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Inför årets två val – EU-parlamentsvalet i maj och Riksdagsvalet i september – kommer frågan för de flesta att
ställas: vilket parti står för den bästa
politiken? Det är ju så en parlamentarisk demokrati ska fungera, enligt
vad vi får lära oss. Som kommunister
har Arbetarmakt dock inga illusioner
om att årets val kommer medföra att
någon folkvilja får råda.
För att ta ett exempel: upprepade
undersökningar visar att en överväldigande majoritet – även bland
alliansväljarna – vill få bort vinsterna
inom välfärden. Ändå har riskkapitalister och profitörer fått allt större
utrymme, och en S-regering kommer
knappast att ändra på detta. Den
nuvarande samhällsutvecklingen, med
urholkad välfärd, attacker på arbetarklassen, större klassklyftor och mer
utslagning kommer inte att förändras
oavsett valresultat.
Vi vidhåller att det enda som kan
ändra på detta är den direkta och
organiserade kampen på arbetsplatser,
gator, skolor, bostadsområden, mot
deportationer etc. Om vi ska försvara
våra intressen mot högerpolitiken är
det där det måste ske.
Detta medför att de parlamentariska
valen kommer i andra hand i förhållande till den direkta kampen utanför
riksdag och kommunhus, men det
innebär inte att vi bortser från att de
fortfarande spelar en roll. Det viktigaste med dem är dock inte att rösta
fram en så bra riksdag och regering
som möjligt – vi har inga illusioner
om att ett regeringbyte kommer att
medföra en politik som gynnar
oss – utan att på bästa sätt använda
valkampanjen och den uppmärksamhet som riksdag och regering har för
att mobilisera arbetare, ungdomar,
kvinnor, fattiga och förtryckta.
Ett klassiskt argument är att revolutionärer helt enkelt bör vända ryggen
åt riksdagen och inte delta i valen,
utan bara fokusera på den direkta
klasskampen. Det är dock så att de
flesta arbetare fortfarande tror på valen
tillräckligt mycket för att rösta. Merparten av dem lägger sin röst på
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arbetarrörelsens traditionella partier,
S och V, som grundades i arbetarklassens kamp, och som fortfarande gör
anspråk på att företräda arbetarnas
intressen.
S och V är vad vi kallar borgerliga
arbetarpartier. Det innebär att de har
sitt ursprung och rötter – fortfarande,
även om det gradvis urholkas – i
arbetarrörelsen, men de är politiskt
borgerliga. Med det menar vi inte att
de är precis som Alliansen, men att de
inte i någon mening har ett program
för kapitalismens avskaffande, och
ännu mindre en strategi för hur detta
ska ske. Det stämmer att V står lite
till vänster om S – men samtidigt har
partiet profilerat sig hårt på att bli ett
respektabelt parti, som kan sitta med
i en regering med S och MP. Partiledaren Jonas Sjöstedt gick t.ex. i taket
över tårtningen av Jimmie Åkesson
och förklarade att sådana metoder var
helt oacceptabla. Uppenbarligen kan
vi inte vänta oss någon radikal kamp
från V:s sida heller.
Men huvuddelen av arbetarklassen
kommer att rösta på sina traditionella
partier – och framför allt kommer de
flesta politiskt medvetna arbetarna att
rösta på något av dem. Vårt budskap
till dessa arbetare är: S och V kommer,
även om de vinner valet, inte att börja
föra en politik i ert intresse. Det enda
som kan förändra politiken är er egen
organiserade kamp.
Det ni skulle behöva för att verkligen förändra samhället i rätt riktning
är ett nytt, kampinriktat, kommunistiskt arbetarparti, men så länge ni
inte är beredda att aktivt slå in på den
vägen, råder vi er att rösta på S eller V,
men organisera er oberoende av dem
och kräv att de för en arbetarpolitik.
De påstår sig företräda er – kräv då att
de visar det. Om de ändå inte gör det
så företräder de uppenbarligen inte er.
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Klassamhället,

förtrycket mot romerna och tiggarna
Tiggare, mestadels från Rumänien och övriga Östeuropa och ofta
med romsk bakgrund, har blivit
en allt vanligare syn i gatubilden.
De tar sig hit genom att spara
ihop till bussresor, och försörjer
sig genom tiggeri eller svartarbete. Man tror att runt 2 000
”EU-migranter” lever här under
sådana förhållanden, och frågan
om romerna har lett till storpolitisk debatt.
De rasistiska överfallen, avvisningarna, vräkningarna av deras
läger men också uttrycken för solidaritet har väckt många frågor:
vad är det som gör att romerna är
så förtryckta? Vad kan socialister
och internationalister göra?
Några fall av naken repression mot tiggarna har väckt särskild uppmärksamhet. Redan i februari 2010 genomförde polisen spaning mot rumänska
gatumusikanter och tiggare i Stockholm, vilket resulterade i att 26 romer
greps och på samma dag avvisades från
landet. Polisen motiverade det med
utlänningslagen och att romerna ägnat
sig åt ”dagdriveri”, något som senare
allvarligt kritiserades av JO eftersom
tiggeri ju inte är olagligt.
Förra året uppmanades tågresenärer
att riva sönder tiggares lappar, och
det har även rapporterats om försök
att kasta av tiggare från tåg enbart för
att de tigger. I januari i år greps tre
personer i Södertälje och fick böter på
800 kr för tiggeri, med hänvisning till
kommunens lokala ordningsstadga.
Detta ska även ha skett i andra
städer. Och i april överfölls och misshandlades romska tiggare flera gånger
i Kista i Stockholm. Många romer har
också vittnat om att folk spottat på
dem eller sparkat ut deras myntburkar.
Mest uppmärksamhet – och motstånd
– har vräkningarna av romernas

undermåliga läger i Stockholmstrakten väckt. Enligt Bienvenido Flores,
som jobbat för tiggarnas sak, fungerar
hushållen så att männen arbetar svart
i byggbranschen, medan kvinnor och
äldre tigger. På så sätt kan hela familjer
försörja sig. Men myndigheternas
försök att lösa problemet har främst
varit att tvinga bort romerna från de
enkla, undermåliga bostäder man
byggt sig.
I en katt-och-råtta lek har ett
hundratal boende i läger i Högdalen,
Flemingsberg och Sollentuna vräkts.
Vräkningarna, som begärts av borgerliga kommunledningar och verkställts
av Kronofogden och polisen, har
motiverats med brandrisken, sanitära
brister samt att det är olagligt att slå
läger på kommunens mark. De har
mötts av starka protester, och vid flera
tillfällen har polisen handgripligen,
gärna med mer våld än situationen
kräver, tvingat bort aktivister som på
plats försökt visa sin solidaritet med
romerna.
Efter vräkningen har kommunen
ställt de hemlösa tiggarna inför två val:
en biljett hem eller plats på befintliga
härbärgen. Problemet är bara att platserna inte räcker till – efter vräkningen
mitt i februarikylan hänvisade till exempel Moderater i socialnämnden de
170 romerna till ett härbärge för EUmigranter som endast har 64 platser.
Att istället försöka förbättra lägren,
och till exempel ordna med bajamajor
eller annan basal hygien, avvisades
av Anna König Jerlmyr, Stockholms
moderata socialborgarråd:
-Det skulle permanentera bosättningarna och det vill vi inte. Då skulle
fler komma hit. Det här handlar om
fattigdom och Stockholm kan inte ta
huvudansvar för det som egentligen är
Rumänien och Bulgariens ansvar, sa
hon till tidningen ETC.

Hur kommer det sig då att det är just
tiggare av romsk bakgrund som har
blivit så vanliga i Sverige och i andra
EU-länder? För att förstå det måste vi
granska romernas historia.

