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Deklaration från Förbundet för Femte
Internationalens nionde kongress
I april 2013 höll Förbundet för Femte
Internationalen sin nionde kongress i
Colombo, Sri Lanka. Kongressen utfärdade vid sitt slut följande deklaration.
Historiska krisperioder för hela det
kapitalistiska systemet, som vi har
sett sedan 2007–2008, prövar alla
politiska och sociala krafter. De första
fem åren av denna globala krisperiod
bekräftar den bedömningen. Trots den
kortlivade uppgången i ett antal länder
efter den globala recessionen, tvingas
även de mest optimistiska borgerliga kommentatorer, ekonomer och
”experter” erkänna att krisen är ”långt
ifrån över”.
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Vi genomlever inte en ”normal”
cyklisk ekonomisk kris. Händelser
bekräftar att vi gått in i en långsiktigare period med stagnation och
nedgång. De som styr den här världen,
kapitalisternas klass i de stora imperialistiska makterna, kan inte rädda
sitt system utan ett historiskt angrepp
på arbetare, ungdomar, kvinnor och
nationella och etniska minoriteter i
sina kärnländer. De kan inte rädda
sitt system utan omfattande utplåning
av produktivkrafter, nedmontering
av sociala välfärdssystem och stora
nerdragningar på jobb och försämringar av arbetsförhållanden för arbetarna
och massorna. De kan inte rädda sitt

system utan att skärpa antagonismen
mellan de styrande och de förtryckta.
Globalt kan de inte rädda sitt system
utan ökad imperialistisk utsugning och plundring av de förtryckta
nationerna. Kapitalismens nya liv efter
sovjetblockets sammanbrott bidrog
bara till att fördjupa dess motsättningar och benägenhet för kris. Framför
allt bekräftar kapitalismens återupprättande i Kina, och landets framväxt
till en ny imperialistisk makt, ännu
en gång att den enda framtid som
kapitalismen kan erbjuda är ökade
konflikter. Stormakterna kan inte
omstrukturera och förnya sitt system
utan en omfördelning av världen. Nya
allianser och block är under bildande,
hot och militarisering åtföljs av ”samtal om nedrustning”. Allt detta är ett
eko av det tidiga 1900-talet och borde
ringa i varningsklockorna för varje
arbetare.
De åtgärder som de härskande
klasserna vidtagit för att ”bemöta”
krisen ökar det hot som det kapitalistiska systemet redan utgör för
miljön, de naturliga förutsättningarna
för det mänskliga samhällets överlevnad. Överallt går strävan efter profit
och ackumulation före skyddet av
miljön och en hållbar produktion.
Även nedsmältningen av det arktiska
istäcket ses främst som en möjlighet
till ökade utvinning av olja och gas.
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Den nuvarande krisens omfattning
och varaktighet visar ännu en gång att
kapitalistiska egendomsförhållanden är
en boja för samhällets vidare utveckling. Systemet med privat ägande och
kontroll över den globala ekonomins
samhälleliga produktion måste bort
om mänskligheten ska kunna frigöra
sig från utsugningens och förtryckets
dubbla ok, om vi vill upprätta ett
rationellt system med demokratisk
planering av produktion och reproduktion baserat på mänskliga
behov, inte privat vinst.
Om det finns ett permanent drag
i den nuvarande perioden, är det
instabilitet: snabba förändringar i den
politiska och ekonomiska situationen,
oväntade störningar i regimer som
tycks stabila och mycket dramatiska
politiska mobiliseringar från de påstått
passiva, ”opolitiska” massorna. Vi har
sett miljoner människor svara på de
härskande klassernas angrepp med
hjältemod och beslutsamhet. Kapitalismens globala kris har verkligen
samlat sina dödgrävare: arbetarklassen
och dess allierade.
Motståndet har kulminerat i revolutionära situationer och massmobiliseringar i Europa, speciellt i Grekland.
Det har lett till massrörelser som
Occupy i USA eller Indignados i
Spanien. I Kina ser vi tiotusentals som
mobiliseras i konflikter mellan å ena
sidan arbetare och bönder och å andra
sidan byråkratin och kapitalisterna.
Ungdomarna har drabbats speciellt
hårt av krisen. En hel generation står
inför en framtid som saknar varje
perspektiv bortom mer utsugning,
mer arbetslöshet och mer förtryck.
Inte undra på att unga människor står
i främsta ledet i strider, uppror och
revolutioner. De behöver vinnas för
en medveten kamp för socialism och
byggandet av en internationell, revolutionär ungdomsrörelse.
I Indien har vi sett två generalstrejker
med tiotals miljoner deltagare och
framväxten av en massomfattande
kvinnorörelse. Krisen drabbar kvinnor
dramatiskt, speciellt i den halvkolo-

niala världen. Den upprätthåller den
dubbla börda som kvinnor står inför
på jobbet och i hemmet. Bildandet
av en arbetarklassens kvinnorörelse är
nyckeln till att samla dem för kvinnornas frigörelse.
Och för två år sedan såg vi de arabiska
revolutionerna, när miljoner människor reste sig och störtade diktatorer
som Ben Ali, Mubarak eller Ghadaffi
vilka under årtionden tyckts omöjliga
att rubba. Den internationella rörelse
som dessa revolutioner släppte loss
fortsätter idag i de syriska massornas
hjältemodiga kamp mot Assad. Denna
sant revolutionära utveckling visar,
trots de kontrarevolutionära faror som
den liksom all revolutionär utveckling
förkroppsligar, att massorna inte är
beredda att fortsätta leva som förut.
De visar att arbetarklassen, bönderna,
landsbygdens och städernas fattiga
långt ifrån accepterar att de skulle
betala för den globala krisen. Men
revolutionerna i Mellanöstern och
Nordafrika har gått in i ett avgörande
stadium i vilket imperialismen,
islamisterna och liberalt borgerliga
krafter hoppas att få rörelsen att spåra
ur och beröva arbetarna och de fattiga
frukterna av deras kamp.
Samtidigt har de senaste fem åren
också kännetecknats av en ojämnhet
i den politiska och sociala utvecklingen. Detta var i sig ett resultat av de
metoder som imperialisterna använder
för att förhindra att det globala finansiella systemet bryter samman: massiva
finansiella räddningspaket för att rädda finansiella och industriella monopol från sammanbrott. Dessa åtgärder
kommer själva att fördjupa krisens
strukturella orsaker och göra framtida
explosioner ännu allvarligare. De
härskande klasserna i USA och många
andra stora imperialistiska länder, som
Tyskland, skulle inte ha kunnat uppnå
ens en temporär stabilisering av sitt
system efter den globala recessionen
utan att ledarna för fackföreningarna
och stora socialdemokratiska partier
kom till deras hjälp. Samtidigt undergräver sådana ledares aktioner deras
stöd och ger upphov till opposition
och missnöje bland medlemmarna.
Det minskar inte bara deras förmåga

att erbjuda kapitalet samma tjänster
i framtida kriser, utan leder till att
arbetare vänder sig bort från ”sina”
traditionella organisationer eller
åtminstone splittringar i deras led – en
utveckling som revolutionärer måste
främja med kraft.
En sådan utveckling markerar emellertid krisens allra viktigaste drag
– bristen på ledning i arbetarklassen
och partier som kan leda ett effektivt
motstånd mot kapitalisterna och deras
stater. Årtionden efter sammanbrottet
för det sista verkligt revolutionära
internationella partiet, Fjärde Internationalen, blir krisen för ledningen
alltmer akut. Revolutionära krafter
förblir marginella. De organisationer
som är kända som ”revolutionär vänster”, vilka många hade sitt ursprung i
Fjärde Internationalens sammanbrott,
misslyckas med att kämpa för ett
konsekvent revolutionärt program och
vacklar istället mellan revolutionär och
reformistisk politik, vilket oftast tar sig
uttryck i en kombination av revolutionära paroller och opportunistisk
anpassning till existerande ledningar.
Årtionden med stalinistisk, socialdemokratisk, populistisk, syndikalistisk
och byråkratisk ”ledning” har lämnat
arbetarorganisationer världen över
försvagade och demoraliserade. De
handikappas av ett arv med byråkratisk organisering som stryper
både militans och kreativitet när
arbetarna försöker ta itu med krisens
inverkan.
Att lösa ledningens kris är inte bara en
fråga om att ersätta existerande ledare.
Det handlar om att omforma arbetarrörelsen på varje nivå och på kampens
alla områden: på arbetsplatserna och
i fackföreningarna, organisering av de
oorganiserade, invandrarna, de etniskt
och nationellt förtryckta, genom att
bekämpa alla former av förtryck av
HBTQ-personer, genom att kämpa
för skapandet av en arbetarklassens
kvinnorörelse och en revolutionär
ungdomsrörelse.
För att kunna kämpa för det, behöver
revolutionärer sina egna, verkligt
revolutionära organisationer, sin egen
revolutionära tendens, baserad på ett
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gemensamt program, en gemensam
förståelse av uppgifterna och ett
gemensamt mål: skapandet av nya
revolutionära arbetarpartier och en ny,
femte international. Den nya internationalen, de nya partierna, kommer
inte att skapas på sekters eller självutnämnda ”mini-masspartiers” ritbord,
och inte i den frihetliga drömvärld
där arbetarna och de förtryckta inte
behöver kämpande organisationer
baserade på ett revolutionärt program
och demokratisk centralism.
Nya revolutionära organisationer
måste byggas här och nu: i de
masstrider vi bevittnar, genom att
beslutsamt delta i omformningen av
arbetarklassen och dess rörelse. I alla
stora strider drivs arbetare, ungdomar
och förtryckta att inte bara kämpa,
utan också skapa nya former av kamp
som främjar klassens självorganisering:
massmöten, aktionskommittéer, direkta val och rätten att avsätta sina representanter. Om vi ska kunna omforma
arbetarrörelsen och de förtrycktas
rörelser, är det en central väsentlighet
att vi kämpar för självorganisering i
all kamp, kämpar för att övervinna all
splittring utifrån sektorer, nationer,
kön och annat och för kamporgan
baserade på arbetardemokrati. Det är
så arbetarna och de förtryckta kommer
att skapa de kämpande organisationer
som inte bara behövs för att störta
kapitalisterna och deras stater, utan
också för att ersätta den repressiva
apparaten med sina egna organ för
arbetarklassens makt.
Organisering i sig är emellertid inte
hela svaret. Inom de existerande organisationerna och striderna måste vi
också kämpa för att vinna arbetarklassens verkliga ledare för den socialistiska revolutionens strategi. Om vi vill
att vår kamp ska bli framgångsrik, om
vi vill vinna de arabiska revolutionernas demokratiska krav, slå tillbaka
trojkans och de inhemska kapitalisternas angrepp i Grekland, måste vi

