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Stoppa
våldtäkterna
Bekämpa sexismen i rättsväsendet
“Kampanjen Stoppa Våldtäkterna Bekämpa Sexismen i Rättsväsendet” är en kvinnokampsorganisation som från första början
haft ambitionen att attackera det
patriarkala samhället på flera
nivåer. Förutom att vi arbetar med
att sätta fast den serievåldtäktsman
som i pressen numera är känd som
“Bilskolläraren i Västerort” så
kommer vi att med utgångspunkt i
detta mycket konkreta fall driva en
skoningslös kampanj mot det
borgerliga samhället som livnär sig
på kvinnoförtryck och som ett led i
upprätthållandet av detta förtryck
låter kvinnor våldtas och våldtäktsmän gå fria.
Internationella
kvinnodagen
På den internationella kvinnodagen
kommer kampanjen att arrangera en
demonstration som avslutas med att
vi överlämnar en protestskrivelse

Ett mobilt klistermärke. Vi stödjer inte vandalisering.

till justitiedepartementet. Denna protestskrivelse kommer att innehålla krav på
förändringar i lagstiftning och i rättsväsendets arbetsrutiner. I sina ansträngningar att skydda landets kvinnor från
“Bilskolläraren” har kampanjen dragit en
rad lärdomar om hur kvinnans position
kan flyttas fram inom ramen för det
nuvarande samhället, naturligtvis utan att
vi gör oss några illusioner om att jämlikhet mellan könen kan uppnås under
kapitalismen.
Akut behov att agera
Kampanjen har under sin korta existens
fått väldigt stor uppskattning inom breda
kretsar. Att det finns ett akut behov av en
kvinnokampsorganisation som inte bara
pratar utan även agerar är uppenbart för
de flesta. De flesta inom vänstern inser
att det är de förtrycktas egen uppgift att
befria sig från sina bojor och således att
kvinno- och arbetarrörelsen måste agera på
egen hand eftersom den
borgerliga staten finns
till just för att upprätthålla
den
förtryckande kapitalistiska
samhällsordningen.
Och ett ofrånkomligt
led i kampen mot
kvinnoförtryck i allmänhet är naturligtvis
kampen mot enskilda
våldtäktsmän.
Kritik
från
”vänster”
Tvärtemot vad man
kanske hade kunnat tro
så delas inte dessa
slutsatser av alla inom
“vänstern”. Kampanjen har utsatts för
kritik från flera håll (alltifrån postmodernistiska kulturradikaler till “trotskister“)
för att den varit för individinriktad och
för att den koncentrerar sig på en enskild
våldtäktsman i stället för problemet med
våldtäktsmän i allmänhet. Man menar att
vår verksamhet är missriktad då den i
stället för att behandla fenomenet våldtäkter som det samhällsproblem det är,
strävar efter att piska upp lynchstämning
mot en enskild våldtäktsman.

Denna kritik kan för vissa kanske
framstå som djuplodande eller rent av
marxistisk, men vid närmare granskning
visar den sig vara oerhört banal, för att
inte säga idiotisk.
För hur bekämpar man “våldtäkter i
allmänhet” utan att slå emot enskilda
våldtäktsmän? Om man vill befria kampen mot våldtäkter ifrån alla typer av
aktioner mot våldtäktsmän har man inte
mycket kvar att göra förutom att sitta och
vänta på att problemet ska lösas av sig
självt. Detta är också den strategi som
stora delar av vänstern traditionellt haft i
förhållande till frågan om kvinnans frigörelse. Man har (förvisso korrekt) förväntat sig att den slutgiltiga kvinnofrigörelsen ska vara resultatet av den socialistiska revolutionen, men ignorerat att denna
revolution inte kan genomföras utan
deltagande av kvinnor, som utgör åtminstone hälften av arbetarklassen.

Och hur vinner man då arbetarkvinnorna för socialismen? Naturligtvis genom att ta strid för deras intressen och i
praktiken bevisa att dessa står i motsättning till den kvinnoförtryckande kapitalistiska ordningen. Utifrån enskilda kamper för t.ex. högre kvinnolöner eller
varför inte kampanjer mot enskilda våldtäktsmän som mobiliserar massorna till
kamp för sina intressen är det revolutionärers uppgift att påvisa att det förtryck
som plågar kvinnan finns inbyggt i det
kapitalistiska samhällets struktur och att

detta förtryck kan avskaffas endast genom en revolutionär kamp mot borgarklassen.
Detta är den revolutionära arbetarrörelsens metod. Med utgångspunkter i
konkreta kamper mot borgare pekar man
på det allmänna mönstret och gör kampen
till en kamp mot borgarklassen som
helhet - med andra ord en klasskamp.
Med utgångspunkt i kampen mot “Bilskolläraren i Västerort” pekar vi i kampanjen på hur kvinnor systematiskt förtrycks under kapitalismen och därigenom
förenar vi kvinnokampen med klasskampen.
Vänstern och försvaret av
kvinnans rättigheter
Avslutningsvis bör några ord sägas om
varför stora delar av vänstern avviker
från den revolutionära arbetarrörelsens
metod när det kommer till försvar av
kvinnans rättigheter.
Vi vågar påstå att
ingen inom vänstern
är så dum att hon
eller han skulle argumentera emot enskilda strejker eller kampanjer mot enskilda
hyreshöjningar med
motiveringen
att
kapitalister bara skall
bekämpas “i allmänhet” och inte i
konkreta fall. Att
denna absurda linje
inom vissa vänsterorganisationer
kan
vinna
sådant
genomslag
i
kvinnofrågan att den
ger intryck av att vara
officiell partilinje kan
vi inte tolka på annat sätt än att dessa
organisationer själva inte gjort upp med
den sexism som genomsyrar alla aspekter
av livet under kapitalismen.
För en revolutionär kvinnorörelse!
Carlos,
medlem i
Kampanjen Stoppa Våldtäkterna
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Vart går Sverige?
Det har nu gått ett och
ett halvt år sedan de
öppet borgerliga partierna vann regeringsmakten. Det börjar
bli dags att ställa
frågan:
Vart
går
Sverige?
När den borgerliga
alliansen vann riksdagsvalet 2006 inleddes genomförandet
av en noga utarbetad
plan för stora förändringar i det svenska
samhället.
Försämringar och förändringar
i negativ riktning har
regnat över arbetare
och fattiga. Förbättringar och förändringar
i positiv riktning har
regnat över företag och
rika.
Mot
den
bakgrunden är det inte
förvånande att alliansens opinionssiffror sjunker för varje
mätning. Ett nyval skulle sannolikt leda
till nederlag för regeringen. Motståndare
talar ofta om regeringens politik som ett
systemskifte eller till och med en kontrarevolution. Terminologin är dock vilseledande.
Det är sant att den starka konsensus
som fanns i svensk politik under efterkrigstiden har brutits. Men syftet bakom
det statliga reglerandet av vissa verksamheter, från gruvbrytning till apotek, från
neutralitet i händelse av krig till ett av de
bättre systemen i Europa för socialförsäkringar, var att skapa bästa möjliga förutsättningar för den svenska kapitalismen
inom ramen för den dåtida internationella
kapitalismen.
Borgerligheten tränger fram
på alla samhällsområden
Den enighet mellan partierna som fungerade under så lång tid har dock brutits
sönder av nyliberalismens avregleringar
under 1990-talet. Den arbetarbyråkrati
som leder socialdemokratin och fackföreningsrörelsen uppfattade den nya fasen
i kapitalismens utveckling som ett hot.
Det är i viss utsträckning också en riktig
uppfattning.
Det som utmärker den politiska situationen idag är en borgerlighet som tränger fram på snart sagt alla områden i samhället. Den vill sätta sin egen prägel på
allt, även om den inte alltid är överens

