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LEDARE
Situationen i Sverige och i världen
inför 2014 har många oroande inslag.
I Sverige pekar visserligen mycket på
att Alliansen kommer att förlora i
valen, men givetvis har vi inte mycket
att vänta av Löfvén heller. SD har gått
framåt och kommer sannolikt att få
betydligt fler röster än 2010. Samtidigt är de nazistiska grupperna på
offensiven.
Internationellt har Spanien antagit
lagar som allvarligt underminerar
demokratin, genom att absurda bötesbelopp på 100 000-tals kronor kan
utdömas för demonstrationer utan
tillstånd, alla former av civil olydnad
och rent av förolämpningar mot politiker och poliser. I Egypten verkar den
militärstödda regimen ha fått ett bra
fäste, och i Östeuropa och Grekland
är de högerextremistiska och nazistiska
krafterna starka.
Detta är dock bara ena sidan av
saken. Nazisterna slogs tillbaka när
de attackerade demonstrationen i
Kärrtorp 15 december, och sedan
svarades de med närmare 20 000
antirasister där en vecka senare, och
åtskilliga tusen på manifestationer i
flera andra städer. Det finns en stor
ilska mot högerpolitiken, och inte
minst mot hur välfärden har urholkats
och allt mer lagts i händerna på riskkapitalister.
De senaste åren har sett massiva
demonstrationer, ibland i direkta
strider mot polisen, i Grekland,
Spanien, Italien och Frankrike. Egypten gav förra året prov på några av
historiens största demonstrationer, och
massiv arbetarkamp, med tusentals,
i vissa fall hundratusentals, arbetare i
många länder i Asien, som Kambodja,
Kina, Vietnam, Burma och Sydkorea.
Detta var bara några exempel.
Många fler skulle kunna nämnas,
både på reaktionära hot och på radikal
kamp. Världen fortsätter att utvecklas
i mer instabil riktning, med en fortsatt
krisande kapitalistisk ekonomi, och
fördjupade konflikter mellan de
imperialistiska makterna och blocken.
Detta innebär både hot och möjligheter. De sociala klyftorna kommer att
öka, och också missnöjet.

Detta kan som alltid kanaliseras både
i revolutionära och reaktionära banor.
Kommunisters uppgift är givetvis
att bidra till att vända detta till ökad
klasskamp och revolutionära möjligheter. Och även om Sverige ligger
efter många andra länder i kampnivåer
är vi inte avskiljda från resten av
världen. Det finns ingen anledning att
hänga med huvudet och ge upp, se det
istället som en möjlighet och kasta er
in i striden. Misströsta inte –
organisera.

UTRIKES

Ukraina – hur bör vänstern förhålla sig?
Så var det dags för visdomarna på
twitter igen. Den här gången om
Ukraina. Carl Bildt snackar om
“violations of democratic rights”,
“breach of democratic commitments”
och “regime likely to try to increase
repression further”. Och visst är det
en brutalt nyliberal regering som
nu föreslår fängelsestraff för icketillståndsgivna tält på offentlig plats,
eller för “förtal av regeringsrepresentanter”. Trots det är inskränkningarna
av demokratiska fri- och rättigheter
antagligen ‘mildare’ (relativt sett) än
de som redan genomförts i Spanien.
Det gör inte den ukrainska staten
bättre. Vi föreslår ingen tävling för att
utse vilka som är värst, Spanien eller
Ukraina. Men det är ändå så oerhört
hycklande att Carl Bildt inte yttrat ett
enda ord av avståndstagande gentemot
Spanien.
Vilket samtidigt är helt logiskt. Enligt utrikesministerns perspektiv. För
oss är Bildt alltså en logisk hycklare.
Precis som alla av hans kaliber. Eftersom det alltid tillämpas dubbla måttstockar. Spanien är allierad. Ukraina
är inte allierad. Det är alltid det som
är den huvudsakliga utgångspunkten
som styr huruvida dagens regering ska
rosa eller risa en annan regering. Demonstrationrätt eller rätten att kritisera
är helt underordnade faktorer.
Förvisso borde ovan nämnda
beskrivning vara något som folk lärt
sig vid det här laget. Om utrikesministern alltså. Som profiterat på
blodspengar i Sudan och Etiopien,
samt tjänat miljontals kronor på de
bombregn över Irak som han, föga
förvånande, entusiastiskt stödde
Men det kan tålas att upprepa: Den
stroppiga hallänningen, svensken och
européen lägger huvudet på sned med
spelat bekymrad min när övergrepp
sker på fiendemark. Sedan är han tyst
som i graven eller uttrycker stöd när
övergreppen sker hos vänner.
Vad gäller de två politiska läger som
syns mest i dagens Ukraina, Euromaidan och Janukovitj, så handlar
det om två genomreaktionära rörelser.
Den förra representerar en fraktion av
den ukrainska överheten som livnär

sig på antikommunism, en ohelig
allians av västra Ukrainas företagselit, akademiker i städerna och rena
fascister. De önskar integration med
EU:s nyliberala ekonomiska politik.
Medan många av dem samtidigt hyser
rasistiska åsikter gentemot ryssar och
judar. Ett mischmasch av det värsta
som såväl ekonomisk politik som politiska rättigheter har att erbjuda.
Den senare rörelsen, Janukovitjoligarkerna, är en blandning av nyrika
miljardärer, gruv- , gas- och stålbaroner samt överhuvudtaget den tyngre
industrins representanter i framförallt
östra Ukraina. Den ryskvänliga politiken som denna falang av bourgeosien omhuldar går i hand i hand med
en “putinistiskt” auktoritär stat, där
demonstrationer som bedöms “störa
den allmänna ordningen” nu ska
kunna rendera fleråriga fängelsestraff.
Hela den juridiska delen av statsapparaten används sedan länge för
att fängsla politiska konkurrenter till
Janukovitj. Hittills har detta drabbat
företrädelsevis reaktionära konkurrenter till regeringen, som Julia Tymosjenko, liberaler och fascister. Men det
vore oerhört naivt att tro att styrkan
bakom denna statliga repression –
fängelsedomar för att undanröja
politisk konkurrens – inte också skulle
kunna vändas mot landets arbetar-

rörelse och progressiva krafter.
En sådan utveckling är redan realitet i
Ryssland: Den ryska statens ogenerat
politikerstyrda rättsväsende riktas
inte bara mot kapitalistiska eliter av
Mikhail Chodorkovskijs typ. Den
riktas också mot arbetarrörelsen, mot
partier som Vänsterfronten och mot
HBTQ-personer.
Vi måste med andra ord motsätta
oss den styrande regeringen i Ukraina
precis lika mycket som vi motsätter
oss Euromaidan. Den enda lösningen
för att komma ur den tvångströja
av åtstramningar, reaktionär politik
och hopplöshet som dessa båda läger
erbjuder är att organisera en kommunistisk arbetarrörelse. Det finns redan
frön till en sådan rörelse bland fackföreningsaktiva och i vänsterpartier
som Borotba. En sådan lösning gör
också att varken Moskva eller Bryssel,
varken Berlin eller Washington – och
verkligen inte “the medium size dog
with the big dog attitude, Mr Carl
Bildt” – kommer att kunna diktera
villkor för Ukrainas befolkning.
Då kan de istället anknyta till den
arbetarnas internationalism som har
framtiden för sig.
Jon Bergman

Ukrainas flagga, EU-fanor och fascistiska fanor i oskön förening
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Pink Saris

Indiens fattiga kvinnor slår tillbaka
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UTRIKES

Den höga nivån av våld mot kvinnor
i Indien har uppmärksammats ganska
mycket, speciellt efter gruppvåldtäkten
och mordet på en ung kvinna i Dehli
i december 2012. Indien är långt ifrån
det enda landet där situationen är bedrövlig – men landet tillhör åtminstone
de värsta. Indien har dock även ett av
de främsta exemplen på kamp mot
kvinnoförtrycket: Gulabi Gang, även
känt som Pink Saris.
Gulabi Gang grundades i Bundelkhand i Uttar Pradesh, ett av de
fattigaste områdena i Indien. Initiativtagare och fortfarande ledare är
Sampat Pal Devi, en fattig kvinna
som blev bortgift som 12-åring, och
fick sitt första barn vid 15. Även om
hennes make inte var speciellt våldsam
så hörde hon från andra kvinnor i sin
by att många hade det betydligt värre.
2006, efter att ha lämnat sin make,
tog hon initiativet till att bilda en
grupp med kvinnor som ingrep mot
kvinnomisshandlande män.
De gick dit med sina utmärkande
rosa saris och försökte tala mannen
till rätta. Om han, vilket ofta var
fallet, inte var emottaglig för förnuftsargument återvände de med sina
bambukäppar och gav honom en mer
handfast läxa. Gulabi Gang växte
snabbt, och har nu uppskattningsvis
20 000 medlemmar. I första hand
ingriper de mot kvinnoförtryck, som
misshandel, våldtäkter och tvångsgiften, men deras aktiviteter går längre
än så. De har engagerat sig för daliter
– de så kallade ”kastlösa”– mot korrumperade tjänstemän och för fattiga
arbetare och bönders rättigheter.
De har pressat poliser till att frisläppa personer som har suttit häktade
i flera dagar utan någon konkret anledning, fått de ansvariga på elverket
att sätta på elen, utan den muta de
hade hoppats på, och sett till att mat
distribuerats bland fattiga. Med sitt
rykte och sin beslutsamhet att inte ge
sig räcker det ofta med att bara visa
sig för att genomdriva saker, men det
har hänt att även myndighetspersoner
och även poliser fått en omgång med
bambukäppar.
Som väntat har Gulabi Gang fått
ett stort stöd bland fattiga och utsatta
kvinnor, och tusentals har hängt på sig
den rosa sarin, greppat bambukäppen

och börjat delta i aktiviteterna.
De har utan tvekan blivit en
maktfaktor där de verkar. Och även
om många män ser ogillande på att
de utmanar gamla strukturer och
maktförhållanden, har inte minst det
faktum att gulabis även engagerar sig
för de fattiga i stort gjort att de också
har stöd från en hel del män, vissa har
t.o.m. gått med i organisationen.

Andra kvinnogrupper
Förutom Gulabi Gang har det bildats
andra självförsvarsgrupper för kvinnor.
Vissa mer tillfälliga, som i en del fall
när våldtäktsmän som inte har haft
något att frukta från rättssystemet
råkat värre ut i händerna på uppretade
kvinnor, i vissa fall med dödlig utgång.
En mer permanent grupp är Red Brigades. Det är en självförsvarsgrupp för
kvinnor i Lucknow i norra Indien, och
som grundades av Usha Vishwakarma.
Kvinnorna patrullerar i grupp i sina
utmärkande röda och svarta kläder
och ingriper mot alla fall av kvinnomisshandel och trakasserier – och har
därigenom lyckats betydligt minska
omfattningen av dessa i sitt område.
Det är självklart att den här utvecklingen är positiv. Hämndaktioner av
tillfälliga grupper mot våldtäktsmän
kan givetvis ha sina risker. Så länge det
ligger i händerna på ett fåtal, även om
det är de mest drabbade, finns en fara
för godtycke och att fallen inte reds ut
ordentligt först.
Men i en situation där många män
uppenbarligen anser att våldtäkt och
misshandel är acceptabetl, och föga
eller inget skydd finns från rättssystemet är det förståeligt om de drabbade
och deras vänner tar saken i egna
händer och skipar sin egen rättvisa.
Det finns risker för felgrepp – men
saken är ju den att övergrepp redan
sker i enorm skala, och så länge det
är möjligt att våldta utan större risk
kommer de att fortsätta.
Gulabi Gang är betydligt mer
organiserade, och risken för eventuella
felgrepp väger lätt mot alla kvinnor de
har hjälpt mot misshandlande män,
alla daliter mot diskriminering och
alla fattiga mot korrupta myndigheter.

