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Gnistor i höstmörkret

Bild: Liv Strömquist

D

et är mycket som ser mörkt ut
just nu. Arbetsköparna är på
offensiven, och även om LOtopparna protesterar i ord så talar det
mesta för att dessa i vanlig ordning
är beredda att acceptera ytterligare
försämringar. Moderaterna verkar ha
fått ett nytt stödparti i Miljöpartiet –
speciellt, och osmakligt nog, just i flyktingfrågor. Sosseledningen som redan
innan var tandlös verkar nu i första
hand ägna sig åt sina egna skandaler,
samtidigt som ingen av kandidaterna
till Vänsterpartiets ordförandepost har
något annat perspektiv än att helhjärtat satsa på den parlamentariska arenan. Hela den kapitalistiska världen
står dessutom inför en kris som mycket
väl kan bli mera djupgående än den
senaste – och detta kommer att pressa
fram nya angrepp på våra arbets- och
levnadsvillkor. Till råga på allt planerar
nazisterna att åter tåga genom Stockholm i december.
Men det finns ingen anledning att
måla allt i svarta färger. Kampen ligger
onekligen på en låg nivå i Sverige just
nu. Man måste dock komma ihåg att
kampen alltid har upp- och nedgångar.
Internationellt finns exempelvis Occupy-rörelsen, som kan vara embryot till

en ny kraftfull antikapitalistisk rörelse.
Många länder har dessutom under en
lång period inte alls haft den stiltje som
Sverige har sett. Grekland har varit
mest på tapeten de senaste månaderna.
Där har en radikal kamp förts för att slå
tillbaka angreppen på arbetarklassen.
Striden om de grekiska nedskärningskraven är ännu inte avgjord, och varje
delseger sprider gnistor som kan flamma upp i de omgivande länderna. Att
Europas borgarklasser har stora problem med att genomföra sitt projekt ger
också öppningar för oss att slå tillbaka.
Det finns ingen anledning att anta
annat än att nivån på klasskampen i internationell skala kommer att öka. Den
revolutionära vågen i Nordafrika och
Mellanöstern i våras fortsätter att inspirera – dessutom är inga av de grundläggande problemen i dessa länder lösta, varför nya strider kan väntas. Hur
segt Sverige än har känts under många
år nu, kommer inte en stigande nivå
av kamp i resten av världen att undgå
att påverka situationen även här. Det
är ju verkligen inte så att det saknas
missnöje – det är knappast en överdrift
att säga att en huvuddel av arbetarklassen känner en stigande frustration
över tillbakahållna löner, ökade klassk-

lyftor och angrepp på arbetstryggheten.
Jobbskatteavdragen upplevs av många
som en lindring, men den borgerliga
politikens negativa sidor kommer alltmer att överväga. Hittills har missnöjet
inte tagit sig uttryck i kamp, med vissa
undantag. Snarare resignation, många
arbetare har tappat tron på facket och
sparar helt enkelt en liten slant genom
att gå ur. Men missnöje och frustration
medför alltid en potential för verklig
kamp. En tändande gnista, som att en
betydande grupp arbetare skulle gå ta
strid för sina rättigheter, skulle kunna
ändra hela situationen. Som ett litet
steg på vägen tänkte vi göra vårt bästa
för att protesterna mot nazidemonstrationen i Stockholm 10 december blir så
stor, kraftfull och politisk som möjligt.
Och kom ihåg: att nazisterna gav upp i
Salem är ett svaghetstecken.
Detta nummer av tidningen behandlar
dessa frågor. Vi tittar på avtalsrörelsen,
och förklarar varför fackföreningarna
måste ta strid mot arbetsköparnas offensiv eller fortsätta sin nedgång. En
artikel handlar om eurokrisen och hotet
om en ekonomisk kris som blir djupare
än den senaste, en annan om dem som
står i fronten i kampen mot effekterna
av denna: de grekiska arbetarna och
ungdomarna. Vidare finns artiklar om
lärdomarna av den arabiska våren,
om nedskärningarna på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg samt en recension
av en välriktad projektil mot Carl Bildt
för dennes inblandning i att oljeprofitera
i afrikanska inbördeskrig: Maj Wechselmanns film Det är upp till dig. Som
bonus får ni också en intervju med en
av vänsterns största stjärnor, serietecknaren, radioprataren och krönikören
Liv Strömquist, som har fått översvallande men helt välförtjänt beröm för sitt
nya lysande seriealbum Ja till Liv!
Trevlig läsning! Och när du har läst
alla artiklar, tveka inte att gå in på vår
hemsida för att fortsätta läsningen och
engagera dig i kampen.
Redaktionen
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De arabiska
revolutionerna
Resultat och framtidsutsikter

F

öljande text är baserade på
de föreläsningar som vår
brittiske kamrat Marcus Halaby höll under en heldag i oktober
som Arbetarmakt ägnade åt den
arabiska revolutionen.
Till att börja med är det viktigt att
förstå det historiska sammanhang inom
vilket de omvälvande händelserna i
Nordafrika och mellanöstern äger rum.
Vi lever i en postsovjetisk period: USA
är den enda supermakt som kan skicka
trupper överallt där deras intressen hotas. Men vi lever också i en period efter
11 september där USA:s ställning är
på tillbakagång. Nya imperialistiska
makter rycker fram – framför allt Ryssland och Kina. Storbritannien har för
länge sedan förlorat sin ställning som
imperiemakt och Frankrike strävar
efter att hitta nya alternativa maktcentra vid sidan av USA. Konflikterna
mellan imperialisterna i samband med
invasionen av Irak 2003 belyser den här
situationen.
Den arabiska våren
Den egyptiska revolutionen bröt plötsligt ut i början av året. Det styrande
partiets högkvarter brändes ned och
från 25 januari till 11 februari blev allt
möjligt. Det finns, som Lenin noterade,
årtionden när inget händer och veckor
när årtionden händer. Händelserna i
Egypten inspirerade olika krafter och
rörelser i hela regionen: I Oman höjdes
lönerna för statsanställda, i Jordanien
krävde de protesterande reformer, i de
palestinska områdena undertryckte
både Hamas och Fatah protester i sympati med den egyptiska rörelsen, i Bahrain förekom protester mot riggade val
2010 och i Libyen bröt ett heroiskt uppror ut i Bengazi.
Den speciella klasstrukturen i regionens länder har haft och har fortfarande stor betydelse för hur rörelserna
konkret ser ut. En del av länderna är
halvkolonier med huvudsakligen oljeproduktion. I Tunisien och Egypten (i
viss mån även i Syrien) är arbetarklassen visserligen en minoritet, men den

har en social kraft som ingen annan
plebejisk klass. Den kapitalistiska utvecklingen är dock svag och i de oljeproducerande länderna utgörs arbetarklassen huvudsakligen av migrantarbetare.
Den syriska oppositionen
I och med att oppositionen segrat i Libyen har Syrien mer och mer hamnat
i centrum för rörelserna i regionen.
Grupper i exil spelar en stor roll för oppositionen där och syrier i exil är både
för och emot regimen. Regimen stöds av
mer välbärgade skikt, bl. a. de kristna,
den är dock mer populär utanför landet
än inne i landet.
Assads regim i Syrien är en av de
mer repressiva i regionen. Hizbollah i
Libanon stöder öppet den syriska regimen, liksom det libanesiska kommunistpartiet. Den syriska oppositionen
har mycket snabbare än den egyptiska
strukturerats efter klasslinjer. Det
pågår ett krig mellan berättelser, där
regimen framställer sig som försvarare
av minoriteterna gentemot väpnade utländska terrorister. Det har delvis lyckats och det finns ett stöd för regimen i
vissa grupper.

