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Anfall är bästa
försvar
heter det i ett gammalt ordspråk. Dessa
ord sammanfattar på ett utmärkt sätt den
inställning som måste genomsyra aktivister inom arbetarrörelsen och vänstern om
vi ska kunna slå tillbaka regeringen
Reinfeldts offensiv mot arbetarrörelsens
landvinningar.
Hur ska vi kunna bjuda motstånd? Det

är den fråga som många aktivister ställer
sig.
Varje verkligt effektiv kampanj måste
börja med insikten att den politik som
regeringen hittills visat upp bara är de
första stegen i ett systematiskt nedbrytande av våra landvinningar under åtminstone de senaste femtio åren. Skapandet

av en sektor med låga löner, speciellt
inom service, privatisering och därmed
förvandlingen till varor av sjukvård och
utbildning plus undergrävandet av fackens ställning är avgörande åtgärder om
den svenska kapitalismen ska kunna klara
sig i konkurrensen på världsmarknaden.
En kampanj med massmobiliseringar,

strejker och ockupationer av arbetsplatser
är absolut nödvändig för att tvinga regeringen att ta tillbaka de försämringar som
redan genomförts. Ett nederlag för regeringen i en viktig fråga skulle sätta ett
frågetecken inför dess förmåga att
genomföra återstoden av dess program.
På längre sikt innebär det också att en
effektiv kampanj för att försvara våra
rättigheter och vår levnadsstandard oundvikligen kommer att utmana inte bara
regeringens rätt att styra utan också
kapitalismen som system. Kampen är
alltså politisk och därför behöver den en
politisk ledning som strävar efter att
störta kapitalismen.
Detta innebär för revolutionära socialister att kampanjen måste utformas så att
den kan förbereda arbetarklassen, både
politiskt och organisatoriskt, för att övergå till anfall och ersätta kapitalismen med
socialism som grundas på arbetarråd och
en demokratiskt planerad produktion. Det
är nödvändigt att i fackföreningar, hyresgästföreningar, ungdomsorganisationer,
kvinnogrupper, föreningar för arbetslösa
och olika kampanjer argumentera för
följande:
• Massmobiliseringar mot regeringens
politik ska beslutas av demokratiska
massmöten.
• Alla ledare måste kunna ställas till
ansvar av massmöten och vara avsättbara.
• Lokala, regionala och nationella
kampanjer måste samordnas genom
kommittéer som består av valda delegater.
• Direkt aktion baserad på massmobiliseringar, strejkvakter och ockupationer
för att förhindra genomförandet av regeringens arbetarfientliga politik.
• Försvara alla – som exempelvis Per
Johansson som avskedades av Connex –
som försvarar arbetarklassens intressen.
• För en obegränsad generalstrejk mot
försämringarna. Kräv att ledarna organiserar en sådan strejk. Aktivister på basplanet måste samtidigt arbeta för att
bygga gräsrotsgrupper som kan agera
självständigt.
18 september
Flera fackliga avdelningar inom LO och
lokala fackliga klubbar har startat ett
nätverk för att organisera omfattande protester den 18 september mot regeringens

politik. Arbetarmakt har flera kritiska
synpunkter på uppropet, men vi stöder
det ändå kritiskt som ett uttryck för en
begynnande protest inom arbetarrörelsen
mot både s-, v- och LO-ledningens passivitet inför borgarnas allt snabbare nedbrytning av centrala landvinningar. Det är
verkligen hög tid att radikala medlemmar
i LO och även andra fack sluter sig samman för att skapa en rörelse som kan
organisera ett aktivt motstånd.
Vår kritik gäller framför allt ett par
punkter.
Perspektivet i uppropet är präglat av
illusionen att arbetarklassen tidigare haft
den politiska makten i landet genom
socialdemokratins långa regeringsinnehav. De socialdemokratiska ledarna har
alltid fört en borgerlig politik i allians
med stora delar av den svenska borgerligheten. Socialdemokratin är ett borgerligt arbetarparti, ett parti som organiserar
och politiskt dominerar den svenska
arbetarklassen men som för en borgerlig
politik.
I uppropet finns också en stark förtröstan på att LO-ledningen kan övertygas eller i bästa fall pressas att ta initiativ
till så omfattande protester att Reinfeldts
regering backar och ger upp sitt stormanlopp. Frågan är varför LO-ledningen
skulle utreda och ta ställning till ”möjligheten att utlysa en politisk strejk”, som
uppropet för fram. Inför försämringarna
av a-kassan hösten 2006 klargjorde LOledningen att politisk strejk inte är tillåten
och att LO-ledningen därför enbart kan
tänka sig att utlysa en politisk strejk i en
situation där den parlamentariska (dvs.
borgerliga) demokratin allvarligt hotas.
Den som kräver att LO-ledningen ska
organisera en politisk strejk mot regeringens politik måste ha klart för sig att
det då handlar om ett grundläggande brott
med LO-ledningens respekt för den
borgerliga statens lagstiftning. Det skulle
vara ett totalt brott med den fackliga
legalism som präglat LO i snart 100 år.
Det är naturligtvis inte helt otänkbart att
LO-ledningen i en tillspetsad situation,
när stora och centrala arbetargrupper
själva tar initiativet och organiserar strejker, kan utlysa en politisk strejk. Men att
redan från början överlåta frågan om den
politiska strejken till LO-toppen är att
satsa på att inget kommer att hända.
Istället måste fackliga aktivister utgå

ifrån att LO-ledningen och den övriga
fackliga byråkratin – som lever gott på att
medla mellan arbete och kapital – inte
kommer att lyfta ett finger för att bryta
med den borgerliga statens lagar – om
den inte är absolut tvingad. Den rörelse
som nu växer fram underifrån måste
därför arbeta på två plan samtidigt – dels
ställa krav på att den fackliga byråkratin,
men också de två borgerliga arbetarpartierna s och v, ska organisera och genomföra det som är nödvändigt för att försvara arbetarklassens intressen, dels börja
organisera en självständig gräsrotsrörelse
som inte gör sig beroende av byråkratin.
Fackföreningarna behöver inte nya byråkrater, inte ens om de säger sig stå till
vänster, utan en facklig opposition som
själv kan ta initiativ och som inte slaviskt
låter sig dompteras av facktopparna.
Septemberalliansen
I Stockholm har Septemberalliansen
bildats för att förbereda protesterna den
18 september. Arbetarmakt har anslutit
sig till nätverket och kommer att aktivt
delta i arbetet.
Även om det nödvändigtvis inte finns
någon motsättning mellan de två initiativen, är Septemberalliansens upprop på
flera punkter bättre. I alliansens upprop
är inte LO-ledningens medverkan någon
förutsättning. Istället har arbetet redan
påbörjats för att organisera protester den
18 september.
Septemberalliansen har vuxit fram ur
förra höstens Måndags-uppror i Stockholm mot försämringen av a-kassan. Dess
syfte är, som det heter i uppropet, ”att
samla till en bred protest mot alla aspekter av regeringens nyliberala högerpolitik”. Exempel på högerpolitiken räknas
också upp: angreppen på a-kassan och
sjukförsäkringen; den orättvisa fördelningspolitiken med enorma skattesänkningar för de rika och de samtidiga sveken mot de arbetslösa, sjuka, pensionärerna, studenterna och andra fattiga grupper med låga inkomster; pigavdraget; utförsäljningen av statliga bolag, allmännyttans hyresbostäder, vård, skola, omsorg och kollektivtrafik; den inskränkta
yttrandefriheten och meddelarfriheten
efter privatisering av offentlig verksamhet; högerregeringens och EU:s helt
otillräckliga miljöpolitik; den reaktionära

Arbetarmakt nr 3 2007
Utges av Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen
Ansvarig utgivare: Gunnar Westin
Postgiro: 47 40 254–0
E-post: info@arbetarmakt.com