utkämpa striderna till slutet. Vi måste
göra revolutionerna i Mellanöstern
permanenta. Vi får inte stanna vid
endagsstrejker, utan behöver obegränsade generalstrejker för att störta
åtstramningsregeringarna och ersätta
dem med arbetarregeringar baserade
på organ för kampen, på arbetarråd.
Redan före krisens utbrott 2008
började stora delar av arbetarklassens
mest medvetna kämpar att vända sig
till nya anti-kapitalistiska partier, eller
satt sitt hopp till vänsterreformistiska
partier som alternativ till nyliberala
partier. Detta visar att arbetarna och
ungdomarna söker ett politiskt alternativ, anti-kapitalistiska partier och
organisationer.
Revolutionärer måste arbeta sida vid
sida med dessa militanter. Det innebär att kämpa för bildandet av ny
masspartier, eller inträde i existerande
masspartier, eller att kämpa för enhet
med anti-kapitalistiska och socialistiska organisationer som vill bygga
upp nya partier som alternativ till
reformismen.
Men erfarenheten visar att sådana
partier kommer att misslyckas i klasskampens prövning, kommer att visa
sig odugliga till att erbjuda revolutionär ledning, om de inte är baserade
på ett verkligt revolutionärt program,
en revolutionär strategi och taktik.
I den nuvarande situationen prövas
vänsterreformistiska organisationer
som SYRIZA i Grekland eller breda
grupperingar som Vänsterblocket i
Portugal eller NPA i Frankrike snabbt
i klasskampen. Krisen kommer med
sina skarpa vändningar i den politiska
och ekonomiska utvecklingen att på
kort sikt pröva alla program, avslöja
inte bara reformismens borgerliga
karaktär, utan också återvändsgränden
i alla försök till kompromiss mellan
reformistiska program och strategier.
Det är därför som sektionerna och

medlemmarna i Förbundet för Femte
Internationalen kämpar på det mest
flexibla sätt för att åstadkomma en
sådan utveckling: i Pakistan genom
att arbeta i Awami Workers’ Party, i
Tyskland i Nya Anti-kapitalistiska
Organisationen, i Storbritannien genom att svara positivt på Ken Loachs
appell om vänsterenhet. Vi föreslår
anti-kapitalistiska, socialistiska, kommunistiska och andra krafter i den
revolutionära vänstern att det är hög
tid att börja diskutera och samarbeta
för att tillsammans kämpa för klasskampens metoder i arbetarrörelsen
och för demokratisk samordning av
motståndet mot åtstramning, krig,
nationellt förtryck, rasism och fascism.
Vi föreslår samtidigt att de organisationer som säger sig vilja kämpa för
ett anti-kapitalistiskt alternativ till reformismen bör inleda diskussioner om
det program och den organisation som
arbetarklassen behöver för att kunna
ställa sig i spetsen för kampen.
Det finns och det kommer att finnas
strömningar i den internationella
vänstern som är beredda att inleda en
process med sammanslagning med
vår tendens. Vi kommer att svara
positivt och med entusiasm på varje
sådant förslag om det har en principiell grund och framförs med målet att
uppnå revolutionär enhet på grundval
av ett gemensamt program och en
gemensam förståelse av partibygge och
ingripande i klasskampen.
I detta, liksom i alla andra ingripanden, kommer vi att vägledas av
Marx egen maxim – att kommunister
försmår att dölja sina övertygelser. Vi
kämpar öppet för ett revolutionärt
program med övergångskrav. Vi inser,
med Trotskij, att revolutionärens första
plikt är att tala sanning. ”Att säga
som det är”, framför allt att säga vad
som är nödvändigt för att arbetarklassen ska kunna vinna: En ny, femte
international, ett nytt världsparti för
socialistisk revolution.

4 - Arbetarmakt 4/2013

AM4-13.indd 4

2013-11-20 15:13:54

INRIKES

Efter protestdagen 21/9

HUR TAR VI KAMPEN
FÖR VÄLFÄRDEN?
Höstens viktigaste mobilisering har
varit Folkkampanjen för gemensam
välfärd, som kulminerade med demonstrationer och manifestationer på
flera olika platser 21 september. Speciellt betydelsefullt var att det fackliga
stödet var större än på väldigt länge.
Dock var inte protestdagen riktigt den
framgång man hade hoppats på. Omkring 2000 i Stockholm, flera hundra i
Göteborg, Uppsala, Malmö och några
platser till. Inte dåligt givetvis och
inget misslyckande. Men tyvärr inte
heller den stora framgång man hade
velat se.
Frågan nu är förstås vad som ska göras
härnäst. I Stockholm finns exempelvis några aktiviteter planerade under
hösten, som en manifestation mot vinster på Stureplan och en die-in utanför
något sjukhus, och sedan något större
i maj. Det är givetvis utmärkt att
frågan hålls vid liv. Problemet är bara:
det skulle behövas ett perspektiv för
att ta verklig kamp i frågan.
Många som har deltagit i kampanjen
eller i någon av demonstrationerna har
sitt sikte inställt på valet 2014, då de
hoppas på regeringsbyte. Inte minst
vissa av företrädarna för de större
fackliga organisationerna kan förväntas ha denna fokus. Ett problem med
detta är dock: det finns inga garantier
för att en S-ledd regering skulle göra
någon stor skillnad. Under de senaste
årtiondena har S gått ganska långt i

sin marknadsanpassning, och förutom
en del publikfriande utspel har vi inte
fått många utfästelser vad gäller vinster
i välfärden eller stopp för privatiseringar och nedskärningar. Det som skulle
behövas är direkt kamp om frågorna.
Här skulle fackföreningarna kunna
spela en avgörande roll, med sina
betydelsefulla organisationer och
(fortfarande) stora medlemsavtal,
varav merparten är ytterligt trötta på
riskkapitalister inom vården. Problemen är ju bara att ledningarna inom
LO- och TCO-förbunden inte har
några tankar på att göra organisationerna till organ för kamp i dessa frågor
(eller ja, inte i så många andra frågor
heller egentligen).
Vad kan då Folkkampanjen göra?
Det enklaste är ju att fortsätta att
kampanja i dessa frågor, lite aktioner,
flygblad, framtida demonstrationer.
Härigenom behöver inte de fackliga
ledarna stötas bort, och dessutom har
de flesta organisationer som deltagit
inget annat perspektiv än detta.
Nackdelen är dock att hur nödvändigt
det än är med detta arbete så kommer
det inte att räcka – S kommer inte att
bryta på något grundläggande plan
med alliansens politik bara för att de
får återta regeringsmakten.
Arbetarmakt anser istället att huvudfokus måste vara på just kamp. Vi
behöver direkt aktion som när sjukstugan i Dorothea ockuperades, vi skulle

behöva fackföreningar och andra
organisationer för arbetare, vårdtagare,
vårdanställda med flera som tog strid
om dessa frågor – utan att rygga från
att använda politiska strejker, ockupationer, blockader och massmobiliseringar. Och utan att vara rädda för att
någon liberal ledarskribent ska påstå
att det är ”odemokratiskt” att inte lyda
en vald regering.
Detta skulle ofrånkomligen leda till
att vissa organisationer skulle dra
tillbaka sitt stöd för Folkkampanjen.
Det mesta fackliga stödet skulle riskera
att falla bort. Men det är bara ena
sidan av saken. En mer radikal och
kampinriktad profil skulle samtidigt
kunna dra till sig andra som kanske
hittills tyckt de befintliga kampanjerna
bara pratar utan något perspektiv
på handling. Inriktningen på fackföreningarna skulle givetvis inte tonas
ner – istället skulle den fokusera på att
göra fackföreningarna till kämpande,
politiska organisationer, att organisera
gräsrötterna oberoende av dess ledningar och emot dessa om de vägrar ta
strid i denna så viktiga fråga. Det vore
givetvis inte en lätt uppgift – men det
är vad som behövs göras om vi ska ha
minsta chans att rädda en anständig
vård för alla och kasta ut riskkapitalisterna och deras vinstkrav.
Jens-Hugo Nyberg