inbördes. Små och stora förändringar som
genomförts av socialdemokratin, under
starkt tryckt underifrån, kastas nu föraktfullt på sophögen.
Angreppen på arbetarklassens levnadsstandard och progressiva förändringar inom många områden omfattar bland
annat följande:
Angreppen på facken – som mildras
av vissa moderater medan andra i alliansen driver på (med EU som stöd i bakgrunden). Färdriktningen är dock tydlig:
fackets ställning ska försvagas och varje
spår av kamporganisationer ska utplånas
till förmån för det som på engelska kallas
för business unionism, dvs. facklig verksamhet utan varje spår av klassmedvetande,
Angreppen på a-kassorna och hotet
om att förstatliga arbetslöshetsförsäkringen och göra den obligatorisk. På det
sättet kan fackföreningsmedlemmarnas
egen aktivitet minskas och ansvaret
flyttas över till statliga myndigheter.
Privatiseringen av allmännyttan – som
nått längst i Stockholm där innerstaden
snart inte har några hyresrätter kvar inom
allmännyttan. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter drivs fram med löften
– löften som ofta också infrias – om stora
vinster för den enskilde, som kan sko sig
utan en tanke på den övergripande betydelsen av sitt eget handlande. I fattigare
områden där motståndet börjat hårdna
hotas istället hyresgästerna med försäljning av hela områden till privata hyres-

värdar. Till detta kommer också början
på en social rensning av hela områden,
som sedan kan göras om för att locka
köpare med tjockare plånböcker.
Privatiseringen av sjukvården fortsätter och kombineras nu med åtgärder av
den typen som i Stockholm kallas för
vårdval. Genom att ge alla rätten att välja
vårdcentral tar man bort de speciella
resurser som tidigare tillfallit starkt vårdbehövande områden i den så kallade
ytterstadssatsningen. Eftersom den som
bor i Skärholmen eller Bredäng teoretiskt
har rätt att välja en vårdcentral i Djursholm, finns det inte längre något skäl till
att resurser ska styras efter olika områdens behov. Det är ett skickligt sätt att
förklä en försämring i stora områden.
Men det är inte många som låter sig luras
när konsekvensen blir att närmaste vårdcentral tvingas avskeda personal. Flera
chefer för vårdcentraler har också avgått i
protest.
Borgarna och kulturen
På kulturens område har alliansen inte
haft några stora framgångar – ännu.
Kulturrådets nya sammansättning, med
nyliberalen Stael von Holstein i spetsen,
har mötts av starka protester från kulturarbetare. Okunniga räknenissar har fått
för sig att alla som ägnar sig åt kulturell
verksamhet kan omvandlas till entreprenörer. Många borgare brukar hävda att
staten inte ska lägga sig i det som gäller
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smak och konsumtion av kulturprodukter.
Det märkliga är dock att varje förändring
dem genomför bär en tydlig stämpel av
deras egen klass. Skatten på vin sänks i
förhållande till öl, golf ska nu räknas som
friskvård och kommer därmed att gödas
ännu mer, tidnings- och tidskriftsstödet
har redan börjat politiseras – exemplet
Mana pekar ut riktningen, och det är bara
en tidsfråga innan stödet till utgivning av
veckotidningar ifrågasätts. Knappast
någon av vänsterns veckotidningar kommer att klara ett bortfall av utgivningsstödet. Därnäst kommer stödet till förlagen för utgivning av kvalitetsböcker att
hamna i skottgluggen.
Den som undrar över den logiska slutpunkten för borgerlig kulturpolitik behöver bara se på USA. Där är kultur med
kvalitet förvisad till reservat för människor som kan betala för sin konsumtion.
En svensk diktsamling har i regel en
större upplaga än vad diktsamlingar har i
USA. Utan litteraturstödet är detta omöjligt. Resultatet blir att en del förlag
kommer att tvingas slå igen butiken. En
bok för alla hotas redan efter indraget
stöd.
Den stora vågen av privatiseringar
inom grundskola och gymnasium har
redan hunnit långt. Nu förbereds förändringar även inom den högre utbildningen.
En utredning om huruvida högskolor och
universitet ska fortsätta att vara myndigheter kommer att redovisas i slutet av
2008. Förslagen kommer sannolikt att
resultera i olika öppningar för privata
intressen och avgifter för studenterna.
Samtidigt vägrar regeringen hårdnackat
att höja studielånet. Istället ska studenterna både studera på heltid och i allt större
utsträckning försörja sig på extrajobb på
helger och nätter. Såvida inte ens familj
har resurser vill säga – utbildningen
kommer allt mer åter att bli en klassfråga.
Försäljningen av statliga företag har
bara börjat. Många står på tur, närmast
Systembolaget. De anställda står inför en
osäker framtid. Stora utländska
företag förbereder sig på att ta
över och kommer säkert att
göra sig av med anställda när
företagen integreras med deras
övriga verksamheter.
Flyktingpolitiken
börjar
alltmer likna en kopia av den
danska regeringens rasistiska
politik. Det senaste förslaget
om att försvåra återförening av
familjer är helt i linje med de
värsta
inslagen
i
Fogh
Rasmussens
politik.
Motiveringen är dock inte
islamofobisk
utan
att
”arbetslinjen” ska försvaras.
Det främsta trumfkortet för
alliansen har varit illusionen att
deras åtgärder skulle skapa nya
jobb. Konjunkturen har hittills
stått på regeringens sida, men
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när den nu vänder och alla tecken pekar
på nedgång kommer bilden att förändras.
Besked om uppsägningar följer i spåren
av enorma vinster och utdelningar till
aktieägarna. Stora företag som Ericsson,
Electrolux och Teliasonera kommer att
avskeda anställda för att höja sina vinster
ännu mer – allt i den internationella
konkurrensens namn!
Det finns alltså många anledningar att
organisera motstånd mot regeringens
reaktionära politik. Men motståndet är
fortfarande svagt. Det blossar upp här
och var, men regeringen har knappast
ännu tvingats till reträtt i någon större
fråga.
(s) och (v)
Varken socialdemokratin eller Vänsterpartiet spelar någon samlande roll i motståndet. De är själva skyldiga till att ha
öppnat slussarna för avregleringar och
privatiseringar under 90-talet. De enda
samlande initiativ som kan förväntas från
deras håll är sådana som pekar på nästa
val och ett regeringsbyte som räddningen.
Villkoret för arbetarbyråkratins överlevnad som socialt skikt är att den kan
uppnå överenskommelser med kapitalet,
men inte vilka överenskommelser som
helst. Medlemmar och anhängare måste
uppleva att överenskommelserna i någon
mening tjänar deras intressen. Det kan
vara i antingen defensiv eller offensiv
mening, men för det mesta gäller det
förstnämnda. Byråkratins motivering av
sin egen existens kan sammanfattas på
följande sätt: utan oss skulle allt vara
mycket värre.
Om kraven från medlemmarna och
sympatisörerna blir alltför starka är byråkratin fullt beredd att ställa sig i spetsen
för en begränsad kamp. Kampen får dock
aldrig hota kapitalismen, eftersom det
också skulle hota byråkratin.
Men det betyder inte att vi kan strunta