Vad behövs mer?
Det behövs inga reservationer mot att
de gör ett mycket bra arbete, både för
alla de hjälper, och alla tidigare undertryckta kvinnor som går med.
Däremot kan man diskutera vad den
bästa vägen för framtiden är. Det är
mycket möjligt att Gulabi Gang får ett
bestående inflytande i hur de stärker
kvinnor och fattiga och bekämpar
korruption. Sampat Pal Devi har erbjudits flera politiska positioner, men
har nobbat alla anbud. Detta hedrar
henne givetvis. Det vore ett säkert sätt
att sugas upp av det korrupta politiska
systemet. Inte så mycket för att hon
nödvändigtvis skulle påverkas – men
utan att verka med en kämpande
rörelse för direkt aktion skulle det
vara mycket svårt att åstadkomma
någonting, ens med Sampat Pal Devis
energi och karisma.
Men även om Gulabi Gang enligt
egen utsago inte har några politiska
ambitioner så är lösningen på Indiens
problem politisk. Rörelser som har
ansett att det inte är nödvändigt att ta
makten har gång på gång misslyckats
med bestående förändring, eller bara
lyckats förändra enskilda drag i ett
förtryckande system. Det som behövs
är att Indiens arbetare, kvinnor,
daliter och fattiga gick samman i en
mäktig rörelse som välte det korrupta
systemet över ända, omfördelade
tillgångarna, styrde ekonomin efter
folks behov och med hårda nypor tog
tag i problemen med kvinnoförtryck,
fattigdom, korruption och diskriminering. Med andra ord en socialistisk
revolution.
Poängen med detta är givetvis inte
att klandra Gulabi Gang
och andra grupper för att de inte har
de fullständiga perspektiven
som kommunister skulle vilja se. De
förtjänar allt stöd i sin verksamhet.
Men det är ändå en sådan medveten
revolutionär och socialistisk rörelse
som skulle behövas för framtiden.
Rörelser som Gulabi Gang skulle
kunna spela en nyckelroll i den.
Jens-Hugo Nyberg
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Thailand
Organisera en revolutionär arbetarrörelse
mot den gula kontrarevolutionen
Det rapporteras ofta om militanta
oroligheter i Thailand . Men nyhetsbevakningen är diffus när det
gäller vad de olika sidorna står
för. Ur ett marxistiskt perspektiv
står det emellertid klart att de så
kallade gulskjortorna representerar en fascistliknande kontrarevolution medan de så kallade
rödskjortorna är stommen i en
folklig demokratisk kamp.
En genomgång av händelserna i Thailand sedan 2001 är belysande för att
klargöra konfliktens natur. Bakgrunden till 2000-talets motsättningar
är att Thailand under större delen
av 1900-talet var under auktoritärt
styre. Först som absolut monarki och
sedan som militärdiktatur. Borgerlig
demokrati infördes på allvar först i
början av 1990-talet.

En ny politisk aktör i Thailand
2001 vann Thaksin Shinawatras parti
Thai Rak Thai en storseger i öppna
och fria val. Han genomförde en typ
av politik som tidigare inte setts i
Thailand. Sjukvården utvecklades och
förbättrades, även utanför storstäderna. Bönder och småföretagare
ute i byarna fick möjligheter att ta mikrolån för att utveckla sina verksamheter. Utvecklingsfonder lanserades för
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att hjälpa till med investeringar på
landsbygden. Ganska snabbt så höjdes
medelinkomsten i Thailand. Det var
därför inte så förvånande att Thaksin
vann en storseger igen i valen 2005.
Hans parti tog 374 av 500 platser i
representanthuset. Det näst största
partiet, Demokraterna, fick 96 platser.
Det var som en reaktion på valutgången 2005 som de så kallade
gulskjortorna uppstod. Deras officiella
namn är PAD – Peoples Alliance för
Democracy. Färgen gul använder de
för att markera sin solidaritet med
kungahuset som har just gul som
sin färg. I början av 2006 började de
organisera stora gatuprotester mot
Thaksins regering med argumentet att
deras väldiga dominans i representanthuset var odemokratisk.
De anklagade också Thaksin för att
sko sig själv och sin familj på regeringsmakten. Thaksin leder en familj av
stenrika uppkomlingar och anklagelserna mot honom underlättades av
att han sålde sitt företag Shin Corporation skattefritt för 73 miljarder
Bhat. PAD skyllde korruptionen inte
bara på Thaksin som person utan
också på det demokratiska systemet
som sådant. Demokratin utmålades
som ett system för att släppa fram
korrupta demagoger med stöd av den
ignoranta massan.
I februari 2006 upplöste Thaksin
parlamentet och utlyste nyval.

Återigen vann han en jordskredsseger.
Skillnaden mot tidigare var att valet
bojkottades av oppositionen. Thaksin
fortsatte att regera fram till september
samma år då han störtades i en
militärkupp. Hans parti, Thai Rak
Thai, förbjöds. PAD, gulskjortorna,
hade inga invändningar mot detta
frontalangrepp på den liberala demokratin i Thailand. De välkomnade
tvärtom kuppen och avmobiliserade
sina styrkor.

Rödskjortorna mot militärdiktaturen
Men det fanns ett motstånd mot
kuppen och militärdiktaturen och det
utgjordes av en ny rörelse vid namn
UDD – United front for Democracy
against Dictatorship. Det är de som
också kallas för rödskjortorna. Det
var rödskjortorna som tog kampen
på gatorna mot militären och för att
försvara den borgerliga demokratin i
Thailand. Det var inte Thaksins politiska apparat eller hand klan som utgjorde motståndet mot militärkuppen.
Rödskjortorna föddes som en helt
egen rörelse grundad på de arbetande
och de fattigare och folkligare skikten
i Thailand. Det finns starka politiska
sympatier för Thaksin bland rödskjortorna men rörelsen är sin egen.
Sociologiskt kan man säga att den är
proletär medan den i politisk mening

UTRIKES

Rödskjortor och poliser i Bangkok.
inte överskrider en demokratisk karaktär. Redan 2007 släppte militären på
greppet och val utlystes igen. Thai Rak
Thai var fortfarande förbjudet men
deltog under sitt nya namn Peoples
Power Party – PPP. Även denna gång
vann Thaksins parti stort. I denna
situation återuppstår PAD/gulskjortorna. De accepterade utan problem en militärkupp men kunde inte
acceptera framgångar för en rörelse
som tycks flytta fram positionerna för
den marginaliserade massan. Därför
gick man under 2008 ut på gatorna i
våldsamma aktioner. Bland annat så
ockuperade de regeringskansliet.
Det var här som den mer direkta
motsättningen mellan röd- och gulskjortorna föddes. Rödskjortorna gick
nämligen ut och konfronterade PAD
och menade att de i grunden ville
begränsa det demokratiska utrymmet
i Thailand som ett sätt att behålla traditionella hierarkier, vilket de ju hade
helt rätt i. Situationen blev kaotisk när
konfrontationerna eskalerade.
Under trycket av händelserna så
upplöstes regeringen och parlamentet
utsåg en premiärminister och regeringsbildare från det demokratiska
partiet, ett monarkistiskt och nationalistiskt parti. PPP å sin sida förbjöds.
Återigen var PAD nöjda med en
utveckling som var flagrant antidemokratisk.

Revolution och kontrarevolution
Under 2009-2010 bekräftades giltigheten i ett uttryck som ofta används
bland marxister, att “revolutionen
ibland behöver kontrarevolutionens
piskrapp för att utvecklas framåt”.
Thailand blev skådeplatsen för ett
demokratiskt massuppror som inte
stod en millimeter efter den arabiska
våren i omfattning, militans och
värdighet – och det var rödskjortorna
som var den organiserande kraften i
upproret. Massupproret fokuserade
på ett elementärt demokratiskt krav:
nyval.
Det är sant att rörelsen 2010 uttalade sitt stöd till Thaksin men det
vore fel att tolka det som att kampen
handlade om hans person. Arbetarklassen och massorna har inget
etablerat ledarskap av något slag i
Thailand. I en sådan situation och
under omständigheter av kamp så
händer det ofta att mer eller mindre
oväntade figurer lyfts fram av massornas förhoppningar innan ett verkligt
ledarskap kan utkristalliseras. Upproret 2010 måste minst beskrivas som
förrevolutionärt, kanske även som en
revolutionär situation. Rödskjortorna
ledde hundratusentals arbetare och
förtryckta in i en situation av begynnande dubbelmakt.

Stora delar av Bangkok började att
kontrolleras av massrörelsen istället för
av staten. Rödskjortorna började att
bygga upp sin egen milis för självförsvar och även för lag och ordning.
Den var förvisso primitivt beväpnad
men hade en mäktig mobilisering
i ryggen. Det var just den folkliga
förankringen som gjorde det svårt
för armén att slå till mot upproret.
Arméledningen fruktade med rätta att
de vanliga soldaterna, varav de flesta
själva kommer från fattiga förhållanden, skulle smittas av de revolutionära stämningarna.
Den taktik som armén valde var
att steg för steg försöka kringskära
rödskjortorna. Man spärrade av kvarteren runt deras stora läger i centrala
Bangkok. Man kapade elförsörjningen
och kom med olika hotelser. På så vis
testades rörelsen och till slut förstod
staten att rödskjortornas ledare var
livrädda för en fortsatt revolutionär
kamp. Istället för att försöka utvidga
kampen genom att till exempel organisera strejker eller uppmuntra de
vanliga soldaterna att byta sida och
ta med sina vapen, så vädjade man
till FN om hjälp med medling. När
det stod klart att massrörelsens ledare
inte ville kämpa och när rörelsen hade
börjat tröttas ut av bristen på perspektiv så gick man till slut till attack. 90
demonstranter dödades och 15 000
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Gulskjortor. På plakaten: Vi älskar kungen och Skydda kungen.
skadades när armén började rensa.
I valen 2011 vann thaksinismen igen,
om än under ny partibeteckning och
under ledning av Thaksins syster
Yingluck Shinawatra. Hon lovade att
respektera monarkins och militärens
ställning samt det politiska systemet.
Etablissemangets motprestation blev
att acceptera valresultatet. Det här
kan beskrivas som en överenskommelse mellan två olika maktägande
fraktioner.
Gulskjortornas protester under
hösten 2013 kan beskrivas som
resultatet av att de anser att Thaksinlägret inte har stått fast vid sin del av
överenskommelsen. Rent konkret har
PAD m.fl. reagerat på förslaget att
utfärda amnesti åt alla som deltagit i
tidigare konflikter, vilket skulle innebära att Thaksin själv skulle kunna
återvända och på så sätt bidra till
att det traditionella etablissemanget
förmodligen hamnade ännu mer i
underläge. Yingluck lade även fram
ett förslag på tillägg till konstitutionen
som gick ut på att överhuset ska väljas
i direkta och proportionerliga val.