Arbetarmakt 4/2013 - 5

AM4-13.indd 5

2013-11-20 15:13:54

INRIKES

BYGG BORT BOSTADSBRISTEN!
Bostadsbristen är vid sidan av massarbetslösheten kanske det samhällsproblem som
sätter flest käppar i hjulen för försöken
att skapa en trygg vardag. Med en osäker boendesituation skjuts dagen ständigt upp då man i lugn ro kan påbörja
det liv man vill. Att vara osäker på om
man kan flytta till eller bo kvar i den
stad man vill orsakar stor stress och oro.
Nästan hälften av alla som bott
i Stockholmsregionen mellan ett
och fyra år funderar på att flytta
för att de tror att de inte kommer
hitta en bostad när de behöver en.
Och i Göteborg har det mellan
1990 och 2009 bara byggts 30 178
bostäder, samtidigt som befolkningen ökat med 74 288 personer.
Just i Göteborg letade ca 60 000 personer aktivt efter en bostad i september i år (enligt Boplats Göteborg).
Förra året byggdes dock bara 2 110 nya
bostäder varav enbart 522 hyresrätter.
Enligt Boverkets rapport Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv är
bostadsbristen störst i Stockholm,
Skåne och Västergötland, men bostadsbristen råder i stort sett hela landet. Enligt samma rapport skulle det behövas

38 969 nya bostäder i Stockholm, 20
985 i Skåne och 16 914 i Västergötland
för att få bukt med bostadsbristen (år
2011, mätt som antalet individer över
19 år delat med antalet bostäder). Det
ger en bild av problemets proportioner.
Medan högern avvärjer sig allt ansvar
med prat om att inte ”upprepa misstagen från 60- och 70-talen”, d.v.s.
när politikerna insåg att det behövdes
statlig styrning för att bygga en miljon nya bostäder, lämnas vi andra till
våra öden på den havererade bostadsmarknaden. Att med ROT-avdraget
låta staten subventionera byggnation
av småhus och bostadsrätter går bra,
likaså att sälja ut kommunala och statliga fastigheter och att driva på för att
omvandla hyresrätter till bostadsrätter, men att rusta upp allmännyttan
– ”hopplöst förlegat”. I själva verket är
det högern som är hopplöst förlegad.
Borgarnas bostadspolitik kan sammanfattas så här: Avsaknad av sociala ambitioner och ett slappt vurmande för idén
att marknaden måste få sköta sig själv
(med borgarnas hjälp).
2007 tog regeringen bort investeringsbidraget för att bygga hyresrätter,
vilket har lett till högre hyror i nybyg-

gda hyresrätter. En annan försämring
är lagen från februari i år som gett
bostadsrättsinnehavare möjlighet att ta
ut högre hyror. Snitthyran för ettor och
rum i Stockholm har med detta stigit
med 14,4 %, och 18,1 % för tvåor. Det
måste byggas nya och billiga hyresrätter
men borgarna ser till att hyrorna på de
befintliga bostäderna höjs. Som Hans
Lind, professor i fastighetsekonomi på
KTH, säger: ”Det här är en anpassning
till hur det ser ut i nästan alla länder,
nu kan man ta ut det marknaden tål.”
Det som marknaden tål? Alltså vad de
med mest pengar i plånboken tål. Åt
fanders med alla andra.
Man kan kritisera miljonprogrammet
för att det gick för hastigt åt gamla
hus och kvarter när Gammelsverige
skulle bort och enformiga höghus och
shoppingcenter skulle in.
Men det är uppenbart att det behövs
en modern motsvarighet till miljonprogrammet som även måste omvandla ändamålsenliga men tomma lokaler
till billiga hyresrätter. Och framförallt
måste det utgå från behoven i lokalområdena så som de boende uttrycker dessa.
Nicholas
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Kampen mot arbetslösheten:

DAGS ATT VÄNDA
STYRKEFÖRHÅLLANDET
De senaste åren har arbetslösheten
kretsat kring 8-9 % och ungdomsarbetslösheten strax under 25 %, vilket innebär att nästan var fjärde ungdom som
vill arbeta inte har något jobb.
När Reinfeldt påstår att den borgerliga
regeringen har sysselsatt fler bygger han
sin lögn på en räkneövning som bara
tar upp antalet sysselsatta.
Men det relevanta sättet att räkna på
för att fastslå om arbetslösheten har
ökat eller minskat är andelen sysselsatta
av arbetskraften. Självklart arbetar fler
människor idag än för sju år sen, eftersom arbetskraften ökat, och det säger
inte heller någonting om att de arbetslösa också blivit fler. I augusti 2006
var 6,4 %, eller 308 500, arbetslösa. I
augusti i år var de 7,3 %, eller 377 200.
Även de långtidsarbetslösa (de som varit inskrivna som arbetslösa i mer än sex
månader) har ökat mellan augusti 2006
och augusti 2013, från 28,6 % till 35,1
%.
Borgarnas retoriska taktik sammanfattas bäst som ”det man inte vet lider
man inte av”. Problemet är att för
många lider av arbetslösheten och att
den verklighet borgarna skapat börjar
komma ifatt dem.
Arbetsförmedlingens sparkade chef
Bermudez-Svanqvist formulerade sitt

uppdrag, borgarnas arbetsmarknadspolitik, mer koncist än hennes f.d.
chefer törs: ”Utbudsstimulerande politik”. Bermudez-Svanqvist tycker att
det är ett vackert ord. Marx förklarade
detta utbud som reservarmén av arbetslösa. Kapitalisterna behöver en reservarmé så att de kan pressa ned lönerna
och försämra arbetsvillkoren genom
att utnyttja de arbetslösas konkurrens
om arbeten. En armé av lös och ledig
arbetskraft är också nödvändig för att
kapitalisterna, som ibland expanderar
och ibland skär ned beroende på kapitalismens cykler, ska kunna lägga ned
och flytta produktionen hur de vill.

nedskärningarna i den offentliga sektorn har den borgerliga regeringen
medvetet underblåst arbetslösheten.
Tillsammans med det numera låga
deltagandet i de numera dyra och låga
a-kassorna har arbetsmarknaden gjorts
till en plats för lönedumpning och osäkra anställningar.
Samtidigt som flera hundra tusen går
arbetslösa är vården och skolan, industrier och arbetsplatser i hela landet
underbemannade. Att säga ”allting står
inte rätt till här” är en bisarr underdrift.

Men Reinfeldt försöker lura i oss något
om solidariteten i den arbetslöshetsstimulerande politiken: ”Vi har synliggjort människor som förut doldes i
bidragssystemen.” Hur ”synliggjord”
känner sig den långtidsarbetslöse, som
fortfarande är i behov av bidrag (ett socialt stöd som borgarna föraktar men
som i solidariska människors ögon är
en rättighet) men tvingas till meningslösa rutiner eller oavlönat arbete
under myndigheternas förmynderi?
Hur ”synliggjord” känner sig den utförsäkrade sjuke för att hon nu får stå
till arbetsmarknadens förfogande? Borgarna har synliggjort folk så de lättare
kan trampa på dem.

Det handlar om kapitalismens slöseri
med människor. Arbetarklassens underordnande under en arbetsmarknad
som är underordnad borgarna, eller
mer bestämt borgarnas ambitioner att
underordna samhället kapitalisternas
behov av en reservarmé av arbetslösa.
Men det är hög tid att vi börjar underordna samhället våra behov. Facken och
vänstern måste börja sätta gemensam
handling bakom kraven på full sysselsättning genom politiska satsningar på
vården, omsorgen och skolan och genom facklig kamp för att anställa precis
så många som behövs på varenda arbetsplats i landet där personalen går in
i väggen och på knäna. Massarbetslösheten är helt enkelt ett styrkeförhållande
som vi måste vända på.