Ett förtryck med djupa anor
Romerna är ett folk med lång historia
– och, dessvärre, en lika lång historia
av förtryck. Enligt de flesta forskare
härstammar det romska folket ursprungligen från Indien. Under 1300och 1400-talet migrerade de till det då
feodala Europa. Men det europeiska
samhället präglades av ekonomisk kris,
fattigdom och djupa religiösa konflikter, och kunde omöjligen integrera
den nya gruppen. Framför allt ledde
den kristna kyrkan ett fördömande
av romerna, vilket ledde till de första
pogromerna (förföljelser och mord)
mot romer. På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer
att uppehålla sig i Sverige, och 1617
beslutade regeringen att utvisa alla
”tattare och zigenare” ur landet.
Krigen i Östeuropa gjorde att man
där hade ett större behov av smeder
och metallhantverkare. Romerna
var förbjudna att arbeta inom de
flesta yrkessfärer, men i öst tolererades
man inom dessa yrken, liksom som
musikanter. Liksom judarna var alltså
romerna i praktiken portade från det
feodala samhällets arbetsfördelning,
men till skillnad från judarna gavs de
ingen särskild ekonomisk roll, utan
tvingades till en existens i ekonomins
utkant.
Inte sällan var de direkt satta i
slaveri – i det som i dag är Rumänien
var t.ex. romerna förslavade fram till
1864. Inte heller övergången från
feodalism till kapitalism gav någon
lättnad – förtrycket hade gjort att
romerna inte kunde assimileras i det
kapitalistiska samhället.
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Det finns alltså skäl att jämföra romernas roll i samhället med judarnas.
Liksom judarna tvingades de agera i
klassamhällets ”sprickor”, men kunde
på grund av förtrycket mot dem inte
utvecklas till en egen nation med sitt
eget klassamhälle, som andra nationer gjort. ”Klass” och ”folk” blev
synonymt – romerna kan med den
judiske marxisten Abram Léons ord
beskrivas som en ”folket-som-klass”.
Det blodiga förtrycket mot romerna
fortsatte även på 1900-talet. Under
förintelsen, vilken romerna kallar
porajmos, mördades minst 250 000
och kanske så många som 1,5 miljoner
romer av nazisterna. Efterspelet till
Andra världskrigets fascistiska massmord innebar dock inte nödvändigtvis
en lättnad av det vardagliga förtrycket.
Till exempel var romsk invandring till
Sverige förbjuden ända fram till 1953.

Romerna under stalinismen
Efter andra världskriget expanderade
Sovjetunionens socialism – stalinismen – till Östeuropa. Länder som
Rumänien, Ungern och Tjeckoslovakien utropades till ”folkrepubliker”
där socialism skulle råda och alla
skulle ha samma värde. Medan kapitalismen mycket riktigt hade avskaffats där rådde istället en förvriden
(byråkratiskt degenererad) form av
socialism, där makten inte utövades
av arbetarklassen utan av en parasitär
byråkrati som främst tjänade sina egna
syften.
Stalinismen innebar ändå vissa
framsteg för romerna. De fick där
en roll på det lägsta trappsteget i
arbetarklassen, som outbildad arbetskraft i industri och storjordbruk. En
majoritet hade ändå arbete, om än av
den ”lägsta” sorten. Men medan de
alltmer integrerades i arbetarklassen i
de stalinistiska länderna i Östeuropa
tilläts de fortfarande inte agera för sin
egen befrielse – det hade kunnat hota
den ”balans” de stalinistiska ledarna
eftersträvade.
Integrering i samhället betydde
för stalinisterna ofta att helt förneka
romernas identitet. Deras språk och
kultur var fortfarande undertryckt – i
Rumänien var till exempel själva ordet
för rom, ”tigan”, officiellt förbjuden
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av de stalinistiska härskarna.

Efter 1989 och i dag
Det är inte särskilt svårt att räkna
ut att den roll romerna ålades under
stalinismen gjorde dem extra utsatta
när stalinismen till sist kollapsade och
kapitalismen återupprättades i Östeuropa. När de statliga fabrikerna och
storjordbruken stängdes eller privatiserades var de lågutbildade och isolerade
romerna först att kastas ut i massarbetslöshet. Arbetslösheten bland romer
steg till 80% i många östeuropeiska
länder, kanske upp till 100% i vissa
områden, och i länder som Ungern,
Slovakien och Bulgarien separerades
de från samhället i ghetton, i egna
skolor (i den mån det fanns skolor),
och så vidare.
Den ekonomiska krisen i Europa har bara förvärrat situationen.
Högerpopulistiska politiker har girigt
utnyttjat romernas utsatta situation till
att använda dem som syndabockar för
det kraschade kapitalistiska systemet.
I Frankrike har tusentals deporterats
efter rasistisk agitation från borgerliga
politiker. I Rumänien och Bulgarien
har de tvångsförflyttats till områden
med hälsofarliga soptippar eller igenbommade fabriker.
Rena terrorkampanjer från fascistiska partier har gjort romska områden
till öppet mål för ”medborgargarden”
eller miliser i Ungern och Slovakien. I Slovakien kastades för övrigt
Förbundet för 5:e Internationalenmedlemmen och romen Mario Bango
i fängelse i tio år efter att ha försvarat
sig själv och sin bror mot ett nazistiskt överfall. Enligt en FN-rapport
från 2013 kan villkoren för romerna i
Rumänien jämställas med folken söder
om Sahara, de fattigaste i hela världen.
Nio av tio romer i Europa lever enligt
EU i fattigdom, och i genomsnitt
20% säger sig inte ha tillgång till
sjukvård.
En rad gripande reportage i svensk
press har under hösten och våren med
all önskvärd tydlighet visat den fullständigt miserabla existens romerna
lever under i Rumänien och andra östeuropeiska länder. Det är alltså denna
situation de tiggare svenskar möter på
gator och torg har tagit sig ifrån.

Alternativen i Rumänien – svält, prostitution eller droger – har setts som
så tröstlösa att tiggeri och ett liv i ett
tillfälligt, dragigt läger är att föredra.

Vad är lösningen?
Under våren har den svenska regeringen, genom EU-minister Birgitta
Ohlsson (FP), fört hemliga samtal
med Rumänien om hur landets regering (en socialdemokratisk-konservativliberal koalition) kan förmås ”ta
större ansvar” för de romer som på
grund av förtryck tvingats söka sig till
Sverige för att överleva. Rumänien har
tjurnackat förnekat problemen. Man
hävdar att den svenska regeringen
bara förvärrar problemen och att man
klarar sig på egen hand.
Den rumänska regeringens vägran
att involvera EU-kommissionen, eller
att ta hjälp på andra sätt, har väckt
ilska bland svenska politiker. Till
exempel har landet fått miljarder i
EU-bidrag för att hjälpa sin romska
befolkning, men inte använt pengarna
– på grund av korruption och för att
alla program för att hjälpa romer riskerar att leda till förlorat väljarstöd. Ett
av kriterierna inför Rumäniens EUmedlemskap 2007 var att romernas
situation skulle förbättras. Men så har
uppenbarligen inte skett.
Säkert vill nog många liberala och
moderata svenska politiker hitta en
lösning på problemet med de romska
tiggarna i Sverige. Men den nyliberala
politik de svenska ministrarna – och
hela EU-apparaten – föreskriver
förvärrar på alla sätt romernas situation. Arbetslösheten, utslagenheten
och misären i Östeuropa slår allra hårdast mot romerna för att de står längst
ned i samhället efter århundraden av
förtryck, men den är ingalunda något
som unikt drabbar romer.
De europeiska kapitalisterna har
ända sedan den senaste krisens början,
2008, sökt lösa den genom att lämpa
över kostnaderna för kapitalisternas
problem på arbetarklassen och de
fattiga. Att man i Rumänien valt att
låta romerna bära den tyngsta bördan
är, ur det perspektivet, helt logiskt.
Kvinnor, invandrare, ungdomar – när
svångremmen ska dras åt är det redan
förtryckta grupper
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som först får ta smällen
Och redan förtryckta etniska grupper blir ännu en tacksam syndabock
när borgerliga politiker vill förklara
krisen för det system de representerar. Så skedde på 30-talet, och så
sker i dag. Men eftersom nazismens
fruktansvärda massmord har gjort
anti-semitismen mindre användbar i
det syftet, kan dagens kapitalistiska
talesmän istället använda sig av hatiska
utspel mot romer eller muslimer i
samma syfte. Arbetarklassen måste
söndras, och ilskan riktas mot någon
annan än bankcheferna och högerpolitikerna. De fascistiska stormtrupperna
står villigt till förfogande.
Och även om regeringens och EU:s
förslag om bidrag och andra åtgärder
naturligtvis vore en önskvärd respit
kan de inte lösa grundproblemen
med förtrycket mot romer i Europa.
Rasismen är en alltför integrerad och
viktig del av kapitalismen för att man
på allvar ska låta romerna upphäva sitt
förtryck. Högerpolitiker och kapitalister i alla Europas länder använder
hela tiden en uppdelning av arbetarklassen baserad på etnicitet

som ett sätt att splittra vår klass och
för att utvinna större profiter ur vårt
arbete.
De borgerliga politikernas egenintresse lyser också igenom i kraven på
att Rumänien själva ska lösa problemet – medan man bygger höga murar kring de imperialistiska länderna
vill man på inget sätt tvingas ta ansvar
för den fattigdom som kommer i dess
följd. Alla de Allianskamrater till Cecilia Malmström och Birgitta Ohlsson
som ”på hemmaplan” avvisar flyktingar till död och tortyr, som ständigt
uppfinner nya kontroller och sätt att
trakassera flyktingar, som regerar över
ett land med växande segregering
och rasism, gör det svårt att ta deras
uppsåt på allvar, annat än som ett sätt
att lämpa över problemen på någon
annan.
Men Birgitta Ohlsson är ändå något
på spåren – på ett paradoxalt sätt – när
hon säger att lösningen inte enbart
kan komma från Sverige. Som marxister måste vi betrakta frågan om de
romska tiggarna ur ett internationellt
perspektiv.

