation som spelade en
nyckelroll i försvaret av revolutionen under inbördeskriget och som försökte ta itu
med sexismen inom bolsjevikpartiet.
I början av 20-talet ledde Kollontaj
en oppositionsgrupp inom bolsjevikpartiet som kallades arbetaroppositionen. Men
hon slöt på ett tidigt stadium fred med
den framväxande stalinismen. När den
slutliga bedömningen av Alexandra Kollontajs insatser ska göras, finns det tunga
poster både på den negativa och positiva
sidan.
Tyvärr har Kollontajs senare diplomatiska karriär i Stalins tjänst ofta kommit att överglänsa hennes viktiga insatser
i kvinnofrågan. För dagens socialister
borde det vara självklart att välja den unga Kollontaj framför ”Madame” Kollontaj, som hon kom att kallas inom det
svenska etablissemanget.
Det finns flera böcker av Kollontaj i
svensk översättning. Den mest berömda
av dem är nog de föreläsningar hon höll
1919: Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. Kvinnan och
familjen innehåller delar av hennes bok
”Kvinnofrågans sociala grunder” från
1909. Den skönlitterära boken Arbetsbiens kärlek har blivit känd för sitt okonventionella sätt att skildra kärleken i det
tidiga 20-talets Sovjet.
Per-Olof Mattsson

tarklassen i skärmytslingar med delar av
klassen och som avleder massbaserade
direkta aktioner i symboliska protester
och parlamentariska gräl. Speciellt i
Frankrike tvingade folkomröstningen socialistpartiet, även om de befinner sig i
opposition, att avslöja ledningens totala
uppslutning kring de franska borgarnas
strategi – och arbetarväljarna övergav
partiet i stora mängder.
Detta fenomen är inte begränsat till
Frankrike eller Nederländerna. Det har
gått längst där reformistiska partier i regeringsställning varit ansvariga för direkta angrepp på samhällsservice och arbetsrätt och privatisering av offentliga tillgångar. I Tyskland har det tagit form i
Linkspartei (Vänsterpartiet). I Storbritannien uttrycks det genom att fackföreningar upphävt sin anslutning till Labourpartiet och det har spelat en viss roll i bildandet av Respect.
I Frankrike och Italien har det lett till
att vänsterreformistiska organisationer,
inklusive före detta stalinistiska partier,
Attac och delar av fackföreningarna, försöker bilda ett alleuropeiskt reformistiskt
alternativ inom ramen för Europeiska
Vänsterpartiet (EVP), en samling av i
hög grad ”poststalinistiska” partier, vilket
hade sin första kongress i Aten den 29–
30 oktober 2005. De ”fyra stora” inom
EVP är Rifondazione Comunista i Italien,
franska kommunistpartiet, Linkspartei
från Tyskland och grekiska Synaspismos.
Dessa krafter har utvecklat sin nyreformistiska strategi i samband med Europas Sociala Forum. De har fått hjälp av
och hejats på av Fjärde Internationalen
(under ledning av franska LCR) och Internationella Socialistiska Tendensen
(under ledning av brittiska Socialist Workers Party). Hur rättfärdigar dessa ”revolutionärer” sitt stöd till skapandet av en
nykeynesiansk, socialdemokratisk nyreformism i Frankrike, Tyskland, Italien
och Storbritannien?
Logiken i deras strategiska tänkande
förklaras av Stathis Kouvélakis, representant för LCR, i höstnumret av SWP:s tidskrift International Socialism. Han beskriver hur centralt ”det folkliga blocket
mot nyliberalismen” är för LCR:
”Det är just stabiliseringen och fördjupningen av en inriktning mot nyliberalismen, som är utrustad med målet och
medlen för att bryta med det rådande tillståndet, vilket reser frågan om ett antikapitalistiskt perspektiv. Detta fordrar ett
perspektiv som följer ur tingens logik
snarare än ett program som tillfogas utifrån, en abstrakt radikal retorik, som inte
kan handla utifrån den givna situationens
brister. Efter årtionden av kapitalistisk
offensiv är utformandet av en effektiv politik mot nyliberalismen idag den viktigaste skiljelinjen för alla sociala, intellektuella och politiska krafter. Dess förverkligande av ett folkligt majoritetsblock på
de existerande institutionernas nivå (inklusive regeringen) kan på kort sikt bara