2

flykting- och utrikespolitiken.
De gemensamma huvudparollerna är:
”Ett år räcker; Mot högerpolitiken – för
solidaritet och rättvisa; För gemensam
välfärd.”
Septemberalliansen har en egen hemsida – http://www.18september.se – och
vi uppmanar alla som vill kämpa mot
borgarnas politik att vända sig dit och
delta i arbetet för så omfattande protester
som möjligt den 18 september.
Den nödvändiga spridningen av initiativet bör ske genom att dels dra in många
fler fackklubbar, kampanjer och organisationer, dels ta tillfället i akt att knyta an
till den europeiska rörelsen med sociala
forum. Nästa år kommer det europeiska
socialforumet att organiseras i Köpenhamn och Malmö. Det kan bli ett utmärkt
tillfälle att samordna kampen mellan
olika länder i Europa. Angreppen mot
arbetarklassen i olika länder har mycket
gemensamt och när borgarna samordnar
sina angrepp måste vi samordna vårt
försvar.
Vänsterpartiet och Ung vänster har nu
också anslutit sig till Septemberalliansen.
När större fackliga och politiska organisationer deltar måste alliansen se till
att den inte blir offer för utpressning. Om
Vänsterpartiet i kraft av att vara riksdagsparti ställer ultimatum i olika sammanhang riskerar alliansen att bli ett
verktyg för v:s ambition att i opposition
visa ett mer militant ansikte än när man
var en del av socialdemokraternas regeringsunderlag. Inga ultimatum får accepteras – oavsett varifrån de kommer.
Generalstrejken som taktik i
klasskampen
Det krav på en politisk strejk – dvs. en
begränsad generalstrejk – mot den borgerliga regeringens politik, som föreslås
av radikala fackliga aktivister och delar
av vänstern, är ett tecken på att en hel del
aktivister inser att regeringen Reinfeldts
åtgärder inte är isolerade företeelser. De
är en del av en noga planerad offensiv
mot arbetarrörelsens landvinningar. Även
om en strejk skulle kunna få regeringen
att slå till reträtt om privatiseringarna av
offentlig egendom, kan vi vara helt säkra
på att regeringen bara skulle göra en
paus. Så snart omständigheterna medger
skulle regeringen återgå till sin offensiv

eftersom det är detta som det svenska
kapitalet förväntar sig. Vi kan redan höra
att en och annan borgerlig opinionsbildare (som Wolodarski i DN) tycker att det
går för långsamt. Även centern trycker på
för inskränkningar av fackets rättigheter.
Arbetarrörelsens officiella ledning är i
stort sett helt passiv. Hösten 2006 organiserade LO relativt harmlösa protester mot
försämringarna av a-kassan, men därvid
har det blivit. Framöver kommer fler och
fler aktivister att inse att det krävs mer än
demonstrationer och stora ord för att slå
tillbaka den borgerliga offensiven. Den
obegränsade generalstrejken är det bästa
medlet för att slå tillbaka angreppen och
övergå till anfall.
Men kravet på en generalstrejk är inget som vi socialister använder lättvindigt.
I ett land som Sverige, i hög grad industrialiserat och urbaniserat, innebär en
obegränsad generalstrejk att hela samhället lamslås. Staten skulle utan tvivel svara
genom att använda alla sina krafter för att
bryta en generalstrejk. Arbetarklassen
skulle bli tvingad att hitta sätt att försvara
sina organisationer och ledare. En generalstrejk som lamslår hela samhället kan
inte tillåtas lamslå arbetarrörelsen. Det
innebär att vi måste organisera leveranser
av förnödenheter och medel för kommunikationer. I arbetarklassens taktiska
arsenal är därför generalstrejken det näst
främsta vapnet efter upproret. Den ryske
revolutionären Leo Trotskij uttryckte det
som att ”generalstrejken ställer oundvikligen frågan om vem som ska styra i
samhället?”.
Det är därför som Arbetarmakt i kampanjen mot regeringens offensiv inte bara
uppmanar till en generalstrejk utan också
manar till uppbyggandet av gräsrotsorganisationer i fackföreningarna, bildandet
av aktionsråd i de större städerna och
massmobiliseringar som massiva strejkvakter och ockupationer av arbetsplatser.
Det är en sådan taktik som göra det möjligt för arbetarklassen att skapa den
politiska ledning och de organisatoriska
former som kan göra en generalstrejk
framgångsrik.
Men detta är inte det enda sättet som
parollen för en generalstrejk kan användas på. Paradoxalt nog kan parollen, på
grund av sin potential, också användas av
dem som i själva verket vill förhindra en
verklig mobilisering. Genom att hävda att

generalstrejken skulle få bort regeringen,
utan att andra åtgärder vidtas för att få till
stånd en generalstrejk, kan ledare i våra
fackliga och politiska organisationer som
vill framstå som radikala stärka sitt rykte
bland medlemmarna. Eftersom det här
och nu inte finns några tecken på en
generalstrejk kan medlemmarna då dra
slutsatsen att inget egentligen kan göras
för att stoppa regeringen.
Inför ett massivt tryck från medlemmarna, som de riskerar tappa kontrollen
över, kan den fackliga och politiska
byråkratins ledning ta till sig parollen om
generalstrejken. De kommer då att begränsa dess längd och därmed signalera
till regeringen att de bara vill ”lätta på
trycket” bland medlemmarna. Därför är
vi emot kravet på en 24 timmars generalstrejk som sättet att tvinga regeringen till
reträtt och ställa in sin offensiv. Det är
den taktiken som föreslås av Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i deras tidning
Offensiv. Den är felaktig eftersom den
redan från början begränsar generalstrejken till enbart en protest, istället för
en fullständig mobilisering som tar slut
först när regeringen lidit nederlag.
Men det betyder inte att politiska
strejker under en dag inte kan spela en
roll när kampanjen mot regeringens
politik byggs upp. De kan tillsammans
med andra former av mobiliseringar
användas för att stärka arbetarrörelsen,
dra in nya krafter i kampen och skapa de
politiska och organisatoriska ledningar
som behövs för större strider. Det som är
fel är att framställa en tidsbegränsad
politisk strejk som i sig tillräcklig för att
uppnå våra mål.
Det är nödvändigt att kräva att arbetarrörelsens officiella ledare här och nu
mobiliserar för en generalstrejk utan tidsbegränsning för att besegra regeringen.
Samtidigt måste vi inom rörelsen argumentera för skapandet av inofficiella
organisationsformer som inte bara kan
öka trycket på ledarna utan också utveckla förmågan att agera självständigt. Arbetarmakt kommer att arbeta för att Septemberalliansen och den europeiska
rörelsen med socialforum blir ett led i
den kampen.
Arbetarmakts arbetsutskott
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Borgarnas offensiv fortsätter
Den borgerliga offensiven mattas inte av
efter de inledande angreppen mot arbetslösa, fackanslutna och avdrag och skattelättnader för miljonärerna. Tvärtom.
Stormen har bara börjat.
Stockholm kommun, som fortsätter att
vara borgarnas nyliberala experimentverkstad, är ett talande exempel på denna
politiks konsekvenser. Privatiseringarna
av kommunala och offentliga verksamheter, som över åren lett till väldokumenterade prisökningar, försämrad arbetssituation för de anställda och sämre service
för brukare på område efter område,
fortsätter i snabbt ökat tempo.
Ett antal kommunalt ägda gymnasieskolor står nu på tur för att bli upphandlade. Friskolekoncerner som Vittra och
Kunskapsskolan, som bl.a. har som målsättning att ha en hög andel obehöriga
lärare, gnuggar händerna. Resterande
delar av sjukvården köps upp med ökade
besparingar som resultat. Sjukhem, äldreboenden,
hemtjänst,
fritidsgårdar,
förskolor, dagverksamhet för förståndshandikappade, stödgrupper på socialen,
parkskötsel, medborgarkontor – det
mesta säljs ut i de borgerligt styrda
kommunerna.
Samtidigt minskar anslagen till kommunerna. De kommunala skolorna får
mindre pengar, trots att konkurrensen
från friskolor betyder att de kommunala
får ta en större del av kostnaderna. I hela
landet står nu 563 nya skolor på kö för att
öppna ytterligare friskolor, vilket kommer att fortsätta underminera kvalitén på
den kommunala skolan.
Borgerliga beslut om nya ersättningsnivåer inom lokalvården betyder att
anslagen till de mest eftersatta och hårdast drabbade områdena minskar drastiskt samtidigt som anslag till mer välbärgade områden ökar. Vårdcentraler i
arbetarområden som Norra Botkyrka och
Järvafältet står inför budgetminskningar i
storleken 30 procent, samtidigt som Täby
och Danderyd får ökade anslag med 3 till
6 procent. I de områden som redan har
mycket större sjukvårdsproblem och en
lägre medelålder betyder det personalminskningar och mindre tid per patient.
Angreppen mot de sjukskrivna trappas
nu upp. Socialstyrelsen vill nu halvera
sjukskrivningstiden för en rad olika
sjukdomstillstånd. Har du fått en hjärtattack ska du vara tillbaka i arbete igen
inom två-tre veckor. Ryggskott, vilket
tidigare gav rätt till 200 dagars sjukskrivningstid, ger nu rätt till två veckor. Borgarna i socialstyrelsen tycks förneka
existensen av utbrändhetsproblematiken,
trots att utbredningen av denna sedan
privatiseringarna och nedskärningarna på
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90-talet är väl dokumenterad. Här tas
rätten till sjukledighet bort överhuvudtaget. Med andra ord kan den som går in i
väggen bli sparkad för arbetsvägran om
denne inte infinner sig på arbetet nästkommande dag! Jan Larsson, en av Socialstyrelsen utredare, förnekade sig inte i
en kommentar till DN: ”Vi kan inte säga
att vi har någon god vetenskaplig grund
för några av de här riktlinjerna.”

Avregleringen av bostadsmarknaden
är i full gång och efter avskaffandet av
subventioner till byggandet av hyresrätter
minskar nybyggnation parallellt med
hyreshöjningar för hyresgästerna. En
nybyggd etta i ett hyreshus kommer att
ligga på ca 5 - 6 000 kr/mån. En glad
överaskning för inte minst studenter, vars
studielån och bidrag ytterligare förlorar i
reellt värde. Borgarna kastar ut ett litet
hundben som kompensation. Studenter,
som förväntas studera 40 timmar i veckan, ska nu obegränsat få arbeta extra för
att få ekonomin att gå ihop..
På det nationella planet fortsätter utförsäljningen av stora statliga företag.
Teliaaktier för 18 miljarder kr har hittills
sålt ut och Vin&Sprit står på tur när
internationellt alkoholkapital ser sin
chans att kapa åt sig vinstgivande varumärken.
Det som pågår i form av ”avregleringar”, ”konkurrensutsättning” och ”privatiseringar” är i själva verket en omfattande
stöld från arbetarklassen till kapitalets
förfång.