Det är uppenbart att kampen för
romernas rättigheter inte bara kan
föras i Sverige eller av svenskar.
På grund av det särskilda förtryck
romerna har utsatts för genom
århundradena är de på många sätt
isolerade från arbetarklassen i övrigt.
Att de tvingas tigga är ett exempel
på det. Det kan därför inte enbart
handla om insatser utifrån, från en
stridbar arbetarrörelse – utan även om
en kamp från romerna själva. Här bör
romska organisationer i Sverige kunna
engagera sig.
I slutändan måste rumäner och
svenskar, tiggare och arbetare, se sina
gemensamma intressen och sina gemensamma motståndare – oavsett om
de är den rumänske företagaren som
vägrar anställa en rom eller den svenska liberalen som avvisar folk till en
säker död. Överklassen förenas av ett
gemensamt klassintresse, och samma
system som de står för förenar oss – i
det kapitalistiska Europa måste vi
hitta våra intressen som en gemensam
arbetarklass, och hitta sätt att kämpa
för dem tillsammans.

Tiggeri: ett av klassamhällets naknaste uttryck. Solidariteten måste vara antikapitalistisk.
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Kämpa för romernas befrielse
– krossa rasismen
• Nej till gränskontroller och alla
former av begränsningar av invandringen – för öppna gränser. Att
tiggare söker sig hit är bara ett resultat
av Sveriges integrerade roll som en
del i det kapitalistiska EU-blocket.
Att hindra dem från att komma in i
landet löser inte problemet. Avvisa alla
flyktingkontroller, Reva-insatser och
hinder för arbetare att röra sig fritt i
Europa.
• Nej till alla former av förbud mot
tiggeri. Maria Lindgren, Moderat
politiker i Borås, är en av många
borgerliga politiker som velat ”lösa”
problemet med fattiga och hungrande
människor genom att helt enkelt förbjuda dem. Sådana förslag måste resolut
slås tillbaka. Fattigdom försvinner inte
för att man förbjuder den.
• Bekämpa rasismen mot romer.
Inte bara romska tiggare utsätts för
rasism. Det svenska ”romregistret” var
en påminnelse om att även den svenska staten varit beredd att övervaka och
diskriminera romer här. Alla former
av rasism mot romer måste bekämpas.
Arbetarrörelsen och vänstern bör bistå
romerna i att organisera självförsvar
mot rasistiska överfall.

• Inga vräkningar! Dugliga bostäder
och arbeten åt alla! Alla försök att
vräka läger måste slås tillbaka. Att
skicka ut tiggarna i kylan igen är ingen
lösning. Samtidigt är de nuvarande
boendena farliga och inhumana. Arbetarrörelsen måste kräva att de romer
som tvingats fly till Sverige för sin
överlevnad erbjuds fullgoda bostäder.
Pengarna till det finns redan hos de
kapitalister som skott sig rika på oss.
• Arbeten istället för välgörenhet.
Medan det är hedervärt att så många
ändå söker hjälpa tiggare med en
femkrona eller en bit mat är välgörenhet ingen konsekvent lösning. Kräv att
tiggarna erbjuds riktiga arbeten, finansierade genom beskattning av de rika.
I svensk infrastruktur och offentlig
sektor, plågad av underbemanning
och nedskärningar, finns exempelvis
massor av saker som uppenbarligen
behöver göras.
• Medborgerliga rättigheter åt alla.
Alla som vistas i landet måste ges
samma rättigheter. Det ligger bara i
kapitalisternas intressen att splittra
oss. Kräv medborgerliga rättigheter,
kostnadsfri sjukvård och utbildning åt
alla i Europa.

• Facklig organisering av romer. De
romer som arbetar i Sverige – oavsett
om de är svartanställda eller inte –
måste organiseras fackligt och på så
sätt integreras med svenska arbetare.
Kräv att facken genomför rekryteringskampanjer bland papperslösa
arbetare!
• Gränslös solidaritet mot rasismen. Frågan om förtrycket mot romer
kan i slutändan lösas bara genom att
romerna själva, i Sverige och Östeuropa, kämpar för sin rätt – en kamp
som också måste rikta sig mot den
kapitalistisk utsugning alla arbetare
utsätts för. Men arbetarrörelsen måste
bistå dem. För en gräsrotsrörelse bland
romer, som sluter band med arbetarrörelsen i Sverige och Östeuropa i sin
kamp för befrielse.
• Revolutionär kamp för romernas
befrielse. Kapitalismen förvärrar bara
förtrycket av romerna. För en rörelse
bland romer som gör dem till en del
av arbetarklassens revolutionära kamp
för socialismen!
Svante Persson

Avvisa alla flyktingkontroller, Revainsatser och hinder för arbetare att
röra sig fritt i Europa.
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Ukraina:

Nej till Kievregimen, Putin och EU
– för arbetarenhet

Medlem av ultrafascistiska Högra Sektorn i Ukraina.
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Den här vårens mest
uppmärksammade oroshärd i
världen har varit Ukraina, som
har sett massmobiliseringar,
repression, fascister, ockupationer
och en kupp, och där både Ryssland och EU/Nato har gjort sitt
bästa för att få ner sina händer
i syltburken. Uppfattningen om
vad som sker har skilt sig diametralt beroende på intressen, och
till detta kan läggas inte så lite
förvirring.
Företrädare för borgerligheten i USA
och EU tog från första början helt
ställning för Maidanrörelsen, vilken
de helt identifierade med dess ledning.
De frånkände Ukrainas regering
rätten att upprätthålla sin ordning
på gatorna, något de annars ser som
självklart i andra länder, men i detta
fall fick de det att låta som en principsak att regeringen inte hade någon rätt
att stoppa demonstrationer. De mest
konsekventa av dem, som Carl Bildt,
förnekade inte bara faran med att fascister spelade en viktig roll i rörelsen
och sedan i den nya regeringen, utan
förnekade helt krasst att Svoboda och
Högra Sektorn alls skulle vara fascister.
På andra sidan, marginella i väst, men
betydelsefulla på plats finns de proryska krafterna.

Maidanrörelsen och kuppen
President Janukovitj var uppenbarligen en korrupt fiende till arbetarklassen, och det fanns all anledning att
protestera mot honom. Givetvis hade
Ukrainas arbetare all rätt att störta
honom. Problemet med Maidanrörelsen var dock att den från början
formerades under en ledning som var
lika arbetarfientlig som den sittande
regimen, och som från början hade ett
mycket tydligt mål som innebar att
angripa arbetarklassens intressen.
I Ukraina finns sedan lång tid tillbaka en uppdelning mellan den södra
och östra delen å ena sidan – huvudsakligen rysktalande och orienterad
mot Ryssland – och den norra och
vänstra delen, hem för den ukrainska
nationalismen och orienterad västerut.
Stalinismens fall och Sovjetunionens
upplösning innebar att kapitalismen
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återupprättades. Detta skedde till stor
del genom att de gamla stalinistiska
byråkraterna köpte loss den tidigare
statliga egendomen för en billig penning eller helt gratis. De berikade sig
på bekostnad av en arbetarklass, som
mest har fått se ökad fattigdom och
osäkerhet. Oavsett om de styrande
politikerna har varit orienterade mot
Ryssland eller mot EU har deras uppgift varit att upprätthålla sina privilegier på folkets bekostnad. Varken
den orangea ”revolutionen” 2004 eller
maktövertagandet 2014 har ändrat det
minsta på detta.
Maidanrörelsens fortsatta orientering mot EU innebar att de var helt
inriktade på ett åtstramningsprogram,
frampressat av IMF, som skulle slå
mot Ukrainas arbetare, framför allt i
östra delen av landet. På framträdande
plats på deras sida i gatuprotesterna,
och senare i regeringen, fanns fascisterna. Detta gör att det inte fanns
någon anledning att ge något stöd till
Maidanrörelsen som sådan, kritiskt
eller inte. Majoriteten av människorna
som protesterade var inte fascister,
och hade knappast som sitt mål just
åtstramningsprogrammet.
Detta skapade givetvis möjligheter
för vänsterkrafter att blanda sig i leken
och försöka mobilisera de missnöjda
för progressiva syften. Detta kunde
dock bara ha gjorts genom att resa
egna paroller som riktade sig mot
både den officiella Maidanrörelsen
och Janukovitj regering, utan att
stödja sig på någon, och att bilda egna
självförsvarsstyrkor som kunde stå
upp mot både regeringsstyrkor och
den fascistiska milis som stod på de
västorienterade borgarnas sida.
Att fascisterna från början började
angripa vänstern gjorde dock denna
uppgift mycket svår, och de åtstramningsivrande borgarnas och fascisternas ställning som ledare för rörelsen
kunde inte hotas. Av den anledningen
fanns det inte heller någon anledning
att ge minsta stöd till kuppen som
störtade Janukovitj, och ersatte honom
med företrädare för Maidanrörelsens
ledning. Båda sidornas oligarker och
byråkrater är att betrakta som lika
reaktionära. På centrala ministerposter
i den nya regeringen satt dessutom
flera fascister från Svoboda.