Exilsyrierna är splittrade. Syrier i
exempelvis Storbritannien litar inte
längre på varandra. Ambassaderna
organiserar stöd och försöker avvärja
protester. Kommunistpartiet i Syrien
är en del av regimen, och det finns ett
antal smärre splittringar från partiet.
Muslimska brödraskapet är antagligen störst bland exilsyrier, men revolutionen i Syrien är en revolution utan
partier. I det avseendet påminner den
om Egypten och Libyen. Apropå religionens och religiösa rörelsers inflytande:
I Syrien är den fattigare delen av befolkningen mer religiös än medelklassen. Det förekommer religiösa symboler
och talesätt men ingen religiös kraft
som leder rörelsen, det är en genuin demokratisk rörelse.
Det historiska Syrien från ottomansk
tid har sönderfallit i etniska områden
(Libanon, Jordanien, Israel, Palestina) i
en process som påtvingats utifrån. Libanon avskildes från Syrien av fransmännen efter andra världskriget som hemland för kristna. Eftersom de kristna
inte är i majoritet har man skapat ett
komplicerat system med maktfördelning enligt religiös tillhörighet. Frågan
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är hur man ska kunna skapa en nationalstat av något som ser sig som en federation av religiösa sekter?
Egypten
Militären i Egypten försvarade, enligt
sin egen mytologi, folket under revolutionen mot Mubarak. Militärledningen
insåg att de meniga inte skulle gå mot
folket. Militären har därför fortfarande
gott anseende, även om förtroendet
undergrävs av att dess post-Mubarakregim fortsätter att försvara det gamla
systemet. De väpnade styrkornas högsta råd styr nu med stöd av Muslimska
brödraskapet, som spelade en minimal
roll i upproret. Det finns en arbetarrörelse som konkurrerar om inflytande
med brödraskapet inom de plebejiska
klasserna. Men arbetarrörelsen har
ännu ingen politisk ledning, även om
det finns socialister som är associerade
med grupper med trotskistisk bakgrund i Europa. Det fanns bara en laglig fackförening under Mubarak, men
oberoende fackföreningar har nu dykt
upp på många håll.
Generalstrejker har organiserats i
Egypten för olika krav – en del politiska
(försäljningen av gas till Israel). Stöd
till palestinierna har blivit en oppositionell paroll. Om militären ska kunna
genomföra en kontrarevolution måste
den ha stöd av något slags massrörelse.
Den enda masskraft som militären kan
förlita sig på är brödraskapet. Det finns
fem splittringar från brödraskapet (bl.
a. ett islamskt arbetarparti), vilket är
tecken på krisen i brödraskapet. Det var
först när deras egna anhängare deltog
i upproret mot Mubarak som ledningen
ändrade sig, och ledarna var bland de
första att försöka kapitulera.
Islamofobiska liberaler, och de i vänstern som påverkas av dem, har ännu
inte fått rätt. Brödraskapet kan komma
till makten, men det är inte deras nuvarande projekt. De förhandlar med den
gamla regimen.
Palestiniernas kamp
Palestinierna är den enda arabiska nationen som ännu inte etablerat en stat.
De är antagligen också det enda folket
i historien som koloniserats när de redan uppnått nationell medvetenhet. Israel är en bosättarstat och det pågår en
process av kolonisering vars slutpunkt
innebär den palestinska nationens utplånande.
Det palestinska upproret, intifadan,
som utbröt 1987 ställde upp en separat palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad som mål. Upproret
förråddes i och med Osloavtalet som

ingicks mellan Yasser Arafat och den
israeliska ledningen 1993. Resultatet
blev en viss form av autonomi inom en
övergripande israelisk dominans med
målet att underlätta fortsatt ockupation. Antalet bosättningar fördubblades
under de följande åren. Det är nog ingen
överdrift att säga att den andra intifadan, som bröt ut år 2000, besegrades.
PLO:s förräderi, då man i praktiken
accepterat Israels överhöghet, har lett
till en omfattande försvagning av den
palestinska rörelsen. Dess samarbete
med ockupationsmakten, som gjort
PLO-ledningen på Västbanken till föga
mer än ett direkt redskap för israelerna, är den huvudsakliga förklaringen
till Hamas framgångar och till den nuvarande splittringen mellan Västbanken och Gaza.
Vad ska vi säga om PLO-ledaren
Mahmoud Abbas ansökan till FN om
erkännande av Palestina? Han representerar varken de fördrivna eller palestinierna i Israel. Han var beredd till
stora eftergifter och ansökan är ett sätt
att förhindra protester. Det finns ingen anledning att ge stöd till Abbas och
hans gelikars strävanden, men i ett internationellt perspektiv handlar frågan
om huruvida palestinierna har den demokratiska rätten att bilda en nation.
Den kritik som kommit från palestinskt
håll kan dock inte leda till den extremt
sekteristiska slutsatsen att motsätta
sig ansökan, även om vi inte är för en
tvåstatslösning.
Libyen
Libyen är hittills unikt med direkt imperialistisk intervention på upprorets
sida. Upproret ägde rum samtidigt som
upproret i Bahrain, men amerikanerna
gav saudierna fria händer att slå ner
upproret i Bahrain. Khadaffi begick det
ödesdigra misstaget att sätta in blodig
terror mot de inledande demonstrationerna, och Obama hade hamnat på
fel sida i Tunisien och Egypten och behövde förbättra sin image. Imperialisternas ingripande i Libyen har drivit in
en kil mellan de två länder där revolutionen segrat.
Oavsett vilken politisk karaktär ledningen har, kan vi inte förvägra ett folk
rätten att resa sig mot en tyrann. Vi
tvingas dock slåss på två fronter: mot
imperialisternas försök att dominera
Libyen men också mot den nya borgerliga regimen.
Imperialistiska ingripanden är inte
alltid knutna till direkta materiella
intressen. Det kan också handla om
politiska, ideologiska och strategiska
intressen. I Libyen handlade det om att

ingripa i den arabiska revolutionen. De
länder – Ryssland, Kina m.fl. – som höll
fast för länge vid Khadaffi kommer sannolikt att förlora vid uppdelningen av
Libyen.
Men det pågår kamp i Libyen. Arbetare gör exempelvis motstånd mot
gamla chefer som återinsätts i statliga
bolag. Det finns också lokala samordningskommittéer, som inte representerar organiska enheter för självorganisering utan mer är nätverk av aktivister på
marken. Det är svårt att säga vilka som
ingår i dem, eftersom människor tvekar
att identifiera sig under en diktatur
Framtidsutsikter
Revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern har mycket att göra med nyliberalismens effekter. Syrien var en del
av östblocket, men inte en stalinistisk
stat, även om det fanns likheter. Bourgeoisien var till stor del i exil under
regimens tidiga år. Syrien genomgick
under denna period en statligt ledd utveckling av kapitalismen i samarbete
med Sovjetunionen. Majoriteten av den
religiösa minoriteten alawiterna – dit
Assads släkt hör – var utfattiga bönder,
som av regimen omvandlades till en kulak-klass. Deras barn kunde göra karriär i staten.
Det fanns tidigare ett statligt stöd
till fattiga som gjorde att regimen
kunde skapa en social bas. Regimen
hade exempelvis 1982 en verklig bas i
befolkningens fattiga skikt, då kunde
den gå i land med hård repression.
Idag är den sociala basen, som en konsekvens av de nyliberala reformerna,
helt annorlunda. Nu måste den syriska
regimen förlita sig på ett mer begränsat
stöd från den urbana borgerligheten och
mellanskikten.
Den arabiska rörelsen har även
påverkat israelerna. Den roll som deras
stat spelar, och som ger dem fördelar,
har inte gjort dem helt immuna mot
påverkan från den arabiska revolutionen. Från början var protesterna
nyligen (mot de höga kostnaderna för
bostäder i Israel) en medelklassrörelse.
Bostadskostnaderna har ökat kraftigt,
vanliga människor har inte råd att betala hyran. Det är främst ashkenazi (judar med västeuropeiskt ursprung) som
startat rörelsen, men andra grupper
har anslutit sig.
Fattigdomen i Israel tenderar att följa etniska gränser på grund av vågorna
av invandrare. Den som anlänt sist har
minst privilegier. ”Ryssarna” befinner
sig längst ner. Judar från Mellanöstern
kom tidigare ofta till Israel utan större
övertygelse, mer av krass nödvändighet.
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Dessa har nu anslutit sig till rörelsen.
Den femtedel av befolkningen som är
palestinska araber har inte anslutit sig,
detta helt enkelt eftersom rörelsen inte
har något att säga om ockupationen
eller om nationella rättigheter.
Innebär det att det inte finns någon
potential? En liten modig vänstergrupp
satte upp ett tält i Tel Aviv med namnet 1948, dvs. året för fördrivningen
av palestinierna. Svaret från dem som
motsatte sig att denna fråga skulle
tas upp i rörelsen blev att ”rörelsen
handlar om ekonomi, inte politik”. En

av bosättar-organisationerna ingrep
också och argumenterade för expansion av bosättningarna som en lösning
på bostadsproblematiken. Också de avvisades av majoriteten. Problemet är ett
uttryck för materiella problem. Staten
är baserad på privilegier för bosättarna på bekostnad av den inhemska befolkningen, vilket är ett stort hinder för
gemensam kamp.
Slutligen: Vi har av vissa kritiserats
för att ha en stadieteori för Nordafrika
och Mellanöstern, dvs. först ska kampen riktas mot de diktatoriska regimer-

na och för demokrati, och först senare
för socialismen. Det stämmer inte, eftersom vi inser att det i Tunisien och
Egypten inträffat revolutioner som inte
berört egendomsförhållandena. För
att gå vidare och säkra demokratiska
rättigheter måste arbetarklassen gå
utöver de kapitalistiska egendomsförhållandena. Det var inte nödvändigt att det nationella övergångsrådet
skulle komma till makten i Libyen, det
som var nödvändigt var att krossa den
gamla statsapparaten.
POM