Den rasistiska politiken mot flyktingar
som den förra regeringen drivit med
framgång fortsätter nu under moderaten
Tobias Billströms ledning. I ett osedvanligt reaktionärt beslut från Migrationsdomstolen vägrar man erkänna att situationen i Bagdad går att likna vid ett krigstillstånd. Detta beslut, som föranlett
kraftiga protester från en rad olika människorättsorganisationer, möjliggör individuella utredningar av varje enskilt fall
där irakier flytt. Med migrationsmyndigheternas praxis har det redan betytt återsändandet av människor till vad som ofta
innebär döden. Nyligen utsattes ett av
Migrationsverkets chartrade flygplan för
raketbeskjutning när det närmade sig
Bagdad, vilket möjligen kan leda till att
man drar sig för att verkställa en del
avvisningar. De poliser som utöver de
irakiska flyktingarna fanns på planet kan
ju drabbas..
Det högerparti som står för den mest
aggressiva politiken i nuläget är som
tidigare Centerpartiet. Och Centern förnekar sig inte i denna sin roll som nyliberalismens spjutspets. I partiets arbetsmarknadspolitiska utkast inför partikongressen, som hålls i månadsskiftet augusti-september, finns förslag på att utsträcka det rådande undantaget från
turordningsreglerna (som i dagsläget ger
företagare med mindre än tio anställda
rätten till två undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar) till att omfatta
hela arbetsmarknaden. Vidare vill man
avskaffa antällningstryggheten för nyanställda ungdomar under 26 år under de
första två åren. Centern avser alltså att
fortsätta driva en svensk variant av den
franska högerregeringens försök att få
igenom den s.k. CPE-lagen, som ledde
till massprotester under våren 2006. Vi
bör hålla i åtanke att Maud Olofsson
tidigare proklamerat att hon i förlängningen gärna ser att denna lag utsträcks
till att gälla alla åldersgrupper. Men det
är de unga arbetarna som får agera försöksdjur till att börja med. Sist men inte
minst vill Centern angripa konflikträtten.
Facken ska inte få sätta företag utan
kollektivavtal i blockad, och man vill
därtill införa en ”proportionalitetsprincip”, om det behövs genom lagstiftning,
som ska förhindra facken att ta till effektiva strejker mot arbetsköpare som inte
accepterar fackens krav.
Arbetarklassen står inför en omfattande offensiv från storkapitalets egen regering. Dess konsekvenser kommer, om den
tillåts fortsätta, att leda till oöverskådliga
konsekvenser och bakslag. Det är dags att
ta upp den kastade handsken nu!

Ryska revolutionen, del 2
Från februari till julidagarna
I februarirevolutionen 1917 störtades den
ryske tsaren Nikolaj II i ett oplanerat
uppror av Petrograds arbetare och soldater. I hundratusentals strömmade den
dåvarande huvudstadens massor ut på
gatorna och trotsade – och besegrade –
tsarens väpnade styrkor (se Arbetarmakt
1/2007). Februarirevolutionen gav inte
bara ett förnämligt exempel på en folklig
revolution för att störta en envåldshärskare, den visade också prov på att ledande
bolsjeviker hade mycket svårt att självständigt orientera sig i nya situationer.
Lenin före 1917
Lenins position hade före 1917 varit att
Ryssland i den närmaste perioden stod
inför en borgerligt-demokratisk och inte
en socialistisk revolution. Till skillnad
från ledande mensjeviker, som när den
liberala rörelsen tog form från 1904 och
framåt utvecklades i en opportunistisk
riktning, hade detta för
honom aldrig betytt att
ledningen för revolutionen skulle lämnas i händerna på den ryska borgarklassen. Tvärtom var
det bara arbetarklassen
och bönderna som med
revolutionära
medel
kunde röja bort tsarrikets
feodala rester. Den provisoriska regering som
skapades
av
februarirevolutionen hade
egentligen inte mycket
likhet med den regim
Lenin hade förespråkat
1905. Istället för en regim
av upproriska arbetare
och
bönder
som
beslutsamt
och
utan
dröjsmål undanröjde inte
bara tsaren, utan alla spår
av monarkin samt drog
upp dess sociala bas, den
jordägande adeln med
rötterna, fick de en regering ledd av furst Lvov,
och dominerad av storkapitalets
representanter.
Viktigast av allt: medan
Lenin
redan
tidigare
under världskriget
klargjort
att ingen marxist
hade kunde stödja
en chauvinistisk rysk krigsregering,
dominerades den första provisoriska
regeringen av högerliberalen Miljukov
och andra som beslutsamt anammade
tsarens krigsmål som sina egna. Dock
fanns det en annan makt som verkade ha
betydligt mycket mera gemensamt med

den provisoriska revolutionära regering
Lenin hade haft som paroll 1905, nämligen Petrogradsovjeten. 1905 hade Lenin
rent av fört fram idén att det årets upplaga av sovjeten i huvudstaden skulle bilda
den revolutionära regeringen. Det fanns
också bolsjeviker som under februaridagarna förespråkade att sovjeten skulle ta
makten direkt, ett exempel på detta var
ett förslag från Viborgdistriktets bolsjeviker till Petersburgskommittén 5 mars.
Detta var dock inte den slutsats som
drogs av mer ledande bolsjeviker, speciellt Kamenev och Stalin när dessa återvände från Sibirien. I dessas mindre säkra
händer blev Lenins tidigare avsaknad av
ett direkt socialistisk perspektiv för den
närmaste perioden – endast klart uttalad
som en snar möjlighet i samband med att
revolutionen sprider sig till Västeuropa –
till stöd för den erövringslystne Miljukovs regering. Stödet var kritiskt ska
erkännas, och bara i den mån regeringen

försvarar och utvidgar revolutionen –
men detta var också den dominerande
ståndpunkten bland mensjevikerna. Dessa
önskade också fred – men deras metod att
nå dit var att pressa regeringen till att få
sina allierade, de ledande kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike till
förhandlingsbordet. Att Petrogradsovjeten, under ledning av mensjeviker och

socialrevolutionärer samtidigt appellerade till de krigförande ländernas arbetare
hindrar inte att detta var en politik som
Lenin under hela kriget hade fördömt
som utopisk.
Aprilteserna
Lenins politik när han återvände till
Ryssland 1917 var en annan. Provisoriska
regeringen kan inte ges något som helst
stöd, förklarade han inför häpna bolsjeviker, utan statsmakten måste baseras på
sovjeterna. Ingen revolutionär försvarsvänlighet förrän arbetarna och de fattigare bönderna tar makten och bryter med
alla kapitalets intressen. Bland revolutionens omedelbara uppgifter fanns
*Nationalisera all jord, och speciellt
konfiskera all godsägarjord
* Slå ihop alla banker till en nationalbank, under sovjeternas kontroll
* Arbetarkontroll över produktion och
fördelning
*Ersätt polis och militär med
allmän folkbeväpning
* Ta initiativ till att skapa en
ny, revolutionär international
Detta var i korthet Lenins
program. Det motstånd som
en majoritet av den bolsjevikiska ledningen instinktivt
reste övervanns snabbt av
Lenins logik samt tryck från
de bolsjevikiska gräsrötterna, som hade mindre överseende än vissa erfarna bolsjeviker med revolutionens
dittillsvarande tillkortakommanden. Aprilteserna blev i
stora drag de paroller bolsjevikpartiet mobiliserades för,
och angav riktningen för
deras politik: kamp om
makten.
Bolsjevikerna växer
Bolsjevikerna var ännu en
ganska liten minoritet i
sovjeterna, och kunde givetvis inte ställa som mål att
genast gripa makten. Istället
skulle de genom ihärdig
propaganda och agitation
vinna allt bredare skikt av arbetare, soldater och bönder. Under tiden restes
paroller som några år senare skulle utvecklas som Kominterns enhetsfrontspolitik. Bolsjevikerna krävde att sovjeterna
– med då rådande styrkeförhållanden
dess mensjevikiska och socialrevolutionära majoritet – skulle ta makten och
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sparka ut alla kapitalistiska ministrar.
Den bolsjevikiska propagandan fick ett
kraftfullt stöd i regeringens oförmåga att
lösa några som helst av de arbetande
massornas akuta problem. Mensjevikernas fredspolitik byggde på att de skulle
kunna förmå inte bara sina inhemska,
utan även utländska imperialistiska allierade att godta verkliga fredsförhandlingar, och var således helt utopiska. Jordfrågan, den nationella självbestämmanderätten, frågan om den demokratiska republiken, detta och mycket mer skulle uppskjutas till den konstituerande församlingen, som i sin tur upprepade gånger
uppsköts. Kerenskij, som i juli skulle
ikläda sig rollen som premiärminister,
ansåg rent av att frågan om kvinnlig
rösträtt skulle avgöras av den kommande
församlingen – och således frånta den
kvinnliga halvan av befolkningen möjligheten att delta i vad som var tänkt som
Rysslands viktigaste val någonsin. Bakom uppfattningen att endast den konstituerande
församlingen
hade rätt att avgöra de
viktiga frågorna låg
förvisso hos en del mer
utopiska demokrater en
tro på att endast de
formella demokratiska
procedurerna var vägen
framåt, men hos andra
helt enkelt en vilja att
hindra att exempelvis
storgodsen skulle konfiskeras, och därför
försökte de förhala
beslut som i nuläget
uppenbarligen skulle gå
emot deras intressen.
Den jordägande adeln
torde ha varit viktig i
denna senare kategori.
Bolsjevikpartiet
däremot var inte bundna av
stöd till regeringen, och kunde fritt föra
fram sina paroller, som till stora delar
överensstämde med massornas önskemål.
Bolsjevikerna kunde således växa snabbt
på kompromissmakarnas bekostnad, i
takt med att den ekonomiska krisen växte
och kriget fortsatte.
Massorna radikaliseras
Att Petrograds arbetare och soldater inte
var beredda att låta sig nöjas med att
tsaren var borta och med avlägsna löften
om fred och jord visade sig snabbt. De
brittiska och franska regeringarna var
oroade över att deras ryska allierade
stödde sig på sovjeten – och sovjeten
vädjade om fred utan annexioner. Detta
var inte alls regeringens ståndpunkter,
försäkrade utrikesminister Miljukov. Alla
fördrag med de allierade skulle hållas,
och Rysslands krigsmål var oförändrade.
Dessa innebar ryska erövringar i västra
Ukraina samt Turkiet. När den nyheten
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spreds föll den dock inte alls de krigströtta ryska massorna på läppen. Dessa kunde på sin höjd godta de så kallade revolutionära försvarsvännernas paroller om att
hålla stånd mot ytterligare tyska framstötar, i väntan på en allmän fred, men allt
färre soldater var villiga att dö för nya
ryska erövringar. Massdemonstrationer i
Petrograd i april, med paroller mot kriget
och de kapitalistiska ministrarna ledde till
den nya regeringens första större kris.
Miljukov och de värsta chauvinisterna
tvingades avgå, och den första koalitionen skapades i början av maj när mensjevikerna och socialrevolutionärerna gav
upp sin linje om att kvarstå som opposition och tågade in i regeringen. Detta
bidrog dock föga till att hålla bolsjevikerna stången. Dessas inflytande växte
stadigt i massorganisationer som sovjeterna och fabrikskommittéerna.
Första