i s och v. De flesta arbetare och många
ungdomar har mer eller mindre förtroende för s och v och förväntar sig att dem
ska försvara deras intressen. Därför måste
krav riktas mot s och v att de aktivt stöder krav som formuleras av grupper som
gör motstånd. När de möter det gryende
motståndet med repression – som hoten
om uteslutning som drabbat Bilbo Göransson i Kommunal – måste ledningen
bekämpas med all kraft. Om de säger sig
stöda kampen, måste de dras in för att
prövas i stridens hetta.
Septemberalliansen organiserade starka protester mot försämringen av akassan under hösten 2007. Hyresgästföreningen och lokala grupper och kampanjer har organiserat relativt stora protester
mot privatiseringen av allmännyttan i
Stockholm.
Det är en utmärkt början. Alla socialister och arbetare bör bidra till deras
arbete och delta i protesterna. Men det
räcker inte. Vi måste både sprida kampen
och skapa strukturer som kan förena olika
former av motstånd. Fackklubbar kan inte
bara syssla med strikt fackliga frågor.
Medlemmarna är i många fall också
hyresgäster och deras intressen måste
försvaras även på det området. Alla som
deltar i kampen behöver ett forum där
aktivister kan mötas och byta erfarenheter – och fatta beslut om kampens riktning.
I alla sammanhang där aktivister i
motståndet mot borgarnas regering träffas
och diskuterar vägen framåt, kommer vi
att argumentera för:
skapa aktionskommittéer som kan
sprida och samla motståndet,
förespråka militanta metoder som kan
leda till framgång i kampen,
motverka illusioner om att nästa val
ska rädda oss.
POM

Bolivia:
Evo Morales söker
kompromiss med högern
Det senaste året har sett en turbulent
politisk utveckling i Bolivia. Angreppen
från högern har blivit våldsammare.
Grupperingar bestående av ungdomar
rekryterade
ur
medeklassen
och
huligankretsar,
med
namn
som
”Cruzenistiska ungdomsförbundet” och
det orwellskt klingande ”Ungdom för
Demokrati”, har flera gånger satts in i
fysiska angrepp mot arbetarna och de
förtryckta. Parallellt med detta våld, som
lett
till
många
dödsoffer,
har
högerkrafterna i landets östliga provinser
återkommande allt mer högljutt krävt
autonomi i förhållande till centralregeringen i La Paz som domineras av
MAS.
Konflikten
tog
ytterligare en vändning i
samband med öppnandet av
den konstituerande församlingen i höstas.
Konstituerande
församling
Kravet på en konstituerad
församling restes historiskt i de
sociala rörelser som kring
sekelskiftet tog upp kampen
mot den nyliberala offensiven
och mot diskrimineringen av
landets ursprungsbefolkning.
Det var därför många som
hoppades att denna församling, genom att
sammankalla och basera sig på
representanter för de förtryckta, skulle
kunna utarbeta en verkligt revolutionär
och frigörande författning. Dessa krafter
fick dock se sig besvikna.
Evo Morales och MAS såg tidigt till
att göra allt för att få med sig
högerkrafterna bakom den nya konstitutionen. Man begränsade sin egen rätt
till representation och sanktionerade att
beslut i församlingen inte skulle vara
bindande. Fattade beslut måste istället
godkännas i nationella folkomröstningar
med två tredjedelsmajoritet. Därmed gavs
församlingen ingen suverän status. Det
politiska innehållet i konstitutionen
vittnar också om den urvattning av
projektet som MAS ombesörjt. I
ursprungsförslaget saknades alla hänvisningar
till
socialism
och

arbetarkontroll. I artikel 56 garanteras
rätten till privat egendom så länge som
denna ”gynnar social utveckling”. Och
vilken kapitalist hävdar inte att denne är
nyttig för samhället?
Debatten om konstitutionen har verkat
demoraliserande på de krafter som ville
se något radikalare. Men i grund och
botten finns egentligen inte mycket att
förvånas över. Morales tid som president
(han kom till makten år 2005) har
präglats av en reformistisk politik där
regeringen har gjort så mycket som
möjligt för att inte provocera fram bråk
med högerkrafterna. De socialister som i
Morales regering velat se en socialistisk

sådan har bedragit sig. Morales och MAS
syftar framförallt till att bygga en federal
välfärdsstat i Bolivia. Pengar till sociala
projekt, såsom bättre offentlig sjukvård,
skola och omsorg, har man velat skaffa
genom en högre beskattning av de
multinationella företag som exploaterar
landets naturresurser.
Även om innehållet i flera av
reformerna har progressiva aspekter som
innebär vissa framsteg för massorna så
innebär denna reformistiska politik
samtidigt att massrörelsens radikalare
krav fått stå tillbaka. De som krävt en
socialistisk revolution, expropriering av
de rika, nationalisering av naturresurserna, arbetarstyre och en demokratisk jordreform har fått se sina
förhoppningar svikas av Morales. Sådana
krav är inga abstrakta paroller utan bäring
i Bolivia. Tvärtom har de revolutionära
kraven rests återkommande inom rörelsen

som direkta svar på den i många
avseenden akuta situationen för landets
förtryckta massor. Bolivia är det
fattigaste landet i Sydamerika. Omkring
40 procent av befolkningen lever i djup
fattigdom och omkring 10 procent är
analfabeter. Arbetarklassen lever under
mycket torftiga och ofta desperata
förhållanden. På en del storgods
(oligarkin tjänar mycket på bl.a. exporten
av sojabönor) råder slaveri. Utöver den
ekonomiska fattigdomen så finns också
en utbredd rasism gentemot ursprungsgrupperna från gruppen av mer ljushyade
bolivianer, ur vilken de flesta inom den
rika eliten kommer. Morales stora
förräderi mot rörelsen består
just i att han inte avser att föra
en politik som kan ta tag i
dessa problem på allvar. Han
spelar tvärtom rollen av att
bromsa rörelsen, och har i
vissa fall, som under förra
årets
konflikt
mellan
flygplatsarbetare
och
en
korrupt kapitalist, inte dragit
sig för att skicka polisen för
att bryta strejker.
Med tanke på allt detta
ligger det nära till hands att
tro att högern borde vara nöjd
med Evo Morales. Trots allt
utgör han en buffert gentemot
mer radikala krafter. Han visade tidigt på
sin kompromisshållning när han öppet
manade arbetare att återvända till arbetet
efter att den föregående nyliberala
presidenten störtades 2005. Han har
återkommande deklarerat att han inte vill
avskaffa möjligheterna för de rika att
göra vinster.
Högerns motstånd mot Morales har
dock förklarliga rötter. Utöver att han är
själv är indian, något som måste sticka i
ögonen på de rasistiska högerguvernörerna, så baserar han sig på den
massrörelse som genom sin heroism och
kampvilja de senaste åren kastat ut
samtliga av högerns egna nyliberalt
orienterade presidenter. Högern känner
instinktivt ett behov av att gå emot
Morales alla försök att driva igenom
reformer, som om de genomförs skänker
ytterligare självförtroende till denna
massrörelse.
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Givetvis handlar det också om rent
vinstintresse. Regeringens planer på en
pensionsreform (beslut fattades i
kongressen i höstas, reformen innebär ett
grundskydd för landets fattigpensionärer
på 26 dollar i månaden) ledde till ett
ramaskri och var ytterligare en av de
faktorer som drev högern till att bojkotta
den konstituerade församlingen. Samtidigt som församlingen röstade om
konstitutionen gick högerguvernörerna ut
i protester och brände symboliska
konstitutionsdokument
inför
sina
anhängare. Man fördömde i hätska utspel
Morales försök ”att sko sig på de mindre
provinserna”, trots att det är här de stora
förmögenheterna finns samlade – i sig en
konsekvens av de rikas utsugning av
landets majoritet av arbetare och ursprungsgrupper. I Santa Cruz, ett traditionellt högerfäste tillkännagav man
planerna på upprättandet av en
självständig polisstyrka, tryckandet av
särskilda ID-kort för Santa Cruz, samt
upprättandet av en egen tevestation. Detta
går bara att tolka på ett sätt: Den
bolivianska högern rustar sig för