Med utförsäkringarna av sjuka och

Nicholas
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STOPPA POLISENS
RASISTISKA REGISTRERING
Det blev en stor skandal när
det i slutet av september
avslöjades att polisen i Skåne
hade ett register över romer.
Eller snarare: för många var det
en stor skandal, och med några
få timmars varsel samlades
några hundra till en protest
på Mynttorget i Stockholm.
Samtidigt verkar det hos en del
andra ha funnits förståelse för
att detta ingår i vad som påstås
vara normalt polisarbete.
Polisens bortförklaringar
började dock inte så speciellt
lyckat. Det var inte alls fråga
om något register, förklarade
en ansvarig Skånepolis, utan
bara om en fil. En stund senare
framkom det – enligt samma
källa – att det bara var en
enskild polisman som hade lagt
upp registret. Slutligen verkade
dock försvararna ha landat i
att det faktiskt ingår i normalt
polisarbete att lägga upp små
register på misstänkta personer
och deras umgängeskretsar.
Det finns nu några saker
att invända. Dels fanns det

tvååringar med på listan. Vad dessa än kan ha gjort för något hyss är
det svårt att tro att det skulle falla under polisens brottsutredningar.
Dessutom bestod listan bara av romer. Med polisförsvararlogik
går det förstås att säga att det rörde sig om misstänkta personers
umgängeskrets, och att de råkade vara romer. Romer själva verkar –
av goda skäl – ha svårt att köpa den förklaringen.
Den långa traditionen av rasism mot romer
Det är ju inte första gången romer blir registrerade. Romer och
resandefolket – som officiellt brukar räknas till romer men som
ser sig själva som en separat grupp – har under flera århundraden
tillhört de mest utsatta och förtryckta grupperna i Europa. Under
långa perioder användes de som slavar i flera europeiska länder, och
i vissa fall, som i 1500-talets England under drottning Elizabeth,
slogs det fast att blotta tillhörigheten kunde räcka för att dömas till
döden. Även i Sverige hotades romer med avrättning på 1500-talet,
och på 1600-talet stadgades det mer än en gång att samliga romer
skulle kastas ut ur riket – de som fanns kvar om ett år skulle kunna
slås ihjäl.
Detta gjordes mer systematiskt i Nazityskland, där romer i lika
hög grad som judarna var föremål för förintelsen och skickades till
utrotningslägren – Himmler gav exempelvis en direkt order om att
alla romer i Tyskland skulle skickas till Auschwitz. Det finns olika
uppskattningar om hur många romer som mördades, men att det
rörde sig om hundratusentals står helt klart, och det kan mycket väl
ha varit över en miljon.
Så långt gick det ju inte i Sverige, men 1914 infördes inreseförbud
för romer. Det var i kraft ända fram till 1954. Under 9 år efter
andra världskriget alltså, med socialdemokratisk regering,
var landets gränser specifikt stängda för romer. Det är svårt
att mera grundligt än så svika arbetarrörelsens ursprungliga
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internationalistiska ideal.
Romer var också ett av
de främsta målen – ett
uttryckligt mål – för
tvångssteriliseringarna, och
tusentals drabbades.
Även efter att
inreseförbudet hävdes och
tvångssteriliseringarna upphörde
fortsatte diskrimineringen.
Andelen romer som är fattiga,
arbetslösa, inte har gått färdigt
skolan har hela tiden legat långt
över genomsnittet. Rasism mot
romer har varit och fortsätter
att vara utbredd och accepterad
bland många på ett sätt som
rasism mot andra grupper
inte har varit. Till detta kan
läggas den våg av grov rasism,
diskriminering, våld och ibland
mord mot romer som har
svept över Östeuropa, och i lite
mindre utsträckning länder som
Italien och Frankrike, de senare
åren.
Att med den bakgrunden
sitta, som svensk konstapel,
och hävda att det bara handlar
om vanligt polisarbete, och
inte förstå hur någon kan
vara upprörd och kalla det
rasism är – i bästa fall – ett
uttryck för djup okunnighet
och historielöshet. Jag vill
inte uttala mig för bestämt
om just honom, han skulle
ju kunna vara en riktigt grå
polisbyråkrat som inte förstår
sociala sammanhang bortom
att samla möjliga ledtrådar i
ett register. Samtidigt har vi
gång på gång sett exempel på
rasistiska attityder inom polisen.
När nyheten om registrering
av romer kom ut var det helt
naturligt om romer genast
tänkte på den registrering
som gjordes på exempelvis

1930- och 40-talen – och att
konsekvenserna då var lite
större än att misstänkta bovar
ringades in.
Utred polisens rasism
Romer känner sig på goda
grunder utpekade, samtidigt
som vi vet att det finns
en historia av rasism och
diskriminering hos staten,
och inte minst polisen. Det
är uppenbart att detta måste
utredas ordentligt. Lika
uppenbart är att vi inte kan
nöja oss med att låta polisen
göra ännu en internutredning.
Som marxister har vi inget
större förtroende för den
borgerliga staten. Det är en
statsapparat som har byggts upp
i första hand för att försvara
det rådande klassamhället, på
nationell grund. Diskriminering
och rasism är naturliga inom
alla borgerliga statsapparater
och vi motsätter oss illusioner
om att detta ska kunna avskaffas
med bara kommissioner eller
reformer. Detta är dock givetvis
ingen anledning att inte
bekämpa speciella, tydliga fall
av diskriminering.
Ett rimligt krav är att rasismen
inom polisen och deras register
måste undersökas av en helt
oberoende kommission med
fulla befogenheter att granska
alla relevanta fakta och arkiv
– alltså inte bara de uppgifter
som polisen väljer att ge dem.
Kommissionen bör utses av och
ha representanter från förtryckta
grupper och minoriteter, i första
hand romer och resande, samt
arbetarrörelsen. Till sin hjälp
behöver de juridisk expertis,
samt den tid och de resurser
som krävs för att utreda detta
ordentligt. Kommissionens

slutsatser bör sedan användas
som grund för åtgärder för att
rensa bort uppenbar rasism och
diskriminering ur polisen och
statsmakten i sin helhet. Vi tror
som sagt inte att detta kommer
att kunna lösa alla problemen
men det kan vara ett stöd för
dem som har drabbats och
kan komma att drabbas. Inte
minst kan det avslöja hur det
verkligen ser ut inom polisen.
Ännu viktigare för att komma
åt diskriminering och utsatthet
kommer dock sociala åtgärder
att vara. Det är nödvändigt att
satsa på att bygga bostäder för
hemlösa, möjlighet till jobb
för arbetslösa, sociala åtgärder
för utsatta, mer resurser
till skola, vård och omsorg.
Marknadskrafterna har som
bekant aldrig varit så bra på
detta, så det kommer också
att vara nödvändigt att vända
på trenden med en minskad
offentlig sektor. Det kommer
för detta att vara nödvändigt
att också vända på trenden
med skattesänkningar för de
rika. Genom att återinföra
förmögenhetsskatter, och rejält
progressiva skatter skulle vi
utan problem få in pengar
till massiva satsningar. För
att genomföra detta krävs att
arbetarrörelsen radikaliseras
och tar verklig och direkt strid
mot högerpolitiken – vilket
åter visar att sociala problem
bara slutgiltigt kan lösas genom
att klassamhället utmanas i
grunden. Men under tiden bör
givetvis rasismen inom polisen
utredas ordentligt.
Jens-Hugo Nyberg
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SKULDKRISEN SEDD
FRÅN ATEN
Journalisten Kajsa Ekis Ekman kan
berätta vad som sker i Grekland. I två
år har hon flugit fram och tillbaka mellan Stockholm och Aten där hon levt
med vänner. Vänner som hon sett gå igenom olika känslomässiga stadier medan jobben försvunnit, lönerna halverats
och gått upp i rök, välfärden kollapsat,
tiggeriet brett ut sig, självmorden ökat
och den politiska radikaliseringen
skapat både hopp och demoralisering.
Ekman ger oss även en unik inblick i
samtal med ledande politiker som den
av Trojkan tronstörtade statsministern
Giorgos Papandreou och vänsterpartiet

Syrizas ledare Alexis Tsipras.
Bland inte mindre intressanta möten
finns en del affärsmän och högerpolitiker med åtskilligt att säga om både
det ena och det andra. Om vad krisen
”egentligen” beror på – allt från den inbyggda latheten och oförmågan i den
grekiska folksjälen till korruptionen
som givetvis är synonym med den offentliga sektorn – och varför chockdoktrinerna som nu genomförs är både
förkastliga och nödvändiga på samma
gång.