Fascister och borgerliga
demokrater mot en gryende
arbetarrörelse
Det thailändska överhuset är en delvis odemokratisk institution då endast
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hälften av ledamöterna utses av
väljarna. Resten utses av en liten
kommitté bestående av statliga
jurister. Det är överhuset som är det
“gula” demokratiska partiets främsta
maktbas. Det är endast systemet med
ett överhus som hittills har hindrat
de traditionella borgerliga partierna
från att bli fullständiga utraderade i
de allmänna valen. Så när monarkister
och nationalister reser den gula fanan
och går ut på gatorna så har det inget
att göra med folkliga uppror eller
kamp för demokrati. Tvärtom så vill
de behålla och förstärka allt som är
traditionalistiskt och antidemokratiskt
i Thailand.
De gulas protester är de privilegierades uppror mot att massorna
har tillåtits ta plats på den politiska
scenen i Thailand sedan 2001. Detta
märks om inte annat på deras politiska förslag som går ut på att bilda
beslutande församlingar som inte är
folkvalda utan istället ska samla representanter från olika sociala grupper i
samhället, och framförallt “experter”.
Deras politiska program har tydliga
drag av korporativism. De så kallade
gulskjortorna är av allt att döma inte
bara reaktionära utan måste klassificeras som en rörelse med tydliga fascistiska drag. Deras politiska program
är öppet antidemokratiskt samtidigt
som de använder sig av

positivt värdeladdade ord för att balansera detta – precis som Hitler och
Mussolini också gjorde. De har samma
sociologiska bas som den klassiska
fascismen, d.v.s. småborgerligheten
och mellanskikten. De slåss mot
samma fiender, den liberala demokratin och folkliga massrörelser och mot
arbetarklassen. Deras metoder och sätt
att organisera sig känns också igen.
De mobiliserar våldsamma gäng på
gatorna och går till fysiskt angrepp
mot sina motståndare. Gulskjortorna
är dessutom lierade med de traditionella eliterna och tjänar öppet deras
intressen. De övre skikten i den thailändska armén är inte bara en integrerad del av kapitalistklassen med sina
stora ekonomiska tillgångar, de har
i årtionden varit lojala springpojkar
åt Washington och den amerikanska
imperialismen. Under vietnamkriget
lät man USA:s bombplan starta från
sina baser. Det thailändska kommunistpartiet (mao-stalinister) är förbjudet sedan början av 1980-talet.
Klanen Shinawatra är en del av den
härskande klassen i Thailand. Men
deras problem är att de inte tillhör den
traditionella eliten och därför måste
konkurera med dem om att få vara
med vid köttgrytorna. Eftersom de
inte har någon plats vid de etablerade
maktbaserna såsom överhuset eller
armén så måste de använda sig av en
egen plattform och det har varit att
försöka skaffa sig legitimitet genom att
vinna val.
Eftersom den thailändska arbetarklassen saknar ett eget parti så har
thaksinisterna kunnat använda sig av
en populistisk taktik för att exploatera
ett utbrett missnöje med orättvisorna
i landet. När det kommer till kritan är
thaksinismen ett helt igenom kapitalistiskt fenomen som inte vill förändra
några grundläggande ekonomiska
strukturer i landet, även om man vill
modernisera de politiska. Deras ekonomiska politik är en svajig blandning
av nyliberalism och keynesianism.

Rödskjortorna och vänstern
UDD – rödskjortorna – ska inte ses
som en del av thaksinismen. De är
däremot allierade med thaksinismen och ger den sitt politiska stöd

UTRIKES

i samband med valen. Denna koppling har hittills varit ödesdiger för
rödskjortorna. Det är den som gör att
de reduceras till att bli en bricka i ett
politiskt spel. Uppgiften för rödskjortorna är att utvecklas bortom att
vara en rörelse för påtryckningar på
de styrande. De thailändska massorna
borde gå vidare och själva aspirera på
makten. Men för det behöver de ett
verktyg, ett politiskt parti.
Rödskjortorna kan ta initiativet till
ett sådant och borde som ett första
steg bryta med thaksinismen och alla
kapitalistiska fraktioner. Thailändska
socialister och vänsterrevolutionärer
gör givetvis helt rätt att delta i rödskjortornas rörelse.
Däremot är det fel att kapitulera
inför illusionerna om klanen Shinawatra. Den thailändska sektionen
av den internationella tendens som
brittiska Socialist Workers Party leder
gjorde dock just det inför valen 2011.
Då uppmuntrade de till en röst på
Yingluck Shinawatra med motiveringen att miljontals arbetare och

bönder med kopplingar till rödskjortorna stödde henne. Men den omständigheten att stora sektorer av massorna
stöder ett kapitalistiskt och borgerligt
populistiskt parti är inte ett argument
för att kommunister också ska göra
det. Tvärtom!
Det är just då som en revolutionär
kommunistisk organisation som ihärdigast måste avslöja och fördöma detta
kapitalistiska parti och argumentera
för en brytning med det. Även om det
kommer att försvåra kontakten med
massorna på kort sikt så är det en politisk investering inför den framtid när
dessa kapitalistiska “ledare” oundvikligen kommer att förråda masskampen.

Saker att slåss för
Ett nytt thailändskt arbetarparti har
som självklar första uppgift att förhindra en antidemokratisk kupp. Men
alla händelser sedan 2001 har visat att
ett strikt demokratiskt program inte
räcker för att lösa de grundläggande
konflikterna i landet.

Ett nytt arbetarparti måste bli kommunistiskt och kämpa för socialistisk
revolution. Saker att slåss för är:
• avskaffa alla inskränkningar i
demokratin (som t.ex. överhuset),
avskaffa monarkin,
• avväpna och upplös gulskjortorna,
bilda kommittéer för självförsvar
bland arbetare och bönder, bilda
soldatkommittéer,
• beslagta storgodsägarnas jordegendomar och fördela jorden bland
bönderna,
• förstatliga banker och storföretag
och påbörja en planering av ekonomin
för att se till folkmajoritetens behov,
• upprätta en arbetarregering som
grundar sig på råd av beväpnade
miliser bland arbetarna och bönderna.
Eduardo Montero

... alla händelser sedan 2001 har
visat att ett strikt demokratiskt
program inte räcker för att lösa
de grundläggande konflikterna i
landet.
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Identitetspolitisk sörja eller
Identitetspolitiken är en av
postmodernismens utlöpare och
gör gällande att förtryckets natur
bara kan definieras av de som
upplever det. Kampen måste
följaktligen föras separat av den
förtryckta gruppen. Identitetspolitiken upphöjer kampens splittring
till norm. Marxister däremot
anser att arbetarklassen kan leda
alla förtryckta till seger i kampen
mot en kapitalistisk huvudfiende.
Identitetspolitiken uppträder i olika
former såsom multikulturalismen och
inom feministiska och queera sammanhang. Strömningen har både sina
extremister, t.ex. i frihetliga kretsar
och på twitter, och sina realpolitiker
ute i kommuner och i det etablerade
politiska livet. Den är i mångt och
mycket en anglosaxisk företeelse men
hämtar samtidigt sin teoretiska näring
från fransk postmodernism och har
viss tillämpning bland ursprungsbefolkningar i Sydamerika och Indien.
Den här artikeln kan därför inte
komma i närheten av att kommentera
alla varianter av identitetspolitik. Istället får den koncentrera sig på identitetspolitikens teoretiska kärna och
några illustrativa exempel.

Slavägare och fotbollstränare
blir likvärdiga
Teoretiskt grundar sig identitetspolitiken som fenomen på Foucault samt
Laclau och Mouffe. Enligt de två sistnämnda kan förtryck definieras som
att behöva underordna sig en auktoritet. Detta är en ganska vid definition
minst sagt. Det finns många situationer då vi människor måste underordna oss en auktoritet. Det kan röra
sig om allt från treåringen som tvingas
lyda sin förälder, över spelarna
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i ett fotbollslag som följer sin tränare,
till strejkande arbetare som attackeras
av polisen. Intuitivt kan man tycka att
det borde finnas en skillnad mellan
relationen slav-slavägare å ena sidan
och relationen bussförare-passagerare å
andra sidan. Ändå är det just förekomsten av en sådan principiell skillnad
som identitetspolitiken förnekar.
Risken med en sådan vid definition
är uppenbarligen slutsatsen att om
allt är förtryck så är samtidigt inget
förtryck. Laclau och Mouffe har en
lösning på det problemet. De menar
att relationen mellan en auktoritet
och den som underordnas auktoriteten först blir förtryckande om den
medvetet beskrivs så av de inblandade, främst den förtryckte. De går
till och med så långt att de hävdar att
relationen mellan en adelsman och en
livegen inte är förtryckande i sig själv.
Förtryck uppstår först när den livegne
själv uppfattar sig som förtryckt och
dessutom uttalar det.
Vad de säger, eller snarare skriver, är
att förtryck är en rent subjektiv upplevelse. Förtryck finns inte som ett socialt faktum i världen. De menar också
att förtrycket förs fram språkligt, eller
“diskursivt” som postmodernisterna
kallar det för. Denna uppfattning om
vad förtryck är utgör identitetspolitikens utgångspunkt och leder vidare till
andra ståndpunkter.
En teoretisk konsekvens är att
Laclau och Mouffe, samt identitetspolitiska tänkare i deras efterföljd,
förnekar att det finns en centraliserad
totalitet av sociala relationer. Förtrycken saknar både gemensamma
grundorsaker såväl som ett centrum.
I Foucualts efterföljd så menas det
att samhället präglas av ett virrvarr
av förtryckande linjer som löper kors
och tvärs. Ibland parallellt och ibland
korsande.

Ingen förtryckslinje är mer grundläggande eller mer strukturerande än
någon annan. Det råder så att säga
“jämlikhet” mellan olika sätt att vara
förtryckt på. Det är viktigt inom identitetspolitiken att kunna säga att klassförtryck inte är mer grundläggande än
t.ex. förtrycket mot funktionshindrade
eller mot kvinnor.

Splittrad kamp
Det är på grund av förtryckets decentraliserade och subjektiva karaktär som
kampen mot det bara kan föras av de
som själva berörs. Kvinnofrigörelsen
kan bara åstadkommas av kvinnorna. Endast queera människor kan
kämpa för de sexuella minoriteternas
rättigheter, o.s.v. Det följer ur det subjektiva anslaget. Ett objektivt faktum
kan studeras av alla, även om det inte
är ett naturligt utan ett socialt faktum.
Men om ett fenomen bara finns i
kraft av att vara självupplevt, så blir
det svårt att förhålla sig till det om det
inte är just självupplevt. Varje förtryck
är en egen sfär enligt detta synsätt.
Bara den med tillträde till sfären kan
uttala sig och aktivera sig.
Men det finns ytterligare ett skäl
till identitetspolitikens exklusiva
uppfattning om vem som ska föra
kampen, som även det följer ur deras
subjektivistiska och decentraliserade
uppfattning om förtrycket. Idén om
att förtryck finns överallt – att det
löper kors och tvärs samt att var och
en är förtryckt när man själv uppfattar
sig som förtryckt – gör förstås att det
finns förtryckare överallt.
Förtryckaren finns alltid nära den
förtryckte. Det är andra människor,
auktoriteter som man underordnas,
som är förtryckarna. De homosexuella
är förtryckta av de heterosexuella.
Kvinnorna är förtryckta av männen.