leda till klasskonflikter i stor skala. Sådana konflikter kommer oundvikligen att
resa frågan om ägandet av de viktigaste
medlen för produktion, utbyte och kommunikation liksom för maktstrukturen
och statsapparaten. Det är också denna
rörelse som kommer att bygga ett europeiskt rum för en kamp som med tiden kan
leda till upprättandet av en ’konstituerande’ demokratisk process som går utöver
de existerande nationalstaternas ramar…
Det är därför som frågan om hegemonin
inom blocket mot nyliberalismen kommer att avgöras inom området för en konsekvent inriktning mot nyliberalismen.
Revolutionärernas politiska styrka kommer att bedömas efter deras förmåga att
vid varje skede i situationen ge fart åt fördjupningen av inriktningen utan att bryta
den folkliga rörelsens enhetliga ramar.”
Revolutionärerna ska, kort sagt, inte
föra in revolutionär politik i arbetarrörelsen. De ska i huvudsak vara ett eko för
existerande krav och godkänna dess existerande taktik. Till skillnad från marxisterna ”som försmår att hemlighålla sina
avsikter”, kommer LCR och SWP att
hålla tyst om sin egen politik. De tror att
”händelsernas logik” kommer att ”tvinga” deras reformistiska allierade att genomföra antikapitalistiska åtgärder. Detta
kommer på något sätt att stärka arbetarklassens ”hegemoni” inom det folkliga
blocket. Det är detta perspektiv som uppenbarligen ligger bakom LCR:s närmande till PCF, deras förespråkande av ett
gemensamt valprojekt och även ett nytt
parti. För Fjärde Internationalens del förklarar det också den relativa mildheten i
kritiken av Rifondazione Comunistas beslut att ingå i Romano Prodis allians. Att
det över huvud taget förekommer kritik
beror säkerligen på att ingen vid sina sinnens fulla bruk kan föreställa sig att RC:s
svans – som är mot nyliberalismen – kan
påverka Prodis ärkeliberala hund. Men
här finns det första hinder som detta centristiska schema kommer att falla på.
Den europeiska vänsterns partier är
verkliga reformistiska partier. De har rötter i den fackliga byråkratin och arbetararistokratin och de är helt och håller uppbundna i det parlamentariska spelet. Från
den första dagen, även innan de kommer
med i regeringen, kommer deras inriktning på val att skada och nedprioritera
klasskampen. Istället för att bygga en
massomfattande konfrontation i direkta
aktioner med de härskande klasserna i
Europa till försvar för arbetstillfällen, löner, sociala landvinningar och alla utsugnas och förtrycktas demokratiska rättigheter, istället för att bygga en verklig enhetsfront med de utsugna och förtryckta,
reducerar den sig i bästa fall till en rad
nationella protestdagar, för att lätta på
trycket, och hoppas att skörda vinsten vid
valurnorna.
Även om dessa europeiska vänsterpartier verkligen bildar sina regeringar
”mot nyliberalismen”, i koalition med så-