Boken är uppbyggd på kortare delar
som följer på varandra i kronologisk
och logisk ordning. Innan bokens
publicering fick jag höra att den skulle
heta Grekisk höst, en parafras på Stig
Dagermans journalistiska reportagesamling Tysk höst från efterkrigets Tyskland. Jag vet inte om det stämmer men
bokens upplägg påminner definitivt
om Stig Dagermans, alltså som en samling journalistiska reportage sammanfogade till en enhetlig berättelse om ett
land och ett folk i nöd.
Några av bokens mest läsvärda kapitel
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handlar om den ekonomiska krisens
globala förlopp, t.ex. hur Greklands
undertryckta och överbelånade ekonomi varit en av förutsättningarna för
”det tyska exportundret”. En verklighet
som belyser det patetiska hycklandet i
de nationalchauvinistiska stämningar
som piskats upp mot de ”lata grekerna”, vilka – som Ekman visar – arbetar
mer och längre än EU-genomsnittet
men till lägre lön. Men Ekman ger en
bild av den moderna kapitalismens
historiska förlopp från efterkrigstiden
fram till dagens kris. Hon hämtar sin
analys från Marx, eller kanske mer från
marxisten David Harveys analyser av
den kapitalistiska krisen:
”Så länge vi inte förstår kriser kommer
de att framstå som just naturkatastrofer. Det är de inte. Den här krisen går
inte att förstå utan EU, euron och
avregleringen av finanssystemet. Alla är
de delar i den omstrukturering av det
kapitalistiska systemet som pågått de
senaste trettiofem åren och som gjort
att kriser blivit vardagsmat världen
över. Därför är det som händer i Grekland inte heller något som är svårt att
relatera till. Samma processer: privatisering, attacker mot facket, ökande arbetslöshet, pågår i Sverige i lågintensiv
skala.”
Om inte för något annat så är boken
värd att skaffa för den lättbegripliga
och klarsynt formulerade analysen av
den ekonomiska krisens orsaker och,
inte minst, strukturella funktion för
kapitalismen. Men bokens hjärta är
ändå de rörande kapitlen om människorna som lider. Man blir förbannad
och vill gå till storms mot alla som
deltar i den psykologiska terrorn mot
den grekiska arbetarklassen. Med sin
bok har Kajsa Ekis Ekman gjort den
grekiska arbetarklassen en stor tjänst,
det är bara att hoppas att den läses av
så många som möjligt.
Nicholas
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NÄR FOUCAULT HAMNADE
I KNÄT PÅ AYATOLLAN
Michel Foucault, fransk filosof och
en av postmodernismens fixstjärnor,
brukar ofta framställas som en av
förtryckets främsta kritiker. Men
i samband med att den religiösa
fundamentalismen släckte den iranska
revolutionen i början på 1980-talet
så ledde hans fientlighet mot
upplysningen och modernitet honom
rakt i armarna på den bloddrypande
islamistiska kontrarevolutionen.
När iranska revolutionen bröt ut 1978
var Foucault sedan länge en etablerad
och ledande fransk filosof. Som sådan
var han en förgrundsgestalt i en
postmodernistisk civilisationskritik.
Foucault menade att moderniteten
och upplysningen hade skapat ett
mer omfattande och även intensifierat

förtryck av människan. I namn
av framsteg, vetenskap och frihet
hade det moderna västerländska
samhälle som vuxit fram efter franska
revolutionen blivit mer kontrollerande
och disciplinerande än någon annan
tidigare civilisation.
Foucault som korrespondent
1978 gjorde Foucault ett antal resor
till Iran och skrev flera reportage för
den ledande italienska dagstidningen
Corriere della sera. Han skrev också
några artiklar för de franska tidningarna
Le Monde och Le Nouvel Observateur.
Som kritiker av västerlandet och
moderniteten diskuterade Foucault
nästan enbart förhållanden inom
västerlandet självt. Det internationella

är helt frånvarande i hans produktion.
Undantaget är alltså Iranartiklarna.
Dessa översattes inte till engelska
förrän 2008 och var fram till dess inte
kända för en publik utanför Frankrike
och Italien. I Frankrike var Foucault å
andra sidan starkt kritiserad för sina
åsikter om Iran redan när han framförde
dem. Dessa artiklar är ovärderliga för
den som vill veta hur Foucault själv
ansåg att hans postmoderna kritik
bord fungera vägledande när det
gäller att ta ställning till en religiöst
fundamentalistisk rörelse i tredje
världen. Med tanke på att både den
islamiska fundamentalismen och
postmodernismen har fått en drastiskt
ökad spridning sedan dess så är
frågeställningen minst sagt aktuell.
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Foucaults artiklar om Iran finns
samlade som ett appendix till boken
Foucault and the Iranian Revolution.
Gender and the Seductions of
Islamism. Författare är Janet Afary och
Kevin B. Andersson.
Antimoderniteten hos Foucault
En av de första saker som slår en
läsare av Foucaults artiklar om Iran är
frånvaron av begreppet imperialism.
Det naturliga för en progressiv person
som kritiserade västerlandets roll i
tredje världen i slutet av 1970-talet
hade varit att använda sig av det
begreppet som en beskrivning på
dominans och utplundring. Foucault
undviker det dock omsorgsfullt i sina
artiklar. Han är nämligen upptagen av
ett annat problem än imperialism. Den
fiende han identifierar i sina artiklar
är densamma som på hemmaplan:
moderniteten och upplysningen. Med
Foucaults egna ord:
Yes, modernization as a political

project and as a principle of social
transformation is a thing of the past in
Iran” [---] This modernization is now
utterly rejected, not only because of the
setbacks that have been experienced,
but also because of its very principle.
With the present agony of the regime,
we witness the last moments of an
episode that started almost sixty
years ago, the attempt to modernize
the Islamic countries in a European
fashion.
(s. 196-197)
En nyckelformulering i ovanstående
citat
är
att
moderniseringen
tillbakavisas
som
grundläggande
princip. Det är inte bara vissa
effekter och misslyckanden orsakade
av moderniseringen som förkastas.
Det är moderniseringsprojektet i sig
självt som förkastas. Det måste tolkas
som ett radikalt avvisande av det
mesta som ingår i moderniserings/
modernitetsbegreppet. Det är därför

på plats att fråga sig vad Foucault
inkluderar i moderniseringen, vilket
förkastande är det han närmare bestämt
instämmer i?
För att ytterligare få reda på vad
Foucault menar att denna modernitet
som iranierna gör uppror mot är,
kan vi vända oss till en artikel med
namnet ”The Mythical Leader of
the Iranian Revolt” (220-23). I den
säger han att det inte är frågan om en
vanlig revolution utan att det handlar
om människor som gör uppror mot
hela världsordningen. Han säger att
det ”… kanske är det första stora
upproret mot de globala systemen…”
(s. 222). Han tycks i denna artikel
mena att de folkliga uppror som ägt
rum tidigare under 1900-talet varit
uppror inom de globala systemen
och världsordningen, för han kan
knappast förneka att det förekommit
revolutioner och massresningar innan
Iran 1978-79. Men det är uppenbart
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att han ser en kvalitativ skillnad på
det iranska upproret och tidigare
händelser av liknande slag, och det
verkar handla om vad revolten riktar
sig mot. Foucault pratar alltså en om
en världsordning och globala system.
Kan detta vara en omskrivning för den
gamla vanliga imperialismen? Så verkar
inte vara fallet om vi exempelvis ser till
uttalanden i en intervju från 1978 (s.
183-89).
I den pratar han om två stora och
smärtsamma erfarenheter som den
västerländska kulturen, vilken Foucault
kallar ”vår”, har gjort under de senaste
tvåhundra åren. Dessa erfarenheter
sammanfaller alltså med modernitetens
period i västerlandet. Den första
erfarenheten han nämner är helt klart
upplysningen. Han använder inte det
begreppet men pratar däremot om de
klassiska borgerliga revolutionerna och
intellektuella idéer om ett balanserat
och klartänkt samhälle. Ur denna
process föddes kapitalismen vilken
Foucault kallar för det hårdaste, mest
själviska och förtryckande samhälle
som överhuvudtaget är möjligt att
föreställa sig (s. 184-85).
Det är rimligt att föreställa sig att
Foucault inkluderar den företeelse som
kallas för imperialism i sin kritik av
kapitalismen. Så här långt är det därför
inte anmärkningsvärt att ”imperialism”
inte förekommer hos Foucault. Det
finns inga principiella hinder för
detta utan det verkar handla om att
internationella frågor inte är i centrum
för hans intresse. Han går emellertid
vidare och diskuterar västerlandets
andra stora smärtsamma erfarenhet.
Den har uppstått ur den tradition
som tog sin början med Karl Marx
och som förverkligades i den reellt
existerande socialismen. Foucault anser
att även detta alternativ misslyckats
och måste avvisas. Vid denna punkt
i diskussionen använder sig Foucault
faktiskt av ordet imperialism. Han gör
det i sin beskrivning över tragedin i
de västerländska intellektuellas stöd
till kampen mot USA i Vietnam
och Kambodja. Dessa intellektuella
upplevde att de stödde en rättfärdig