Detta innebar inte att det var ett
fascistiskt maktövertagande vi såg,
och det verkar inte troligt att Svoboda
och Högra sektorn kommer att tränga
undan de andra krafterna för att själva
ta över. Däremot innebar kuppen att
en högerregering med huvudsyfte att
attackera arbetarklassen och som innehöll flera fascistiska ministrar tog över
– och att fascisterna fick kraftigt ökat
utrymme att attackera vänstern, något
som de har gjort åtskilliga gånger
sedan dess. Både återstoden av det
gamla stalinistiska kommunistpartiet
och det antistalinistiska vänsterpartiet
Borotba har fått sina lokaler förstörda,
och medlemmar misshandlade.

För arbetarnas försvar mot
fascister och nedskärningar
Det är nu en nödvändig uppgift för
Ukrainas vänster och arbetarklass att
organisera självförsvar. Uppgiften
är givetvis svårast i norra och västra
Ukraina, där Kievregeringen har
kontrollen och där Högra Sektorn
har stort utrymme att agera som de
vill. Utsikterna är bättre i södra och
östra delen, som Kievregeringen inte
har någon full kontroll över, och
dit Högra Sektorns styrkor inte kan
åka utan att riskera att få ordentligt
med stryk – som Mikael Skillt från
Svenskarnas Parti och hans ukrainska
fascistvänner nyligen fick erfara.
Det finns ingen anledning för
arbetarna i östra Ukraina att underordna sig Kievregeringen, deras intressen
kräver att de kämpar emot nedskärningarna och fascisternas försök att
attackera dem. De gör därför helt rätt
när de slår tillbaka alla fascister som
kommer dit, liksom alla försök från
representanter från Kiev att ta över.
Kampen mot Kievregimens åtstramningsprogram förtjänar allt stöd.
Däremot är det helt nödvändigt
att organisera det motståndet på en
internationalistisk grund och vägra att
anpassa sig till den ryska chauvinismen och till Putins regim, som är lika
stora fiender till arbetarklassen. Putin
kommer att strö frikostigt med fraser
om ”antifascism” omkring sig, men
det är nödvändigt att inte gå på det
han lägger i ordet, och att inte bemöta
den ukrainska chauvinismen
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med rysk chauvinism. Att benhårt
motsätta sig förtryck mot ukrainare
såväl som minoriteter som krimtatarer är en fråga om liv och död för
arbetarklassens sammanhållning.

Ner med all chauvinism – nej
till imperialistisk inblandning
Internationalisters utgångspunkt kan
inte vara att det är de befintliga gränserna som till varje pris ska försvaras,
och inte heller ”folkrätten”, som i
praktiken bara gäller så länge den har
tillräckligt stöd hos stormakterna, och
i likhet med lagar i allmänhet även
kan använda mot arbetarklassens intressen. Däremot sker en omdragning
av gränserna aldrig i ett vakuum.
Internationalister har inga principiella invändningar mot närmare
band eller en union mellan Ryssland
och Ukraina, men i nuläget riskerar
alla paroller om det att spela Putin i
händerna.
Uppskattningar av vad som händer i östra Ukraina varierar väldigt
beroende på vem man frågar, men
även om en stor del av västmedia
slentrianmässigt bara skriver om
”pro-ryska separatister” står det klart
att många av dem som har agerat är
vanliga arbetare som motsätter sig
ytterligare attacker på deras levnadsvillkor, och som avskyr fascister. I
denna mobilisering finns möjligheterna för en socialistisk lösning på
krisen. Samtidigt kan man givetvis
inte blunda för att den påtagliga ryska
inblandningen.
I västmedia utmålas Ryssland
vanligtvis som den enda aggressiva
parten, något en snabb blick på vad
tidigare USA:s ingripanden, eller EU:s
utpressning mot exempelvis Grekland
och USA snabbt borde vederlägga.
Däremot finns det ingen anledning,
som delar av den gamla stalinistvänstern med Myrdal i spetsen gör, att
stöjda Ryssland som ett bättre eller
mindre imperialistiskt alternativ.
Genom sitt blodiga stöd till Assad har
Putin visat att hans imperialism inte är
mera godartad, och även om många av
Europas fascister stödjer Svoboda och
högra sektorn så står många andra på
Putins sida. Internationalister måste
motsätta sig såväl ukrainsksk

som rysk chauvinism, och motsätta
sig interventioner – militära eller med
ekonomisk utpressning – från såväl
EU och USA som Ryssland. Ukrainas
arbetare måste skapa sitt eget alternativ – tillsammans med arbetare i
andra länder, men mot både väst- och
östvänliga byråkrater.
Det stora problemet är att det
inte finns någon stark vänsterkraft i
Ukraina, ett verkligt arbetarbaserat
revolutionärt parti, som skulle ena
arbetare och fattiga kring ett internationalistiskt och socialistiskt program,
mot byråkrater, oligarker, imperialister
och krigshetsare från alla sidor, och
som kan knyta täta band med oppositionsrörelsen både i Ryssland och de
som finns i EU.
Det finns grupper som Borotba,
men deras litenhet gör det svårt att
vända den nuvarande krisen till revolutionära möjligheter för arbetarklassen. Den nuvarande instabila situationen kan inte vara hur länge som

helst, och i avsaknad av ett tydligt
socialistiskt alternativ är faran påtaglig
att krisen löses genom någon form av
kompromiss mellan Kievregimen, med
sina uppbackare i EU och USA, och
Putin och hans uppbackare i Ukraina.
Revolutionärer i Ukraina måste givetvis försöka förhindra en sådan lösning,
som vore reaktionär oavsett hur den
konkret ser ut. Men ett erkännande av
de stora farorna är inte detsamma som
uppgivenhet.
Även efter ett sådant nederlag skulle
uppgiften att bygga ett revolutionärt
svar som enar Ukrainas arbetare mot
byråkrater, kapitalister och imperialister kvarstå. Det är inte troligt att
något mer än en relativ stabilisering
kan uppnås – fattigdom, arbetslöshet
och missnöjet med korruption och
klassklyftor kommer att kvarstå, och
därmed möjligheter att mobilisera
arbetare för sina intressen.

Jens-Hugo Nyberg

Det är helt nödvändigt att organisera motståndet på en internationalistisk grund och vägra att
anpassa sig till den ryska
chauvinismen och till Putins regim,
som är lika stora fiender till
arbetarklassen.
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Identitetspolitiken
som roten till förtryck
Identitetspolitiken är en strömning som uttrycker ambitionen hos
småborgerliga skikt att hitta en
systemfientlig strategi som utesluter arbetarklassen och kampen för
socialism. Istället för arbetarkamp
och masskamp mot diverse former
av förtryck innebär identitetspolitik en decentraliserad kamp
genomförd av separata kategorier
som tiggare, svarta kvinnor, handikappade, transpersoner, osv.
Målet är inte ett nytt samhälle
utan snarare att kasta grus i
maskineriet genom att förskjuta
styrkeförhållandena till de förtrycktas fördel. (se AM nr 1 2014
för en mer utvecklad kritik av
identitetspolitikens grunder).
Identitetspolitiska kretsar låter ju
förstås inte den här typen av kritik
stå obesvarad. En motkritik som kan
föras fram är att marxister stämplar
socialt förtryckta gruppers kamp som
identitetspolitisk – och därmed som
politiskt bristfällig – medan den vita
manliga arbetarklassens kamp ses som
den generella samlande kampen som
alla borde delta i trots att den också
kan sägas vara identitetspolitisk. Det
här är ett argument som antyder att all
politisk representation egentligen är
identitetspolitisk och att någon form
av identitetspolitisk inriktning alltid är
nödvändig.
Därför beskrivs förstås hbtq- kampen, kvinnokampen osv som identitetspolitiska per definition. Det
här identitetspolitiska sättet att göra
anspråk på de socialt förtrycktas
kamp historiskt och idag är i grunden
ohederligt och måste tillbakavisas både
genom ett klargörande om vad
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identitetspolitikens innehåll är och
genom att påminna om vissa historiska fakta som rör de socialt förtryckta
gruppernas kamp.