Grekland:
Kris och uppror

G

rekland reste sig redan 2008.
Kampen mot staten, polisen
och överklassen som de utkämpade då finns fortfarande i färskt minne hos arbetarklassen. Nu
handlar striden om att vägra betala
för kapitalets kris. Vad behöver
Greklands arbetare för att vinna?
I slutet av 2008 bröt den grekiska decemberrevolten ut, och skakade den
grekiska staten i grunden. Den grekiska
arbetarklassen var den första i världen
som reste sig när det globala kapitalistiska systemet försökte få arbetare att
betala för kapitalismens kris. Strejker
och massdemonstrationer paralyserade
landet, medan arbetarklassungdomen
utkämpade hårda strider med polisen.
Under en kort stund, medan självaste
högkvarteret för kravallpolisen stod
under belägring och medan striderna
rasade i varje stad, såg det ut som om
frågan om själva makten i samhällets
skulle ställas på sin spets - vilken klass
kommer att regera: arbetarklassen
eller kapitalisterna? Men trots all mod
och offervilja saknade arbetarna de organisationer som skulle kunna ha gjort
det möjligt för dem att ta makten i sina
händer. Framför allt saknades arbetarråd och kommittéer, samt ett revolutionärt parti. Upproret tog helt enkelt
slut när klassen kunde inte avgöra vad
nästa steg skulle vara. Men lärdomarna
från denna strid lever idag i varje aktivist och varje arbetare som då var med.
Sedan dess har en upprorsstämning

genomsyrat hela samhället. Decemberrevolten lyckades inte krossa den borgerliga statsapparaten men den utraderade hos de grekiska arbetarna varje
spår av underdånighet och respekt för
regimen. Strejkerna, demonstrationerna, solidaritetsaktionerna och ockupationerna avlöste varandra de senaste
tre åren. Under sommaren samlades
det till en rad dagliga demonstrationer
med hundratusentals människor på det
stora Syntagma-torget framför parlamentet i Aten, med inspiration från de
arabiska revolterna, och sedan dess har
landet återigen hamnat i en förrevolutionär situation.
Det grundläggande problem kapitalisterna står inför, och som är en direkt

följd av den katastrofala skuldkrisen i
EU, är att de inte har något att erbjuda
till någon del av varken arbetarklassen
eller mellanskikt, och följaktligen inte
längre kan stödja sin makt på en betydande del av befolkningen. Det finns
helt enkelt ingen tillräckligt betydelsefull grupp i den grekiska samhället som
tjänar på att kapitalisterna befinner
sig vid makten. Det är orsaken till att
PASOK:s socialdemokratiska regering
var tvungen att avgå.
För att genomföra de kolossala nedskärningarna, och på detta sätt lägga
hela skuldkrisen på arbetarklassens
rygg, har IMF, Tyskland och Frankrike
tvingat fram en så kallad nationell samlingsregering där PASOK ingår tillsam-
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mans med alla andra borgerliga krafter,
dvs med konservativa, neoliberaler och
extremhögern. Denna regerings enda
uppdrag är att genomföra de för kapitalet nödvändiga nedskärningarna,
eller, med andra ord, att krossa den
grekiska arbetarklassens alla sektorer, en efter en. Problemet är bara att
denna nya regering, eller rättare sagt
denna öppna diktatur, har lika lite stöd
i landet som den forna, vilket främst
bevisas av det faktum att den har blivit
tillsatt utifrån utan att någon i själva
Grekland har valt den. Det betyder att
det första villkoret för en socialistisk
revolution är uppfyllt: den härskande
klassen har svårt att regera.
Samtidigt jäser det inom arbetarklassen. Det stalinistiska arbetarpartiet
KKE och dess fackförening PAME, som
har ett betydande stöd i de konservativa skikten av arbetarklassen, har
allt mer kommit i öppen konflikt med
de avancerade delarna av klassen. Vi
skrev redan i vår analys av decemberrevolten (som finns på vår hemsida)
om hur KKE öppet tog ställning för
den borgerliga staten och mot arbetarungdomens kamp. Nu har konflikten
under kampens inverkan blivit ännu
mer tillspetsad och ännu mer konkret.

Den 19-20 oktober svepte en omfattande generalstrejk över landet, och
markerade en ny höjdpunkt i massmobiliseringen av arbetarklassens styrkor.
Den 20 oktober övervägde de skrämda
och ruttna grekiska politikerna i parlamentet huruvida de skulle acceptera
att på EU:s och IMF:s order lägga hela
notan för skuldkrisen på arbetarna. En
stor demonstration var på väg till parlamentet när den mötes av de stalinistiska KKE- och PAME-aktivisterna, som
tillsammans med polisen hade bildat
en kedja runt parlamentet. Precis som
för några månader sedan vid en stor
antinazistisk demonstration i Göteborg
ställde sig de reformistiska ledarna och
aktivisterna framför polisen för att utföra dess jobb och stoppa de avancerade
arbetarna. När de mest radikala arbetarna och ungdomarna försökte ta
sig till parlamentet för att med all rätta
storma det och avbryta det bedrövliga
mötet stoppades de med våld av KKE
och PAME, som misshandlade aktivister, av vilka många var anarkister,
med träpåkar i polisens tjänst. Regelrätta strider utbröt, under vilka KKE
gav kravallpolisen öppna korridorer för
att intervenera mot anarkisterna, samt
överlämnade flera aktivister till polisen.

Efter flera timmar var hela Syntagmatorget under polisens och stalinisternas
kontroll. Ett mer öppet förräderi mot
arbetarklassen hade KKE inte kunnat
begå. Detta kommer onekligen att öppna ögonen på många arbetare som fortfarande har illusioner om på vilken sida
KKE-ledningen verkligen står. Denna
händelse är bara ett nödvändigt steg på
arbetarklassens väg för att utkristallisera en verkligt djärv och revolutionär
politik.
Problemet med de arbetare som står
under påverkan av den anarkistiska ideologin - med sitt hat mot varje
sorts statsmakt (även arbetarmakt),
och varje sorts parti - är att de hade
inte hade vetat hur de skulle fortsätta
även om de hade lyckats erövra parlamentet. En seriös revolution behöver
ett program, den behöver i förväg veta
vart den går. Bara ett parti fullständigt
troget arbetarklassen kan utarbeta ett
sådant program. De omedelbara målen
för den grekiska arbetarklassen måste
därför vara organisering i arbetarråden
och kommittéer, bildandet av ett revolutionärt parti och en omedelbar och obegränsad generalstrejk för att störta den
borgerliga staten.
Senad Kadic

Intervju med Occupy Wall Street-aktivist:

“Fantastiskt att se och
delta i”

D

et som började som Occupy
Wall Street sprider sig nu
över hela världen. Arbetarmakt kontaktade Dan från vår
amerikanska systergrupp Workers
Power för att prata ockupationer,
repression, den där parollen om
“99%” och hur rörelsen kan utvecklas i revolutionär riktning.
AM: Vad är ditt spontana intryck av Occupy Wall Street-rörelsen?
Dan: Rörelsen har samlat frustration
och motstånd - mot nedskärningspolitik,
arbetslöshet och ökande fattigdom - i en
övergripande kamp mot kapitalismen.

Man har kommit undan de begränsningar en enfrågekampanj innebär.
Tiotusentals har gått ut på gatorna
för att protestera mot de rikaste och
mot politikerna som tjänar dem. Något
sådant har inte skett på länge. Det är
fantastiskt att se och delta i.
AM: Hur stor är rörelsen och vilka slags
människor är med? Hur pass spridd är
den i landet?
Dan: Om man räknar dem som slagit
upp läger och alla de tusentals om inte
miljontals människor som solidariserar
sig med rörelsen och går med den när de
kan blir OWS en stor rörelse, som har

attraherat hela samhällsskikt.
Det började med några få aktivister i New York, och spred sig som en
präriebrand - och inte bara till andra
stora städer utan även till mindre samhällen som drabbats av den ekonomiska
krisen.
De mest progressiva delarna av
rörelsen är de arbetarorganisationer
som kämpar för att sammankoppla
kampen mot nedskärningar med en
kamp mot kapitalismen och för arbetarmakt som en grund till att lösa krisen.
Men dessa krafter är för få just nu,
och än så länge har det hållit tillbaka
rörelsens potential.
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AM: Har rörelsen utsatts för repression
från polisen?
Dan: Ja, absolut. New Yorks borgmästare Bloomberg hotade tillsammans
med [ockupantfästet] Zucotti parks
ägare att upplösa ockupationen med
tvångsmedel. Han tvingades backa först
efter att folk visat enorm solidaritet
med dem som slagit läger där.
Det värsta exemplet på repressionen
hittills är det som hände i Oakland i Kalifornien. Polisen angrep folkmassorna
med tårgas och gummikulor, och bland
de skadade fanns Irakkrigsveteranen
Scott Olsen. Sen rev man brutalt ned
lägret.
AM: Vad tänker du om repressionen?
Hur borde rörelsen svara?
Dan: Workers Power fördömer både
polisen och de lokala myndigheter som
släppte lös dem mot ockupationen.
Rörelsen borde för det första kräva
rätten till egna, oberoende utredningar av polisens agerande. För det andra borde man skapa en demokratisk
självförsvarsorganisation som kan slå
tillbaka framtida angrepp.
AM: Vad tycker du om parollen “We are
the 99%”?
Dan: Dialektiskt sett är den både korrekt och inkorrekt på samma gång.
Den riktar helt riktigt uppmärksamheten mot att en liten minoritet i
världen kontrollerar enorma samhällsrikedomar, och att de använder detta
ägande för att berika sig själva och göra
resten av oss fattiga.
Men de 99 procenten är inte en homogen, formlös massa. De består av
miljarder individer som är indelade i
specifika klassformationer och -skikt,
och som därför har inbördes motstridiga
intressen.
I slutändan handlar parollen om att
alla som inte är stormrika miljardärer i
grunden har identiska intressen och att
frågan om klass är underordnad kampen för ett än så länge ganska abstrakt
mål. Det kan potentiellt utgöra ett hinder för framväxten av uttalad revolutionär arbetarpolitik i rörelsen.
AM: Har du sett några tecken på solidaritet mellan arbetarrörelsen och Occupy-rörelsen?
Dan: När polisbrutaliteten satte igång
i New York uttalade många fack öppet
sitt stöd för rörelsen. New Yorks transportarbetarfack vägrade att transporte-