kontrarevolution.
MAS och Evo Morales svar på allt
detta har varit att återigen söka kompromisser. Morales har gått så långt som
att göra omröstningen om konstitutionen
(som ska hållas senare i år) till en
folkomröstning om sin egen position som
president. Och tills dess vill han göra vad
som krävs för att lugna guvernörerna. En
serie möten, hittills utan några som helst
resultat, har därför hållits mellan honom
själv och de upproriska under januari och
februari. Här har guvernörerna taktiskt
hållit god ton. I bakgrunden är det alltför
tydligt att upprustningen inför ett mer
avgörande slag mot Morales fortgår.
Arméns roll
Det som i nuläget tycks hindra
högerkrafterna är sannolikt deras
oförmåga att i nuläget få med sig armén
på projektet att störta Morales i en
militärkupp. Armén har traditionellt
spelat en viktig roll i boliviansk politik.
Morales å sin sida litar blint på att armén
ska försvara regeringen mot högern.

Det är ett ytterst farligt spel.
Generalernas lojaliteter med den gamla
eliten består givetvis. Massrörelsen i
Bolivia måste inse att den bara kan lita
till sin egen kraft. Ett försvar mot
kontrarevolutionen måste byggas upp
baserat på arbetar- och indianorganisationerna. Den tid som den vunnit
genom sina enastående mobiliseringar
och sitt hjältemod måste nu användas väl.
Krav på och initiativ till att bryta
ryggraden av de kontrarevolutionära
grupperingarna måste ställas och
genomdrivas. Och framförallt – kampen
för ett arbetarnas och de förtrycktas eget
revolutionära massparti, ett parti som
förmår att leda ett proletärt uppror mot
den borgerliga statsmakten och ersätta
denna med arbetarnas och de förtrycktas
eget revolutionära styre, måste inledas
här och nu.
Gunnar Westin
Johan Karlsson

Blir Chavez nya parti
socialistiskt?
Ett partiprogram kan liknas vid en planritning över en byggnad som man har
ritat i förväg och som sen kommer att
användas vid uppförandet av själva
byggnaden. Om man från början har
framställt en felaktig planritning med
många misstag kommer byggnaden troligen att rasa ihop
innan den har blivit färdigbyggd. Å andra sidan innebär
en korrekt ritning inte per
automatik att byggnaden kommer att byggas på rätt sätt. Man
kan fortfarande göra allvarliga
misstag under själva byggprocessen. Samma gäller för ett
partiprogram som i sig utgör en
planritning över revolutionen.
Ett korrekt program utgör på
samma sätt en förutsättning och
inte en garanti för en framgångsrik revolution.
Varje revolution behöver ett
revolutionärt parti och varje parti behöver
å sin sida ett korrekt program. Den partibyggande processen som drivs av den
venezuelanska revolutionen har antagit
en paradoxal och motsägelsefull form.
Presidenten Hugo Chávez är tvingad att
bygga PSUV (Venezuelas Förenade
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Socialistiska Parti) av två orsaker. Den
första är att han behöver en massorganisation för att skydda sin regim från angrepp från den inhemska reaktionen och
framför allt från imperialisterna. Den
andra är att han förstår att ett parti kom-

mer att byggas av arbetarna med eller
utan medverkan av hans regim. Vilket
behov som fanns av ett revolutionärt parti
bevisas av faktumet att över 5,7 millioner
venezuelaner gick med i PSUV från mars
till september 2007. Och då ska man
komma ihåg att Venezuelas sammanlagda befolkning bara uppgår till runt 28

millioner. En otrolig utveckling! Att stå
vid sidan om av en sådan process skulle
vara helt förödande för Chávez – det
skulle vara lika med att låta andra krafter,
kanske även kommunister, få inflytande
bland massorna.
Den
12
januari
sammankallades
en
kongress för PSUV där
partiets
provisoriska
ledning, sammansatt av
de främsta chavisterna,
ställde sitt programförslag inför partiet för
diskussion. Kongressen
är planerad att pågå
under 2 månader.
Programförslaget inleds med följande mening: ”[Programmet] tar
för sin utgångspunkt
kamp för- och ovillkorligt försvar av den
bolivariska revolutionens regering, som
leds av presidenten Hugo Chávez...”
Detta betyder att oavsett vad Hugo
Chávez gör så är det per automatik rätt
och befogat. Samtidigt så företräder han
en del av de inhemska kapitalister vilket
kan tyckas minst sagt oroväckande med

tanken på att PSUV byggs för att utföra
den socialistiska revolutionen i direkt
konflikt med just dessa kapitalister. De
som är inte övertygade om att Chávez
representerar en del av kapitalistklassen
och de som tror att han företräder arbetarnas socialistiska revolution får
helt enkelt läsa resten av hans
programförslag.
Populism
istället
för
marxism
I stället för proletärer så borde
revolutionen enligt programförslaget utgå ifrån hela folket.
Detta kan inte vara tydligare
beskrivet och betonas många
gånger i den förhållandevis korta
texten. Och med folket menas:
”arbetare.... små- och medelstora
bönder, små industriell- och
handelsbourgeoisien”. I stället
för marxism har vi här ren
populism
–
alla
klasser
gemensamt mot imperialismen.
Hur ska arbetarna ta makten
om det inte är de som är
revolutionens ledare? Det ska de
enligt programmet inte överhuvudtaget
göra.
Programförslaget säger uttryckligen:
”PSUV:s program har som sitt
mål att förverkliga parollen 'för att göra
slut på fattigdomen så måste man ge
makten till de fattiga', eller rättare sagt: åt
folket.”
Hur ska denna makt organiseras? Programmet förklarar direkt: ”Detta betyder,
bygg en regering som är baserad på de
Folkliga Rådens makt, där arbetare,
bönder, studenter och folkliga massor själva utövar den
politiska makten.” De Folkliga Råden som blir klassöverskridande organisationer, och detta påpekas flera
gånger, har tydligen ingenting att göra med arbetarråden eller sovjeterna som är
arbetarnas och böndernas
klassorganisationer
under
proletariatets ledning. Hur
man genomför klasskamp
och bygger socialism med
klassöverskridande organisationer – det har historien
visat för oss alltför många
gånger. Sådana experiment
slutar vanligen med en
massaker på arbetarna.
Man tar populismen som
sin utgångspunkt och man slutar tillika
med populismen. De ledande chavisterna
vill ha socialism utan arbetarnas makt
och vid det här läget borde man därför
inse klart vem dessa människor representerar och vem de försöker föra bakom
ljuset.
Programmet i sin helhet innehåller
lika många motsättningar som det finns