TEORI

ller revolutionär klasskamp

Focault, Mouffe (överst), Laclau.
De funktionshindrade av de som inte
är funktionshindrade. Olika minoriteter av majoriteterna. Att bjuda
in andra än de förtryckta till befrielsekampen blir därmed detsamma
som att involvera förtryckarna. Helt
klart en uppenbar absurditet, om
identitetspolitikens uppfattning om
förtryck nu stämmer det vill säga.
Den identitetspolitiska analysen och
strategin kommer oundvikligen att
handla om att betona skillnader och
separering. I och med att förtryckaren
finns så nära är det väsentligt att skapa
frizoner enbart för den förtryckta
kategorin.

Egna organisationer, lokaler, aktiviteter, osv. Det bästa är om det går
att skapa egna parallella samhällsstrukturer, subkulturer, där man kan
undkomma förtryckarna.
Som ett led i detta har identitetspolitisk kamp oftast kommit att handla
om kämpande minoriteter. Det är
den upplysta minoriteten som ska
kämpa med hjälp av exemplariska direkta aktioner som kan skapa mycket
uppmärksamhet och kanske väcka
några ytterligare individer till medvetenhet och i bästa fall leda till en viss
förskjutning av styrkeförhållandena.

Identitetspolitiken uppfattas av många
som ett radikalt och subversivt alternativ. Detta är helt fel. Det är i själva
verket en avmobiliserande politik för
navelskåderi och fredlig samexistens
med kapitalismen. Historiskt har den
sina sociologiska rötter hos ett skikt
av vänsterintellektuella som demoraliserades av att revolutionen inte
kom lika snabbt och problemfritt som
1970-talet hade tyckts utlova, men
som ville fortsätta att vara i opposition
utan att det skulle betyda en revolutionär kamp för ett annat samhälle.
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Identitetspolitiken avmobiliserar kampen
Identitetspolitik kan antingen leda
till total uppsplittring eller till kommersialisering. Den identitetspolitiskt
influerade gayrörelsen är ett bra exempel på det. I USA hade gayrörelsen
ett enormt uppsving i början av
1970-talet. Den mobiliserade tusentals
i radikal masskamp och lyckades även
påverka delar av övriga vänstern till
att inta sundare och mer proggressiva
åsikter i denna fråga. Men på grund
av reformismens och stalinismens
grepp om vänstern, och på grund av
dessa strömningars konservatism och
undermåliga hållning till gaykampen,
blev identitetspolitiken till slut en
stark faktor istället.
Identitetspolitiken kan se bra ut som
schema på pappret men innehåller
en destruktiv logik i praktiken. Till
en början splittrades rörelsen mellan
lesbiska och bögar, där de lesbiska
menade sig vara utsatta för patriarkalt
förtryck av de manliga homosexuella.
Sedan skedde en splittring längs
etniska linjer när bl.a. svarta bögar och
lesbiska menade sig vara förtryckta av
de vita homosexuella. Den subjektivistiska uppfattningen om vad förtryck
är i kombination med idén om varje
kategoris separata kamp orsakade
detta.
Liknande tendenser har funnits i
Sverige också men ändå överflyglats
av en annan inneboende logik i
identitetspolitiken, nämligen kommersialiseringen. Genom att upphöja formandet av en subkultur till
politisk strategi så har det inte funnits
ett tillräckligt starkt korrelat till den
påverkan som marknadskrafterna
oundvikligen kommer att ha på varje
grupp eller rörelse som baserar sig på
affärsverksamhet och kultur.
Prideveckans utveckling får stå som
ett monument över hur meningslös
pop, individualism och krämarmentalitet har ersatt verklig kamp. Detta
ska inte uppfattas som ett påstående
om att det är fel med subkulturella
frizoner för gayfolk. Det är tvärtom
förståeligt och bra med sådana. Men
de utgör ingen kampstrategi, utan
en strategi för att ha kul och må bra
(vilket inte är att förakta, men
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det kommer inte krossa något förtryck).
Eftersom förtrycket skapas och ordnas diskursivt så blir det naturligt att
tänka sig att kampen till stor del också
är diskursiv. Identitetspolitisk kamp är
till stor del en kamp om språket och
symbolerna. Vilka är bäst skickade
att föra en sådan kamp? Akademiker
och intellektuella förstås! Här finns en
nivågruppering. I bakgrunden finns
de tunga teoretikerna, som Laclau och
Mouffe. Författare till hemlighetsfulla
verk med säregen jargong. På en mer
framskjuten plats finns en liten armé
av “stenkastare” som försöker att upprätthålla de separatistiska gränserna
och monopolen mot både intrång och
ignorans.
Under 2013 fick Jonas Gardell
utstå attacker från identitetspolitikens stenkastare för sina böcker om
bögarnas verklighet i samband med
aids-epidemins genombrott i Sverige.
Kritiken var ett eko av de motsättningar som slet sönder gayrörelsen i USA.
Gardell kritiserades för att inte ha lyft
fram de lesbiskas erfarenheter under
1980-talet. Gardell var en förtryckare.
Att böckerna utgick från hans personliga erfarenheter och att han varit en
förkämpe för homosexuellas rättigheter i decennier var ointressant.
Enligt det identitetspolitiska schemat var Jonas Gardell en del av ett
manligt förtryck och osynliggörande
av kvinnliga homosexuella. Eftersom
Gardell arbetar med hjälp av ord
så var det extra viktigt att attackera
honom. Inte ens uttrycket “sila mygg
och svälja kameler” är tillämpligt här.
De identitetspolitiska doktrinerna gör
att desorienteringen blir total när vän
förvandlas till fiende.

Multikulturalismen är
identitetspolitisk
Men identitetspolitiken som praktik i
Sverige är inte bara ett fenomen bland
subkulturer, aktivister och debattörer. Den har haft starkt realpolitiskt
genomslag inom ett stort och viktigt
område och det är integrationspolitiken. Det gäller den så kallade multikulturalismen som hade sin höjdpunkt
under Mona Sahlins tid vid makten.
Multikulturalismen innebär

att etnicitet och kultur kan utgöra den
primära basen för identitet och för
uppfattningen att vara förtryckt. Även
i detta fall kommer utvecklingen att
följa den identitetspolitiska logiken
där skillnader och separation betonas.
Som alltid styr identitetspolitiken
bort intresset från att inkluderas och
från att hitta broar och gemensamma
punkter.
Betoningen ligger på rätten till
avskiljande (från förtryckarna) och rätten till särskilda lösningar och gruppspecifika rättigheter. När realpolitiker
med makt har applicerat detta synsätt
på integrationspolitiken gentemot
invandrare så har resultatet varit det
motsatta till integration. Kategorin
“invandrare” är för mycket av en
abstraktion för att det ska gå att bygga
en identitet på den. Däremot finns
det grupper av människor som kan
relatera till identiteter som somalier,
kurd, turk, alban, muslim, kristen
ortodox, o.s.v.
Till skillnad från begreppet “invandrare” så finns det här ett hemland,
språk, föreställningar, strukturer o.s.v.
att falla tillbaka på. De flesta som
invandrat genom tiderna har tänkt sig
att de flyttar till ett annat samhälle för
att delta i det. Men enligt ett identitetspolitiskt resonemang så kommer
detta oundvikligen att öppna upp
för ett rasistiskt förtryck, vilket alltså
skulle bestå i majoritetsgruppens språk
och praktik för att underkasta de kulturella identiteterna sin auktoritet.
Multikulturalismen predikar att
lösningen på detta är att se samhället
som en federation av olika kulturella
grupper som lever sida vid sida. De
ska dela på vissa grundläggande samhällsfunktioner men i övrigt leva sina
egna liv separerade från varandra. Den
identitetspolitiska agendan är tydlig.
Utgå från subjektiva identiteter, se den
närmaste omvärlden som förtryckande, betona skillnader och genomför
någon form av separering. Multikulturalismen har inte praktiserats i den
här renodlade formen någonstans,
inte heller i Sverige. Däremot har det
satsats miljonbelopp ute i kommunerna på särskilda satsningar gentemot
specifika invandrargrupper (identiteter). Pengar till etniska projekt har
inte saknats.
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Det kan handlar om etniska fotbollslag, lokaler för specifika etniska
grupper, kulturföreningar och olika
satsningar på hemlandskultur för
barn, o.s.v. Friskolereformen öppnade
för specifika religiösa och etniska
skolor. Juridiskt har det gjorts eftergifter till kulturellt grupptänkande när
man t.ex. medvetet har undvikit att
lagstifta mot tvångsäktenskap därför
att det skulle vara ett ingrepp i vissa
gruppers kulturella traditioner.
Allt detta och mer därtill har lett till
att invandrarna mer och mer har skiktats längs etniska och religiösa linjer.
Invandrarföreningarna är en viktig
struktur för detta och ger också staten
den motpart de behöver för att kunna
hantera de olika grupperna som just
grupper.
Multikulturalismen i Sverige bidrog
bara till att ghettoisera invandrargrupper. Det gav makt åt olika konservativa och traditionella etablissemang
som fick samhällets legitimitet som
“ledare” för “sina” grupper. Det har
också skapat onödiga klyftor mellan
svenskar och invandrare. Istället för
segregerande särlösningar hade man
kunnat koncentrera sig på samhällets
gemensamma resurser och sett till att
alla fått tillgång till dessa, d.v.s. kommunal service, sjukvård, skola o.s.v.
Men den verksamheten har istället
utarmats och privatiserats.

Identitetspolitik eller marxism
Sin radikala framtoning till trots måste
det konstateras att ingen verklig kamp
är möjlig på identitetspolitisk grund.
Det är talande att några av de största
radikala mobiliseringarna i Sverige det
senaste halvåret i praktiken har gått
helt på tvärs mot alla identitetspolitiska resonemang. 15-20 000 demonstrerade i Kärrtorp i Stockholm mot
fascistiskt våld i december 2013. Den
demonstrationen hade varit betydligt
mindre om bara de som själva är
direkta offer för fascistiskt våld hade
fått delta. Samma sak kan sägas om
demonstrationen mot våldtäkter och
för en samtyckeslagstiftning i januari
2014 i Stockholm. Att kamp måste
bygga på och ledas av de som främst
drabbas av det aktuella förtrycket är
en självklarhet.

Det var de svarta som ledde kampen mot rasismen i Sydafrika och
den amerikanska södern och det är
naturligt. Men det var också naturligt
att andra grupper slöt upp i kampen
och deltog. Ett av problemen med
identitetspolitiken är att verkligheten
krockar ganska kraftigt med deras
prydliga schema för de olika förtryckslinjerna och de subjektiva identiteterna. Deras kategorier av förtryckta
är abstrakta skrivbordsprodukter. I det
verkliga liver finns ingen som bara är
arbetare, eller bara gay, eller bara svart,
enbart invandrare från en viss kultur
o.s.v. I de etniska identiteterna finns
det sexuella minoriteter och folk som
förtrycks p.g.a. sin klass eller sitt kön.
Homosexuella är inte bara homosexuella utan hamnar i praktiken på helt
olika sidor i många av de intressekonflikter som präglar samhället.
Arbetarklassen har aldrig varit
entydigt vit, manlig och heterosexuell. Den har alltid varit heterogen
och bestått av olika socialt förtryckta
grupper. Men allt identitetspolitiken
har att erbjuda är splittring och smågruppskamp i liten skala. Identitetspolitiken är därför nederlagets politik.
Marxismen erbjuder en helt annan
väg framåt för de förtryckta. Vi lägger
fram den kollektiva masskampen mot
kapitalismen som väg framåt. Våra
teoretiska utgångspunkter är annorlunda än identitetspolitikens. Marxister har till att börja med en annan
definition på vad förtryck är.
Problemet med identitetspolitikens
definition är att den inte gör någon
skillnad på vad innehållet i auktoriteten och underkastelsen är. Den
ignorerar frågan om vad syftet med
dominansen är. Som marxister är vi
mer precisa och menar att förtryck
råder när en grupp människor tillskansar sig materiella fördelar på en
annan grupps bekostnad och genom
att kontrollera denna grupp. Genom
en sådan definition ges en möjlighet
att objektivt bedöma var det förekommer förtryck och var det är fråga om
dominans utan förtryck.