ra gripna aktivister till stadens fängelser efter en sittprotest på Brooklyn-bron.
Händelserna i Oakland tog saker
och ting till en ny nivå. Som ett svar
på polisvåldet anslöt sig [hamnarbetarfacket] ILWU till Occupy Oakland. 10
000 ockupanter marscherade sedan ned
till hamnen i solidaritet med ILWU:s
kamp.
Nu väntar alla med spänning på vilka gemensamma aktioner som kommer
härnäst.
AM: Vad är det viktigaste rörelsen
borde kämpa för nu, för att fortsätta utvecklas?
Dan: Man måste lösa grundläggande
organisatoriska frågor. Ockupanterna
måste skapa mer definitiva samarbeten
med de fattiga områdena, och ta upp
deras kamp. De måste också utveckla
större och bättre samordnade direkta
aktioner.
Detta kan man uppnå genom att upprätta demokratiskt tillsatta och omedelbart återkallbara rådsförsamlingar,
med representanter från hela staden,
som i sin tur kan välja en demokratisk,
nationell ledning som hålls ansvarig för
sina beslut.
Och för det andra måste vi anta ett
militant enhetsprogram riktat mot staten. Det är nödvändigt för att rörelsen

ska enas kring en gemensam kamp mot
ett gemensamt mål. Programmet bör innehålla krav, metoder för att genomdriva dessa krav, och en strategi som kan
befästa dem.
AM: Vad kommer Workers Power att
göra för att understödja rörelsens utveckling?
Dan: Vi kommer att fortsätta bygga
rörelsen och driva på den i riktning mot
militant direkt aktion, samtidigt som vi
bidrar med vårt perspektiv för revolutionär politik och strategi. Vi ska försöka bredda och fördjupa samarbete som
redan sker mellan ockupationerna och
arbetarrörelsen. Rörelsen måste aktivt
ta upp de mest förtryckta skiktens omedelbara krav, och koppla dem till kampen för att störta kapitalismen.
Vi kommer att fortsätta att agitera
och sprida propaganda om de sorters
organisering vi menar är nödvändigt
för att tvinga samhällets 1% att betala
för deras ekonomiska systems sammanbrott, och för att ge de arbetande 99 procenten makt att reparera all den skada
de rika har orsakat. Detta kan vi bara
uppnå genom att arbetarklassen tar
makten.

Läs en längre version av
intervjun på vår hemsida.
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Inför avtalsrörelsen:

Facken måste ta strid!

A

rbetsköparna är på offensiven inför avtalsrörelsen.
De predikar att vi måste
vara ansvarsfulla. De gäller dock
bara oss, arbetarna – själva har
arbetsköparna inga tankar på att
vara måttfulla, vilket deras egna
skenande chefslöner, sjuka bonusar och groteskt stora aktieutdelningar visar. Det är just det som
är poängen – de ska ha mer på vår
bekostnad, det är bara därför vi
måste vara ansvarsfulla.
Arbetarrörelsen måste med full kraft
avvisa motståndarnas argument. Vi
måste vägra att betala för kapitalismens kris, och avtalsrörelsen borde bli
ett första tillfälle att visa det. Det skulle
behövas ett massivt tryck från medlemmarna underifrån inte den fackliga led-

att vi saknar skydd mot arbetsköparnas godtycke. Några krav som vi inte
kan backa en tum från är: inga försämringar i anställningstryggheten, inget
ökat utrymme för bemanningsföretag
och ingen försvagning av de centrala
förhandlingarna! Vi måste helt vägra
att gå med på några försämringar, och
vi måste kräva ordentliga löneökningar. Om vi inte får igenom det måste
vi svara med strejk, samordnad mellan
flera förbund.
Ingen fredsplikt så länge vi angrips!
Det är dock nödvändigt att gå djupare
än så. Under de senaste åren har det
blivit allt tydligare att dagens modell
med kollektivavtal och fredsplikt ständigt har gynnat arbetsköparna på vår
bekostnad – att arbetsköparna har blivit allt girigare och nu griper efter en

Arbetsköparna satsar högre än att bara hålla
tillbaka lönerna – de är ute efter att underminera våra grundläggande rättigheter som
arbetare.
ningen i vanlig ordning ska vika ner sig.
Det viktigaste nu är dock inte är procentsatser.
Arbetsköparna satsar högre än att
bara hålla tillbaka lönerna – de är ute
efter att underminera våra grundläggande rättigheter som arbetare. Aldrig
förr har de varit så öppna med att de vill
ha bort anställningstryggheten. Detta
har ett uppenbart syfte: arbetsköparna
vill fritt kunna förfoga över arbetskraften. De kallar detta modernisering, men
det verkliga syftet är allt för uppenbart:
de vill ha arbetare som inte kan säga
emot av rädsla för att bli avskedade på
stört och som inte kan hindra att lönerna hålls tillbaka eller pressas tillbaka.
Som ytterligare ett led i detta är de
numera beslutna att underminera eller
rent av avskaffa de centrala förhandlingarna, och helst enbart göra det till en
fråga om förhandlingar mellan chefen
och den enskilde arbetaren. Detta kan
vara rättvist enligt de marknadsliberala
flosklerna, om vi lämnar dem därhän är
det uppenbart att ett uppsplittrande av
arbetarkollektivet bara skulle leda till

total kontroll över arbetsmarknaden
ändrar inte på den saken. Hela konceptet med fredsplikten är i grunden
falskt. Formellt är det rättvist – vi får
inte strejka, arbetsköparna får inte
lockouta oss.
Problemet är bara: arbetsköparna behöver inte ta till formella stridsåtgärder
för att attackera oss. När de tvingar oss
att jobba hårdare genom att skära ner
på arbetsstyrkan eller underminerar
våra fackliga rättigheter genom att ta
in bemanningsföretag räknas inte detta
som en konfliktåtgärd. På detta sätt blir
inte kollektivavtalet ett sätt att skydda
oss så mycket som ett sätt att hindra oss
från att försvara oss!
Vi måste därför ändra betingelserna. Ett krav vi måste resa är: facklig
vetorätt mot försämringar! Om arbetsköparna angriper våra intressen,
oavsett om det hittills har klassats som
en stridsåtgärd eller inte, måste vi kunna försvara oss. Om de inte respekterar
fredsplikten kan inte vi väntas göra
det! Det finns nu två möjligheter: att
fortsätta retirera inför arbetsköparnas

krav, hålla tillbaka lönerna och acceptera sämre arbetsvillkor och urholkad
anställningstrygghet – eller att ta strid
för att höja lönerna, förbättra arbetsvillkoren och försvara och utöka anställningstryggheten!
Det handlar dessutom om själva fackföreningarnas relevans. LO fortsätter
att tappa medlemmar i oroväckande
takt. Anledningen till detta är inte att
facken är ”omoderna” eller ”oansvariga”
– anledningen är fackens motvilja mot
att ta strid! Frågan kommer allt mer att
ställas på sin spets: ska vi ha en stark
fackföreningsrörelse eller inte? Det
finns bara ett svar vi kan ge: vi måste ta
strid med de medel som krävs!
Det finns givetvis stora svårigheter
– framför allt att den fackliga ledningen ständigt är ovillig att ta till stridsåtgärder. Det kommer att krävas en
enorm press underifrån, inklusive på
alla fackliga ledare personligen, för att
de verkligen ska ta striden, och hålla
fast vid den så länge som det behövs.
Fackföreningarna: ta strid eller
tappa all styrka!
Vi kan dock inte stanna där. Å ena sidan måste de fackliga företrädare som
vägrar eller är odugliga till att organisera kampen bytas ut mot andra som
är villiga att kämpa för våra intressen.
Å den andra kan vi inte bara vänta på
att den centrala ledningen pressas till
kamp. Det kommer att bli nödvändigt
att enskilda sektorer eller grupper av
arbetare på egen hand går till motangrepp, även om det formellt räknas som
olovligt – ett av de senaste årens bästa
exempel är lagerarbetarna på Lagena i
Jordbro.
Vi kommer att mötas av beskyllningar för att vi försöker splittra fackföreningsrörelsen. Det är en lögn. Bara
genom att åter ta striden och göra det
på allvar kan våra organisationer försvaras och stärkas. Det är de som ständigt går med på ruttna kompromisser
och gång på gång retirerar som är det
verkliga hotet mot fackföreningarnas
styrka och sammanhållning.
Fackföreningsrörelsen har nu två
möjligheter: åter bli kämpande organisationer som styrs av medlemmarnas
intressen, eller bli eländiga organisationer för att kontrollera reträtten in i
en allt sämre arbetsmarknad.
Jens-Hugo Nyberg
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Chockterapi ordinerad
för Sahlgrenska
Endast facklig kamp kommer att kunna stoppa vårdslakten