folklig rörelse mot ”fruktansvärd
amerikansk imperialism”. (s. 185).
Förhoppningen var att få skåda den
sanna revolutionens ansikte men efter
segern möttes de av samhällen som inte
alls var fria och klasslösa.
Foucault ville ha en islamisk regering
Med hänvisning till diskussionen
om den andra stora smärtsamma
erfarenheten så tycks det onekligen som
att Foucault med ”världsordningen”,
”moderniteten” och de ”stora
internationella systemen” menar något
betydligt större och mer fundamentalt
än ”imperialismen”. Den första
erfarenheten skulle som sagt eventuellt
kunna tolkas som synonymt med
imperialismen. Men sen går han
vidare och inkluderar även kritiken av
och alternativet till kapitalismen och
imperialismen i de stora systemens
världsordning. Uppenbarligen måste
socialismen betraktas som ett av de
stora system som det iranska upproret
riktas emot. Att Foucault förkastar mer
än bara imperialismen, de västerländska
storföretagen, säkerhetstjänsterna och
så vidare, kan även uttydas ur följande
formulering:
I think we live at a point of extreme
darkness, because we really do not
know from wich direction the light
would come. Extreme brightness,
because we ought to have the courage
to begin anew. We have to abandon
every dogmatic principle and question
one by one the validity of all the
principles that have been the source of
oppression. From the point of view of
political thought, we are, so to speak,
at point zero. We have to construct
another political thought, another
political imagination, and teach anew
the vision of a future.
(s. 185)
Foucault argumenterar i ovanstående
citat för att alla förtryckets principer
måste förkastas till förmån för
något helt nytt. Detta inkluderar
imperialismens principer men även de
principer som traditionellt motsatte
sig imperialismen, vilka också ledde

till förtryck. När han säger att vi har
nått nollpunkten är det faktiskt så
man måste tolka honom, i synnerhet
i förbindelse med vad han tidigare
uttalat om västerlandets smärtsamma
erfarenheter. Jag drar slutsatsen att
Foucault inte använder sig av begreppet
imperialism därför att det begreppet
skulle vara inadekvat i förhållande till
vad han vill sätta fingret på. Foucault
är inte emot imperialismen i någon
av de traditionella bemärkelser som
det begreppet har använts på. Han är
emot moderniteten vilket är en mycket
större kategori än imperialismen, men
som förvisso innesluter densamma
men också en hel rad andra drag i
den västerländska traditionen. Afary/
Anderson pekar i sin genomgång
på hur Foucaults antimodernism
(postmodernism) får honom att
oroa sig över risken att den iranska
revolutionen slår in på den liberala
demokratins uttjatade väg (s. 90). I
en av sina artiklar skriver han också
följande:
It is often said that the definitions of
Islamic government are imprecise.
On the contrary, they seemed to me
to have a familiar but, I must say, not
to reassuring clarity. ‘These are basic
formulas for democracy, whether
bourgeois or revolutionary,’ I said.
‘Since the eighteenth century now we
have not ceased to repeat them, and
you know where they have led.’
(s. 206)
I den citerade artikeln refererar Foucault
till en diskussion han har haft med
en präst om innebörden i begreppet
”islamisk regering”. Han menar att
innebörden är tydlig nog men för
den sakens skull inte uppmuntrande
(reassuring). Demokratins formler
har återupprepats konstant sedan
1700-talet och bara lett oss till en
nollpunkt, som vi sett i ett tidigare
citat. Det förefaller faktiskt som att
Foucault är helt konsekvent när han
diskuterar de stora västerländska
systemens bankrutt. Även den
demokratiuppfattning som ryms inom
dessa hamnar i skottgluggen.
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Andlighet i politiken
Jag vill i Afary/Andersons efterföljd
mena att en av de punkter där
Foucaults antimodernitet kommer
till tydligast uttryck är i hans
återupprepade argumentation för
”andlighet” i politiken. Följande citat
är ett belysande exempel:
For the people who inhabit this
land, what is the point of searching,
even at the cost of their own lives,
for this thing whose possibility we
have forgotten since the Renaissance
and the great crisis of Christianity, a
political spirituality. I can already hear
the French laughing, but I know that
they are wrong.
(s. 209)
Han berör det förmoderna Europa och
tillskriver människorna där en liknande
politisk andlighet som den han
bevittnade under iranska revolutionen.
Han konstaterar att detta arv i dag är
bortglömt. Ytterligare citat och referat
kan visa att Foucault verkligen beklagar
denna glömska, som ju sammanfallet
med den moderna epok som han
byggde sin karriär på att kritisera. Det
får betraktas som en markering mot
den moderna sekularismen och dess
tillkortakommanden, enligt Foucault,
i det iranska sammanhanget. Han
är inne på detta resonemang även i
följande rader:
This drama caused a superimposition
to appear in the middle of the twentieth
century: a movement strong enough to
bring down a seemingly well-armed
regime, all the while remaining in
touch with the old dreams that were
once familiar to the West, when it
too wanted to inscribe the figures of
spirituality on the ground of politics.
(s. 264-65)
Även här verkar Foucault vilja ifrågasätta
idén om att politik och religion ska
hållas isär. Eftersom denna idé har varit
central i Europa efter upplysningens
genombrott så kan sådana uttalanden
ses som en del i Foucaults förkastande
av upplysningstraditionen. En fortsatt
genomgång av hans Iranartiklar

kan visa om det finns fog för detta
antagande.
I artikeln ”Faith against the Shah”
tillbakavisar Foucault uppfattningen
att islam skulle vara en död tradition
som iranierna släpar runt på och som
verkliga revolutionärer är tvungna att
anpassa sig till för att kunna delta i
protesterna mot Shahen. (s. 198-203).
Foucault menar att islam fungerar som
en mobiliserande och politiserande
kraft precis som tidigare i historien.
Islam ger uttryck åt legitimt missnöje
och hat och förvandlar detta till en
kollektiv kraft. Detta blir möjligt
eftersom islam är ett autentiskt sätt att
vara på för iranierna, enligt Foucault.
Förekomsten av uppslutning runt idén
om en islamisk regering är också något
som Foucault pekar på. Han säger
bland annat:
It is first and foremost about a
movement that aims to give a
permanent role in political life to the
traditional structures of Islamic society.
An Islamic government is what will
allow the continuing activity of the
thousands of political centers that
have been spawned in mosques and
religious communities in order to resist
the shah’s regime.
(s. 207)
Det är inte speciellt tydligt vare
sig i ovanstående citat eller i andra
formuleringar vad Foucault mer exakt
tänkte sig att en islamisk regering
skulle vara för något. Men så mycket
står klart att han i allmänna termer
tänkte sig ett icke-sekulärt styre. Det är
så vi får förstå orden om en permanent
roll åt de religiösa strukturerna i det
politiska livet. Vi måste också komma
ihåg hans uttalanden till förmån för
politiska andlighet. I den ovan citerade
artikeln säger han också att en islamisk
regering dels handlar om att återvända
till det ursprungliga islam vid tiden för
dess grundande och dels handlar om att
röra sig framåt till en förnyelse av den
grundläggande troheten till Islam. Det
är i dessa formuleringar som Foucault
tydligt visar sitt knäfall inför mullorna.
Religiös fascism

Khomeinis rörelse samlades rent
ideologiskt runt en sammanställning
av hans predikningar från 1960-talet
kallad Velayat - i - fagi (De rättslärdas
styre).
I
dessa
transkriberade
predikningar presenterar Khomeini
sin målsättning: en stat som styrs
av guds utbildade uttolkare här på
jorden, de rättslärda. Under deras
ledning skulle Iran, och förlängningen
den muslimska världen, kunna hitta
tillbaka till en svunnen muslimsk
guldålder där var och en skulle ha sin
givna plats: mannen skulle råda över
kvinnan, chefen över sin anställde, de
äldre över de yngre och mullorna över
folket.
I denna nostalgiska och reaktionära
vision var det naturligt att betrakta
upplysningens förvaltare som fiender
att besegra för att förverkliga visionen.
Det var nödvändigt att krossa de
företrädare för klasser, intressen och
idéer som med nödvändighet skulle
komma i motsättning till denna vision.
En vision som var småborgerlig därför
att den utgick från intressena hos
ett svagare lokalt kapital som hade
anspråk på att ta för sig av Iran men
som kände sig undanskuffade av bland
annat engelsmän och amerikanare, och
som var förbittrade på monarkin som
bjöd in dessa inkräktare. Men dessa
småborgare och lokala kapitalister var
inte mindre hatiska mot arbetarklassen
och dess organisationer som på sitt sätt
tycktes hota deras intressen.
Khomeinis rörelse och målsättningar
verkade vara perfekta eftersom den
tycktes erbjuda en väg framåt för
nationellt sinnade samhällskikt med
vissa privilegier. En väg framåt mot
socialism och kvinnokamp som på ett
”farligt sätt” hotade att släpa lös dittills
kuvade grupper i samhället. Men
även en väg framåt mot de förhatliga
utländska intressena. Vad Khomeini
gjorde var att erbjuda en religiös
politisk ideologi som attackerade
viktiga element inom moderniteten
och upplysningen: jämlikhetsideal,
frihetsideal och framsteg. Man beskrev
dessa element som förtryckande,
och avsåg med det ”förtrycket” som
drabbar en arbetsgivare som måste dela
med sig till sina anställa, mannen som
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måste börja respektera kvinnan, den
religiösa ledaren som blir ifrågasatt osv.
Desorienterad
av
sin
egen
postmodernism
Vi har sett att Foucault noterade
islamisternas fientlighet mot samma
principer som han själv vände sig emot.
Han kunde inte undgå att märka att de
använde en jargong som delvis liknande
hans. Vad han inte förstod var de
sociala krafter som var i rörelse bakom
orden. För en filosof som var upptagen
med språkets och ordens (diskursens)
betydelse i sig själva så var det naturligt
att inte fråga sig vilka materiella
intressen som fanns bakom orden och
vilken praktisk innebörd de skulle få
när de väl omsattes i handling. Det

hade behövts ett annat perspektiv än
idealistisk diskursanalys för att reda ut
detta. Den kände franske islamologen
Maxime Rodinson, som var samtida
med Foucault, hade ett sådant och
kritiserade Foucault för att han inte
förstod Khomeinisternas fascistiska
natur. Rodinson förutsåg att Khomeini
skulle bli oerhört farlig vid makten och
det är nu uppenbart att han hade rätt
i det. Foucault viftade dock bort dessa
invändningar precis som han viftade
bort kritiken från en iransk kvinna
och politisk flykting i Frankrike som
skrev insändare där hon också varnade
för Khomeinis extremt reaktionära
linje mot kvinnor. Utväxlingen mellan
Foucault och henne finns i Afarys/
Andersons bok.