Normer och privilegier som
absoluta gränser mellan identiteter
Identitetspolitiker tänker sig samhället
som uppdelat i en mängd olika kategorier som förhåller sig till varandra
på ett hierarkiskt sätt. Heterosexuella är överordnade de homo- och
bisexuella. Vita står över de färgade,
i synnerhet de svarta. Män är överordnade kvinnorna, osv. Att tillhöra en
överordnad kategori anses förknippat
med att få åtnjuta privilegier dvs att
få företräde till friheter och tillgångar.
Heterosexuella kan vara sig själva utan
problem medan personer ur sexuella
minoriteter stöter på motstånd. Vita
kan känna sig trygga medan svarta
riskerar olika påhopp. Exemplen kan
mångfaldigas.
Det som enligt identitetspolitiken upprätthåller kategorierna, och
därmed vissa gruppers privilegier, är
normerna, dvs värderingar om vilka
egenskaper som ska anses gångbara
och eftersträvansvärda i samhället. Just
nu pratas det till exempel mycket om
vithetsnormen. Den säger att vithet
är den självklara utgångspunkten för
allt medans det icke-vita ses som avvikande. Därför är de flesta offentliga
personer vita. Därför kallas skära/
ljusa strumpor för hudfärgade trots att
många inte har hud som går i en sådan nyans. Därför kommer en icke-vit
att vara och känna sig som en främling
i det här vita samhället. Enligt idén
om vithetsnormen så kommer alla

vita dessutom att inkluderas i en
gemenskap med försäkran om normalitet, trygghet och framgång.
Det som gör konceptet om normer,
som tex vithetsnormen, så tilltalande
är att rasistisk och sexistisk diskriminering och förtryck är en krass
verklighet som går att bevisa och har
bevisats samhällsvetenskapligt med
dokumentation och undersökningar
– om det nu inte skulle räcka med
enkla vardagliga observationer för att
konstatera detta. Men några grundläggande frågor att ställa är: kommer
alla vita alltid att tillhöra en privilegierad krets på det sätt som idén om
vithetsnormen förutspår? Kommer alla
icke-vita alltid att vara undanskuffade
på det sätt som idén om vithetsnormen förutspår? Är det vitheten som är
rasismens ursprung och det icke-vita
som blir rasismens måltavla?

Vithet är inte ett absolut
skydd mot rasism
Låt oss påminna om några kända
historiska fall av rasism och grov chauvinism. Vi kan börja med Europas
judar. Vilket skydd hade de av vithetsnormen? Enligt nidbilden var juden
orientalisk till sitt utseende. Men
det skulle vara befängt att påstå att
majoriteten av Tysklands eller Polens
judar var något annat än det som kan
beskrivas som “vita” i sitt utseende.
En av de grövsta rasistiska förbrytelser
som har begåtts av det “vita Europa” i
det förgångna har alltså riktat sig mot
en vit grupp. Antisemitismen är rasism
riktad mot vita, vanligtvis organiserad
av andra vita. Detta fenomen kan idén
om vithetsnormen inte förklara på ett
tillfredsställande sätt.
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döljer kapitalismen
och diskriminering
Ett annat exempel rör det brittiska
imperiet och ett av Europas verkliga
kolonialfolk -– irländarna. Irländarna
har både ockuperats och koloniserats,
tvingats in i svält, slaktats, fått sitt
land delat i två delar, smutskastats
och exploaterats ekonomiskt. Även
här rör det sig om en vit grupp som
systematisk har förtryckts på ett chauvinistiskt och även rasistiskt sätt av en
annan vit grupp. Återigen vit rasism
mot andra vita. Återigen blir idén om
vithetsnormen helt värdelös både för
att beskriva och förklara situationens
bakgrund.
Samma observation om ihåligheten
i idén om den absolut privilegierade
vitheten kan göras i förhållande till
Sverige. Oförätterna mot samer,
torndedalingar, sverigefinnar och
resandefolket finns detaljerat beskrivna
på många håll och handlar om de
vanliga chauvinistiska och rasistiska
förbrytelserna såsom landstölder,
fysisk bestraffning i skolan, förbud
mot att prata sitt språk, hot och våld
från medlemmar av majoritetsfolket,
osv. Även här handlar det om vita
folkgrupper som förtrycks på ett
nationalistiskt och rasistiskt sätt av ett
vitt samhälle.
Vid en närmare titt på dagens
Sverige tar det inte lång tid innan
en person som inte är försedd med
identitetspolitiska skygglappar upptäcker att det även nu förhåller sig så
att det vita Sverige ger sig på grupper
som enligt idén om vithetsnormen
borde vara förskonade från nationalism, chauvinism och rasism. Inom den
svenska byggindustrin, åkeribranschen
och bärplockarbranschen finns en
grupp människor som till stor del står
utanför den trygghet och de

rättigheter som arbetarrörelsen har
tillkämpat sig här i Sverige. Det gäller
vita arbetare från Östeuropa som
kommer hit och arbetar för usla löner,
under usla anställningsvillkor och med
usel social status. Att diskrimineringen
är “etnisk” eller nationell råder det
inget tvivel om eftersom den tydligt
riktar in sig på arbetare från vissa
slaviska länder.
Dessa arbetare skyddas i mycket
begränsad utsträckning av sin vithet,
vilket också gäller prostituerade från
samma länder. För dem är det en
klen tröst att ha samma hudfärg som
programledarna på TV eller att ha ett
större utbud på passande hudvårdsprodukter än vad icke-vita kvinnor
har. Det verkar onekligen finnas mer
än ett exempel på att vithetsnormen
inte är så tvingande och stängd som
identitetspolitikerna brukar göra gällande.
De exempel som getts understryker
också varför det är problematiskt
med idéer om att alla vita är rasister.
Men de exempel som getts handlar
alla i någon mening om minoriteter
eller förtryckta folk. Hur är det med
de “majoritetsvita”, de vita som inte
tillhör en utsorterad grupp? Är inte de
i alla fall en gemensamt privilegierad
grupp i kraft av sin hudfärg? Här är
det lämpligast att svara på både ja och
nej.
Utan tvekan har vita svenska arbetare stora privilegier, liksom de tyska
hade det och de vita i USA. Det verkar
trots allt finnas en poäng med att peka
på en ojämlik fördelning av fördelar
och tillgångar och att den ojämlikheten inte bara handlar om klass – att de
rika parasiterna i samhället lever bättre
än det arbetande folket.

Det verkar även finnas en ojämlik
fördelning inom både de arbetande
klasserna och de maktägande klasserna
och den förfaller ändå att ha något
med saker som hudfärg och nationalitet att göra. Det är just denna
situation som verkar tala för identitetspolitiken och idén om vitheten
som primär grund för privilegier och
diskriminering.