A

rbetarmakt skrev i nummer
1/2011 om situationen inom
psykiatrin på Sahlgrenska,
och på bara ett halvår har situationen nu hamnat i ett långt mer
allvarligt läge än det var då, och nu
berörs hela sjukhuset.
Rapporterna om Sahlgrenskas usla
ekonomi har strömmat in under de senaste åren. De senaste siffrorna rör sig i
storleksordningen av ett underskott på
500 miljoner kronor- en halv miljard.
Det har talats om att så många som
1000 anställda kan komma att få gå.
Som orsak till underskottet anges
dels minskade inflöden av beställningar, vilket på normal svenska betyder
att politikerna vill spara, dels skenande
kostnader för stafettläkare och läkemedel.
80 miljoner har man lyckats spara i
budgeten så här långt, resterande 420
miljoner i underskott finns det ännu
ingen lösning på. Den 25 november
kommer Sahlgrenskas styrelse att sammanträda, och då lägga fram sin lösning.
Åtgärderna som är att vänta är nedlagda avdelningar, uppsägningar och
försämrad kvalitet på vården. Den som
försöker påstå att patientsäkerhet och
vårdkvalité kan garanteras med de
nedskärningar som verkar komma är
naturligtvis lögnare av stora mått, och
det ska bli intressant att se vem som får
den äran.
Redan nu pratas det om att ytterligare två psykiatriavdelningar kommer
läggas ned, en inom psykos och en inom
allmänpsyk. Man befarar också att
samtliga akutmottagningar kommer att
överbelastas som en konsekvens av de
generella försämringarna.
Både personal, patienter och anhöriga har dragit öronen åt sig, och
den 17:e september samlade nätverket
Sjukvårdsreform 1 000 göteborgare i en
demonstration mot nedskärningarna.
Nätverket startades av läkaren Arvin
Yarollahi, som sedan känt sig tvungen
att säga upp sig efter påtryckningar
från SU:s ledning. Flera anställda har

synts i media, och gett uttryck för oron
man känner för situationen. Tyvärr är
det också så att vissa känner sig tvingade att vara anonyma, med rädsla för
att tvingas gå samma väg som Arvin
Yarollahi.
I Göteborgs fria tidning säger LarsGöran Baaz, ordförande för Kommunal
Västs sektion inom vuxenpsykiatrin:
”Ska vi utföra samma produktion nästa
år som i år, så behöver vi samma resurser. Vi kan inte ha mindre personal, men
göra lika mycket. Det är redan en hårt
slimmad bemanning”.
Fackets medlemmar på Sahlgrenska
borde nu ställa sina fackliga representanter mot väggen och kräva att de tar
strid mot neddragningarna. En strejk
borde förberedas inför 25 november för
att bekämpa alla försämringar som annars är att vänta.
Det tragiska i resonemangen kring
vården är att det, som Baaz uttrycker
det, handlar om “produktion”. Invändningarna ligger på ett plan där det
handlar om att inte överbelasta personalen. Det är såklart viktigt i sig, men
det utelämnar hela frågan om vilket
vårdbehov som finns i samhället, och
vilken roll den offentliga sektorn har i
allmänhet.
Vi menar att det är fackets uppgift
att lyfta frågan om hur vi möter problemen med bland annat arbetslöshet, och
den sociala utslagning som följer av det.
Arbetslöshet och social marginalisering hänger givetvis tätt samman med
olika former av ohälsa, så med andra
ord skulle facket kunna bidra till en
ökad folkhälsa genom att helt enkelt
säga nej till uppsägningar. Facket har
redan godkänt flera rundor av “slimmad bemanning”, så frågan är när man
bestämmer sig för att det har gått för
långt? Och vad blir nästa steg efter att
den punkten nås?
Nyligen publicerades en artikel med
titeln “Kvinnor får betala för besparingar i vården” i tidningen Feministiskt
Perspektiv. Den tar upp det strukturel-

la förtrycket mot kvinnor som utgör en
del av anledningen till nuvarande missförhållanden. Så här skriver Lina Kollberg (sjuksköterska och genusvetare)
och Josephine Kollén (genusvetare):
“Det är dags att införa ett genusperspektiv i debatten om besparingar inom
den offentliga vården. Vårdyrket har
utvecklats från den ”naturligt vårdande
kvinnan” som sysslade med oavlönat
arbete i hemmet till den professionella
sjuksköterskan... En professionell yrkesutövning bygger på att man får lön som
motsvarar ens arbete, inte på föreställningen om ett inre kall. Tron om att kvinnan kommer fortsätta att vårda trots
fortsatta nedskärningar är en illusion,
byggd på föreställningen om att kvinnan är vårdande i sin natur.”
De resurser som tillförs vården och offentliga sektorn överhuvudtaget är i
sista hand ett avdrag från kapitalisternas vinster. Det är drivkraften att
pressa upp vinsterna genom att minska
dessa utgifter som ytterst ligger bakom
de nuvarande angreppen på välfärden,
liksom bakom den arbetsorganisation
som präglar vården. Kapitalet har i detta sammanhang god hjälp av sexistiska
föreställningar som legitimerar en lägre
värdering av kvinnors arbete.
Arbetarmakt kämpar för:
-Förstatliga företag inom omsorg och
vård utan ersättning och ställ dem under de anställdas kontroll.
-Bort med tillfälliga anställningsformer
och det systematiska användandet av
vikarietjänster för att täcka behoven
inom vården. För fasta trygga anställningar och kontinuerlig utbildning av
omvårdnadspersonal.
-Bygg ut psykiatrin och socialpsykiatrin.
- Höj lönerna inom vården och öka bemanningen. Beskatta de rika för att
frigöra de resurser som krävs för att
säkerställa vårdens kvalité.
Fredrik Reinedahl
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Politiska oklarheter i mobiliseringen inför 10 december

Avpolitisering fel
väg att gå
L

ördagen den 10 december
planerar
nazisterna
att demonstrera i centrala
Stockholm. Arbetarmakt deltar för
fullt i mobiliseringen för den motdemonstration som planeras av
ett brett spektra av vänsterkrafter
och uppmanar till direkt aktion för
att störa, eller om möjligt, stoppa
marschen.
Vi är dock kritiska till den på politiskt innehåll urvattnade plattform som
vänstergrupperna bakom mobiliseringen enats kring. Huvudparollen, som lyder ”Vi är de 94 procenten mot rasism”
och den mobiliseringstext som antagits
för de gemensamma flygbladen ger inga
svar överhuvudtaget på varför rasistiska krafter går framåt. Inte heller lyfts
frågan om hur den antirasistiska kampen hänger ihop med klasskampen.
För de huvudsakligen autonoma aktivister som bär huvudansvaret för den
valda inriktningen är frågan om att
avstå från att betona den antifascistiska kampens förhållande till socialismen
en rent taktiskt fråga. De hoppas att en
plattform som saknar politiska ställningstaganden ska kunna attrahera fler
deltagare. De är också rädda för att
vänsterretoriken ska vara svårförstådd
för ”vanligt folk”.
De som förordat avpolitiseringen har
alltså argumenterat på ett sätt som antyder att de ser det politiska innehållet
som en belastning. Istället för att diskutera hur vi bättre kan kommunicera
ett skarpt politiskt budskap i mobiliseringen inför 10 december, har man
verkat för att avskaffa det politiska innehållet överhuvudtaget.
Betoningen på ”94 procent”, som
syftar till att inkludera alla dem som
inte röstade på Sverigedemokraterna,
signalerar oavsett intentionerna en
oförståelse för vad rasismen består i.
Rätt många av dessa procent röstade
på borgerliga partier som bedriver en
flyktingfientlig politik. Det är inte bara
Sverigedemokraternas väljare som är
rasister. Moderaterna och Folkpartiet
har ofta gjort rent chauvinistiska ut-