allryska

sovjetkon-

gressen
I juni hölls den första allryska sovjetkongressen. Mensjevikerna och socialrevolutionärerna fick tillsammans en klar majoritet, och deras mandat att tala för Rysslands arbetande massorna verkade vara
starkare än någonsin. Detta var dock inte
nödvändigtvis det intrycket man fick av
Petrograds arbetare och soldater, de
massor som bara månader tidigare hade
krossat ätten Romanovs 300-åriga envälde. Inte bara började bolsjevikerna vinna
majoriteter i distriktssovjeterna i Petrograds arbetarklassområden med Viborgdistriktet i täten, samt på konferensen för
Petrograds fabrikskommittéer. På gatorna
visade sig bolsjevikparollerna vara betydligt mer populära än dem som torgfördes
av kompromissmakarna, när Petrogradsovjeten efter tryck underifrån organiserade en massdemonstration 18 juni. Inte
heller hjälpte reformisterna sin sak genom att måhända utifrån lite andra motiv,
men ändå sida vid sida med de öppet

borgerliga chauvinisterna ge sitt stöd åt
den ryska militära offensiven, inledd
samma dag som nyss nämnda demonstration. Framgångsrika offensiver hjälper
ofta regeringar att befästa sitt folkliga
stöd, men misslyckade sådana brukar ha
motsatt effekt. Den så kallade Kerenskijoffensiven visade sig snabbt vara ett
fiasko.
Julidagarna
Uppmuntrade av de radikala parollernas
framgångar i junidemonstrationen, och
uppretade av regeringens förhalande alla
viktiga reformer – och inte minst den
militära offensiven mitt i allt prat om fred
- började många av Petrograds arbetare
och soldater, och inte så få bolsjeviker,
pressa på för radikalare åtgärder. Att allt
fler krävde beslutsamma åtgärder för att
avsluta kriget, samt att kasta ut de kapitalistiska ministrarna från regeringen och
ge makten till sovjeterna var givetvis en
positiv
utveckling.
Dock låg radikalismen hos stora delar
av
huvudstadens
befolkning långt före
resten av landet, och
ännu hade bolsjevikerna och andra
revolutionära krafter
inte någon majoritet
ens i Petrogradsovjeten. Medan tongivande ledare för
bolsjevikernas militära organisation började agitera för att gå
från ord till handling
beslöt partiets centralkommitté – av allt
att döma mycket
klokt - att förutsättningarna för att ta
makten och behålla den inte ännu hade
mognat. Dock var massrörelsen för långt
gången för att det skulle vara möjligt att
bara hålla tillbaka den – bolsjevikerna
skulle inte bara ha misslyckats med detta,
utan även ha tappat en stor del av sin
prestige hos stadens mest radikala skikt.
Den enda realistiska linjen var att ge sitt
stöd till den massiva demonstrationen,
och samtidigt försöka avhålla den från
försök att störta regeringen. Efter två
dagars massiva demonstrationer, med
flera väpnade sammanstötningar ebbade
rörelsen ut, samtidigt som regeringstrogna trupper anlände från fronten. Påståenden om att Lenin och hans kamrater var
tyska spioner spreds på bred front, och
flera ledande bolsjeviker kastades i fängelse. Reaktionen som följde visade sig
emellertid vara blott tillfällig, och tämligen ytlig. I stort sett fortsatte det ryska
väldets arbetande massor sin stadiga
marsch vänsterut.

Kampen mot slavhandeln
Slaveriet, den mest öppna formen av
utsugning var som bekant det dominerande produktionssättet i antika Aten och
Rom. Det var emellertid inte begränsat
till tiden före feodalismen - den framväxande kapitalistiska världsmarknaden
skapade exempelvis storskaligt slaveri i
Karibien och Nordamerika, och slaveriet,
historiens mest slående exempel på ofrihet tjänade således som en nödvändig del
i framväxten av formellt fritt lönearbete.
Bara några enstaka upplysningsfilosofer
hade inkluderat de svarta slavarna i sina
uppfattningar om mänskliga rättigheter –
något som förstås måste kopplas till det
faktum att såväl de Nordamerikanska
kolonierna som England och Frankrike
hade starka kapitalistiska intressen i
slavhandeln. Fram
till slutet av 1780talet hade således
bara ett fåtal bortsett
förstås
från alla de miljoner som drabbades
av det - systematiskt motsatt sig
slaveriet. I slutet
av
1780-talets
ändrades
detta.
Från att i maj
1787 kunna samla
12 deltagare till ett
möte
uppstod
väldigt snabbt en
massrörelse
i
Storbritannien där hundratusentals människor skrev på petitioner mot slavhandeln, och minst 300.000 bojkottade socker – en av slavproduktionens viktigaste
varor. Om detta handlar Adam Hochschilds utmärkta bok Spräng bojorna. Till
en början var det en rörelse som inriktade
sig på att få till stånd ett förbud mot
slavhandeln snarare än slaveriet som
sådant – en av många tveksamma kompromisser i de progressiva rörelsernas
historia – och var en bred koalition företrädd av bland andra den mycket konservative överhusledamoten Wilberforce
och de lite mer radikala Granville Sharp
och Thomas Clarkson. Där fanns också
kväkarna – det enda kristna samfund som
dittills hade tolkat bibeln till förmån för
ett principiellt motstånd mot slaveriet.
Hochschilds faktaspäckade bok följer
rörelsen via det maktlösa brittiska underhusets förbud mot slavhandeln 1792,
överhusets lag om slavhandelns avskaffande 1807, och slutligen förbudet mot
slaveri i alla brittiska kolonier, vilket
trädde i kraft 1838. Boken går också i
polemik mot den officiella historieskriv-

ningen, som fram till helt nyligen har gett
rörelsens konservativa delar med Wilberforce i spetsen all ära för slaveriets avskaffande.
Slavuppror
Stora delar av abolitioniströrelsen ville
helst inte förknippas med slavuppror.
Detta hindrar inte att de återkommande,
oundvikliga upproren faktiskt alltmer
underminerade slaveriets lönsamhet. På
slavskeppen från Afrika finns över 300
dokumenterade uppror, och i de Västindiska kolonierna förekom upprepade
revolter, som Grenada 1795, Barbados
1816 samt upprepade revolter på Jamai-

ca, där de största inträffade 1760 och
1831-32. Och inte minst förstås det största upproret av dem alla, Saint-Domingue
1791. Upproret på Saint-Domingue,
dagens Haiti, pågick under många år och
ledde till att jakobinerna under franska
revolutionens mest radikala fas i april
1794 frigav alla franska slavar, till Haitis
självständighet samt till kolonialmakternas i särklass största militära förluster.
Både Storbritannien och Frankrike – som
under Napoleon ville återinföra den
lukrativa slavhandeln i Karibien – misslyckades med att återta vad som tidigare
hade varit den mest vinstinbringande
kolonin av alla, med över 40000 brittiska
och över 50000 franska soldater dödade
som följd. Allt fler insåg att ständiga
expeditioner för att slå ner de återkommande slavupproren skulle bli alltför
kostsamt. Må vara att vi ännu inte kan
visa upp framgångsrika exempel på
socialistiska samhällen, men kampen mot
slaveriet är ett av de främsta bevisen för
att de förtrycktas uppror är nödvändiga –
och oundvikliga - för det historiska framåtskridandet.