Förtrycket är inte subjektivt
I många fall kommer vi att vara överens med identitetspolitiskt

influerade grupper och personer
om vilka de förtryckta grupperna i
samhället är. Det står klart att män
tjänar materiellt på sexismen och
kvinnoförtrycket. De har företräde
till eftersträvansvärda positioner i
samhället. De gynnas av rättssystemet
som den senaste tidens debatter om
friande våldtäktsdomar visar. De får
bättre betalt än kvinnor. Psykologiskt
stryker samhället män medhårs i större
utsträckning än kvinnor. Tillräckligt
många män deltar mer eller mindre
aktivt av egenintresse i att upprätthålla
denna diskriminerande ordning för att
man ska kunna prata om ett manligt
förtryck mot kvinnor.
Liknande resonemang kan föras
när det gäller både sexuella och
etniska minoriteter i förhållande till
majoritetssamhället. Skillnaden mot
identitetspolitiken är att vi marxister
betraktar detta förtryck som objektiva
sociala fakta. Rasism och sexism finns
som förtryckande mönster vare sig vi
är medvetna om dem eller inte. Dessa
mönster kan mätas och analyseras.
Deras utseende och omfattning ligger
öppen för den som vill se och därmed
kan alla ta ställning till dem också. Att
se de förtryckande strukturerna som
objektiva, och därmed tillgängliga för
allas blick är det första steget mot en
bred motmobilisering.
Där identitetspolitiken bara ser
förtryck gör marxister en distinktion
mellan exploatering och förtryck. Exploatering är när en klass systematiskt
och med hjälp av våld utvinner rikedomar från det produktiva arbete som
en annan klass utför. Både slavsamhället, feodalismen och kapitalismen
är exempel på system som har haft
exploateringen som sin innersta natur.

Analys av exploateringen är
nyckeln
Marxister sätter exploateringsrelationen i en särställning bland de olika
former av förtryck som finns i ett
samhälle. Identitetspolitiskt inriktade
personer brukar ofta missförstå vad
denna betoning handlar om. Marxister säger inte att den kapitalistiska
exploateringen – som också kan kallas
för klassförtrycket – är hårdare eller
allvarligare än annat förtryck.
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De här är inte en fråga om att tävla i
vem som är mest förtryckt. Det råder
för övrigt inget tvivel om att t.ex.
transpersoner eller romer behandlas
mycket mer hårdhänt i dagens Sverige
än en genomsnittlig vit arbetare. Det
är alltså inte det saken gäller.
Anledningen till att vi betonar
exploateringens och klassförtryckets
strategiska funktion är att det a) ligger
till grund för samhället i stort b) ligger
till grund för det sociala förtrycket.
Varje samhällsformation vilar i sista
hand på det arbete som görs för att
bearbeta naturen så att människorna
kan överleva. Exploatering kan vara ett
sätt att organisera arbetsprocessen på.
Under kapitalismen skapar arbetaren
mervärde genom sitt obetalda arbete.
Om inte kapitalisterna har tillgång till
proletärer som säljer sin arbetskraft,
som de köper och sen använder för
att dra in mer pengar än vad de la ut
för arbetskraften – då kommer inte
ekonomin att fungera och samhället
som helhet rasar samman. Hur smärtsamt det sociala förtrycket än är mot
specifika grupper i samhället så fyller
det förtrycket inte den avgörande
funktion för samhällets uppbyggnad
och fortlevnad som exploateringen
gör.
Rasism, sexism och andra former av
socialt förtryck skapas av det kapitalistiska klassamhället och fyller funktionen att säkra systemet. Rasismen
utvecklades parallellt med marknaden,
kolonialismen och imperialismen. När
kapitalismen expanderade globalt innebar det automatiskt en attack på de
icke-europeiska folken, som superexploaterades för att intensifiera kapitalets tillväxt i Europa. Det finns en
praktisk diskriminering inbyggd i
detta redan från första början.
Rasismen är den ideologiska rationaliseringen av den imperialistiska
världsordningen. Kapitalet behövde en
hemmamarknad som utgångspunkt.
Därför behövdes nationalstater. När
dessa skulle homogeniseras var det
nödvändigt att i viss utsträckning
strömlinjeforma befolkningarna och
då krävdes en kombination av både
exkludering och assimilering av invandrare och minoriteter.
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Rasismen och chauvinismen har
alltså en direkt koppling till centrala
beståndsdelar av kapitalismen som
produktionen, internationaliseringen
och nationalstaten. Sexismen har en
lika tydlig koppling till kapitalismen i
form av den borgerliga kärnfamiljen.
Denna är inget annat än en enhet
för reproduktion av arbetskraft såväl
fysiskt som ideologiskt. När denna
enhet hotas av levnadsformer som går
utanför den traditionella heterosexualiteten så kommer samhällets
försvarsmekanismer aktiveras. Det
är vad vi ser i hetsen mot queera
personer.
Både rasismen och sexismen, och
andra former av socialt förtryck, fyller
dessutom en mycket viktig politisk
funktion för kapitalet. Dessa förtryck
hjälper den styrande klassen att söndra
och härska då arbetarklassen splittras
upp i grupper som slåss mot varandra.

Samla de förtryckta i kollektiv
kamp mot kapitalismen
Om sexismen och rasismen har en
direkt koppling till kapitalismen så
följer det att det är nödvändigt för
kvinnokampen, den queera kampen
och den antirasistiska kampen att vara
antikapitalistiska och socialistiska.
Men för att besegra kapitalet så krävs
det något annat än smågruppskamp
och symbolpolitik för att ändra på
diskurser. Det krävs att hundratals
miljoner människor över hela planeten
förenar sig under upprorets fana.

Den armén finns redan i form av den
internationella arbetarklassen. En
klass som står i direkt motsättning till
kapitalisterna och som har styrkan att
paralysera varje del av det borgerliga
samhället genom samfälld aktion.
Den som vill slåss för minoriteternas
rättigheter, för de socialt förtrycktas
rättigheter måste därför vända blicken
åt arbetarklassens håll. Bara arbetarklassen kan samla alla som förtrycks
av det borgerliga samhället i ett gemensamt angrepp mot de härskande.
Vad som sagts har ingenting att göra
med att de socialt förtryckta ska
”vänta på revolutionen”, eller ännu
värre, ”vänta på socialismen”.
Det har ingenting att göra med idéer
om att arbetarklassens ekonomiska
kamp på något mystiskt sätt ska lösa
en massa andra problem. Det har
inget att göra med att kvinnor, queera
samt etniska minoriteter ska skjuta
sina frågor åt sidan. Den revolutionära
kommunismens – trotskismens – linje
är att arbetarklassen måste göra de
förtryckta skiktens frågor till hela
klassens frågor och kämpa för dem här
och nu.
Faktum är att de i objektiv mening
redan är hela klassens frågor. Kvinnor,
etniska minoriteter och queera är en
väsentlig del av arbetarklassen och det
är omöjligt att mobilisera arbetarna
utan att bekämpa den splittring som
samhället försöker driva igenom.
Eduardo Montero

Rasism, sexism och andra former av
socialt förtryck skapas av det
kapitalistiska klassamhället och fyller
funktionen att säkra systemet.
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Trotskisterna i Frankrike
under den tyska ockupationen
Till skillnad från första världskriget är bedömningen av andra
världskriget fortfarande mycket
olika inom vänstern. Stalinister
och socialdemokrater, och givetvis
även liberaler och andra borgare,
ser andra världskriget som den
anti-fascistiska striden framför
alla andra. Även inom den revolutionära vänstern – som accepterar att det var ett imperialistiskt
krig – finns olika analyser och
bedömningar, framför allt av hur
revolutionärer borde ha agerat
under tysk ockupation.
Det imperialistiska Frankrike under
tysk ockupation är ett intressant exempel på hur revolutionärer
uppträdde inför en annan imperialistisk stats ockupation och framväxten
av motståndsrörelser med borgerlig
och/eller stalinistisk ledning.
De överväldigande segrarna för Hitlers
arméer i och med ockupationen av
Frankrike och stora delar av Europa
skapade en ny situation sommaren
1940.
Sammanbrottet för hela administrationen i Frankrike skapade ett
vakuum. Arbetarklassen förvirrades
av det franska nederlaget. Tillsammans med effekterna av ökad arbetslöshet, fick detta arbetarna att dra sig
tillbaka från den politiska scenen. Den
reformistiska fackliga federationen
CGT avlägsnade alla hänvisningar till
klasskamp i sina stadgar och införde
istället förbud mot strejker.
Det förbjudna kommunistpartiet
(PCF) hade reducerats till några tusen
utspridda medlemmar, skakat av alla
turer i politiken som slutade med
alliansen mellan Sovjetunionen och
Tyskland hösten 1939. I Frankrike
fanns det när kriget bröt ut hösten

1939 ingen officiell sektion av den
trotskistiska Fjärde Internationalen. Det fanns två större grupper
av trotskister i Frankrike. Den ena
samlade före detta medlemmar i den
tidigare sektionen POI (Parti Ouvrier
Internationaliste), som upplöstes i
juni 1939. De grupperade sig under
beteckningen Franska kommittéerna
för Fjärde Internationalen (Comités
Français pour la IVe Internationale),
men återtog namnet POI i slutet av
1942. Den andra större gruppen var
CCI (Comité Communiste Internationaliste pour la construction de la IVe
Internationale).
Trotskisterna tvingades i en svår
situation att tänka om och anpassa sig
till Gestapos fruktade terror. De var
knappast bättre förberedda än andra
grupper inom vänstern och arbetarrörelsen. Deras antal hade också
reducerats genom att tidigare ledare
och grundare av rörelsen, såsom Pierre
Naville, Gerard Rosenthal och Jean
Rous, hade lämnat rörelsen.
Frågan om revolutionärers inställning till de allierade rör sig givetvis
på ett helt annat plan än stalinisternas kapitulation inför nationalismen i de olika imperialistiska stater
som bekämpade Hitlers Tyskland. I
Frankrike uttrycktes detta i parollen
”Var och en dödar sin tysk!” (chacun
son boche).
Men det fanns ändå skillnader: om
Hitler segrat hade arbetarrörelsen
tvingats att fortsätta att verka illegalt. De allierade krossade fascismen,
förutom i Spanien och Portugal, och
i en del länder ledde deras seger till
att demokratiska fri- och rättigheter,
så oerhört viktiga för arbetarrörelsen,
upprättades eller infördes. Priset var
att revolutionen stryptes i en rad europeiska länder.