spel i försök att vinna över SD-väljare
(språktester,
medborgarskapstester).
Parollens ”inkluderande värde” skymmer detta förhållande, och de konsekvenser som detta borde få för vart vi
lägger betoningen mobiliseringen.
För Arbetarmakt är detta en principfråga. Det är ytterst kapitalismen
och den borgerliga regeringens politik
som skapar den terräng i vilken rasism
vinner mark. Så långt håller nog de
flesta av de inblandade med. Att inte
sammanföra kampen mot nazisternas
marsch med kampen för att bekämpa
högerpolitiken innebär dock att man i
praktiken separerar kampen mot symptomen från dess verkliga orsak. Det är
detta som vi menar att urvattningen
resulterar i, och det är på denna punkt
våra meningar går isär.
Ytterst handlar det om den viktiga
frågan om vilken rörelse vi vill bygga?
Vad som behövs idag är en antirasistisk rörelse baserad på en mobilisering
av arbetarna och den radikala ungdomen. Därför borde den antifascistiska
vänstern föreslå en enhetsfront i första
hand med arbetarorganisationerna och
vänstern, och därtill förse aktivisterna
med behövliga politiska argument för
mobiliseringen i förorter, på arbetsplatser och bland den radikala ungdomen.
Vi borde snarare än att se den som en
belastning vara stolta över vår socialism, och använda våra politiskt grundade analyser aktivt i argumentationen
när vi mobiliserar.
Det är ett stort misstag att avpolitisera den antifascistiska kampen i ett
läge som detta. Inte minst idag, ett år
som präglats av revolutioner i Nordafrika och Mellanöstern och som sett framväxten av en global rörelse kring Occupy Wall Street växa fram, söker många
människor efter ett politiskt alternativ
till en sönderfallande världsordning.
Då vi dessutom står inför en ny djupgående kris för kapitalismen i global
skala – en kris som sannolikt rätt snart
kommer att få kraftiga konsekvenser
också här – borde vi inte förspilla någon
möjlighet att stärka denna koppling.

Från den antifascistiska plattformen
borde vi uppmana till kamp, inte bara
mot fascisterna och den rasism som
Sverigedemokraterna förfäktar, utan
också mot de rikas försök att vältra
över kostnaderna på arbetarklassen och
de förtryckta. Vi borde inte bara vara
emot, vi borde också vara för något –
som rörelse!
Om ”de 94 procenten”-kampanjen
skulle resultera i något mer än en enstaka demonstration så skulle resultatet
helt logiskt bli en utveckling mot en
sorts folkfront i kampen mot rasismen.
En folkfront baserad på en kompromiss
mellan alla klasser och politiska krafter
kring en minsta gemensamma nämnare. En sådan folkfront skulle ofrånkomligen riskera att bli ett verktyg för
de borgare som försöker lägga beslag på
antirasismen i ett försök att göra den
ofarlig.
Hela upplägget inför 10 december
vittnar dock om att det snarare är en
enskild aktion/demonstration som eftersträvas. I flygbladstexten nämns exempelvis inte frågan om massutvisningen
av flyktingar, en fråga som upprör många. Det har varit den viktigaste frågan
för antirasistisk mobilisering under det
senaste året, och i Stockholm finns en
rörelse som växt fram kring detta som
man uttryckligen borde knyta an till i
propagandan.
Den här kritiken ska uppfattas som
kamratlig. Att många grupper vill samarbeta i kampen mot rasismen är
värdefullt, och vi hoppas att den praktiska enhet som kampanjen resulterat i
ska bestå och vidareutvecklas. Men ska
den kunna göra det är vi övertygade om
att den politiska debatten om inriktningen på kampen måste fortsätta efter 10
december.
Det är därtill positivt att ”94-procent”kampanjen uppmanar alla organisationer att mobilisera till motprotesten
bakom egna budskap. Arbetarmakts
medlemmar kommer att stödja och
delta i mobiliseringen, dock med eget
material, och verka för ett antikapitalistiskt block i demonstrationen.
Gunnar Westin
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Grön kapitalism är inget alternativ i miljökampen

Miljöpartiets
otillräckliga politik
D

å MP grundades var miljöfrågan någonting som arbetarrörelsen
inte
hade
anammat alls, samtigt som Centerpartiet i och med att de var lierade
med bönderna och Lantbrukarnas
Riksförbund inte fullt ut kunde driva en politik som tillfredställde mer
idealistiska miljökämpar.
Således fanns ett uppenbart utrymme
för ett nytt småborgerligt parti som
kunde placera sig emellan å ena sidan
S och V och å andra sidan C och resten
av borgerligheten, ett parti som kunde
driva en klimatpolitik som var betydligt
mer radikal än arbetarpartiernas och
därmed vinna över miljömedvetna arbetare.
I och med att arbetarpartierna anammade miljöfrågan i allt större utsträckning med tidens gång, behövde MP en
ny nisch. Man gick då ifrån att vara ett
enfrågeparti, och började driva frågor
som arbetarpartierna traditionellt stått
för, i första hand genom ett motstånd
mot storföretag. Samtidigt var och är
MP:s politik mot småföretag oerhört
borgerlig: man vill låta småföretagare
göra undantag från LAS etc. Miljöpartiet har, till skillnad från de borgerliga
arbetarpartierna, heller inget intresse
av att framstå som ett arbetarparti.
Både S och V påstår t.ex i sina partiprogram att de är ”antikapitalister”,
ett liknande påstående kan inte hittas
i MP:s dito. Det vittnar om partiets inriktning på att vara ett alternativ för
framförallt progressiva mellanskiktsgrupper och småborgare, snarare än att
ta arbetarnas parti på allvar.
Miljöpartiets program eller ”You
think you’re so clever and classless
and free”
Miljöpartiets politik idag genomsyras
av en sorts småborgerlig hippiementalitet. Förvisso har man gjort det mesta i
sin makt för att tvätta bort hippiestämpeln, inte minst genom att låta miljöfrågan självt komma i skymundan. Och
trots att citat som ”Vi värderar kärlek
och livskvalitet högre än pengar” åter-

finns i MP:s valplattform inför 2010, är
det uppenbart att Miljöpartiet är på väg
bort från att vara de för de övriga borgerliga partierna jobbiga idealister de en
gång varit.
I sin ekonomiska politik har partiet som sagt en nästan religiös tro på
småföretag och s.k. entreprenörskap.
Samtidigt menar man att ekonomin ska
bygga på ”solidariska ideal”. I allmänhet står dock MP:s ekonomiska politik
till vänster om riksdagens mitt, inte
sällan t.o.m. vänster om Socialdemokraterna. T.ex är man för 30 timmars arbetsvecka. Men denna typ av frågor, där
MP tar en radikal ställning i teorin, är i
regel frågor som man inte driver.
Miljöpartiets politik har även utopiska inslag så som medborgarlön, en idé
som förvisso kan anses vara sympatisk,
men som bara vissar att MP inte alls
förstår principerna som det kapitalistiska samhället bygger på. Kapitalisterna
skulle aldrig gå med på att betala löner
utan motprestation. Bara genom att angripa privategendomen i grunden kan
allas ekonomiska trygghet garanteras.
När det gäller miljöpolitiken är MP
faktiskt skrämmande tama. I praktiken
är modellen för en s.k. ”klimatsmart”
politik helt enkelt skatter på allt som
skadar miljön. Bensin och flyg ska bli
dyrare och därmed göras till en klassfråga. Hela MP:s miljöpolitik bygger på
den utopiska idén att klimathotet kan
stoppas inom kapitalismens ramar, ett
sort bejakande av ”grön kapitalism” genom vissa skattereformer. Man saknar
dock helt de kollektiva lösningar, så
som den demokratiska planering utifrån sociala och miljömässiga behov
som måste utgöra grunden för den medvetna omställning som behövs i produktion, transport och konsumtion.
Miljöpartiet har länge gjort sig kända för en radikal flyktingpolitik, t.ex
har man ett långsiktigt (och förvisso
diffust) mål att alla som kommer till
Sverige ska få stanna här. På grund av
detta har MP:s flyktingpolitik till och
med blivit kallad ”Sveriges mest extrema” av Jimmie Åkesson, vilket inte
kan tas som annat än beröm. Men det är

Bild: Liv Strömquist
inte särskilt välförtjänt. I höstas gjorde
Miljöpartiet upp med Moderaterna om
flyktingpolitiken. I den uppgörelsen
gick partiet med på att acceptera de
omfattande massutvisningarna som
alltjämt pågår till Irak och Afghanistan i utbyte mot vissa förbättringar
i anhörighetsreglerna för invandrare
från Somalien. Partiets företrädare Åsa
Romson har förklarat att det inte betyder att MP ändrar ståndpunkt, dock att
frågan om massutvisningarna inte kommer att vara en prioriterad fråga.
De som söker ett radikalt alternativ
för miljön söker förgäves hos Miljöpartiet. Miljöpartiet kommer aldrig att bli
det vapen som de som värnar om miljön
behöver. Bara genom att sammanföra
kampen för hållbar utveckling med
klasskampen – kampen för att avskaffa
de nuvarande kapitalistiska produktionsförhållandena – kommer vi kunna
nå verkliga resultat.
Fredrik Bjarkö
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Skuldkrisen i EU:

På väg mot ny
härdsmälta?
T

illståndet för den globala ekonomin, i synnerhet i två av
dess viktigaste ekonomiska
centrum – USA och EU – liknar allt
mer ett oroligt sjudande hav där
vågorna går högre och högre. Den
tilltagande skuldkrisen i södra Europa underblåses av en bred global
nedgång i produktionen, som hotar
att utlösa en ny förödande kris i
banksektorn. En storm som får de
politiska ledarna att skaka tänder
håller på att torna upp sig på horisonten. Och den rycker allt närmare.
Kapitalisternas ”lösning”
För kapitalismens försvarare är lösningen på hur man ska undvika den fruktade krisen lika enkel som förödande:
Merkel, Sarkozy och krafterna bakom
den s.k. trojkan (ECB, IMF, EU-ledarna) kräver att arbetarklassen betalar
ett enormt pris för att bli av med krisens nota. De förordar omfattande nedskärningar i välfärden, massuppsägningar av statsanställda, lönesänkningar,
minskade pensioner, höjd pensionsålder
och angrepp på arbetarnas ställning på
arbetsmarknaden. För krisländerna
kräver man också en omfattande våg
av privatiseringar av statsföretag för
att dra in pengar till statskassorna (att
kapitalet på så vis tillåts beröva staten
på viktiga inkomstkällor håller man
dock tyst om). Genom att på detta vis
göra kostnaderna för arbetskraften billigare i bred skala, samtidigt som man
minskar de avdrag från vinsterna som
går till arbetarnas välfärd, hoppas
man att kunna få ner staternas budgetunderskott och samtidigt uppmuntra
kapitalet till nya investeringar.
Detta program har givetvis stött
på motstånd från arbetare där man
försökt att genomföra det. I Grekland,
dit trojkan skickat EU-inspektörer för
att överse programmets drastiska genomförande, har generalstrejkerna och
massdemonstrationerna avlöst varan-

dra. Priset som den grekiska befolkningen betalar innebär en oerhörd social
katastrof. Men Merkel och Sarkozy är
ointresserade av att rädda grekerna.
Det handlar, som ledarna lät Papandreou förstå när de krävde hans avgång,
om att rädda det europeiska valutasystemet.
Svårigheterna att genomdriva programet har fått krafter inom den europeiska borgarklassen att förorda ett
mer auktoritärt styre med möjlighet
att snabbare kunna genomföra de djupt
impopulära åtgärderna. Det är mot den
bakgrunden som man ska förstå tillsättandet av de nya teknokratiska regeringarna i Grekland och Italien. Med hjälp
av ”neutrala” experter som Lucas Papademos och Mario Monti, uppbackade
av ”stabila” blocköverskridande regeringskoalitioner, hoppas man på en mer
resolut chockterapi. Utvecklingen går
mot en lättare variant av bonapartism
(1) – något som onekligen kommer att
orsaka ett nationalistiskt uppsving i
Sydeuropa, där reaktionära demagoger
identifierar finanskapitalets diktatoriska tendenser som en fråga om utländskt
inflytande och stormaktsockupation.
Italien nästa
Fungerar dessa ”lösningar” för att lugna
ned situationen? Lite talar för att det
räcker på lång sikt. Stormens öga flyttar
sig i skrivandets stund snabbt till det
skuldtyngda Italien. Silvio Berlunsconi
har redan tvingats till en välförtjänt,
efterlängtad
och
förödmjukande
avgång. Han fick packa ihop efter att de
räntor som den italienska riksbanken
måste betala för att få låna på den internationella valutamarknaden stigit
till rekordnivåer (den 9 november steg
de till över 7 procent, gränsen för vad
Italien tros klara enligt EU och IMF).
Det underliggande problemet i Italien är att landets ekonomi, nästan tre
gånger så stor som Greklands, Irlands
och Portugals ekonomier tillsammans,
har haft nolltillväxt de senaste tio åren.

Det är främst detta som gör att storfinansen misstror landets betalningsförmåga. Statsskulden ligger idag på 120
procent av BNP, eller 1.9 biljoner euro,
ungefär fem gånger så mycket som den
grekiska statsskulden räknat i pengar.
Trojkan och det italienska näringslivet
kräver nu att den italienska regeringen genomför omfattande angrepp på
arbetarnas rättigheter, privatiseringar
och nedskärningar, för att lugna finansmarknaderna.
Politisk kris i EU
Svårigheterna att bemästra och isolera
skuldkrisen till Grekland är den underliggande orsaken till den politiska
krisen i EU. Man har hamnat i en sorts
rävsax: de nedskärningar som ska genomföras för att spara pengar åt staten
undergräver statens inkomster än mer,
och ger minskade skatteinkomster och
ökade utgifter för arbetslöshetsunderstöd.
På den politiska nivån tar krisen
sig uttryck i skärpt kamp mellan de
starkare EU-staternas krav på en mer
integrerad ekonomi (där de olika delarna ställs under den europeiska centralbankens och det egna kapitalets
förmyndarskap) och olika regeringars
samtidiga försök att gå sin väljarbas
till mötes. Större integration inom EU,
vilket är vad kapitalet i Tyskland och
Frankrike vill ha, är i detta läge ingen
lätt sak att sälja in hos väljarkåren –
inte ens på hemmaplan. Konkret har
det kommit till uttryck i svårigheter att
nå stöd för de hundratals miljarder euro
som behövs tas ur staternas skattkistor
för att säkra storbankernas tillgångar. I
Slovakien framkallade frågan regeringskris: Det var helt enkelt omöjligt för
den sittande regeringen att få igenom
att Slovakien, vars befolkning är fattigare än grekerna, skulle avstå några
större belopp till den gemensamma
”stabilitetsfonden” EFSF. EFSF:s tillgångar är fortfarande i hög grad rena
pappersvärden, byggda på sköra löften
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från stater som mycket snart kan komma att få egna finansiella problem att
ta itu med.
Den politiska krisen i EU kan ses
som ett uttryck för det som Marx talade
om när han skrev att kapitalismens
utveckling skulle skapa en situation
där produktivkrafternas utveckling,
i det här fallet EU:s potential att bli
världens största ekonomi, hamnar i
konflikt med de fjättrar som privategendomen skapar – idag det europeiska
kapitalets uppslittring i olika sinsemellan konkurrerande kapital och stater
som sätter sina egna intressen högre
än ”enhetens intresse”.
Underliggande systemkris
Drivkraften till den politiska krisen
går djupare än den ”förtroendekris”
som den borgerliga pressen ofta hänvisar till. Att enbart betrakta krisens
orsaker som en fråga om bristande
förtroende eller politiskt käbbel vore
att förväxla orsak med verkan. I själva
verket är den underliggande orsaken
till den nuvarande krisen att världskapitalismen fortfarande inte hämtat
sig från den kris som bröt ut 2007-2008.
De stödåtgärder som då sattes in för att
rädda bankerna – över hisnande 5 185
miljarder euro – har helt enkelt inte
fungerat. Dessa har bara fördröjt och
förvärrat krisen.
Den underliggande drivkraften bakom den nuvarande stormen är att
inte tillräckligt mycket övervärderat
kapital förstörts under den föregående
krisen. Dvs inte ”tillräckligt mycket”
för att skapa förutsättningar för att det
utifrån kapitalets ståndpunkt ska vara
lönsamt nog att återinvestera kapitalet
i produktionen. För mycket övervärderat kapital återstår i förhållande till vad
som går att investera i utbyte mot en
tillräckligt god vinst. Om detta vittnar

de förhållanden som omgärdat den senaste ekonomiska uppgången. Den har
präglats av fortsatt sviktande produktiva investeringar i förhållande till de
totala investeringarna. De produktiva
investeringar befinner sig sammantaget långt under den nivå som var
fallet före 2007-2008. Det senaste årets
konjunkturuppsving karaktäriserades
istället, vid sidan om en våg av spekulativa investeringar i höjda råvaru- och
matpriser, av att de som fortfarande
har jobb pressats att jobba hårdare under osäkrare villkor. Den kvarvarande
massarbetslösheten och tilltagande fattigdomen är därför ett faktum i alla de
imperialistiska staterna, och bidrar till
att förvärra krisen.
Den förväntade nedgången i produktionen, som hänger ihop med överackumulationen, eldar på finansmarknadernas misstro mot olika staters förmåga
att betala tillbaka sina skulder. I såväl
USA som i Euro-zonen visar så gott som
alla indikatorer på en bred produktionsnedgång under det fjärde kvartalet
för 2011 och för det första kvartalet för
2012. Inköpschefsindex, ett viktigt mått
på företagens planerade investeringar,
ligger för Euro-zonen och för USA på
under 50 punkter, den gräns som markerar när en ekonomi minskar. Få bedömare tror på allvar att Kinas inhemska
marknad, som bara utgör en sjättedel
av EU:s egen marknad, på kort sikt ska
kunna kompensera för den europeiska
och amerikanska imperialismens behov
av stabiliserande avsättningsmarknader.
Vi har inte råd med kapitalismens
kriser!
Stora delar av vänstern och arbetarrörelsen förespråkar nu en återgång till
klassisk keynesiansk investeringspolitik. I en kris som den nuvarande, där