Elizabeth Heyrick
En av historiens många bortglömda
förkämpar för rättvisa var Elizabeth
Heyrick. Medan många abolitionister
föredrog att gå varligt fram, vägrade
Heyrick att nöja sig med mindre än att
kräva slaveriets omedelbara avskaffande.
Hon hånade slavägarnas krav på kompensation och påpekade att om några
skulle kompenseras var det väl ändå
slavarna. Vidare var hon en av mycket få
britter som utan att tveka stödde slavuppror och även en strejk bland brittiska
arbetare på hemmaplan. ”Varför”, frågade hon, ”överhuvudtaget skriva petitioner
till parlamentet för att be det göra för oss
vad /…/ vi själva kan
göra mycket effektivare och snabbare?”.
Efter hennes vitt
spridda
pamflett
Omedelbar,
inte
gradvis abolition från
1824 uppstod en
rörelse som skapade
över 70 rent kvinnliga
abolitionistgrupper.
De flesta av dem var
mer radikala än de
grupper som innehöll
män – med argument
om att män kanske
kunde stödja ett gradvis avskaffande av
slaveriet, men varför
skulle en enda kvinna
ha överseende med detta tyranni?
Slaveriet avskaffas – men
kampen fortsätter
1833 antog det brittiska parlamentets
båda kammare lagen om frigivning. Hur
progressivt detta än var bar det ändå
karaktären av rutten kompromiss. Slavarna skulle tvingas jobba kvar som oavlönade lärlingar i 6 år – med andra ord bli
frigivna sex år senare – och slavägarna
skulle få en massiv kompensation, som
uppgick till 40% av Storbritanniens
statsbudget. Tack vare en petition från
över en halv miljon brittiska kvinnor, och
med strejker och kravaller från Karibiens
”lärlingar” minskades tiden till fyra års
ytterligare slaveri.1 augusti 1838 frigavs
slutligen det brittiska imperiets 800.000
slavar. Formellt alltså, som bekant ligger
kampen för den reella friheten ännu
framför oss. I den kampen lär vi oss allt
vi kan av historien, och det finns antagligen inte en enda bra anledning att inte
läsa Hochschilds bok.
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Kampen mot
klimatförändringarna
Jag får erkänna att de första redogörelserna jag läste för materialet i Mark
Lynnas senaste bok gjorde mig lite skeptisk. Det lät lite väl mycket som överdrifter och domedagsprofetior. Så mycket
bättre då för Lynnas färdigheter som
seriös författare, men så mycket värre för
alla oss andra när jag upptäckte att alla
prognoser grundades på seriösa forskningsrapporter. Det är förstås möjligt att
de värsta fall-scenarier jag först läste om
var överdrivna och att det fanns brister i
just de studierna dessa bygger på – det är
svårt att bedöma utan tillräcklig expertis.
Men även utan de allra värsta slutsatserna
torde Sex grader vara tillräckligt oroväckande för att visa att problemet med
den globala uppvärmningen är
akut. Boken är pedagogiskt upplagd, med möjliga konsekvenser
uppräknade för varje grad av
uppvärmning av det globala
klimatet. Hur stor uppvärmningen
kommer att bli är av flera anledningar osäkert. Dels på grund av
att klimatet är oerhört komplext
och svårt att förutsäga, men den
största osäkerheten rör hur mycket ytterligare växthusgaser som
kommer att släppas ut. Däremot
råder det ingen som helst tvekan
om att mänsklig aktivitet har
värmt upp det globala klimatet,
att uppvärmningen kommer att
fortsätta ett tag till samt att detta
kommer att få väldigt allvarliga
konsekvenser.
Återkopplingar
En av de farligaste aspekterna av
den globala uppvärmningen är att det
finns faktorer i klimatet som själva förstärker den uppvärmning som orsakar
dem, så att processen kan rulla på av
egen kraft. En av de viktigaste faktorerna
är det faktum att is reflekterar det mesta
av solljuset, medan isfri mark eller vatten
absorberar den större delen. När glaciärer
smälter förstärks uppvärmningen därför
ytterligare, då mer energi i form av solljus absorberas i form av värme. En
annan faktor är de enorma mängder kol
som finns bundet i jorden, i form av
delvis förmultnade växter eller dylikt. En
uppvärmning kan ändra på den balansen,
så att det organiska materialet bryts ner
snabbare, och stora mängder koldioxid
frigörs – vilket i sin tur bidrar till upp-
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värmningen. Ytterligare enorma mängder
kol finns bundet i Sibiriens permafrost.
En ökning av temperaturen som medför
att den tidigare ständigt frusna marken
tinar upp leder till att det hittills i marken
bundna kolet frigörs som koldioxid under
vissa nedbrytningsförhållanden, och som
den ännu starkare växthusgasen metan
under andra. Det på grund därav ständigt
varmare klimatet kan sedan leda till
frisläppandet av nästa, möjligtvis ännu
större metankälla: det som hittills har
lagrats under havsbotten, men som vid
allt högre havstemperaturer kan frigöras
och i sin tur ytterligare öka på växthuseffekten. Vid en viss höjning av det globala
klimatet kan därför dessa återkopplingar
göra att växthuseffekten skenar iväg, utan

att vi måste hjälpa processen på traven.
Enligt uppskattningarna som presenteras i
boken ligger tröskeln för återkopplingarna för kolcykeln – balansen för nedbrytningen av organiskt material i jorden –
någonstans över 2 graders global uppvärmning, tröskeln för frigörandet av
massiva mängder sibiriskt metan vid 3,
och tröskeln för utsläpp av enorma
mängder metanhydrat från havet någonstans över 4 grader. Lynnas slutsats är
därför att vi gör bäst i att begränsa den
globala uppvärmningen till 2 grader, om
vi inte vill ta väldigt stora risker – faktiskt står enligt honom mänsklighetens
överlevnad på spel.

Överdrifter?
Det är naturligtvis svårt för en ickeexpert att bedöma hur sannolika de värsta
scenarier som Lynnas målar upp är. Det
vore inget nytt att en miljöaktivist målar
upp den värsta tänkbara bilden. Oavsett
om det skulle kunna finnas grund för
sådan optimism – om detta är rätt ord – är
det uppenbart att utsikterna är tillräckligt
skrämmande även utan de värsta tänkbara
effekterna. Klimatet behöver dessutom
inte jobba ensamt för att föra oss till
randen av en global katastrof. Jordens
politiska och ekonomiska maktstrukturer
kan ge en hjälpande hand. Bokstavligen
hundratals miljoner människor riskerar
att tvingas fly sina hem om havsnivån
höjs om än bara ganska
måttligt. Detta vore illa
nog under en rationellt
planerad världsekonomi; under ett system
med
konkurrerande
stater med olika intressen – och arméer – kan
det bli något helt annat.
Hundratals
miljoner
människor är beroende
av smältvatten från
glaciärer, i exempelvis
Sydamerika, Centralasien och Indien. Om
glaciärerna försvinner och de minskar redan i
en oroväckande takt! kommer tillgången på
färskvatten att bli en
fråga om överlevnad.
Kärnvapenmakterna
Indien och Pakistan har
upprepade gånger legat
i väpnad konflikt. Vilka krig kan utbryta
om sinande dricksvattenresurser? Klimatförändringarna kommer att leda till ändrade nederbördscykler, torka – och därmed hota matproduktionen för en stor del
av mänskligheten. Kommer ett allt torrare
och allt mäktigare Kina att vilja expandera norrut, in i ett allt produktivare Sibirien?
Vad bör göras?
Vad gäller den tekniska möjligheten
att drastiskt skära ner på koldioxidutsläppen, hänvisar Lynnas till två forskare,
Robert Socolow och Steve Pacala, som
ser lösningen i en kombination av olika