Vår internationella organisation, Förbundet för Femte Internationalen, har
i ett av sina grundläggande dokument
– Fjärde Internationalens dödskamp och
trotskisters uppgifter idag – betecknat
POI:s ståndpunkter som socialpatriotiska eftersom de betraktade den
kamp som fördes av delar av den egna
imperialistiska bourgeoisien mot den
tyska ockupationen som progressiv.
CCI höll visserligen stånd mot den
småborgerliga nationalismen, och
vägrade ge stöd till den kamp som
fördes av den gaullistiska delen av
bourgeoisien, men anammade istället
en abstrakt propaganda i kombination
med en sekteristisk inställning till den
kamp som fördes av franska arbetare
och bönder i konfrontation med den
tyska imperialismens väpnade styrkor.
Frankrike hade under andra världskriget en av de starkaste trotskistiska
strömningarna i Europa, även om den
var splittrad i två större grupper och
flera mindre. Rörelsen gick in i kriget
med ett perspektiv som formulerats
av Trotskij i slutet av 1930-talet. Det
skulle dock visa sig vara felaktigt i flera
avseenden. Han förutspådde exempelvis stora omvälvningar som varken
skulle lämna stalinismen eller kapitalismen vid liv.
Det fanns inget som helst utrymme
för reformismen i Trotskijs perspektiv.
Trotskij avvisade också varje form av
stöd till de två sidorna i kriget: ”Den
uppgift som ställs av historien är inte
att stöda en del av det imperialistiska
systemet mot en annan utan att göra
slut på systemet som helhet.” Det
saknades emellertid i stor utsträckning en strategi som kunde göra det
möjligt för de små trotskistiska grupperna att relatera till den breda antifascistiska rörelse som växte fram.
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De franska trotskisternas splittring,
markerad av sektionens upplösning
kort tid innan världskriget inleddes,
förvärrades av den franska imperialismens överraskande snabba nederlag
gentemot den tyska krigsmaskinen.
På några få veckor dukade Frankrike
under och delades i den norra delen,
med Paris, som ockuperades av tyska
trupper, samt den södra delen som
styrdes av kollaboratörer under tyskt
överinseende (kallad Vichyregimen).
Det dröjde dock inte så länge innan
underjordiska grupper var organiserade och tidningar började ganska
snabbt återta sin utgivning. POI var
sannolikt den större av grupperna
med tre- till fyrahundra medlemmar,
nästan alla under 25 år. Man hade ett
underjordiskt tryckeri i källaren i en
villa i en av Paris förorter. Tidningen
La Vérité utkom regelbundet. CCI
var med sin tidning La Seule Voie en
snävare grupp som var mer inriktad
på teori. En tredje grupp var Octobre, som i början av 1944 gick ihop
med POI och CCI och bildade PCI
(Parti Communiste Internationaliste), den franska sektionen av Fjärde
Internationalen. I en kategori för sig
fanns gruppen Lutte de Classes, som
med tiden skulle ge upphov till Lutte
Ouvrière.
Under de illegala förhållanden som
trotskisterna tvingades arbeta efter att
tyska trupper ockuperat norra delen
och kollaboratörerna installerats i
södra delen var bristen på information ett av de svåraste problemen att
brottas med. Kontakterna med andra
delar av Fjärde Internationalen var
närmast omöjliga att upprätthålla och
dessutom fyllda av faror. I de franska
trotskisternas perspektiv befann sig
den tyska revolutionen i centrum,
men informationen om vad som
hände i Tyskland var mycket bristfällig.
De tycks över lag ha haft starkt
överdrivna förväntningar på den tyska
arbetarklassens förmåga att göra motstånd. Det var inget som bara drabbade franska revolutionärer, den tyska
arbetarrörelsens starka ställning före
nazismen vilseledde många socialister.
Fjärde Internationalens europeiska
konferens i februari 1944 förutspådde
att reformismen skulle försöka rädda
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kapitalismen men misslyckas på grund
av kapitalismens oförmåga att erbjuda
de allra beskedligaste reformer och
massornas oemotståndliga uppsving.
CCI insisterade exempelvis så sent
som i november 1943 att USA:s ingripande i kriget egentligen hade syftet
att motarbeta Sovjetunionen snarare
än Tyskland.
POI å sin sida underströk betydelsen av det omfattande motståndet
mot tysk ockupation, även om det
var nationalistiskt. Den hållningen
bekräftades av det europeiska sekretariatet i december 1943: ”bolsjevikleninisterna måste beakta massornas
vilja att kämpa och måste, trots alla
de faror som härrör från de nationalistiska former som denna kamp antar,
försöka att inrikta den på arbetarklassens mål.”
Tidigare, 1941, gick POI så långt
att det i ”arbetarnas, böndernas och
småbourgeoisiens gaullism finns
något hälsosamt som innebär viljan
att kämpa för att befria landet från
det hitleristiska oket och återupprätta
demokratiska friheter och sociala
landvinningar”. Men det var aldrig
fråga om att godkänna stalinisternas
folkfront, vilket La Vérité underströk
1942: ”Enhet kan redan idag upprättas i kampen för löner, för livsmedel,
mot deportationer till Tyskland. Men
den kan inte och får inte upprättas
runt ett program som ännu en gång
underordnar arbetarklassen i förhållande till bourgeoisien. Den måste
tvärtom öppna vägen till arbetarklassens kamp för makten.”
POI:s tvetydighet i inställningen till
den franska nationalismen var emellertid något som bara berörde deras
propaganda. Det gjordes en del försök
att upprätta förbindelser med den
ledande stalinisten i motståndsrörelsen
Jean Moulin i början av 1943, men
POI gick aldrig in i motståndsrörelsen. Med tanke på POI:s storlek i
förhållande till det stalinistiska franska
kommunistpartiet PCF hade det sannolikt varit mycket svårt att påverka
motståndsrörelsen. Det var framför
allt i en praktisk fråga som de franska trotskisterna lyckades utföra ett
betydande arbete: fraternisering med
ockupationsmaktens soldater. De var
inte ensamma om det, men PCF:s

propaganda hade som syfte att demoralisera tyska soldater och få dem att
kapitulera. POI betraktade tvärtom,
i enlighet med den centrala ställning
som den tyska arbetarklassen intog i
deras perspektiv, tyska arbetare i uniform som en del av det revolutionära
subjektet. En speciell tidning riktad
till tyska soldater producerades av en
ung tysk trotskist i exil, Paul Widelin.
Arbeiter und Soldat distribuerades
i Paris och framför allt i Brest. Det
var ett modigt och hängivet arbete,
som i slutändan omintetgjordes av en
informatör.
Även om dess egentliga inflytande
var begränsat, vittnar den om att
trotskisternas politik i grunden skilde
sig från stalinisternas. PCF stödde och
organiserade själva individuellt våld
mot ockupationstrupperna. Trotskisterna motsatte sig detta på grundval
av revolutionärers klassiska motstånd
mot individuell terror, men också på
grund av sitt perspektiv för de tyska
arbetarna. La Vérité formulerade sin
hållning så här: ”Terrordådet skapar
en barriär mellan franska arbetare
och tyska soldater, men ingen seger är
möjlig utan enhet mellan dem.”
Den potential som fanns i politiken med fraternisering visas av den
våldsamma repression som sattes in.
Gestapo upptäckte 1943 ett möte i
Brest, vilket resulterade i att 17 tyska
soldater och en fransk trotskist, Robert
Cruau, avrättades. Cruau var anställd
vid posten i Nantes och ledde POI:s
grupp i staden och ansvarade för kontakterna mellan Brest och Paris.
I mars 1943 lyckades han organisera
celler med tyska soldater i Brest. När
han angavs i oktober 1944 gjorde han
ett avsiktligt försök att fly för att bli
skjuten. Hans medhjälpare Georges
Berthome hade varit funktionär i
socialistiska ungdomsförbundet men
anslöt sig till POI 1942. Han deporterades till det tyska koncentrationslägret Buchenwald där han dog i maj
1945, precis innan lägret befriades. I
juli 1944 greps Paul Widelin, torterades och lämnades som död. Han
hittades dock och fördes till sjukhus
men upptäcktes och den gången dödades han. Under 1944 förekom det
ett antal deserteringar och
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myterier i den tyska ockupationsarmén. I många fall var det emellertid
inte tyskar som var inblandade utan
andra nationaliteter som integrerats i
tyska armén. Angiveriet resulterade i
en akut kris i trotskisternas organisation. Gripanden inleddes samtidigt i
Brest och Paris den 6 oktober 1943.
Många medlemmar undgick med
knapp nöd att gripas och instruerades
att hitta ett gömställe. I Bretagne
greps mer än 20 medlemmar och
sympatisörer och elva av dem deporterades. De viktigaste ledarna – Marcel
Hic, David Rousset m.fl. – greps, torterades av Gestapo och deporterades
till Buchenwald.
USA:s beslut att Hitler skulle krossas
militärt, reduceras till ett jordbruksland och att inget folkligt uppror
skulle uppstå, minskade möjligheterna
för fraterniseringen. Trotskisternas
bedömning visade sig därför vara
alltför optimistisk. Likaså visade sig
bedömningarna av kapitalismens,
reformismens och stalinismens oförmåga att återta initiativet vid krigets
slut vara minst sagt överdrivna.
När Kommunistiska Internationalen
upplöstes av Stalin 1943 förklarade La
Vérité: ”Detta är bara de första ekona
av den kris som snart kommer att
svepa bort stalinismen som en för proletariatet främmande ideologi.” Samtidigt arbetade PCF mycket framgångsrikt för fullt inom motståndsrörelsen
på ett öppet nationalistiskt och
reformistiskt program. Trotskisterna
förlorade ett antal av sina kamrater
både i strid med ockupationsmakten
och som resultat av stalinisternas
repression mot revolutionärer. En
trotskist som stupade under gatustrider med tyska trupper var 19-årige
Henri van Hulst, som ingick i en av
PCF:s väpnade grupper (FTP). Han
är begravd på kyrkogården i Puteaux
i den del som avsatts för motståndsrörelsen.
Alla andra gravar har försetts med
inskriften Mort pour la France (Död
för Frankrike), men hans mamma
insisterade på att hennes son ”inte dog
för Frankrike, han dog i kampen mot
fascismen” och därför saknas den patriotiska frasen på hans gravsten. När
Karl Hotz, tysk befälhavare i Nantes,
dödades i oktober 1941, avrättades 48

fångar som hämnd, de flesta fackliga
aktivister och medlemmar i kommunistpartiet men också två trotskister.
Ännu en kamrat, Henri Molinier, som
var militärt ansvarig i PCI, stupade
under slutstriderna i Paris 1944.
I den förvirring som uppstod när
de allierade närmade sig Paris och
motståndsrörelsen kämpade för att
befria staden förekom det en hel del
avrättningar och annat våld som inte
var sanktionerat uppifrån. Grupper
av stalinister passade på att utöva våld
mot sina rivaler trotskisterna, trots att
ledare i partiet som Georges Marenne
ingrep för att frige dem.
Den 22-årige Mathieu Bacholz var
medlem i en liten trotskistisk grupp.
När han den 11 september 1944 diskuterade med unga medlemmar i PCF
i Paris stormade ett gäng stalinister
in i rummet och förde bort honom.
Hans kropp återfanns senare i floden
Seine, genomborrad av kulor. Det
mest uppseendeväckande stalinistiska
ingripandet mot trotskister ägde rum i
september 1943. Den 50-årige Pietro
Tresso hade varit ledare för italienska
kommunistpartiet men anslutit sig
till trotskisterna i slutet av 1920-talet.
Han greps av Vichyregimen 1942
anklagad för att vara verksam i en
”trotskistisk konspiration”.
I september 1943 överfördes Tresso
och fyra av hans kamrater – Albert
Demazière, Pierre-Georges Salini,
Jean-Noël Reboul och Abraham Sadek
– till fängelset i Le Puy-en-Velay där
internerna var hårdföra stalinister.
Kort efter att de anlände organiserades
en framgångsrik utbrytning.