kapitalismen uppenbarligen kräver en
massiv förstörelse av kapital och mer
omfattande angrepp på arbetarklassen för att bereda marken nya superprofiter, framstår detta som en ickelösning. Medan monetarismen med sin
betoning på kamp mot inflation och
betoningen på budgetbalans uttrycker
finanskapitalets intressen av att garantera sina ännu icke förverkligade
vinster, blir keynesianismen med sin
betoning på statlig intervention främst
en strategi som delar av den industriella borgarklassen i nuläget tar till
för att försvara sin specifika position
på enskilda marknader gentemot sina
konkurrenter.
Arbetarklassen måste istället mobiliseras bakom parollen att vägra att
betala för kapitalismens kris. Kommunister borde i länder som Grekland
kräva att statsskulden skrivs av utan
kompensation till finanshajarna, och
överallt förorda ett förstatligande av
bankerna och storföretagen under arbetarklassens demokratisk kontroll.
Detta för att centralisera de ekonomiska styrfunktionerna och för att förhindra den kapitalflykt som annars är att
vänta. Vi borde dessutom argumentera
för upprättandet av kommittéer för
priskontroll över alla nödvändiga konsumtionsvaror för att stoppa borgarnas
användning av inflationsvapnet. Spekulationen med våra pensionspengar
borde stoppas omedelbart, och pensionsfondernas tillgångar säkras från
börsens svängningar. Med produktivkrafterna i sina händer skulle en
verklig arbetarregering kunna omorganisera ekonomin och investera i
en produktionsplan som syftar till att
utrota arbetslösheten och utplåna den
ojämlikhet som hänger samman med
den nuvarande världsordningen.
Gunnar Westin

(1) Med bonapartism menas tendensen mot ett mer centraliserat styre
kobinerat med undanröjandet av politisk opposition.

Kapitalets behov av krisen
Vad vi gått in i sedan 2007-2008 är en kris av mer historisk
karaktär. Det handlar inte om en enskild krishärd här och
där (som i fallet med bankkrisen i Sverige 1991-92, eller Argentinas kris 2001). Det rör sig snarare en synkroniserad kris
för systemet som helhet, direkt jämförbar med den kris som
öppnade upp för 1930-talsdepressionen.
Från kapitalets utgångspunkt löses kriser av den här storleken genom en mer massiv förstörelse av övervärderat
kapital. De omfattande stödpaketen 2007-2008 bidrog till att
fördröja denna – från kapitalets utgångspunkt nödvändiga

– ”produktiva förstörelse”. Förstörelsen kan ske genom att
produktlager förstörs eller föråldras, genom att fabriker och
andra arbetsplatser går i konkurs och förstörs eller säljs till
vrakpriser, genom att besparingar förlorar i värde som ett resultat av inflation, eller genom att hela ekonomier ödeläggs
genom krig. Bara efter en omfattande förstörelseprocess (och
en tendens till ytterligare centralisering av kapital och makt
i händerna på den allt mindre minoriteten av snuskigt rika)
skapas en tillräckligt ”gynnsam” situation för att de som fortfarande besitter kapital ska inleda en mer omfattande runda
av investeringar i produktionen.
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Intervju med Liv Strömquist:

Juholt som kroppsmålad
schaman

L

iv Strömquist är serietecknaren och radioprofilen som
sedan länge totalt dominerat den svenska humor- och
satirscenen med sina klockrena
politiska analyser av sådant som
klassamhälle, kvinnoförtryck och
populärkultur. Nu är hon aktuell
med det nya albumet Ja till Liv!,
och Arbetarmakt bad så klart om
en intervju – en längre version av
den finns på vår hemsida.
Om att leva som vänstermänniska i ett
borgerligt kulturklimat
Jag är motståndare till idén att ”leva
renlärigt”, det är astråkigt. Jag tycker
det känns som om ”reading wrong” har
fått stort utrymme inom vänsterextremismen, som att ultrafeministiska
flator uppskattar Akons Sexy bitch, och
så vidare. Jag tror det är en bra och livsbejakande strategi.
Och att jobba inom medievärlden som
uttalad feminist
Jag har fått rådet en miljon gånger att
inte vara så uttalad feminist i mina
serier, typ: sätt inte en stämpel på dig
själv, du blockerar den och den karriärvägen... Men det är väldigt töntiga
människor som gett det rådet. Jag kan
uppleva att det finns ett sug från kulturkonsumenter att höra någon som
uttrycker en åsikt väldigt tydligt. Även
om man inte håller med är det roligt att
höra. Jag gillar själv när folk är öppet,
modigt och tydligt politiska.

Om att (med rätta) såga mer eller mindre folkkära personligheter som Elvis,
Jackson Pollock, Vänner-casten, Lennon, Sartre, och Marx för lite mer obehagliga delar av deras personligheter –
kan man fortfarande lyssna på Hound
Dog när man vet hur Elvis behandlade
Priscilla?
Ja, man får gilla alla du nämnde, utom
Vänner-casten, det är tyvärr helt oacceptabelt! Skämt åsido, jag gillar ofta
de människor jag dissar, som Picasso,
Hemingway och även vissa låtar med
Elvis. Fast det var intressant att du
nämnde just låten Hound Dog – den är
nämligen i original gjord av Big Mama
Thornton, en fabulös bluessångerska.
Hennes version är mycket bättre! Dessutom var det inte enda gången en vit
musiker snodde hennes musik, hon
gjorde även originalet av Ball ‘n’ Chain,
som sedan Janis Joplin sålde asmycket
plattor med.
Min tanke med att dra upp de här olika
männen, som Einstein, Marx, Sartre
och så vidare, är inte att svartmåla
enskilda individer, utan att visa på ett
system, där manliga ”genier” har kunnat vara genier för att en fru har servat dem. Men jag tycker absolut inte att
man ska bedöma kvalitén på en konstnärs eller en politisk tänkares verk utifrån hur den personen var privat. Jag
vill bara visa hur dessa, och miljontals
andra män dragit nytta av att leva i ett
manssamhälle.

Om att göra bra humor
Först måste man ha en bra och intressant analys, det är det viktigaste.
Man måste försöka tänka ordentligt
så man inte bara presenterar problem
från samma vinkel hela tiden. Och sen
försöka tänka lite outside the box. The
Yes Men är ju ett väldigt bra exempel
på det, eller Göteborgs Queerinstitut.
Kommer
Flashback-högern
och
Sverigedemokraterna någonsin att lyckas producera någon humor som faktiskt
är rolig?
Jag upplever att det finns väldigt mycket – möjligen ofrivillig – humor i de
grupper du nämner.
Om svensk seriekultur just nu
Jag tror det blivit en positiv spiral där
fler och fler kommit fram och därmed inspirerat nya. Serier i Sverige har någon
slags guldåder just nu. Mina favoriter
är Sara Granér, Sara Hansson, Joanna
Hellgren, med flera. Jag gillar även vissa manliga serietecknare, som Pontus
Lundkvist.
Om
frågor
som
förtjänar
mer
uppmärksamhet
En helt död fråga, som ingen pratar om
är fängelser. Det är helt barockt att det
finns fängelser, de borde rivas omedelbart. Det kunde någon prata om.
Om vardagsmotstånd mot rasism...
Man kan aktivera sig i en lokal asylgrupp och hjälpa till i aktioner mot deportationer, eller hjälpa papperslösa.
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ATTENTION!
AGERA MOT
NAZISTERNAS
DEMONSTRATION!

Lördagen den 10 december ska nazister från Sverige, Tyskland, Danmark och Finland marschera i Stockholm. Syftet är att ta makten över
VÅRA gator. Deras demonstration är en del i ett försök att bygga en
terror-rörelse mot alla oss som står upp mot rasismen.
Vi får inte låta dem göra detta ostört! Tillsammans kan vi stoppa nazisterna! Vi uppmanar alla som står upp mot rasismen i försvar av den
internationella solidariteten att samlas för att gemensamt visa att vi är
många fler än dem, för att bua ut dem och visa att de inte är välkomna!
Sprid ordet! Mobilisera på din arbetsplats, på din skola, bland dina
vänner och familj! Delta i motdemonstrationen!

SAMLING!
Lördag 10 dec
Kungsträdgården
kl.12