åtgärder. Varje åtgärd ses som en av
många ”kilar”, där varje kil innebär en
minskning av de årliga koldioxidutsläppen med i miljard ton fram till år 2055. 7
kilar skulle kunna innebära att utsläppsnivåerna 2055 inte skulle vara högre än
idag – något som av allt att döma är
alldeles otillräckligt, varför Lynnas förordar flera kilar. En kil kan uppnås genom att bränsleekonomin i världens
fordonspark förbättras och en annan
genom att den genomsnittliga körsträckan
per bil minskas till hälften. Andra kilar
vore en massiv utbyggnad av solkraft,
vindkraft, naturgas istället för kol, massiv
skogsplanering,
kärnkraftsutbyggnad
(kontroversiellt ska erkännas) etc. Så
långt de tekniska möjligheterna. Utan att
gå in på för- och nackdelar med var och
en, och andra möjliga kilar är det för
marxister uppenbart att det största hindret
för förbättringar inte är tekniken, utan
maktförhållanden – eller med andra ord
kapitalismen. Det är här mina slutsatser
börjar skilja sig från Lynnas på allvar.
Revolutionär kamp mot uppvärmningen
Kapitalismen är ett irrationellt system,
där ett fåtals vinsthunger kommer i konflikt med alla andras grundläggande
behov. Detta skapar ständigt fattigdom,
svält, kriser, krig och storskalig miljöförstöring. Den hotande ekologiska kollap-

sen framstår allt mer som ett huvudargument för att ersätta kapitalismen med en
rationellt planerad ekonomi. Under en
arbetarstyrd, global planekonomi skulle
enorma resurser kunna läggas på forskning om förnyelsebara energikällor och
energibesparing, utan att hindras av
enskilda profitmotiv. Vidare skulle en
massiv, planerad utbyggnad av solkraft,
vindkraft, och andra åtgärder som vetenskapen bedömer som mest effektiva för
att minska utsläppen av växthusgaser
vara möjlig. Då klimatförändringarna
kommer att fortsätta ett tag till, oavsett
hur mycket vi skär ner på utsläppen, är en
planerad ekonomi nödvändig för att på
bästa sätt bemöta de förändringar som
oundvikligen kommer att ske, med miljontals människor som måste fly sina
hem, brist på färskvatten, katastrofala
minskningar av skördar på grund av torka
eller översvämningar och så vidare. Kort
sagt börjar frågan om global kommunism
allt mer att bli en akut fråga för den
närmaste framtiden. Detta innebär naturligtvis inte att kommunister kan ställa
frågan abstrakt: vi måste ständigt försöka
dra in arbetarklassen i en kamp för alla
förbättringar, vare sig det handlar om en
radikal utbyggnad av sol- och vindkraft,
strikta begränsningar för hur mycket bilar
får släppa ut, massiva resurser till forskning, oberoende av privata vinstintressen
etc. Vidare måste vi kämpa för att öppna
gränser, så att alla klimatflyktingar kan
bosätta sig under drägliga förhållanden,

för att lösa frågan om vattenförsörjning
matproduktion och dylikt.
I den kampen strävar vi ständigt efter
att kontrollen över åtgärderna ska utövas
av arbetarklassens organisationer, och vi
tar inte minsta hänsyn till de kapitalistiska företagens vinstkrav. Storföretag,
banker och höginkomsttagare badar i
pengar – de har blivit rika på det system
som hotar vår framtid, så låt dem betala!
Företag som utifrån egenintressen försöker hindra de mest effektiva lösningarna
av den hotande katastrofen måste konfiskeras utan kompensation, under kontroll
av den mobiliserade arbetarrörelsen.
Direktörer som gör sig skyldiga till att
sätta sina bonusar och aktieportföljer i
motsättning till vår överlevnad kommer
att ställas inför rätta, inför de organiserade arbetare vars sentimentalitet kan väntas minska i takt med att klimatkrisen
växer. Arbetarrörelsen måste ta upp detta
hot som ett av de främsta den ställts
inför!
Men för att återgå till Lynnas bok: den
är väldigt läsvärd och informativ, av allt
att döma en av de bästa böcker som finns
i ämnet. Den kan verkligen rekommenderas till alla som berörs av klimatförändringarna – samtliga människor således.
Det är bara i frågan om vad som måste
göras som boken har allvarliga brister, så
ett kommunistiskt handlingsprogram får
vi utarbeta själva.

Recension: Tankar om cykler
Debatten om huruvida det finns långa
vågor i den ekonomiska utvecklingen har
pågått i nästan ett sekel, och utgör en
viktig del i den allmänna diskussionen
om kapitalismens långsiktiga evolution.
De flesta är överens om att den ekonomiska tillväxten har legat på olika höga
nivåer under olika perioder på ett par, tre
decennier. Vad debatten har gällt är
huruvida detta förlopp kan beskrivas som
en regelbunden lång cykelrörelse. Anhängare av teorin om långa cykler hävdar
att kapitalismen följer ett slags cykel eller
lång våg på 40 till 60 år med hälften så
stor depressiv respektive uppåtgående
fas. Kritikerna hävdar däremot att olika
historiskt-ekonomiska segment uppstått
genom slumpmässig variation och/eller
som ett resultat av politiska faktorer som
inte på förhand kunnat förutsägas och att
långa cykel-teorin är deterministisk.
Långa vågen teorin har både anhängare och motståndare inom vänster- såväl
som höger-lägret. Bland de mest kända
företrädarna för långa-vågen-teorin är
van Gelderen, Kondratiev, Schumpeter,
Mandel, Forrester och Rostow. Mandel är
den främste anhängaren av långa-vågen

teorin inom vänster, medan Trotskij var
kritisk till en dylik teorin som formulerades av Kondratiev. Schumpeter var en
borgerlig ekonom (även om han, till
skillnad från många andra borgerliga
ekonomer, berömde Marx evolutionära
tänkande), medan de flesta borgerliga
ekonomer har tagit avstånd från teorin.
Boken Tankar om cykler (utgiven
2006 av SNS) är skriven av Lennart
Schön, professor i ekonomisk historia,
även om hans strukturcykelmodell avviker en del från den gängse internationella
teorin om långa cykler. Han representerar
en svensk variant av långa vågen teorin,
och har förfäktat en sådan teori sedan
slutet av 70-talet. Boken skiljer sig inte så
mycket från det som Schön har skrivit
tidigare.
Schöns främsta styrka är att han baserar sina påstående på ett omfattande
empiriskt underlag ur den svenska ekonomiska historien. Schöns teori är i praktiken deterministisk (även om han säger
sig ta avstånd från determinism), och
menar att även politiken och den internationella ekonomin förändrats i enlighet
med strukturcykelmodellen.