Pietro Tresso
Efter den lyckade flykten följde två
dagars marsch upp i bergen för att
ansluta sig till en grupp hårdföra
stalinister i PCF. De fem trotskisterna
hotades och när Demazière flydde,
fängslades de fyra kvarvarande i ett
övergivet hus. Efter några dagar
avrättades de och begravdes i bergen.
Motståndsmännen hade informerats
om att de fem planerade att skjuta sina
vakter och förgifta brunnen. Ordern
att döda dem kom från PCF:s ledning.

Alla andra gravar har försetts med inskriften
Mort pour la France (Död för Frankrike),
men hans mamma insisterade på att hennes
son ”inte dog för Frankrike, han dog i kampen
mot fascismen” och därför saknas den patriotiska frasen på hans gravsten.
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Den 13 juli 1944 greps en annan av
ledarna, Nicolas Spoulber, tillsammans med sin partner, när han just
skulle resa till Belgien på uppdrag
för Internationalen. Samtidigt greps
Martin Monat. Båda torterades av
den franska milis som arbetade för
Gestapo. Spoulber lyckades fly genom
att hoppa ut från ett fönster på andra
våningen och tog sig, fast han var
sårad, hem till en kamrat i närheten.
Monat lämnades av Gestapo med
skottskador i skogen i Vincenne, där
han hittades, fördes till sjukhus och
räddades av kirurgerna.
Han fick sedan kontakt med några
kamrater som planerade hur han
skulle tas ut därifrån, men Gestapo
hann före med hjälp av angiveri och
grep honom igen, och den här gången
dödade de honom. Arbetarklassen bar
de tyngsta bördorna under ockupationen med lönestopp, anti-fackliga
lagar, arbetslöshet och längre arbetstid.
Från och med 1942 började också arbetare deporteras för arbete i den tyska
krigsindustrin. Den arbetarkamp som
utbröt rörde sig ofta kring ekonomiska
frågor. Den första omfattande kampen
mot ockupanterna var gruvarbetarnas
strejk i maj 1941.
Den ekonomiska kampen fortsatte
under hela ockupationen och trots
att arbetsköparna hade stöd från de
tyska militärmyndigheterna vanns en
del strider. Betydande ansträngningar
gjordes av de franska trotskisterna att
arbeta inom industrin. Trotskistiska
tidningar publicerades för särskilda
kategorier – brandmän, järnvägsanställda, gruvarbetare, telefonister
m.fl. De flesta var dock kortlivade.
CCI beslutade dessutom 1943 att
”proletarisera” alla sina medlemmar
som var studenter. Det var dock ingen
lätt uppgift. Trots enskilda medlemmars beslutsamhet och hängivenhet,
fanns en uppenbar risk att drunkna
i den ekonomiska kampen. Utan en
tydlig politisk linje var risken överhängande att bli sammanblandad med
PCF. Svårigheterna beskrevs i en av
POI:s internbulletiner i april 1943:
”Våra kamrater går inte till kantinen
med sina arbetskamrater eftersom de
har för många andra saker att göra
[…] De byter adress ofta och lokala
kontaktar blir därmed lidande.
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Detta tenderar att göra bolsjevikleninister till ett slags social kategori som är främmande för andra”.
Trotskisterna var också sena med att
inse betydelsen av det fackliga arbetet.
PCF byggde å sin sida upp federationen CGT under illegala förhållanden
och arbetade även i fackföreningar
som var positiva till Vichyregimen.
Det var i hög grad med detta arbete
som PCF byggde upp sitt inflytande
i arbetarklassen och som gjorde det
möjligt för dem att avvärja revolutionära tendenser vid krigets slut.
Trotskisternas isolering gjorde
att användningen av den proletära
enhetsfronten blev svår. I början av
1944 antog PCI strategin med front
ouvrier (arbetarfront) med målet att
omgruppera revolutionära arbetare
som ett första steg mot upprättandet
av arbetarkommittéer. Det visade sig
dock vara både för ambitiöst och för
sent. Vid samma tid beslutade sig PCF
för att bygga upp beväpnade grupper
av arbetare i fabrikerna – patriotiska
arbetarmiliser. Inledningsvis fördömde
La Vérité dem som en ”nationalistisk
fälla”, och det var först i slutet av maj
1944 som detta förändrades och PCI
uppmanade arbetare att ”anslut er till
miliserna i era fabriker, oavsett vilken
beteckning de har, och gör dem till
effektiva arbetarmiliser”.
I samband med befrielsen av Paris
från de tyska ockupanterna i augusti
1944 riktade PCI en appell för en
enhetsfront med PCF och socialistpartiet, vilka inte ens bemödade sig att
svara. En del av de franska trotskisterna gjorde en dygd av rörelsens svaghet
och isolering. CCI gick längst i den
riktningen. Ända fram till 1943 hävdade CCI att den viktigaste uppgiften
inte var att arbeta bland massorna
utan att skapa en disciplinerad och
teoretiskt skolad kader, medan POI
menade att kadern bara kunde skolas
och partiet byggas genom erfarenheterna av att delta i masskampen.
Sammanslagningen mellan de två
grupperna 1944, med deras olika
perspektiv, kom dessutom att störa
det utåtriktade arbetet i en tid när den
tyska ockupationen gick mot sitt slut
och kampen antog massproportioner.
Arbetarkommittéer organiserades på
många orter, och även om PCF hade

ett fast grepp om de flesta, fanns det
medlemmar i PCI som tog initiativet
och som spelade en ledande roll i ett
antal fall. Det var dock ofta på grund
av personliga förtjänster, och de kunde
inte alls utmana PCF:s grepp om
majoriteten av arbetarklassen. PCI
var också utsatta för stalinisternas och
socialdemokraternas försök att strypa
deras centrala publikation La Vérité,
som under en längre tid förvägrades
tillstånd att utkomma legalt. Relationerna mellan Internationalens ledning
och den franska rörelsen sköttes mer
eller mindre öppet via Marseille ända
tills ledningen i Vichyregimens område greps den 2 juni 1942.
I början av kriget spelade amerikanen Sherry Mangan, journalist och
författare, en viktig roll. Han hade
levt i Frankrike sedan 1938 och kunde
utföra viktiga uppgifter när den franska organisationen gick under jorden.
Han hjälpte till med att återuppbygga
POI under ockupationens första
veckor, ända tills nazisterna utvisade
honom i augusti 1940.
Fjärde Internationalens europeiska
grupper lyckades 1943 upprätta ett
provisoriskt europeiskt sekretariat i
Frankrike. I februari 1944 lyckades
man också organisera en europeisk
konferens i Frankrike. Den ägde rum
i byn Saint Germain-la-Poterie, några
kilometer från Beauvais norr om
Paris. Konferensen varade i sex dygn
eftersom arbetet bara avbröts av korta
perioder för sömn. De 15 delegaterna
anlände till Beauvais med järnväg och
gömdes snabbt i en liten täckt lastbil
som i små grupper förde dem till
en isolerad gård i Saint Germain-laPoterie.
Den öppna spisen kunde bara värma
upp hälften av det stora rummet och
delegaterna turades om att sitta nära
elden. Unga medlemmar i POI, beväpnade med revolvrar, hade till uppgift
att vakta platsen. Ett av konferensens
mål var att försöka förena de två franska grupperna, vilket också lyckades.
Den kritiserade POI:s nationalistiska
avvikelse och accepterade att POI
infekterats av massornas nationalism i
krigets början. Den kritiserade också
CCI:s sekterism gentemot partisanrörelsen. Upproret i Paris den 17 till
24 augusti 1944 föregick
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befrielsen av staden. Den explosiva
situationen kunde kontrolleras av
gaullisterna utan större svårigheter,
eftersom de stöddes av PCF. Trotskistiska militanter stod dock i främsta
ledet i kampen i fabrikerna runt Paris.
Det var vanligtvis de som initierade
ockupationer av fabriker och bildandet av kommittéer redan innan tyskarna lämnat. Kommittéerna tog över
skötseln av kantinerna och organiserade transporter av livsmedel, en viktig
verksamhet i en tid när arbetarna ofta
inte ens fick någon lön.
De försökte också komma över
vapen och bildade miliser. Detta var
den viktigaste insatsen som de franska
trotskisterna gjort sedan rörelsen
bildades. De fabrikskommittéer som
bildades på initiativ av medlemmar
i PCI vid de stora Renaultverken i
Boulogne-Billancourt, i Suresnes och
speciellt Argenteuil i Colombes samlades i en övergripande kommitté för
de västra förorterna till Paris. Parallellt återuppbyggdes också de fackliga
strukturerna.
Stalinisternas fackliga funktionärer
försökte på alla sätt störa verksamheten och det slutade med att de
beordrade kommittén för de västra
förorterna att upplösa sig. I annat
fall skulle de uteslutas ur CGT. När
den tyska ockupationen var avslutad
uppträdde nya problem för trotskisterna. Stalinisternas ökade inflytande
och uppslutning kring de Gaulles
återuppbyggda borgerliga stat gav dem
politiskt inflytande i den nya regeringen. Det inflytandet använde de för
att hindra trotskistiska publikationer
från att bli legala.
Rodolphe Prager som var ansvarig
för PCI:s tekniska apparat greps
den 15 mars 1945 med manuskript
och korrektur i händerna. Stalinistiska ministrar hade krävt att den
socialistiske inrikesministern skulle
jaga trotskisterna. När Prager sedan
hamnade i fängelset Santé mötte han
trotskistiska arbetarmilitanter som
gripits i Amiot-fabriken på initiativ av
lokala fackliga ledare som var medlemmar i PCF. De var anklagade för
att undergräva statens säkerhet. De
släpptes dock den 15 juli och frikändes. De franska trotskisternas arbete
under den tyska ockupationen var

Parti Communiste Internationaliste:s organ La Vérité nr. 11 augusti 1944
i flera avseenden heroiskt och exemplariskt. Det fanns dock en hel del
svagheter och problem som i efterhand är uppenbara. En av de trotskistiska militanterna, Claude Bernard,
beskrev för inte så många år sedan
problemen så här: ”Vår inriktning på
’sovjeter’ fick oss att ställa sovjeter mot
allt annat”. När den av PCF ledda
milisen i Suresnes bestämde sig för att
under upproret i Paris inta stadshuset
menar Bernard att PCI:s grupp stannade utanför, ”hånade deras demokratiska legalism”, trots att allt de
”behövde göra var att gå in och sätta
[sig] ned. Men vi förblev avsiktligt
utanför, förhäxade av vårt perspektiv
med att skapa ’rena’ sovjeter.”
POM

Lästips: Matthew Cobb har
skrivit två böcker som ger den
allmänna bilden av franskt motstånd under ockupationen plus
ett och annat om trotskisterna:
The Resistance. The French Fight
Against the Nazis (200), Eleven
Days in August. The Liberation of
Paris in 1944.
En av de franska ledarna, Yvan
Craipeau, har skrivit en bok
om perioden som finns i engelsk
översättning: Swimming Against
the Tide. Trotskyists in German
Occupied France (2013). De
underjordiska numren av tidningen La Vérité finns i en faksimilutgåva: Le Verite clandestine
(1940–1944), Paris 1978.