mellan de klasser som det försöker sammanföra. Det är en enastående smörja.
Privategendomen blandas där med upphävandet av värdelagen, Marx med bibeln, planerad med oplanerad ekonomi,
internationalism med populism, socialism

med bolivarism osv utan slut. Vid alla
sådana oenigheter i programmet, närhelst
skulle arbetarnas intressen gå emot borgarnas, då antar vi att man får hänvisa till
den ovan citerade första meningen som
överlåter tolkningen av allt till Hugo
Chávez själv. Och vi är inte ett dugg

tveksamma om vilken sida han kommer
att välja i vartenda specifikt fall.
Programförfattarna har verkligen bemödat sig med att krydda denna smörja
med begreppet socialism i vartenda
stycke så att programmet skulle gå att
svälja även för arbetarna. Men deras
socialism är falsk. Vad för slags socialism det handlar om ser vi ur det faktum
att den kommer att i sig uppta: ” från

Simon Bolivars doktrin i synnerhet hans
anti-imperialistiska vision...; från Simon
Rodriguez, hans kamp för en frigörande,
folklig utbildning för alla; och från Ezequiel Zamora hans... konfrontation med
oligarkiska krafter och hans program av
socialt skydd.”
Alla tre av dem var
borgerliga förkämpar från
början av 1800-talet. Simon
Bolivars anti-imperialistiska
vision handlade om de
Latinamerikanska borgarnas
kamp för självständighet och
oberoende från den spanska
adeln, Rodriguez ”frigörande
utbildning” är inget annat än
den, på 1900- och 2000-talet
numera välkända, borgerliga
utbildning som till borgarna
ger möjligheten att ägna sig åt
vetenskap och konst medan
den till arbetarna ger rätten att
bli uppfostrade och disciplinerade för att tjäna just
dessa borgare. Vad Zamoras
sociala skydd innebar i början
av 1800-talet, det vill vi inte
ens befatta oss med. Plötsligt
ser den bolivariska revolutionens socialism ut som en
blek kopia av det tidiga 1800talets levande kapitalism. Och
kan det vara annorlunda med
tanken på vilken klass som de ledande
chavisterna företräder? Vad annars återstår det för den del av de inhemska venezuelanska borgarna, som vill inte leva
under imperialismens ok, än att försöka
återvända till den nationella kapitalismens glansperiod? I denna bemärkelse är
deras program mycket
logiskt men det visar
sig just därför vara
fullständigt odugligt,
värdelöst och ytterst
skadligt för 2000talets arbetarklass. Vi
ämnar inte återvända
där vi startat för 200
år sen!
Vi tror inte att
Chávez någonsin kan
åstadkomma detta –
hans programförslag
är ur detta avseende
helt utopiskt – men
om han ges tillfälle att
försöka
förverkliga
det genom PSUV
kommer hans bolivariska revolution direkt
att leda till den verkliga venezuelanska sociala revolutionens
krossande. För att det inte ska hända är
nu proletärernas avantgarde skyldigt att
inom PSUV, dvs inför arbetarna, med
alla krafter avslöja och demaskera detta
kontrarevolutionära programförslag.
Senad Kadic
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Irak:
Fortsatt motstånd mot
ockupationen trots splittringar
in i och försvara Iran vid händelse av en
amerikansk attack. Samtidigt har Al Sadr
genomfört utrensningar av de krafter
inom milisen
som
motsatt
sig
omfamnandet av USA.

Situationen för vanliga människor i Irak
är fortfarande mycket svår. Landet har
förlorat 14000 läkare sedan 2003. 2000
av dem har mördats och 12 000 har flytt
från landet. Hälsoläget och de sanitära
förhållandena är också dystra. Exempelvis saknar 90 % av sjukhusen grundläggande medicinsk utrustning och 70 %
av befolkning saknar rent vatten.
Det står dock ganska klart att själva
kriget i Irak den senaste tiden förändrats.
Under den första delen av 2007 utmärkte
sig situationen i Irak av ett allt starkare
motstånd mot ockupationstrupperna och
man kunde minst sagt säga att USA kört
fast. Tyvärr var det sekteristiska våldet
mellan i synnerhet shiitiska och
sunnitiska miliser ett annat utmärkande
inslag liksom attentat som drabbade
civila. Det sekteristiska våldet verkar
numera ha avtagit ganska mycket,
åtminstone av medierapporteringen att
döma. Det har rapporterats om betydligt
färre attacker. Det är också uppenbart att
motståndet försvagats eftersom antalet
döda amerikanska soldater har sjunkit
kraftigt. För ett år sen kunde dödsiffran
ligga kring 100 soldater per månad. I
januari dödades 38 amerikanska soldater
och det var också en ökning jämfört med
december då dödsiffran var 23. Den
totala dödssiffran för amerikanska
soldater ligger på strax under 4 000.
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Principlösa
kompromisser
med USA-imperialismen
Orsakerna till att motståndet åtminstone
för tillfället försvagats är att en del av de
tidigare
motståndsgrupperna
nu
samarbetar med Ockupationsmakten. Ett
exempel på detta är AL-Sahwagrupperna,
en Sunnidominerad milis som tidigare
kämpat mot ockupationsmakten men som
nu samarbetar med densamma. Många av
medlemmarna är tidigare sympatisörer
med Bathpartiet och har varit soldater i
Saddam Husseins armé. USA betalar dem
för deras samarbete med 300 dollar i
månaden per person. Man kan ju fråga
sig hur många av milisens 75 000
medlemmar som ställt upp och samarbetat om det inte vore för pengarna.
Detta är en ny taktik från USA:s sida när
man uppenbarligen inte lyckats kuva
motståndet millitärt. Även den shiitiska
Mahdi-milisen under ledning av den
tidigare upprorsledaren Moqtada Al Sadr
har har temporärt slutit fred med USA.
Det har från ledare i milisen talats om att
lägga ner vapen och försonas med
ockupationsmakten. Redan i augusti
beordrade Al Sadr milismedlemmarna att
upphöra med alla militära operationer
mot irakiska regeringsstyrkor och
amerikanska styrkor. Ledarna har också
dragit tillbaka sitt tidigare hot om att gå