Långa-vågen-teorierna anknyter till en
pågående diskussion, huruvida vi för
närvarande befinner oss i en så kallad
längre uppåtgående fas (också kallad
superkonjunktur). Enligt Schön har vi
gjort det sedan mitten av 90-talet, men en
nedgång kommer någon gång under
2010-talet.
Debatten mellan Trotskij och
Kondratiev
Kondratiev kan sägas ha formulerat en
teori om långa cykler i början av 20-talet.
Han drog slutsatsen att det har uppträtt en
lång cykel med en genomsnittlig längd på
50 år åtminstone sedan slutet av 1700talet. Kondratievs teori inspirerade sedan
Schumpeter. Men det gjordes också
tidigare bidrag. Marxisten van Gelderen
formulerade en teori om långa cykler före
första världskriget.
Kondratievs teori i början av 20-talet
kritiserades av Trotskij, följd av ett antal
sovjetiska ekonomer, som ansåg att
Kondratiev förväxlade förekomsten av
periodiska cykler med distinkta ”historiska segment”. Dessa segment beror snara-
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re på politiska händelser. Politik kan inte
helt underordnas ekonomin, det vore
ekonomisk determinism. Enligt Trotskij
var problemet med Kondratievs teori om
långa cykler att den förutsätter en endogen ekonomisk mekanism (inneboende i
själva det ekonomiska systemet), medan
Trotskij gjorde gällande att de olika
”segmentens” längd och karaktär bestäms
av de exogena (dvs utanför det ekonomiska systemet) villkor inom vars ram
den kapitalistiska utvecklingen sker.
Schumpeter
Schumpeter formulerade ett sk tre-cykelschema som går ut på att det förutom två
kortare konjunkturcykler på 40 månader
respektive tio år också uppträder en
Kondratiev-cykel på cirka 60 år.
Det som sätter igång uppgången är
entreprenörer som genomför innovationer, i betydelsen nya sätt att producera,
som bryter jämviktens grannskap. Detta
ger upphov till en teknologisk ränta som
stimulerar andra att följa efter, så kallade
imitatörer. De företag som inte använder
den nya teknologin slås ut i en ”kreativ”
förstörelse, som inleder recessionen.
Samtidigt urholkas den teknologiska
räntan. De kumulativa processerna hos
recessionen leder till depressionen. Den
följs av återhämtningen som bringar
ekonomin till grannskapet av en ny jämviktssituation.
Den främsta kritiken mot Schumpeters
teori som kan riktas utifrån ett marxistiskt
perspektiv är hans entreprenörskapsteori.
Enligt Schumpeter besitts entreprenörsegenskaper bara av ett fåtal människor.
De övriga är en ”massa” som imiterar
och följer efter. Entreprenören likställde
inte Schumpeter med ägaren av företaget.
I själva verket är separationen mellan
entreprenör och ägare av resurser ett
definierande drag hos kapitalismen.
Varför besitter bara några individer entreprenörsförmågan och varför saknar alla
andra den? Den förklaring som Schumpeter kom med var varken social eller ekonomisk, utan närmast biologiskt deterministisk. I sin ungdom ville han förklara
den sociala differentieringen med en
rasmässig olikhet mellan klasserna, något
som han modifierade senare. Schumpeter
vidhöll emellertid att alla goda egenskaper och all mänsklig förträfflighet har
benägenheten att vara begränsade till en
minoritet familjer. Dessa egenskaper är
ärftliga. Enheten utgörs här inte av individer utan av familjer. Även om Schumpeter erkände att det finns ”bra” genetiska anlag hos vissa familjer på den nedre
skalan och ”dåliga” anlag på den övre så
vidhöll han att på lång sikt så tenderar
”underlägsna” familjer att genom den
sociala rörligheten sjunka i klasshierarkin
och omvänt för familjer med ”bättre”
egenskaper.
En kritik som förts fram av borgerliga
ekonomer av Schumpeter är att han
plockat exempel ur och tolkat det histo-
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riska materialet alltför subjektivt efter det
som passade hans teori om långa cykler.
Inte minst har det visat sig mycket svårt
att datera introduktionen av större innovationer. En annan kritik är att Schumpeter aldrig gav någon tillfredsställande
förklaring av varför entreprenörernas
aktivitet skulle ge upphov till ett ”kluster”-mönster med 60-årig periodicitet.
Mandel
Medan Schumpeter såg att det var entreprenörern som stod för dynamiken, så
betonade Mandel i Marx anda de inneboende motsättningarna i kapitalismen som
drivkrafterna bakom de långa vågorna.
Mandel formulerade en sk ”asymmetrisk” ”långa-vågen”-teori. Den långa
expansionens avmattning och övergång i
den långa depressionen förklarade han
med endogena inom-ekonomiska faktorer. Nedgången beror på profitkvotens
fall, som i sin tur är en följd av marknadernas mättning, den låga arbetslösheten
som stärker arbetarklassens position, de
ökade kapitalutläggningarna (innebärande högre organisk sammansättning), med
mera. Men de endogena inomekonomiska mekanismerna kan enligt
honom inte i sig bryta den långa depressionen och frambringa en ny expansionsvåg som i den kortare konjunkturcykeln.
Mandel tog mot denna bakgrund också
avstånd från Schumpeters likställande
mellan de långa vågornas och de kortare
konjunkturcyklernas mekanismer. Här
krävs det enligt Mandel utomekonomiska, exogena faktorers inverkan
– nederlag för proletariatet i klasskampen, en ny ”supermakt” som kan påtvinga
de andra sin vilja och därmed stabilisera
situationen, nya marknader, etc – som
rejält kan höja profitkvoten, och därmed
generera en ny teknologisk revolution
och expansion.
De flesta som argumenterar för att vi
går mot en ”informationsrevolution” med
hög ekonomisk tillväxt som medpassagerare intar i praktiken en schumpeteriansk
”teknologistisk” syn. De uppfattar oftast
innovationer och entreprenörer (som Bill
Gates) som de grundläggande drivkrafterna. Mandel skulle å sin sida ha gjort
gällande att det inte räcker med nya
teknologier för att en lång expansionsvåg
ska sättas igång. Man måste även beakta
de sociala, institutionella och politiska
förhållandena.
Mandel var skeptisk till att någon ny
lång expansion skulle kunna komma till
stånd efter den långa depressionen som
inleddes på 70-talet. Det är dock intressant att observera att många av de faktorer som Mandel nämnde för 30 år sedan
faktiskt har uppfyllts idag. Arbetarklassen har blivit tillbakapressad. Nya marknader har öppnats upp i delar av tredje
världen och f d Östblocket.
Mandel gjorde en åtskillnad mellan
teorier om ”långa cykler” och ”långa
vågor” . Teorierna om ”långa vågor” är

enligt honom mindre mekaniska och
deterministiska. Skillnaden mellan en
cykel- respektive vågrörelse är att cykeln
automatisk upprepar sig och ger upphov
till samma slags process i nästa period
medan vågrörelsen likaväl kan bestå av
en singulär våg och automatiskt inte leder
över till nya vågor. Medan cykeln alltid
är en vågrörelse, så är vågen inte alltid en
del av en cykel. Frågan huruvida det här
finns väsentliga skillnader mot cykelteorierna är diskutabel.
Trots bekännelsen till oregelbundenheten följer Mandels expansioner respektive depressioner varandra i en ganska
regelbunden rytm. Hans periodisering är
dessutom ungefär densamma som
Schumpeters. Man skulle då kunna invända att Mandel ändå lyfte fram de
exogena omständigheternas betydelse i
övergången mellan depressionen och
expansionen. Men tydligen har ändå
dessa exogena faktorer gett upphov till ett
ganska regelbundet mönster. Om depressioner i större utsträckning kännetecknas
av exogen osäkerhet så måste man fråga
sig varför dessa ändå haft ungefär lika
stor längd som expansionerna, att de inte
uppvisat större skillnader i längd.
Schön
Schön är i grunden influerad av den
borgerlige ekonomen och entreprenörsforskaren Schumpeter, men erkänner
även influenser från Mandel. Schön
beskriver den svenska ekonomiska utvecklingen sedan mitten av 1800-talet
som en växling mellan omvandlingsfaser
på 20-25 år och rationaliseringsfaser på
15-20 år. Hans periodindelning är dock
inte densamma som Schumpeters.
Schön definierar omvandling som en
förändring i branschstrukturen, en kvalitativ förändring i ekonomin. Med rationalisering menar han att resurser koncentreras till de mest produktiva enheterna, som
framför allt innebär en effektivitetshöjning, dvs en kvantitativ förändring i
ekonomin, men lite strukturomvandling.
Schön gör upp med idén om att den långa
cykeln skulle beröra fluktuationer i den
ekonomiska tillväxten. Snarare är det
beteenden bakom tillväxten (omvandling
respektive rationalisering) som berörs.
Här skiljer sig därmed Schöns modell
från den gängse internationella teorin om
långa cykler. ”Uppgångsfasen” är i
Schöns schema samma som omvandlingsfasen, eftersom den har präglats av
ökad förnyelse, medan ”nedgångsfasen”
är samma som rationaliseringsfasen.
Samtidigt kan dock tillväxten öka under
denna ”nedgångsfas”, på grund av effektivitetshöjningar och produktivitetsökningar inom ramen för de etablerade
strukturerna. Därav till exempel den
snabba tillväxten under ”nedgångsfasen”
på 1950- och 1960-talet. Schön antyder
här närmast ett svagt negativt samband
mellan strukturell förändring och ekonomisk tillväxt.

Grovt sett identifierar han fyra strukturcykler sedan 1850, som var och en
består av en omvandlingsfas med omfattande strukturförändring följd av en
rationaliseringsfas med mindre strukturförändring:
1)
1850-1890, med omvandlingsfas 1850-1870 och rationaliseringsfas 1870-1890
2)
1890-1930, med omvandlingsfas 1890-1910 och rationaliseringsfas 1910-1930
3)
1930-1975, med omvandlingsfas 1850-1870 och rationaliseringsfas 1870-1890
4)
1975-, med omvandlingsfas
1975-1990 och rationaliseringsfas från
1990.
Lennart Schön identifierar tre typer av
kriser, som var och en spelar en roll i
strukturcykeln. En strukturcykel och en
rationaliseringsfas avslutas med en strukturkris, vilket påbörjar en ny strukturcykel och en omvandlingsfas. Detta är den
allvarligaste typen av kris. Sådana kriser
inträffade i slutet av 1840-talet, i början
av 1890-talet, i början av 1930-talet och i
mitten av 1970-talet. En omvandlingsfas
avslutas med en omvandlingskris, som
påbörjar en rationaliseringsfas. Sådana
kriser har inträffat 1866/69, 1907/10,
1951/55 och 1991/94. Mitt under rationaliseringsfasen inträffar en kulmineringskris, som är den mildaste formen av kris.
Sådana kriser inträffade 1878/79,
1920/22 och 1961/63.
Schöns kristypologi är inte helt okontroversiell, och även han erkänner vissa
svagheter när denna typologi konfronteras med det empiriska materialet.
I Lennart Schöns typologi var deflationskrisen i början av 1920-talet en
kulminationskris, vilket är den mildaste
formen av kris. Schön erkänner dock att
1921 upplevde den djupaste nedgången i
BNP under ett år i modern tid som inte
har varit kopplat till världskrig eller
missväxt.
Enligt Lennart Schön utgjorde tidsspannet i början av 1950-talet en omvandlingskris, trots att någon allvarlig
ekonomisk nedgång då aldrig inträffade.
Likaså är det svårt att hitta någon kulminationskris i början av 1960-talet. Schön
förklarar detta med att en framgångsrik
ekonomisk politik bedrevs i Sverige och
internationellt efter andra världskriget,
vilket gjorde att djupare kriser kunde
undvikas.
Schön menar att den 40-åriga cykeln
är inte den enda. Det finns minst 4-5
andra olika cykler, bland annat en sekellång cykel som innefattar två strukturcykler, medan en strukturcykel består av två
kortare byggcykler, osv. Detta liknar
mycket Schumpeter tre-cykel-schema,
även om Schön tar med mer än tre olika
cykler (något som Schumpeter också var
öppen för).
I sin bok menar Schön att hans periodisering är applicerbar internationellt och