Arbetarmakt 1/2014 - 19

INRIKES

Kainat får stanna –

kampen lönar sig men är inte över!
Migrationsverket jobbar på för att
bestämma vilka som är välkomna hit
och inte. I slutet av januari kunde
vi läsa om 18-åriga Sara som skulle
utvisas till Etiopien, efter att de hade
upptäckts att hennes pappa inte var
hennes biologiska far. Det tyckte Migrationsverket var en bra anledning –
eller förevändning, snarare – att skicka
tillbaka Sara till Etiopien, ett land hon
inte har bott i på 6 år, och där hon
inte längre har några kontakter.
Samma vecka kunde vi läsa att
föräldralösa Mai, också 18 år, skulle
utvisas till Vietnam, där hon inte
känner någon. Precis som Sara hade
Mai en familj här – en familj som ville
ha henne kvar – hon hade bott här i
flera år, hade kompisar och gick på
gymnasiet. Men hennes familj var inte
hennes biologiska. Det tycker alltså
Migrationsverket var en bra anledning
att deportera henne till ett land där
hon inte känner någon. Att hon har
ett hem, en familj, skola, vänner, ett
liv här tyckte de ansvariga på Migrationsverket spelade mindre roll.

De hade ju hittat en biologisk anledning att skicka tillbaka henne, nu när
hon har fyllt 18.
Det senaste uppmärksammade exemplet var 16-åriga Kainat. För tre år
sedan gifte sig hennes mamma med en
man med svenskt medborgarskap, för
att rädda sin dotter från hotet från den
övriga familjen att gifta bort henne
med en äldre man. De har sedan dess
bott i Sverige. Mannen har sedan dess
dött, och det såg Migrationsverket
som en bra förevändning för att skicka
tillbaka dem till Pakistan.
Kainats morbror, som nu är
familjens överhuvud, säger att Kainat
ska giftas bort, och har hotat hennes
mor att döda henne om hon lägger
sig i. Han har även sagt att könsstympning kan bli aktuellt.
Att Kainat skulle bli bortgift och
kanske könsstympad såg inte Migrationsverket som något problem. Myndigheterna har ju inte hotat henne,
bara enskilda personer. Att de enskilda
personerna är hennes släktingar, och
att myndigheterna inte kommer att

göra någonting för att hjälpa Kainat
och hennes mor tycker inte Migrationsverket var deras problem.

Kainat får stanna efter protester
Just Kainats fall fick stor
uppmärksamhet, efter att hennes
klasskompisar drog igång kampanjen
#låtkainatstanna som snabbt fick stor
spridning. De utlyste även en manifestation i Rinkeby fredagen 14 februari.
Redan innan dess backade Migrationsverket. De tyckte väl att det blev
lite väl magstarkt att inför så många
blickar skicka iväg en 16-åring till ett
sådant direkt hot. Manifestationen
hölls dock ändå, och flera hundra slöt
upp på Rinkeby torg, däribland Kainats klasskompisar, hennes advokat och
Kainat själv. Den uppskjutna utvisningen är en uppenbar seger och visar
att kamp lönar sig. Kainat och hennes
mamma har dock inte fått permanent
uppehållstillstånd, så än är kampen
inte över.

Deportationsverket
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Öppna gränserna!
Arbetarmakts uppfattning är att
Kainat och hennes mamma, Sara och
Mai – faktiskt alla som har sökt asyl
eller lever som papperslös ska få stanna
i Sverige, så länge de vill. De ekonomiska och sociala problemen som
finns har sin grund i det kapitalistiska
systemet, överklassen som tjänar grova
pengar på det och högerpolitiken som
de driver fram.
Orsaken till nedskärningar, arbetslöshet och social utslagning är inte
arbetare och fattiga – oavsett om de
ursprungligen kommer från Sverige
eller andra länder. Det saknas inte
pengar och resurser i samhället. Exempelvis delar de svenska storbankerna ut
45 miljarder kronor till aktieägarna i
år. Detta är dessutom bara en liten del
av de stora vinster som bara kommer
ett fåtal till del.
Arbetarmakt är emot alla deportationer. Vi anser att alla som kommer
hit, vare sig de har flytt från krig,
förtryck, fattigdom eller annat

elände ska få stanna, och bo och jobba
här som vem som helst, med samma
politiska rättigheter. För att detta ska
funka på bästa sätt kommer vi att behöva enas mot det verkliga problemet:
direktörerna, riskkapitalisterna och
högerpolitikerna. Med ett samhälle
som är inriktat på våra gemensamma
behov, och inte på att ett fåtal ska få
allt högre vinster, och om det stora
överskott som finns hos ett fåtal omfördelas, skulle det inte vara ett problem om vi blev flera människor här.

Saker att kämpa för

• Stoppa alla deportationer. Mobilisera för att fysiskt stoppa polisen från
att utvisa
• Öppna gränserna
• Papper och fulla politiska rättigheter
till alla flyktingar och papperslösa
• Integrera alla papperslösa i fackföreningarna, med fulla rättigheter
• Gemensam klasskamp mot överklassen och högerpolitiken
• En ordentlig omfördelning av
samhällets resurser. Konfiskera stora
förmögenheter och vinster. Kraftig
utbyggnad av den offentliga sektorn.
Jens-Hugo Nyberg

... Kainat och hennes mamma, Sara
och Mai – faktiskt alla som har sökt
asyl eller lever som papperslös ska få
stanna i Sverige, så länge de vill.
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... vi behöver organiserat självförsvar. Vi behöver
det på våra aktiviteter och demonstrationer ... och
vi behöver det kontinuerligt i områden med ökad
naziaktivitet... Efter senaste tidens överfall skulle
det behövas patruller som håller uppsikt och är
beredda att vid behov konfrontera nazister.

Arbetarmakt i Kärrtorp december 2013. Öppna gränserna – för en socialistisk värld utan nationer.
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För organiserat självförsvar mot nazistvåldet
Nazisterna har varit aktiva på sistone.
Trots bakslaget i Kärrtorp 15 december, där deras våldsamma angrepp
på en demonstration slogs tillbaka,
och de jagades ut i skogen bakom
beskyddande poliser, har de fortsatt
med sin offensiv. Hakkors har målats
på moskéer och synagogor, på Kafé
44 och hemma hos antifascister, flera
mordhot har skickats och flera fall av
misshandel har inträffat. Det senaste
var i Kärrtorp, där en ensam kvinna
enligt uppgifter i media blev påhoppad och misshandlad av 6-7 nazister.
Vi har sagt det hela tiden, men nu
kanske allt fler kan få upp ögonen: att
låta nazister hållas handlar inte om yttrandefrihet – det innebär att ge dem
tillfälle att bygga upp en terrororganisation som kommer att användas mot alla andras yttrandefrihet. Det
är uppenbart att vi behöver organiserat självförsvar. Vi behöver det på
våra aktiviteter och demonstrationer,
vilket visades tydligt vid naziattacken
i Kärrtorp – där som tur var erfarna
kamrater som var redo till försvar
fanns närvarande – och vi behöver det
kontinuerligt i områden med ökad
naziaktivitet, som i trakterna runt
Kärrtorp.
Efter senaste tidens överfall där
skulle det behövas patruller som håller
uppsikt och är beredda att vid behov
konfrontera nazister. Det har alltid
varit vår position att arbetarrörelsen
måste ta tag i frågan och organisera
självförsvar mot nazisterna. Deras terror kommer ofrånkomligen, om den
tillåts växa, att riktas mot arbetar-

rörelsen. Den har redan börjat med
attacker på Ung Vänster på olika
håll. Det organiserade och direkta
självförsvaret måste vara inriktat inte
bara på försvar mot attacker, utan
även offensivt riktas mot nazister och
fascister varhelst de visar sig. Vi kan
inte låta dem organisera sig i fred och
sedan lugnt och stilla välja när de vill
attackera oss! Vidare måste den även
rikta en politisk udd mot högerpolitiken och det kapitalistiska systemet
som envisas med att göda rasism och
nazism.
Ytterst är detta samma kamp, där
arbetare och förtryckta organiserar sig
mot sina fiender, och alla reaktionära
strömningar som står i dess väg. Nu
leds dock som bekant arbetarrörelsen
av överbetalda, föga kampvilliga
byråkrater. Vårt mål måste vara att
bryta dessa byråkraters grepp och åter
skapa en kampinriktad arbetarrörelse.
Men givetvis kan vi inte vänta på detta
innan vi försvarar oss mot naziattackerna.
Vi måste organisera självförsvar
nu, men vi måste göra det med en
politisk inriktning på klasskamp, mot
all form av rasism och alla deportationer, mot all form av sexism etc. En
uppmärksammad fråga har varit de
hembesök hos vissa utvalda nazister som framför allt Revolutionära
Fronten har utfört. Många andra
inom vänstern, som i övrigt förespråkar en militant antifascism, har
försökt dra en principiell gräns mot
detta: militant försvar på gator – ja,
hembesök: aldrig!

Vi anser inte att man kan dra någon
sådan klar gräns. Om en nazist deltar
i attacker mot kamrater, antingen för
att dessa är aktivister, eller för att de
ser ”icke-svenska” ut, eller är HBTQ,
så ser vi inget fel med att dessa nazister
straffas, och visas att naziaktivitet
kan vara synnerligen farlig för den
egna hälsan. Och när arbetarrörelsen,
kvinno- och invandrarorganisationer
o.s.v. börjar organisera sig i kamp
inte bara mot nazister utan även mot
högerpolitiken, och börjar utmana
den borgerliga staten, så kommer
dessa pedagogiska aktioner naturligt
att kunna få mer organiserade och
kontrollerade former.
Däremot finns det risker med
aktioner mot enskilda nazister. Det
kan urarta till två smågrupper som
krigar mot varandra, medan resten
har svårt att förstå vad som försiggår,
samtidigt som det utsätter de aktivister
som deltar för risker. Inriktningen på
masskamp, på gräsrotsarbete och att
förklara och organisera politiskt måste
vara det viktigaste.
All specialisering på hembesök hos
nazister måste underordnas detta, och
hänsyn måste tas till hur de vi vill
organisera kan reagera på den sortens
aktivitet. Men som en del av en
övergripande strategi och underordnat
dessa mål, anser vi att straffaktioner
mot enskilda nazister utan tvekan kan
vara berättigade, och rent av nödvändiga.
Jens-Hugo Nyberg

KONTAKTA OSS:

twitter.com/arbetarmakt

stockholm@arbetarmakt.com

facebook.com/arbetarmakt

STOCKHOLM
GÖTEBORG

goteborg@arbetarmakt.com

SKÅNE
skane@arbetarmakt.com

youtube.com/arbetarmaktsverige
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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 angreppen 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 vid behov. Vi kämpar
för ett slut på all diskriminering av
HBT-personer 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 arbetarpar-
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ti. 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!