dana som Prodi, Fabius eller Lafontaine,
kommer de att upptäcka att dessa regeringar genomför IMF:s påbud och Lissabonagendans politik, precis som Schröder
och Jospin gjorde. I sådana regeringar
blir RC:s eller PCF:s uppgift att avhålla
arbetarklassen från att göra uppror, något
som de är duktiga på. Och ”antikapitalisterna” i LCR, som är desperata att till
varje pris undvika att splittra det ”folkliga
blocket mot nyliberalismen”? De kommer att ställas inför ett grymt dilemma.
Kommer de att medge att hela deras
schema inte var något annat än en kapitulation inför reformismen, eller kommer
de, efter att ha sagt A i reformismens
alfabet, gå vidare till B och C? Eller
kommer de, som i Brasilien, vid en viss
tidpunkt överge ett reformistiskt skepp
(Lulas PT) för att äntra ett annat (P-Sol)?
Och vad är denna nya formation, denna ”inriktning mot nyliberalismen”? Det
är naturligtvis den gamla folkfronten, ett
strategiskt inslag i stalinistiska och vänstersocialdemokratiska program, vilken
trotskismen grundades för att bekämpa.
Så långt har det gått med Fjärde Internationalen.
Vid sina tre första möten, Florens
2002, Paris 2003, London 2004, höll speciellt franska Attac och den italienska delegationen ESF ”fritt” från politik. Efter
det franska nej:et har samma organisationer plötsligt ändrat sig och lanserat projekt för att utveckla en politisk grund för
ett annat Europa, en dagordning, en stadga, kanske även ett förslag till konstitution, som kan ställas mot Lissabonagendan och den nyliberala EU-konstitutionen. Det första försöket var förslaget om
en europeisk namninsamling, som lanserades av PCF och LCR, för att få ihop
över en miljon underskrifter. Därefter
samlades 180 delegater i Florens för att
diskutera idén om en stadga eller principer ”för ett annat Europa”. Inget av mötena var officiellt en del av ESF, men deltagarna var i hög grad desamma.
Det vi bevittnar är ett försök av socialdemokratiska eller eurokommunistiska
reformister att omvandla ESF till ett kontinentalt, offentligt forum för politik. Deras syfte är att få stöd för sin reformistiska strategi att tvinga socialdemokratins
huvudfåra och ”bourgeoisiens vänsterflygel”, sådana som Prodi, att återvända till
keynesianismen. De vill förvandla vad
som varit organ för mobilisering och
samordning – sociala forum i Italien och
samordningar i Frankrike – till pratförsamlingar och påtryckningsgrupper för
deras initiativ, medan de förbereder sig
på att ingå i regeringar under den kommande perioden.
Förbundet för Femte Internationalen
kommer att delta aktivt i ESF i Aten och
bekämpa försöken att omvandla forumet
till en stödtrupp för reformistiska projekt.
Istället kämpar vi för att omvandla ESF
till ett centrum för mobilisering och kamp
mot nyliberalismen.
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Europas vänster inför ESF i Aten
I början av maj samlas Europas Sociala
Forum i Aten för att mötas, debattera och
förhoppningsvis fatta beslut om hur kampen mot nyliberalism och mot ockupationerna av Irak och Palestina ska kunna organiseras och föras framåt. Det överhängande hotet mot Iran kommer sannolikt
också att bli en del av dagordningen för
denna generalmönstring av vänsterns och
de sociala rörelsernas krafter i Europa.
Europas vänster saknar ett revolutionärt program och dess ledande krafter har
andra planer än att delta i organiserandet
av en socialistisk revolution i europeisk
skala. Vi återger här delar av en artikel av
Michael Pröbsting, medlem i Förbundet
för Femte Internationalens österrikiska
sektion, som analyserar tillståndet i den
europeiska vänstern.
De frågor som varit aktuella i alla de strider som präglat Europa under de senaste
åren har varierat. Det finns också en stor
ojämnhet mellan västra och östra Europa.

I Östeuropa har arbetarrörelsen ännu inte
övervunnit effekterna av stalinismen och
den kapitalistiska restaurationen. Utvandring till Västeuropa och investeringar av
kapital från väst bidrar till att i viss mån
mildra klasskampen.
Inte desto mindre har vi i de flesta
västeuropeiska länderna bevittnat massstrider med en omfattande potential under
de senaste åren. En del av dem har även
lett fram till förrevolutionära situationer.
Med tanke på den europeiska kapitalismens ökade inre motsättningar, är en liknande utveckling möjlig under perioden
framöver. Det franska nej:et i folkomröstningen om EU:s konstitution var så elektrifierande därför att det kom mot bakgrund av denna massomfattande kamp
och dessa mobiliseringar mot nyliberalismen.
Den franska arbetarklassen var, tack
vare krafter som är motståndare till nyliberalismen, med centrum i Attac, väl
medveten om hotet mot den offentliga

servicen och välfärdsstaten. Under en rad
massmöten som organiserades av mer än
900 lokala kommittéer – en allians under
kampanjen mellan kommunistpartiet
(PCF), Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) och vänstern i socialistpartiet,
plus de fackliga federationerna CGT och
G10 Solidaire – avslöjade konstitutionen
som ett angrepp riktat mot de franska arbetarnas sociala landvinningar.
Det franska och holländska nej:et
blockerade borgarnas strategi för Europa,
men uppenbarade också djupet i en politisk klyfta i båda samhällena. Journalisterna beklagar avståndet mellan ”den politiska klassen” och ”folket”, men kärnan
är söndervittrandet av stödet inom arbetarklassen för de stora reformistiska partierna. Det är dessa partier som har tillhandahållit mekanismerna för integrering av
arbetarrörelsen i det borgerliga samhället,
och som tar udden av konflikter, som
splittrar rörelser som omfattar hela arbeforts sid 11