inte bara för Sverige. Den gäller också
längre tillbaka i historien än mitten av
1800-talet.
Periodiseringen av den politiska historien ser dock annorlunda ut än strukturcykelns perioder. Följande fyra politiska
perioder brukar anges enligt Schön:
1)
1815-1870, Wienkongressens
Europa;
2)
1870-1910,
integrationens
och imperialismens epok;
3)
1910-1950, krigens och mellankrigstidens epok; samt
4)
1950-1990, efterkrigstiden.
Här finns dock en systematisk skillnad
enligt Schön. Om man flyttar strukturcykelns periodgränser (1790, 1850, 1890,
1930 och 1970) en 20-års-cykel framåt i
tiden kommer den nämligen att överensstämma med den politiska periodiseringen av olika världsordningar. Det måste
nämligen gå en 20-års-period av omvandling innan nya stabila politiska relationer
upprättas. Därmed är det i grunden teknologin som styr den politiska förändringen.
Till skillnad från Mandel, som betonade interaktionen mellan teknologi,
ekonomi och klasskamp, så är Schöns
teori klart mer teknologiskt orienterad.
Även om han försöker få med politik i sin
modell så är det klart att det är den teknologiska utvecklingen som sätter ramarna
enligt hans teori.
Kritik av långa vågen teorin
Går det då att säga att kapitalismen uppvisar en lång vågrörelse såsom Schumpeter och Mandel hävdade? Det finns starka
argument som talar både för och mot
detta. Det är nog också svårt att avgöra
frågan i dagsläget när den eventuella
Kondratiev-cykeln hittills bara genomgått
fyra cykler.
Obestridligen är det så att både
världsekonomin och enskilda kapitalistiska länder har uppvisat perioder på 20
till 35 år av långsam ekonomisk tillväxt
respektive snabbare sådan. Mellankrigstiden och 50- och 60-tals-boomen exemplifierar detta.
Samtidigt finns det många exempel på
perioder av snabb eller långsam tillväxt
som varar längre eller kortare än de
angivna 20-35 åren. Det finns också
perioder som ligger mitt emellan, som
varken skulle kunna kategoriseras som
särskilt expansiva eller särskilt depressiva.
Även om marxister menar att de ekonomiska förhållandena är i sista hand
bestämmande för den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, tar marxister
avstånd från så kallad ekonomisk determinism, att politiken följer ekonomin på
ett mekaniskt sätt och att det går att
förutsäga samhällsutvecklingen inom
ganska snäva ramar. Ett tydligt exempel
på Schöns determinism är när han utifrån
sin modell, förutser att en djup strukturkris kommer att inträffa på 2010-talet.

Motsättningen mellan det statiska och
dynamiska är det som i mångt och mycket ligger till grund för teorier om långa
cykler. Teorin som sådan är ett försök att
förklara dynamisk utveckling, men den
gör det genom att försöka pressa in denna
dynamiska utveckling i ett schema.
Teorin konstruerar också motsatspar
som nödvändigtvis inte behöver vara
motsatspar. Det tydligaste exemplet är
den mellan omvandling och rationalisering. En period med hög omvandlings
förutsätts ha lite rationalisering, och en
period med hög rationalisering förutsätts
ha lite omvandling. Men här borde man
ju också kunna tänka sig perioder av både
snabb omvandling och rationalisering,
liksom perioder av lite omvandling och
rationalisering. Rationaliseringen borde
kunna gå hand i hand med omvandling,
då rationalisering av en bransch kan
frigöra resurser till en ny framväxande
bransch. Till exempel var det ju rationaliseringen av jordbruket som frigjorde
resurser till industrin.
Långa cykel teorin har en tendens till
att försöka hitta en periodisering som ska
gälla hela den ekonomiska utvecklingen.
Schön vill dessutom även inkludera andra
områden, såsom politiken. När man tittar
på olika tidsserier är det ofta så att en
periodisering som ger en bra beskrivning
för en variabel inte alltid passar bra för en
annan variabel. Strukturförändring är i
sig ett komplext fenomen som inte är lätt
att fånga i ett enda schema. Strukturförändring som sådan uppträder ganska
kontinuerligt under kapitalismen, även
om det också sker språngvisa förändringar. Detta är ett inneboende drag i det
kapitalistiska systemet, som redan Marx
beskrev i Kommunistiska Manifestet och
Kapitalet. Kapitalisten måste investera en
del av mervärdet, annars kommer denne
att konkurreras ut. Det leder både till
effektivitetshöjningar och strukturförändringar samtidigt. Krisen och nedgångsfasen beror på att mervärdet inte kan realiseras.
Snarare än att arbeta med en enda periodisering av den ekonomiska historien,
kan det vara mer fruktbart att arbeta med
flera olika alternativa periodiseringar
beroende på vilken aspekt av den ekonomiska och sociala utvecklingen man vill
betona. Scheman är mänskliga konstruktioner. Verkligheten är alltid mer komplex än våra beskrivningar av den. Marx
själv formulerade aldrig en fix modell,
utan menade att man bara kan närma sig
verkligheten gradvis (där man börjar med
en mer abstrakt modell, som sen måste
överges till förmån för en mer konkret
modell, men som bygger vidare på den
tidigare abstrakta modellen, den mer
konkreta modellen måste i sin tur överges
för än ännu mer konkret, osv). Detta är en
grundläggande byggsten i en materialistisk kunskapssyn.

11

ARBETARMAKT
______________________________________________

NR 3 2007
www.arbetarmakt.com
Arbetarmakt, svensk sektion av

______________________________________________

Palestina
Dagens situation och vägen framåt
plicerade frågor som de palestinska flyktingarna, de exakta gränsdragningarna
och tvisten om Jerusalem skulle dock
skjutas på framtiden. Olmerts förslag
bygger på principerna för fredsförhandlingarna i slutet på 90talet som spårade ut
inte minst därför att Israel då vägrade de
palestinska flyktingarna rätten att återvända. Det här förslaget bör man inte ha
några större förväntningar på, den palestinska myndigheten har ju slutit förrädiska avtal med israel tidigare, t.ex. Osloavtalet som på intet sätt gjorde slut på
ockupationen eller gav flyktingarna rätten
att återvända. Vidare så är ju inte vi i
Förbundet för Femte Internationalen för
en tvåstatslösning utan för krossandet av
den borgerliga/sionistiska staten Israel
och upprättandandet av ett sekulärt Palestina för både israeler och palestinier på de
områden som nu utgör Israel, Västbanken, och Gaza.

Under året har konflikten mellan Fatah
och Hamas trappats upp och tagit sig
inbördeskrigsliknande former. I mitten av
juni lyckades Hamas efter en tids strider
mot Fatah ta kontrollen över Gaza. I
Media har det beskrivits som om Hamas
gjort en kupp mot Fatah, men det kan
man ju tillåta sig att ifrågasätta med tanke
på att Hamas faktiskt vann det palestinska valet förra året. Bättre vore nog att
beskriva det som ett kuppförsök av Fatah
som Hamas lyckades slå ner.
Som motåtgärd har Israel hotat att
(återigen) angripa Gaza och försöka
krossa Hamas och man har gjort en del
räder i Gaza med flera döda som följd.
Men något försök att helt krossa Hamas
har ännu inte blivit av. Kanske tvekar
man efter erfarenheterna från det misslyckade försöket att krossa Hizbollah
förra sommaren. Isoleringen av Gaza har
också förstärkts i och med Hamas seger,
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gränsterminalerna för godstrafik har
stängds med undantag för grundläggande
humanitär hjälp. Israel har också intagit
en mer inställsam linje gentemot Fatah,
t.ex. har ett hundratal fängslade Fatahanhängare släppts och det planeras att börja
betala ut miljarder till Mahmud Abbas
nya Nödregering i form av tidigare konfiskerade skatter efter Hamas valseger.
Abbas å sin sida har sagt att han tänker
ändra på vallagarna så att det blir svårare
för Hamas att vinna nästa val. Israel
verkar ha som taktik att försöka försvaga
Hamas genom att i viss mån anta en mer
tillmötesgående linje gentemot Fatah. Det
kan också tänkas att de har för avsikt att
försöka vända de palestinska massorna
emot Hamas och till Fatah genom att
släppa Fatahanhängare.
Nyligen har Olmert sagt sig var villig
att förhandla med den palestinska myndigheten om en palestinsk stat men kom-

Vilken väg framåt?
Erfarenheterna från Irak, Libanon, och
Afghanistan visar att det finns ett starkt
motstånd i regionen som ställt till stora
problem för imperialistarméerna, och
som revolutionära socialister stödjer vi
ovillkorligt alla grupper som gör motstånd mot imperialismen (i det här fallet
Israels ockupation) även om de grupperna leds av ickesocialistiska krafter som
islamister och borgerliga eller småborgerliga nationalister. Men att vårt stöd till
dessa grupper är ovillkorligt betyder
absolut inte att det är okritiskt. Samtidigt
som vi stödjer motstånd som inte är
socialistiskt kritiserar vi det även för
deras borgerliga eller reaktionära politik.
Vi förordar också ett socialistiskt motstånd och betonar vikten av att dra in de
palestinska massorna – i synnerhet arbetarklassen – i kampen mot ockupationen.