Opålitliga
krafter
i
motståndsrörelsen
Arbetarmakts hållning gentemot det
irakiska motståndet har varit att ge alla
grupper ett ovillkorligt men kritiskt stöd
så länge de bekämpar ockupationsmakten
– även om de har en politik som vi inte
stödjer (t.ex. islamister och baathister).
Den senaste utvecklingen bekräftar det
korrekta i att inte politiskt underordna sig
den nuvarande ledningen för motståndet.
Inte bara därför att vi har helt skilda
politiska mål, utan också för att den
senaste raden av kompromisser visar att
de inte är pålitliga i kampen mot
imperialismen. Det är för övrigt ingen ny
företeelse att islamister och baathister
samarbetar med USA. Baathpartiet var ju
allierat med USA under kriget mellan
Iran och Irak och islamister i
regeringsställning (t.ex. Saudiarabien)
samarbetar och har länge samarbetat med
USA. Det här ska naturligtvis inte hindra
oss från att återigen ge dessa grupper
kritiskt stöd ifall de skulle börja bekämpa
ockupationsmakten på nytt. Men då som
nu är det kommunisters uppgift att kämpa
för att organisera arbetare, bönder och
förtryckta som en självständig kraft,
oberoende av de borgerliga krafterna, i
motståndet.
Framgångar för motståndet
Det har också inträffat en del positiva
saker när det gäller motståndet. Ett
problem med motståndet har varit
splitringen, men på den punkten har det
skett vissa förbättringar. Man kan i en
artikel i Proletären (31/10 2007) läsa att
olika motståndsgrupper har gått samman
i fyra olika block. Som tidigare nämnts
inträffade under januari en inte obetydlig
ökning av antalet döda amerikanska
soldater jämfört med december. Det var
en vändning efter att dödssiffran under
fyra månader sjunkit och det skulle kunna
vara ett tecken på att motståndet återigen
börjar stärkas.

Trots att visa grupper bytt sida och
numera samarbetar med ockupationsmakten så finns det motstånd kvar och de
som fortfarande bekämpar ockupationsmakten måste vi stödja ovillkorligt men
inte okritiskt. Vi måste vara för ett
omedelbart tillbakadragande av alla
trupper och avisa alla samarbeten och
kompromissar med imperialisterna. Med
tanke på USA:s blodiga historia och det
lidande de orsakat och orsakar Irak talar
ingenting för att ett samarbete med dem
skulle vara de irakiska massorna till
gagn. Vi har Gulfkriget och de efterföljande sanktionerna mot Irak som
kostade livet på över en halv miljon
irakiska barn. Ockupationsstyrkornas
våld har kostat flera hundratusen livet
(enligt vissa uppskattningar över en
miljon) och ödelagt infrastukturen, gjort

sig skyldig till systematisk tortyr av
fångar osv. USA:s flygbomningar ökade
under 2007 med 500 %. Under 2006
utfördes 229 flygbombningar och 2007
utfördes hela 1447.
För
ett
revolutionärt
socialistiskt motstånd!
Guerrillaismen har varit ett starkt inslag i
det irakiska motståndet. Vad som behövs
är ett socialistiskt motstånd som drar in
de irakiska massorna i kampen. Det är
bara en socialistisk revolution i Irak och
hela regionen som på sikt kan lösa
mellanösterns problem och en gång för
alla göra slut på imperialismen. Men ska
man vinna de irakiska massornas stöd
måste socialister vara beredda att stödja
det motståndet idag, utan att för den

sakens skulle inte våga kritisera och inte
heller politiskt underordna oss det.
Kommunister måste därtill ställa sig i
spetsen för kampen för demokratiska
rättigheter, ta strid mot angreppen mot
kvinnornas ställning och försvara
arbetarklassen mot kapitalets angrepp.
*För ett omedelbart villkorslöst
tillbakadragande av alla trupper avvisa alla överenskommelser och
kompromisser
med
ockupationsmakten.
*Ovillkorligt kritiskt stöd till alla
som bekämpar ockupationsmakten, för
en antiimperialistisk enhetsfront och
ett socialistiskt ledarskap.
Johan Karlsson

Katastrofen i Gaza
Vad har hänt – och hur kan Gaza befrias?
Invånarna på den så kallade
Gazaremsan, eller Gaza, en yta stor
som en fjärdedel av Öland i
Palestina, har fått lida svårighet
efter svårighet. De har ockuperats
av Storbritannien och Egypten och
har fått utstå allt vad Israels
rasistiska och pro-imperialistiska
politik
inneburit.
När
det
palestinska folket i valen till den
Palestinska myndigheten år 2006
röstade fram Hamas, ett islamistiskt
parti som sågs som mer militant och
som en väg framåt i kampen för
Palestinas frihet, straffades man med
internationella sanktioner och ekonomisk
bojkott. Detta trots att bland annat Carl
Bildt kunde intyga att valen var fria och
demokratiska. Man röstade helt enkelt på
”fel parti”, och fick lida därefter. Efter
valen tog det mer Israel-vänliga partiet
Fatah över makten i den Palestinska
myndigheten, och efter ett bittert inbördeskrig kontrollerar nu Hamas Gaza, och
Fatah Västbanken.
I januari i år försvårades situationen
för Gazas befolkning ytterligare. Som ett
svar på att Hamas skickat raketer mot
israeliska områden beslutade Israel att
totalt belägra Gaza. Områdets invånare
var redan illa utsatta, och till stor del
beroende av bistånd, och efter tillslutningen av Gaza fylldes tidningarna av
rapporter om den katastrofala situationen:
Sjukhus som inte kan behandla sina
patienter, svältande människor, elektricitetsbrist, vattenbrist, total förödelse.
Israel har också under januari angripit
Gazas befolkning med bombflyg. Israels

försvarsminister, Ehud Barak, kommenterade torrt att ”Jag bryr mig mer om att
vi får lugn och ro än att de får lugn och
ro.”
Arbetare, ungdomar och solidaritetsaktivister världen över visade dock sin
solidaritet med systrar och bröder i Palestina. I städer över hela världen, inklusive
Stockholm, samlades man till demonstrationer och protester för att fördöma Israels politik och kräva ett stopp på belägringen. Gaza fick också ett visst andrum i
och med att Hamas sprängde en öppning
i gränsen mellan Gaza och Egypten, och
enligt FN utnyttjade uppemot hälften av
områdets nära 1.5 miljoner invånare
tillfället för att köpa nödvändiga livsmedel och liknande. Hålet i gränsen täpptes
dock till, och i skrivande stund diskuterar
Israel att bygga en stark mur efter sin
gräns mot Egypten.
Den senaste utvecklingen i Palestina
bevisar återigen vad socialister alltid
hävdat: att den borgerliga demokratin
upphör att gälla så snart den hotas, som