Både vita och icke-vita arbetare förlorar på rasismen
Problemet med identitetspolitikens
sätt att diskutera den här situationen
är att den utgår ifrån att rättigheter,
materiella tillgångar och respekt bildar
en konstant summa resurser som sen
kan fördelas jämlikt eller ojämlikt.
Om den vita arbetaren får högre lön
så får den svarta arbetaren automatiskt
lägre.
Om vithet premieras i offentligheten
så måste det automatiskt vara på
bekostnad av svartheten. Om vita går
före i kön till de befintliga jobben så
innebär det att de tar jobben från de
icke-vita. Om polisen diskriminerar
och till och med beter sig våldsamt
mot icke-vita så innebär det automatiskt att de vita kan känna sig trygga
eftersom de inte är en måltavla för
polisen.
Detta kan verka rimligt vid första
påseende helt enkelt därför att det
är ett sätt att se på samhället som vi
är vana vid från det dominerande
rasistiska och borgerliga perspektivet.
Att “vita” och “svarta” konkurrerar om
samma jobb och samma lönepott är
ett påstående som både ku klux klan,
svenska reformistiska fackföreningar
under 1970-talets kris och EU
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med gränser och deportationer också
har utgått ifrån.
När LO under tidigt 1970-tal
tryckte på att för att stoppa arbetskraftsinvandringen så var det just
utifrån antagandet att jobben inte
räcker åt både svenska och invandrade
“icke-vita” arbetare. I den situationen
så måste de svenska vita arbetarna gå
först. Sverigedemokrater och annat
avskum på högerkanten säger samma
sak idag.
Identitetspolitikerna accepterar alltså
dels den reaktionära grundpremissen att det råder absolut konkurrens
om jobben, lönerna mm. Men när
de säger att de vita arbetarna fick en
gynnad situation helt och hållet på
bekostnad av de icke-vita arbetarna
så har de dessutom gett LO och
Sverigedemokraterna historiskt rätt
utifrån deras utgångspunkter: det
verkar faktiskt vara en väg framåt för
vita arbetare att bidra till att trycka ner
icke-vita arbetare. Både reaktionärer
och identitetspolitiker är helt överens
med varandra om att det är så det går
till när man förbättrar situationen för
fattiga vita. Skillnaden är den att reaktionärerna tycker att den handlingslinjen är bra medan identitetspolitikerna
avvisar den.
Marxister har ett klart annorlunda
perspektiv på saken. En marxist som
inte har infekterats av postmodernism
bör göra den analysen att vita arbetare
i grund och botten – när det verkligen gäller – förlorar på sina fördelar
gentemot icke-vita arbetare. De privilegier som de flesta vita har är endast
relativa, inte absoluta. Det vill säga,
många vita arbetare – viktiga exempel
på undantag från den generella bilden
har nämnts tidigare i den här texten –
har det bättre än icke-vita men skulle
leva ännu rikare liv utan sina små
privilegier.
Reaktionärernas och identitetspolitikernas gemensamma grundantagande om att vita arbetare lyfter
sig genom att framgångsrikt delta
i diskrimineringen av de icke-vita,
minoriteter och socialt förtryckta är
falskt. Det finns en mängd exempel
och resonemang som kan anföras till
stöd för att vita arbetare i längden förlorar på den så kallade vithetsnormen
även om de på kort sikt kan norpa
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åt sig några extra smulor. En jämförelse som kan göras är den mellan
vita arbetare i norra respektive södra
USA. Som alla vet är det i sydstaterna
som rasismen och de vitas privilegier
har varit och är som värst.
Om identitetspolitikens tes stämmer
så borde vita arbetare där leva på en
markant högre nivå än vita arbetare
i norra USA eftersom de har haft en
fördel som vita arbetare i norra USA
saknat, nämligen en stor grupp svarta
arbetare som på ett extremt våldsamt
och auktoritärt sätt har superexploaterats och diskriminerats till förmån för
de vita. Det borde vara så att söderns
arbetare genom sina privilegier lyckats
roffa åt sig en större andel av den kaka
som det påstås råda konkurrens om
än vad nordstaternas arbetare lyckats
med pga ett mer outvecklad privilegiesystem.
Visserligen har livet i nordstaterna
inte heller varit en dans på rosor
för svarta men de har inte varit lika
nedtryckta som i de södra delstaterna.
Ändå har det historiskt och även nu
varit så att vita arbetare i södern har
levt på en väsentlig lägre standard än
vita arbetare i norra USA. Söderns arbetare har lägre löner, sämre bostäder
och sämre skolor än arbetarna i norra
USA. Situationen har alltså varit den
motsatta mot vad den borde vara om
identitetspolitikens teorier stämmer.
Vad situationen i södra USA visar är
att när arbetarklassen splittras upp i
olika grupper som hetsas mot varandra så förlorar båda grupperna på den
situationen.
Det är sant att de vita arbetarna i
södern har sjunkit mindre djupt rent
materiellt än de svarta arbetarna, men
de har fortfarande sjunkit mer än vita
arbetare i USA som inte dragits in i
samma rasistiska splittring. Anledningen är att frågan om levnadsstandard
och rättigheter under kapitalismen i
stor utsträckning är en kampfråga och
när arbetarna är upptagna med att
attackera varandra istället för kapitalet
så vinns inga strider för tex löner.
I norra USA har arbetarklassen varit
mycket mer integrerad över “rasgränserna” och därför kunnat kämpa mer
effektivt. Resultatet är att levnadsstandarden har förbättrats för både svarta
och vita arbetare.

Färre specifika privilegier för vita
arbetare har alltså gjort dem mindre
benägna att se svarta som ett konkurrerande hot utan mer som bröder och
systrar i kampen. Det har varit en
mycket mer framgångsrik väg för dem
att höja sin levnadsstandard än att
försöka trycka ner de svarta arbetarna.
En annan faktor bakom höjd
levnadsstandard är förstås produktionens teknologiska nivå. Även på
denna punkt har rasismen och de
vitas relativa privilegier i södra USA
varit en kvarnsten runt halsen på de
vita arbetarna. Slaveriet var nämligen
en faktor som på sin tid blockerade
industrialisering, modernisering och
ekonomisk utveckling av sydstaterna
med resultatet att kapitalismen där var
efterbliven och primitiv.
Detta skapade rent objektiva
svårigheter för söderns arbetare att
kunna nå upp till levnadsstandarden
i norra USA. Återigen var det så att
de vita arbetarna i söder förlorade
stort på rasismen mot de svarta, även
om majoriteten av dem kunde trösta
sig med att de svarta hade det ännu
sämre.
När det gäller Sverige så är det förvisso så att en arbetare som befinner
sig innanför systemet med kollektivavtal har tydliga privilegier gentemot
arbetarna från före detta Östeuropa
som tas in på mycket lägre löner och
med sämre anställningsvillkor. Enligt
identitetspolitikens teorier borde vi
här ha ett solklart exempel på hur
mycket huvudsakligen vita arbetare
tjänar på diskrimineringen av om inte
en icke-vit minoritet så i alla fall en
nationell minoritet. Men återigen så
gör verkligheten uppror mot identitetspolitiken. Vad som har hänt är
precis det motsatta, båda arbetargrupperna förlorar på den här situationen.
Ta åkeribranschen som exempel.
Svenska åkerier har stora problem att
klara sig i konkurrensen med firmor
från låglöneländer som erbjuder
chaufförer till mycket lägre priser än
vad någon lagenlig svensk firma ens
kan komma i närheten av. I första
skedet leder det här till en press nedåt
av de svenska lönerna. Om det inte
räcker kommer åkerier så småningom
tvingas slå igen med arbetslöshet som
följd.
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Priset som chaufförerna från
låglöneländerna måste betala för
sina konkurrensfördelar är miserabla
arbetsförhållanden. De måste betala
dieseln själva, de lagar mat på gasolkök, sover i lastbilen, har för långa
körpass, osv. En annan konsekvens är
att tågtransportbranschen drabbas av
konkurrensen från de billiga transportfirmorna med sina pressade priser.
Vem vill betala dyrt för tågtransporter utförda av privilegierade vita
arbetare med fackliga rättigheter när
man kan köpa motsvarande tjänst av
en billig transportfirma från Rumänien som anställer folk under arbetsvillkor som börjar likna livegenskap?
Allt färre så klart.
Som läget ser ut i dag står betydande grupper av vita arbetare inför
avgörande problem bla som ett direkt
resultat av sina relativa fördelar. Stora
materiella skillnader, privilegier och
diskriminering mellan olika grupper av arbetare visar sig återigen vara
något som förstör för alla inblandade
istället för att permanent och absolut
lyfta en viss kategori.