Det är inte helt ovanligt i diskussionen
om den iranska revolutionen att det
förekommer påpekanden om att det
var ett utbrett antiimperialistiskt
perspektiv
som
ledde
många
vänsterinriktade
och
progressiva
personer och grupper att inta en mer
eller mindre positiv inställning till
Khomeini. Även Foucault tillskrivs
denna antiimperialism ibland. Men
vad Iranartiklarna visar är att det för
honom, och för postmodernister,
inte var antiimperialismen som
var vägledande. Det var hans
antimodernitet som ledde honom rakt
ner i knät på en annan antimodern
kraft.
Eduardo Montero
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För 90 år sedan inleddes
kampen mot stalinismen
Den ryska revolutionen i oktober 1917 överförde makten till rådsförsamlingar som
stöddes av en majoritet av arbetarna, bönderna och soldaterna. Deras styre utsattes
kort tid därefter för ett inbördeskrig som till stor del lämnade landet ödelagt. Redan
fem år efter revolutionen stod det klart att något inträffat med rådsmakten.
Rådsstatens isolering var den yttre ramen för den byråkratisering som på allvar
satte igång i början av 1920-talet. Genom den nya ekonomiska politiken (NEP)
stärktes också borgerliga element i städerna och storbönder på landsbygden. De var
uteslutna från den politiska makten och sökte sig i stället allierade bland byråkrater
i stat och parti.
Även om den gamla regimens byråkrati och armé slagits sönder tvingades arbetarstaten verka med stora delar av den gamla statsapparaten för att kunna överleva.
Byråkratins funktionella rötter låg i utmattningen och decimeringen av

arbetarklassen under inbördeskriget
och den materiella och kulturella efterblivenhet som ärvts från den gamla
regimen.
Enorma objektiva materiella krafter
bidrog därmed till byråkratiseringsprocessen. NEP inleddes 1921 och tvingade också statsapparaten att uppträda
som medlare mellan arbetarnas och
böndernas intressen. Bolsjevikpartiet
drabbades också av liknande processer. Endast en tiondel av medlemmarna 1923 hade varit med i partiet före
revolutionen. Av medlemmarna var
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två tredjedelar sysselsatta inom andra
områden än de som kan räknas som
manuellt arbete. Under Lenins sista
år blev tecknen på byråkratisering allt
mer påtagliga. Lenin började allt oftare
tala om rådsstaten som en byråkratiskt
deformerad arbetarstat och om den
storryska chauvinism som bredde ut
sig i partiet.
Under 1923 fortsatte de byråkratiska
tendenserna att växa inom partiet.
Hemliga oppositionsgrupper bildades.
Allvarliga tecken visade sig också på
partiledningens oförmåga att ge stöd
till revolutionens spridning i Europa.
Under den revolutionära krisen i Tyskland hösten 1923 missbedömde ledningen i Kommunistiska internationalen de taktiska uppgifterna och bidrog
på så sätt till att isoleringen förlängdes.
Kampen inleds
I en serie artiklar i december 1923
inledde Trotskij kampen mot stalinismen, som skulle pågå fram till dess han
mördades 1940. Artiklarna sammanställdes i broschyren Den nya kursen.
Politiskt domineras artiklarna av bristen på proletär demokrati och den
tilltagande byråkratiseringen. Ekonomiskt står industrialisering och planering av ekonomin i förgrunden. De ärr
beroende av varandra: Först när tendenserna till byråkratisering är borta
kan de ekonomiska problemen lösas.
Både planering och marknad måste
användas. Politiken måste sättas främst
för att kontrollera ekonomin. Socialismen kan aldrig byggas utan massornas
aktiva inflytande även på ekonomins
område.
Ledningen försökte komma undan genom att starta en hätsk personkampanj
mot Trotskij. Han hade aldrig varit bolsjevik. Lenins död avslutade emellertid
temporärt den pågående polemiken.
Partiets enighet sattes nu främst av alla,
men vapenvilan blev inte långvarig.
Under 1925 fortsatte den bondevänliga politiken. Ur strikt ekonomisk synvinkel var kulakerna den mest produktiva sektorn inom jordbruket. I den
kortsiktiga och planlösa politik som
partiledningen förde växte det fram en
fraktion runt Bucharin som stod för en

starkt bondecentrerad politik. Konkret
innebar den ett stöd för storbonden
och det ideologiska uttrycket fanns i
parollen ”Berika er!”
Olika fraktioner
Den reaktion som politiken väckte
bland arbetare och fattigbönder kom
att återspeglas inom partiets vänster
och den förenade opposition som bildades i början av 1926 och som krossades i slutet av 1927. En tredje gruppering runt Stalin sökte sig fram genom
manövrer. Under perioden 1925–27
stödde Stalins grupp i huvudsak Bucharins linje. Därefter kastade man sig
huvudstupa in i våldsam industrialisering och kollektivisering av jordbruket.
Vänsteroppositionen bildades som ett
resultat av de akuta krissymptomen
både i partiet, i ekonomin och i Komintern. Den såg kampen för demokrati inom partiet och klargörande
av de principiella politiska frågorna inför det proletära avantgardet som sina
viktigaste uppgifter.
Debatten om ”den nya kursen” 1923
visade att byråkratiseringen ännu inte
hade nått sin slutpunkt. Oppositionen
var förmögen att avtvinga ledningen
viktiga eftergifter, men delar av partiet
gav efter för de krav som ställdes av ledningen.
Den gruppering som kom att kallas
för högeroppositionen förde en utrikespolitik som strävade efter ”fredlig
samexistens” med kapitalismen. En
viktig komponent utgjordes av fackföreningsbyråkrater. Genom principlösa allianser och eftergifter till socialdemokratin i Västeuropa hoppades
man kunna använda den som skydd
mot angrepp utifrån. Dess program var
inskränkt nationalistiskt och försökte
bevara status quo. Objektivt representerade den en tendens till kapitalistiskt
återupprättande. Högern var anhängare av Stalins teori om ”socialism i
ett land”, men i slutändan kunde de
inte komma överens. Stalins fraktion
var inte beredd till lika stora eftergifter
som Bucharin och man var definitivt
inte beredd att ge fackföreningsledarna
frihet att manövrera.

Till vänster om centergrupperingen
som anfördes av Stalin, befann sig en
grupp under ledning av Zinovjev och
Kamenev, med centrum i Leningrad.
Deras maktbas var Leningrads partidistrikt och Komintern, där Zinovjev
var ordförande. Nederlaget i Tyskland hösten 1923 ledde högern till
slutsatsen att man inte kunde lita till
det europeiska proletariatet. Gruppen
runt Zinovjev och Kamenev utgjorde
en byråkratisk vänster. Trots att de då
och då kunde ge uttryck för arbetarnas fientlighet mot högerns politik,
var de själva motståndare till proletär
demokrati och Vänsteroppositionens
kamp. Kampanjen mot ”trotskismen”
fördes med särskild frenesi i Leningrad
och det var dem som krävde uteslutning av Trotskij från partiet i januari
1925.
Vid sidan av högern och vänstern
fanns en centergrupp runt Stalin, vars
bas återfanns i den centrala partiapparaten. Greppet om partiets sekretariat gjorde att dess intressen uttrycktes
genom en diktatorisk regim i partiet
som utövades av sekreterarna på olika
nivåer. Den höll med högern beträffande eftergifter till storbönderna, men
bara i den utsträckning som dessa inte
hotade den centrala apparatens jämvikt
och politiska makt. Den motsatte sig
inte heller planering av industrin, om
den inte utvecklades i en hastighet som
störde alliansen med storbönderna.
Gruppens viktigaste programmatiska
ståndpunkt var teorin om ”socialism i
ett land”.
Socialism i ett land
I en artikel som riktades mot Trotskij i
december 1924 förde Stalin för första
gången fram sin teori om möjligheten
att bygga ”socialism i ett land”. Han
påstod att Lenin menat att revolutionen ”framför allt” hämtar sina krafter ”från arbetarna och bönderna i själva
Ryssland”. Det räcker att hänvisa till
ett par tillfällen då Lenin uttryckte en
rakt motsatt ståndpunkt. I maj 1918
beskrev han rådsstatens läge så här: ”Vi
måste stanna på vår post till dess våra
allierade, det internationella proletariatet, kommer”. I februari 1921 sade
Lenin ”att huvuduppgiften och det
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grundläggande villkoret för vår seger är
att sprida revolutionen till åtminstone
några av de mest avancerade länderna.”
Den programmatiska logiken i Stalins
teori var att det var möjligt att bygga socialismen i den enda arbetarstaten om
man kunde upprätta fredliga relationer
med imperialismen. Därmed upphör
den sovjetiska arbetarstaten att vara en
integrerad del av världsrevolutionen.
Det leder obönhörligt till revideringar
av den marxistiska uppfattningen om
socialismen.
Teorin avspeglade konservatismen hos
den ännu inte färdigutvecklade byråkratin i partiet. Den var angelägen
att försvara sina marginella men växande privilegier. Genom att överge socialismens internationalistiska grund hoppades man kunna öka sina privilegier
och stärka byråkratin. Det var därför
som Stalins grupp inte helt stödde
högerns program. Vänsterns program
hotade i sin tur Stalins grupp med proletariatets direkta revolutionära styre.
Stalins grupp utnyttjade element ur
både högerns och vänsterns program
och kunde därmed besegra båda. Programmet var eklektiskt och saknade
principiella ståndpunkter. Den egna
byråkratiska kastens särintressen stod i