när man röstar ”fel”. Fatahs eftergiftspolitik under Abbas handlar om att erkänna
Israels etniska rensning av Palestina, och
cementera Palestina som en ministat,
uppstyckad och avväpnad. Israels sionistiska politik betyder i praktiken rasism,
mord i masskala och förtryck av palestinierna.
Hamas vann det palestinska valet och
är lika demokratiskt tillsatt som Israels
krigsregering, och även om revolutionära
socialister motsätter sig deras till stora
delar reaktionära politik försvarar vi
ovillkorligt deras rätt att försvara sig mot
Israels angrepp. Sprängningen av muren
var inget annat än ett hjältedåd, och
förtjänar att hyllas som ett sådant. Vi
måste tvinga Västmakterna, inklusive
Sveriges regering, att erkänna Hamas,
och folket i de arabiska länderna måste
pressa sina regeringar att snarast undsätta
Gazas befolkning med förnödenheter. Att
många araber i länderna som omger
Palestina solidariserar sig med Gaza
råder det ingen tvivel om.
Så länge blockaden av Gaza fortgår,
så länge Abbas fortsätter att sälja ut den
palestinska frihetskampen, och så länge
Israel fortsätter sin folkmordspolitik,
måste arbetarklassen och förtryckta
världen över kraftfullt protestera, bojkotta israeliska varor och på alla sätt tvinga
imperialismen till reträtt. Palestiniernas
sak är vår. Krossa sionismen, ned med
blockaden – och seger åt det palestinska
folket!
Svante Persson
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Sovjetmaktens
första månader
Revolutionens spridning
Skildringar av Oktoberrevolutionen 1917
fokuserar oftast på händelserna i Petrograd. Det är naturligt då revolutionens
viktigaste avgöranden skedde där, i den
dåvarande huvudstaden, men är samtidigt
missvisande. Inte minst har det underlättat för antikommunister att hävda att det
var en typisk statskupp. I själva
verket – även om vi bortser från att
det var det starka masstödet från
arbetare och soldater i Petrograd
som gjorde revolutionen där till en
relativt smärtfri process – fanns det
ingen tillräckligt centraliserad statsmakt som man bara kunde ta över i
centrum för att sedan styra landet
med.
De revolutionära krafterna var
tvungna att ta makten på otaliga
platser, ibland med handfast stöd
från starkare revolutionära fästen,
men för det mesta främst genom
lokala krafter. I flera städer som
dominerades av industrier, och
således av arbetarklassen, som
Ivanovo-Vosnesensk skedde det lika
enkelt som i Petrograd. På andra håll,
exempelvis i Moskva, där revolutionens
motståndare var mera samlade och revolutionärerna mindre beslutsamma, krävdes det hårdare strider. Utanför städerna
var de revolutionära krafterna svagare,
men det var å andra sidan för det mesta
också kontrarevolutionen. Revolutionen
spreds de följande månaderna, med arbetaruppror i Rostov i december, över
Sibirien från Krasnojarsk 29 oktober till
Vladivostok i februari – med allvarliga
strider endast i Irkutsk – samt i Jekaterinodar i södra Ryssland i mars 1918. Detta
om något vederlägger alla påståenden om
att det var frågan om en liten sammansvärjning snarare än ett enormt
massuppror.
Bildandet av en sovjetregering
”All makt åt sovjeterna” hade av de breda
massorna uppfattats som en paroll för en
socialistisk koalitionsregering, som uteslöt alla öppet borgerliga krafter. Man
kan inte heller förneka fördelarna med att
samla alla som stod för socialism i en
front. Under Kornilovs kupp hade kontrarevolutionens ömklighet gentemot de
arbetande massornas enighet visat sig. En
socialistisk regering kan dock inte nöja
sig med att existera i princip, utan måste
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ha ett bestämt program.
Mensjevikernas och socialistrevolutionärernas (SR) ledningar må ha haft de
högsta ideal, men i sin faktiska politik
hade de stött såväl den ryska arméns
junioffensiv i det fortsatt imperialistiska
världskriget som upplösandet av den
finska lantdagen – världens första folk-

valda parlament med socialistisk majoritet! – då denna använde sina elementära
demokratiska rättigheter utan att vänta på
den konstituerande församlingen.
Bolsjevikerna hade en annan uppfattning, nämligen att de socialistiska idealen
bäst tjänades genom att genast stödja
agrarrevolutionen mot godsägarna, genom att befria alla förtryckta nationaliteter, stoppa världskriget och framför allt
med alla krafter kämpa för världsrevolutionen. Det var således ogörligt att ena
Lenin och Kerenskij i en regering. En
stor del av bolsjevikpartiets ledning –
Kamenev, Rykov, Nogin med flera – var
beredda till avsevärda eftergifter för att
säkra en bred socialistisk koalition. Det
var dock inte lätt, då mensjevikerna och
SR hade visat sitt motstånd mot Oktoberrevolutionen genom att lämna andra
allryska sovjetkongressen.
Snarare än att försöka vinna de mindre
oförsonliga av revolutionärerna till en
kompromisslösning – vilket mycket väl
kunde ha varit möjligt – gjorde de
gemensam sak med borgarna, officersaspiranterna och Kerenskij i ett försök att
störta den nya sovjetmakten. I förhandlingarna om en socialistisk koalition var
de beredda att bilda en regering utan
liberalerna, men krävde att bolsjevikerna
uteslöts – samt att sovjetkongressens

dekret drogs tillbaka och att de röda
gardena upplöstes. Med andra ord att ett
streck ströks över oktober.
I takt med att den nya sovjetregeringen befäste sin position blev de moderata
socialisterna mindre oförsonliga, men
fortsatte att kräva att bolsjevikerna –
valda av sovjetkongressen – skulle få en
minoritetsposition i en
regering som Lenin och
Trotskij uteslöts ur. En
kort kris uppstod i
bolsjevikpartiet,
där
Lenins
ståndpunkt
segrade med stöd inte
minst av medlemmarna
från Petrograd, och
förhandlingarna
med
högersocialisterna
avbröts. I december
bildades
en
mer
begränsad koalition, när
vänsterflygeln av SR,
den
som
stödde
sovjetmakten, bildade ett
eget parti och trädde in i
regeringen.
Sovjetregeringens program
Andra allryska sovjetkongressen hade
fattat de beslut som de moderata socialisterna ständigt hade uppskjutit med hänvisningar till den i framtiden hägrande
konstituerande församlingen. Den mest
brännande frågan var den om fred. Gentemot världskrigets slakt på miljontals
arbetare och bönder krävde sovjetkongressen en omedelbar demokratisk fred –
utan krigsskadestånd, utan ockupationer
och med full rätt för alla förtryckta nationer att själva avgöra sina öden.
Jorddekretet nationaliserade all jord
och gav bondekommittéer rätt att fördela
den. Att stycka upp stora jordbruk i
smådelar var förvisso en tillbakagång ur
socialistiskt perspektiv, men i ett slag gav
åtgärden klartecken till förintandet av
adelns makt på landsbygden. I brist på
kollektiv socialistisk kamp från böndernas sida var åtgärden en nödvändig eftergift – och avgörande för revolutionens
stöd på landsbygden. Hur mycket bönderna än motsatte sig de kommande
rekvisitionerna av säd under inbördeskriget fanns det inget de fruktade mer än
godsägarnas återkomst – som tenderade
att bli ett faktum varhelst de vita arméerna drog fram.