Samma sak gäller för relationen mellan det “vita nord” och det “färgade
södern” om vi pratar lokalisering av
industrier i världsskala. Redan Marx
och Lenin noterade de västerländska arbetarnas upphöjda position
i relation till de fattiga massorna i
kolonierna. Lenin pratade om de mest
välbeställda arbetarna i väst som en
arbetararistokrati. Den ojämlikheten
har bestått och har i en mängd situationer alltid varit till de västerländska
arbetarnas stora nackdel, även om det
till viss del har kompenserats genom
diverse kortsiktiga fördelar.
För ett av de klassiska argumenten
från kapitalisterna i väst gentemot
“sina” arbetare har sedan 70-talet varit
att om de kräver för mycket så flyttas
produktionen till ett låglöneland.
Detta har inte varit tomma hot utan
högsta realitet med avindustrialisering
och arbetslöshet som följd.
Inte ens när det gäller polistrakasserier går det att påstå att det finns ett
entydigt och absolut vithetsprivilegium. Utan tvekan är tex den svenska
poliskåren förgiftad av rasism och

det märks dagligen ute på de svenska gatorna och i de invandrartäta
förorterna.
Upproret som startade i Husby
våren 2013 var ingen slump utan
något som polisen och samhällets
borgerliga elit har tiggt om länge. En
vit person slipper i allmänhet polisens
trakasserier och förföljelse. Ändå så
förlorar vita arbetare på att polisen ges
fria händer att brutaliseras i de invandrartäta förorterna, ges mer resurser
för repression mot icke-vita och får
specialanpassade lagar som gör att den
hårdare kan agera mot de marginaliserade och mest förtryckta.
Förr eller senare kommer nämligen
en situation när den vita arbetaren
blir tvungen att slåss. Då kommer det
visa sig att polisens dagliga kamp ute
på gatorna och i förorten var ett långt
träningsläger för att effektivt kunna
slå ner varje militant utmaning mot
systemet. Den brittiska gruvarbetarstrejken 1984 var huvudsakligen ett
“vitt” fenomen från en grupp arbetare
som inte tillhörde det mest nedtryckta
skiktet i samhället.

... i dag står betydande grupper av vita arbetare inför
avgörande problem bl.a. som ett direkt resultat av sina
relativa fördelar. Stora materiella skillnader, privilegier och diskriminering mellan olika grupper av arbetare visar sig återigen vara något som förstör för alla
inblandade istället för att permanent och absolut lyfta
en viss kategori.
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Däremot planerade Tatchers regim en
utradering av gruvnäringen och deras
yrkeskår så de var tvungna att slåss
för sin överlevnad. Under vissa faser
av den kampen påminde situationen
om början på ett inbördeskrig. Den
vita polisen sköt vita arbetare till döds,
bröt upp demonstrationer och möten
med otyglat våld, fängslade gruvarbetare och en flod av lögner spreds i
skandaltidningarna. Den poliskåren
hade inte tränats på seminarier och
kurser. Den hade tränats genom att
sättas in mot upploppen i svarta
områden i början på 80-talet. Att slå
ihjäl folk hade den vant sig vid genom
ständiga trakasserier av de etniska minoriteterna. Den brittiska polisen var
sammansvetsad och van vid att kriga
just genom sin diskriminerande roll
under den föregående perioden, då
den tycktes försvara någon sorts vithet
mot ett svart hot.
Men vid ett stort utbrott av verkligt
seriös klasskamp från vita arbetare
så visade det sig att den vithet den
försvarat var monarkins, de löjliga
lordernas och kapitalets vithet – inte
de vita arbetarnas verkliga intressen.
En sak är dessutom säker, om gruvarbetarnas kamp hade spritt sig och
dragit in de icke-vita arbetarna i kampen så hade polisens och militärens
svar blivit hundrafalt hårdare jämfört
med vad som ändå var en av de mest
brutala polisaktionerna i en borgerlig
demokrati efter andra världskriget.
Föreställningen om tvingande normer som en grundläggande struktur har
även problem med att hantera den
omständigheten att vissa personer och
hela skikt ur socialt förtryckta grupper
ofta deltar i rasistiskt och sexistiskt
förtryck. Den ledande imperialistiska
– och därmed också rasistiska – makten på den här planeten, USA, leds
idag av en svart man. Kvinnor finns
idag i Sverige med på prominent plats
och genomför en direkt kvinnofientlig
politik inom sjukvården.
Filippa Reinfeldts ansvar för krisen
inom förlossningsvården i Stockholm
är ett exempel. I Sverige växer det
parallellt med marginaliseringen av
invandrare fram en icke-vit medelklass
och småborgerlighet som välkomnar
segregeringen av massan av invandrare
därför att de själva har kunnat klättra
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i det samhälle som vuxit fram i och
med privatiseringar, det fria skolvalet,
svindyra bostadsrätter osv.

Identitetspolitikens doktriner
saknar stöd i verkligheten
Sammanfattningsvis kan det alltså
konstateras att några av identitetspolitikens grundläggande doktriner inte
håller. Normerna och privilegierna
finns visserligen där men de spelar inte
alls den absoluta definierande roll som
identitetspolitiken gör gällande. Detta
är ett stort problem för identitetspolitiken eftersom den hävdar att det i
stor utsträckning är just i förhållande
till de tvingande normerna och privilegierna som identiteter kan formuleras. Tanken är att det är normerna
och privilegierna som drar upp de
gränser och sammanhang som behövs
för att kunna anamma respektive avvisa vissa egenskaper under processen
av att formulera en identitet.
Identiteterna är subjektiva i den
meningen att de medvetet måste antas
av människor. Men de är däremot inte
godtyckliga eftersom förutsättningarna beror på vilken position man
har i förhållande till privilegierna och
normerna.

En väldigt ljushyad person kommer
inte att fritt kunna definiera sig som
svart osv. Den statiska gränsdragningen är viktig eftersom identitetspolitiken ser identiteterna som kampens
grundläggande enhet. Förtrycket
utförs av vissa identiteter och motståndet likaså.
Utifrån det kombinerade konceptet
om subjektivt upplevda identiteter,
styrande normer samt privilegier drar
identitetspolitikerna slutsatsen att det
råder en antagonistisk intressekonflikt
mellan privilegierade grupper innanför normerna och icke-privilegierade
grupper utanför normerna. Fullt
logiskt drar de från det slutsatsen
att denna intressekonflikt måste ta
sig politiska uttryck som separation,
tolkningsföreträde för icke-privilegierade samt prioritet för strider om
värderingar och ord.
Det är därför de identitetspolitiska
kretsarna blir så vansinniga när det
tas initiativ som ifrågasätter den här
statiska uppdelningen. Sådana ifrågasättanden underminerar både deras
världsbild och strategi. Bråket om
kampanjen “Jag är Jason” i slutet av
2013 är ett exempel.

En omständighet som förstås försvårar för
identitetspolitikernas arroganta anspråk är
att det är ytterst lite kamp och opposition
som historiskt sett har varit identitetspolitiskt inriktad.
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De identitetspolitiska menade att
ingen som inte själv är icke-vit borde
få identifiera sig med diskriminerade
icke-vita. Bakgrunden var en solidaritetskampanj som olika artister gjort
för att solidarisera sig med Timbuktus
budskap genom att upprepa ett tal
han hållit i samband med ett antirasistisk pris han fått. En del av artisterna
var ganska typiska vita och det fick de
identitetspolitiska kretsarna att koka
av indignation. Deras reaktion visade
tydligt hur identitetspolitikens inre
logik är fragmentisering av kamp och
breda rörelser.

Kapitalismen är den verkliga
boven
Människorna inom heteronormativiteten, vithetsnormen osv måste vara
den mest misslyckade gruppen av
exploatörer och förtryckare någonsin i världshistorien. Vi har sett hur
majoriteten av de som befinner sig
innanför denna dominerande normalitet i längden faktiskt förlorar på
tex rasismen. Men det finns vinnare
med i bilden. Tatcher och den brittiska borgarklassen till exempel, eller
Nike och Adidas och andra som flyttar
sin produktion till låglöneländer utan
fackliga rättigheter.
Kort sagt, kapitalet är de som verkligen tjänar på rasismen och sexismen
och där finns en gemensam fiende
för alla förtryckta. Överklassen är allt
annat än misslyckade som exploatörer.
De har sedan årtionden varit på offensiven för att pressa tillbaka alla
arbetande och på så sätt ta för sig
själva. Rasism och sexism är två av
deras viktigaste redskap.
Vita och icke-vita har uppenbarligen mer gemensamt med varandra än
vad identitetspolitikerna kan medge.
Exploatörer av olika kulörer och kulturer är i dag i stort sett överens med
varandra om den nyliberala ordningens förträfflighet. Att vita och svarta
med makt kunde komma riktigt bra
överens med varandra var för övrigt
uppenbart redan under slavhandelns
epok då svarta eliter i Afrika gjorde
överenskommelser med slavhandlarna
om lämpliga offer för kidnappning. På
samma sätt så har fattiga vita och ickevita ofta förenats i mycket högre

utsträckning än vad identitetspolitikerna vill medge är möjligt. De kan
på sin höjd medge att vita ibland
har kunnat stödja de svartas kamp.
Ibland har det också handlat om
det och medborgarrättsrörelsen är
ett bra exempel. Men vad marxister
påpekar är att svarta och vita ofta har
bedrivit samma kamp, inte böra stött
varandra. Den tidiga revolutionära
arbetarrörelsen i USA byggdes tex upp
av arbetare som förenade över både
“ras”- och nationalitetsgränser. Kommunistiska Internationalen är ett av
de mäktigaste historiska exemplen på
internationalistisk arbetarenhet.
Om normer och privilegier inte är
så särskiljande som har hävdats så är
inte heller subjektiva identiteter den
grundläggande kampenheten. Därmed
så faller också idén med separatism
och identitetspolitik överhuvudtaget.
Därmed inte sagt att identiteter i
mening självuppfattningar är oviktiga,
men de blir något personligt – inte en
kollektiv politisk kategori.