centrum.
Trotskisterna försvarade arvet från oktober
Under 1923 och 1924 hade alla tre
grupperna ett gemensamt intresse av
att gå samman för att förhindra genomförandet av Vänsteroppositionens
program. De iscensatte en våldsam
kampanj mot ”trotskismen” och införde odemokratiska normer för diskussionerna.
Dessa åtgärder representerade sammantaget ett systematiskt och medvetet försök att politiskt isolera och
i slutändan utplåna arbetarklassens
revolutionära ledarskap. Men ännu var
ingen fraktion stark nog för att driva
ut vänstern ur partiet. Detta var inledningen till revolutionens urartning
under parollerna ”socialism i ett land”,
”berika er” och ”rikta elden åt vänster”.
Omröstningarna i partiets grundorganisationer förfalskades systematiskt.
De uppgifter som forskningen vaskat
fram tyder på ett betydande stöd för
oppositionen. Stödet i arbetarklassen
är svårt att bedöma eftersom arbetarnas
bekymmer för sina dagliga problem i
stort tycks ha överskuggat intresset för
den politiska diskussionen. Oppositio-
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nens argumentation krävde också en
hög grad av medvetenhet, som i större
utsträckning förefaller ha funnits inom
de skikt av arbetarklassen som gått in
i armén eller som studerade på olika
nivåer. Den medvetna delen av proletariatet hade också minskat i katastrofal utsträckning under inbördeskriget.
Mycket tyder på att klyftan mellan
partiet och massorna hade blivit ännu
större än vad oppositionen befarade.
Den kamp mot stalinismen som inleddes av delar av bolsjevikpartiets ledning 1923 var en kamp för att rädda
revolutionen och den internationella
revolutionära rörelsen. Dess dokument och lärdomar utgör fortfarande
en omistlig del av den revolutionära
socialismens tradition. På samma sätt
som socialdemokratins förräderi under
första världskriget födde en minoritet
av motståndare som räddade rörelsens
kontinuitet, gav stalinismens framväxt
upphov till en opposition som kunde
föra traditionen vidare men också
förklara det nya fenomen som representerades av arbetarstatens byråkratisering.
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VAD VI STÅR FÖR
Arbetarmakt är en revolutionär kommunistisk organisation. Vi kämpar för att:
∙ Avskaffa kapitalismen och skapa en
värld fri från utsugning, klasser och
förtryck
∙ Bryta kapitalisternas motstånd genom kraften från miljoner som agerar
tillsammans i en social revolution som
krossar den repressiva kapitalistiska
staten
∙ Lägga makten i händerna på råd,
baserade på delegater från arbetarklassen, bönderna och de fattiga – valda,
återkallbara och direkt ansvariga inför
massorna.
∙ Omvandla den nuvarande storskaliga
produktionen och distributionen, som
nu ligger i händerna hos en liten elit av
kapitalister, till offentligt ägd egendom
som planeras demokratiskt
∙ Planera användandet av arbete, material och teknologi för att utrota social
ojämlikhet och fattigdom
Detta innebär kommunism – ett samhälle utan klasser och utan statligt
förtryck. För att uppnå detta måste
arbetarklassen ta makten från kapitalisterna.
Vi bekämpar imperialismen - den
handfull av kapitalistiska stormakter
och deras företag, som utsuger miljarder och krossar alla de stater och de
folk som gör motstånd mot förtrycket. Vi stödjer motståndet mot deras
blockader, sanktioner, invasioner och
ockupationer av länder som Venezuela,
Iran, Afghanistan och Irak. Vi kräver
ett slut på ockupationerna av Irak och
Afghanistan, och på den sionistiska
ockupationen av Palestina. Vi stödjer
ovillkorligt det väpnade motståndet.
Vi bekämpar rasism och nationellt
förtryck. Vi försvarar flyktingar och
asylsökande från de rasistiska angrep-

pen från media, staten och fascisterna.
Vi motsätter oss alla invandringskontroller. När rasister hotar flyktingar
och invandrare fysiskt, förespråkar vi
organiserat självförsvar. Vi kämpar för
att förneka fascister en plattform.
Vi kämpar för kvinnors frigörelse: från
fysisk och psykisk misshandel, hushållets slavgöra, sexuellt utnyttjande, och
från diskriminering i arbetslivet. Vi
kämpar för fri abort och fria preventivmedel att få vid behov. Vi kämpar för
ett slut på all diskriminering av HBTpersoner och bekämpar förtrycket som
dessa utsätts för av religiösa krafter och
av reaktionärer.
Vi kämpar mot förtrycket av ungdomen i familjen och i samhället: för sexuell frihet, för ett slut på den dubbla
utsugningen av ungas arbetskraft, för
rätten att rösta vid 16 års ålder och för
fri utbildning med studielön.
Vi bekämpar byråkratin i fackföreningarna. Alla fackliga representanter
måste väljas av medlemmarna, vara
återvalbara (och kunna bytas ut inom
kort tid), och erhålla en lön som motsvarar genomsnittsinkomsten för dem
de säger sig representera. Gräsrotsaktivister i facket måste organisera sig för
att kunna avskaffa byråkratin. Vi kämpar för förstatligande utan kompensation, under arbetarnas demokratiska
kontroll.
Vi bekämpar reformismen – den politik som kännetecknar socialdemokratin och vänsterpartiet. Kapitalismen
kan inte reformeras bort genom fredliga parlamentariska metoder, den måste
störtas med kraft. Även om dessa partier
fortfarande har rötter i arbetarklassen,
försvarar de kapitalismen. Vi kämpar,
genom byggandet av kommunistisk
opposition, för att fackföreningarna

ska bryta med socialdemokratin och
bilda ett nytt arbetarparti. Vi kämpar
för att ett sådant parti ska anta ett revolutionärt program och för att ett sådant
utvecklas till ett kampparti baserat på
leninistiska organisationsprinciper.
Vi bekämpar stalinismen. De s.k. kommunistiska staterna var i själva verket
diktaturer över arbetarklassen, utövad
av en byråkratisk elit som åtnjöt sin
makt på grundvalen av kapitalismens
avskaffande. De stalinistiska stater
som överlevde – Kuba och Nordkorea
– måste försvaras mot imperialistiska
blockader, sanktioner och angrepp.
Men en socialistisk politisk revolution
är det enda sättet att förhindra deras
slutgiltiga kollaps.
Vi motsätter oss klassamarbetets
metoder, ”folkfronter” eller särskiljandet av ett ”demokratisk stadium” i
kampen, åtskiljt från kampen för socialistisk revolution, då denna strategi
binder arbetarklassens händer vid
borgarklassen och uppskjuter kampen
för arbetarklassens maktutövning. Vi
motsätter oss teorin om ”socialism i ett
land”. Bara Trotskijs strategi för permanent revolution kan leda till seger
under den globala kapitalismens och
den sammanhängande imperialismens
epok. Bara en global revolution kan
förpassa kapitalismen till historiens
sophög.
Med våra internationalistiska och
kommunistiska mål i sikte, och med
klasskampens metoder, uppmanar vi
alla revolutionära krafter att förena sig
i en ny Femte international – ett internationellt parti för den socialistiska
världsrevolutionen.
Detta är vad Arbetarmakt kämpar för.
Om du delar dessa mål – gå med!

Utgiven av Arbetarmakt, svensk sektion av
Förbundet för Femte Internationalen.
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