Bland kongressens första åtgärder,
som om än sympatiska visade sig mindre
realistiska i ett uppblossande inbördeskrig, fanns också avskaffandet av dödsstraffet samt den fulla demokratiseringen
av armén.
Sovjetregeringens första
tid vid makten fylldes, som
det anstår en revolutionär
regering, av en lång rad
revolutionära dekret. Redan
sovjetkongressen hade gett
sitt stöd till alla nationers
självbestämmanderätt. Med
andra ord: medan de föregivet demokratiska västmakterna inte drog sig för att
terrorbomba
de
fattiga
bönderna i sina kolonier så
snart dessa försökte stå upp
för sina rättigheter gav
bolsjevikerna sitt fulla stöd
till koloniernas frihetskamp.
Det bör dock nämnas att
detta inte uteslöt direkt stöd
till andra nationers revolutionära rörelser, ett vanligt
missförstånd
hos
nationalistiska och idealistiska
”leninister”. De ledande
bolsjevikerna
var
revolutionära internationalister i
första hand, och teorin om
varje lands separata väg till
socialismen hade inget som
helst stöd.
Vidare antogs lagar som
rev ner hela den hierarkiska
rangordningen av människor
som tsarimperiet byggt på.
De sociala stånden avskaffades liksom de besuttnas alla privilegier. De
gamla domstolarna upplöstes och ersattes
med folkvalda, åtal mot barn under 17 år
förbjöds – och alla lagar som gick emot
det socialistiska minimiprogrammet
förklarades ogiltiga. Arbetslöshetsersättning infördes, liksom två veckors semester, kyrkan skildes från staten och utbildningen skildes från kyrkan.
Inte minst genomfördes det mest omfattande programmet någonsin för lika
rättigheter för kvinnor. Rätt till skilsmässa på endera partens begäran infördes,
liksom lika rätt för kvinnor att väljas till
alla poster – och när den allmänna vapenträningen för arbetare och bönder genomfördes gavs kvinnor lika rätt, om de så
önskade, att bära vapen. Vidare förbjöds
barnäktenskap – och den absurda kategorin ”oäkta barn” avskaffades. De kommande åren skulle se vidare åtgärder i
dessa riktningar som att aborter gjordes
lagliga och homosexualitet tilläts. Alla
former av diskriminering på grund av
ursprung, kön, etnicitet eller religion
förbjöds.

Bolsjevikerna hade i den rådande situationen inte för avsikt att genast socialisera ekonomin. Arbetarkontrollen gjordes
till lag som ett steg mot arbetarstyre, och
bankerna nationaliserades. I övrigt konfiskerades företag i första hand när deras

ägare försökte sabotera ekonomin, och
lokala sovjeter gavs rätten till dylika
åtgärder. Den systematiska, storskaliga
nationaliseringen skulle dröja till sommaren 1918, som svar på kapitalisternas
vägran att samarbeta med arbetar- och
bondemakten.
Den konstituerande församlingen
Revolutionärerna, inklusive bolsjevikerna, hade förutsatt att en konstituerande
församling skulle tillsättas av den segerrika revolutionen. Samtidigt hade de
naturligt nog inte haft någon utarbetad
plan för hur det revolutionära styret
skulle se ut. Det hade allmänt förutsatts
att det konsekventa genomförandet av
alla demokratiska åtgärder skulle vara ett
stöd åt den socialistiska kampen.
Samtidigt hade redan Plechanov, när
han fortfarande talade för en enad rysk
socialdemokrati, betonat att revolutionens
intressen i slutändan var viktigare än

varje enskilt progressivt krav. Så hade
också Lenin vid sin återkomst till Petrograd i april 1917 hävdat att den revolutionära makten måste bygga på sovjeterna.
Parollen om den konstituerande församlingen fortsatte dock att användas, och
inte ens bland bolsjevikerna fanns någon riktigt klar
uppfattning om vilken roll
den skulle spela efter
revolutionens seger.
När församlingen valdes efter revolutionen och
sammankallades i januari
uppstod
motsättningen
emellertid på ett mycket
konkret plan. Sovjeterna,
som mest direkt representerade de revolutionära massornas kamp,
krävde beslutsamma åtgärder för fred, för jord
och för att lösa försörjningskrisen i de arbetandes
intresse.
Konstituerande
församlingen dominerades
däremot av SR, som
fortsatte att värja sig mot
beslutsamma åtgärder och
visade en ständig beredvillighet att kompromissa
med borgarna. Det var
nödvändigt att välja var
den högsta makten skulle
utgå ifrån, och det valet
föll på sovjeterna.
Inte
heller
som
representativt organ var
församlingen pålitlig. Den
dominerades av SR, som
hade fått 40 % av rösterna
med en snäv definition och
58 % av rösterna om de
grupper som var bundna till partiet räknades – däribland det ukrainska SR, som
dock inte kom till församlingen. Partiet
var framför allt ohjälpligt splittrat mellan
höger- och vänsterflyglarna. Vänstern
hade nyligen bildat ett nytt parti, som nu
samregerade med bolsjevikerna, och trots
att dess företrädare var dåligt representerade på konstituerande församlingens
vallistor – sammanställda som gemensamma SR-listor före Oktoberrevolutionen – dominerade de numera bondesovjeterna.
Således var det inte bara bolsjevikerna
med sina 25 % av rösterna som upplöste
församlingen. Förutom att de 25 % representerade en stor majoritet av arbetarklassen samt dominerade bland soldaterna på de viktigaste fronterna, hade de i
detta stöd av vänster-SR samt mindre
vänstergrupper som anarkisterna – liksom
de flesta lokala sovjeter.
Jens-Hugo Nyberg
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Regeringen till nya
angrepp mot flyktingar
”Frihet genom arbete”
à la liberala folkpartiet?

Folkpartiet fortsätter sin bana som det av
regeringspartierna som ivrigast lägger
fram förslag som spelar på de mer reaktionära samhällsstämningarna. Nu har
man fått med sig de övriga partierna i
koalitionen på ett förslag som syftar till
att begränsa anhörighetsinvandringen.
Förslaget har, precis som i fallet med
angreppet på A-kassan och sjukersättningen, packeterats om i en form som
skall göra det mer lättsmält även för dem
som värjer sig mot beskyllningar om
rasism. Rent konkret vill man försvåra
möjligheten för invandrare och flyktingar
att få möjlighet att även ta hit sina familjer genom att av dessa kräva både fast
bostad och fast jobb innan detta kan
komma på tal. Den officiella förklaringen
lyder att denna reform syftar till att skapa
fler jobb! Inte särskilt orginellt kan den
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som följt regeringspolitiken konstatera.
Nyamko Sabuni har meddelat att det
skall göras undantag för skyddsbehövande flyktingar. I de fall där regeringen idag
med gott samvete (av allt att döma efter
papegojan Tobias Billströms olika utspel)
skickar tillbaka irakiska flyktingar till
den ”demokrati” som bl.a. svenska vapen
bidrar till att bomba fram, så får förslaget
inga direkta konsekvenser. Men givetvis
kommer det att bidra till de tragedier som
många flyktingar går igenom, när familjemedlemmar som annars kanske skulle
ha en möjlighet att komma ut ur en
hopplös situation förhindras.
Regeringen agerar också inkonsekvent
i förhållande till sin egen politik. I allt
övrigt så är den ingen vän av de fasta
trygga anställningar som nyanlända nu
måste besitta för att få ta hit sina närmsta.

Tvärtom syftar hela arbetsmarknadspolitiken till att öka den grupp av desperata
människor som skall förmås att ta vilka
skitjobb som helst. I allt väsentligt är
förslaget dock helt i linje med Folkpartiets dåligt förtäkta ambition – att föra en
politik som syftar till att ”ställa krav på”,
dvs dubbla krav, på de invandrare och
flyktingar som det svenska kapitalets
arbetsmarknad inte förmår och i många
fall inte tycks vilja ”integrera”. Det är
tydligt att regeringen, här genom att
kopiera delar av Dansk Folkepartis agenda, avser att driva en alltmer hårdför
politik mot asylsökande som ett sätt att
hålla tillbaka Sverigedemokraterna.
Gunnar Westin