Identitetspolitiken är inte
självklar
Det är dags att påminna om vad
identitetspolitik är och det är inte
de förtrycktas naturliga kampform.
Identitetspolitik är en distinkt politisk
strömning med sina egna doktriner
och metoder. Precis som andra politiska strömningar så är den givetvis
inte homogen utan kännetecknas av
motsättningar och olika tolkningar.
En kamp eller rörelse blir i vilket fall
som helst identitetspolitisk först när
den grundar sig på just föreställningar om subjektiva identiteter som
den grundläggande kampenheten,
tvingande normer, absoluta privilegier,
prioritet för kamp runt språk och
normer, osv.
Kan tyckas som ett självklart
påstående men det förtjänar att poängteras när kritik mot identitetspolitiken alltid bemöts med påståendet
“så ni är emot transpersonernas/de
icke-vitas/de homosexuellas/etc kamp
mot förtrycket!”. Svaret är nej – vi
är för den kampen, men vi marxister
anser att den kan bedrivas effektivare
utan dess sekteristiska separatism och
utan dess vanföreställningar

om var fenomen som rasism och sexism kommer ifrån.
En omständighet som förstås
försvårar för identitetspolitikernas
arroganta anspråk är att det är ytterst
lite kamp och opposition som historiskt sett har varit identitetspolitiskt
inriktad. Alla de stora framstegen för
förtryckta grupper under den borgerliga epoken har skett under helt andra
förtecken som olika former av socialism, nationalism och radikalfeminism.
Om tex transpersonerna ska ha
framgång i sin fullt rättfärdiga kamp
så har de hundra gånger mer på
att vinna i att bygga vidare på de
stora rörelserna under 1900-talet
och framförallt arbetarklassens och
socialismens kamp, än att inspireras av
ett perspektiv som i grunden är både
pessimistiskt och sekteristiskt. Men för
att arbetarrörelsen och socialismen ska
förtjäna transpersonernas och andra
marginaliserades anslutning måste den
omstöpas i grunden. Det som en gång
var en kamprörelse mot översittare
har förvandlats till en födkrok för karriärister och charlataner. Med Lenins
ord så måste arbetarrörelsen istället bli
en tribun för alla – alla – förtryckta i
samhället.

Eduardo Montero
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Chen Duxiu
pionjär för kommunismen i Kina
Chen Duxiu (1879–1942) deltog
i kampen mot kejsardömet i Kina
och var en av grundarna av det
kinesiska kommunistpartiet, och
dess generalsekreterare från 1921
till 1927. Han deltog i kampen
mot stalinismens framväxt och
anslöt sig till den trotskistiska
rörelsen. Han blev trots sina
brister ett föredöme för revolutionärer.
Han föddes i en välbärgad familj i Anqing, provinsen Anhui i sydöstra Kina.
Han uppfostrades av sin farfar och en
äldre bror i konfuciansk anda. Den
som ville göra karriär inom förvaltningen i det kejserliga Kina var tvungen
att vara beläst i den traditionella
konfucianska litteraturen och filosofin.
Han studerade i Japan där han var
med och organiserade revolutionära
grupper mot kejsardömet. Det var
också i Japan som Chen blev bekant
med socialismen och den framväxande
radikalismen i Kina. Den borgerligt
nationalistiska rörelsen i Kina leddes
av Sun Yat-sen, men Chen vägrade ansluta sig till Suns revolutionära allians.
Han ansåg den vara snäv och rasistisk.
Den härskande dynastin i Kina led
en rad militära nederlag mot utländska makter i början av 1900-talet och
den statliga byråkratin sargades svårt
av en omfattande korruption. Chen
blev en välkänd aktivist i kampen mot
både utländska imperialisters försök
att kuva Kina och den genomruttna
dynasti som styrde landet. Vid återkomsten till Kina arbetade han som
lärare men deltog i den revolution
som 1911 störtade monarkin.
Mellan 1915 och 1920 var han en
ledande gestalt i den radikala 4-majrörelsen. År 1915 grundade han
tidskriften Ungdom, som senare
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bytte namn till Ny ungdom, vilken
snabbt blev den mest populära och
mest spridda tidskriften i Kina. Tidskriften förespråkade medborgerliga
rättigheter, demokrati och vetenskap,
och därmed motsatte den sig den
konfucianska traditionen. Bland annat
skapade Chen en förenklad version av
det kinesiska språket.
Han utnämndes 1917 till dekan vid
universitetet i Beijing. Två år senare
upptäckte han en marxistisk studiegrupp vid universitetet. Han överlät
ett nummer av Ny ungdom till gruppens ledare Li Dazhao för ett speciellt
nummer om marxismen. Tillsammans
med hans övriga radikala aktiviteter
ledde detta till att han tvingades avgå
från uppdraget vid universitetet. Han
fängslades också för första gången i
tre månader på grund av att myndigheterna motsatte sig hans spridning
av propaganda som krävde att alla
pro-japanska ministrar skulle avgå
och att regeringen skulle garantera
demokratiska rättigheter.
I samband med frigivningen flyttade
Chen till Shanghai, där det fanns
speciella stadsdelar – koncessioner –
för västerlänningar. Han bosatte sig i
den franska koncessionen och kunde
där fördjupa sitt intresse för marxismen utan att förföljas av kinesiska
myndigheter. När det kinesiska kommunistpartiet grundades 1921 valdes
Chen till generalsekreterare trots att
han själv inte kunde närvara. Året
därpå hade partiet bara omkring 200
medlemmar. Chen förblev partiets
ledare fram till 1927 och kallades ofta
under de åren ”Kinas Lenin”.
Chen hamnade redan 1925–1926 i
konflikt med Mao Zedong om dennes
artikel ”Analys av klasserna i det kinesiska samhället”. Mao förespråkade,
med stöd av Stalin, att bönderna

skulle vara den kinesiska revolutionens
främsta kraft. Chen höll däremot fast
vid den klassiska marxistiska analysen
att det är arbetarklassen som måste stå
i spetsen för kampen.
Redan 1922 fick det nya partiet order av Kommunistiska Internationalen
(Komintern) att ingå en allians med
Sun Yat-sen och det nationalistiska
Guomindang. Chen var motståndare
till den politiken, vilken senare skulle
medföra katastrofer för partiet. Han
blev själv också invald i Guomindangs centralkommitté. Fem år senare,
1927, samarbetade ledande kommunister, inklusive Mao Zedong, med en
nationalistisk regering i Wuhan som
leddes av Wang Jingwei. De lyckades
få Wangs regering att genomföra en
del radikala åtgärder, men när den
beslutade om en jordreform fick
några generaler nog. Wangs regering
avsattes.
I och med att samarbetet med
Guomindang föll samman fick Chen
ansvaret för misslyckandet och han
avfördes systematiskt från alla ansvarsposter i partiet. Chen avsattes 1927
från posten som generalsekreterare för
sitt missnöje med Kominterns order
att avväpna arbetarna i samband med
händelserna i Shanghai i april. Tusentals kommunister dödades som följd
av den förda politiken. Komintern
började efter det föra en äventyrlig
politik som i Kina ledde till ett misslyckat uppror i Kanton i december
1927.
Chen vände sig i augusti 1929 i
ett långt brev till centralkommittén
mot den katastrofala politik som fått
fotfäste i Komintern. Han uteslöts
i november 1929 tillsammans med
hundra andra medlemmar. Ett halvår
senare vägrade han att göra avbön i
Moskva och solidariserade sig

HISTORIA

med en av flera grupper i Kina som
organiserade den ryska vänsteroppositionens anhängare.
I januari 1931 riktade Trotskij en
vädjan till Internationella Vänsteroppositionens anhängare i Kina att
förenas i en enda organisation. Det
resulterade redan i maj samma år i en
konferens som under tre dagar lyckades ena de olika grupperna. Sjutton
delegater representerade sammanlagt
483 medlemmar. Resultatet blev
Kommunistiska Förbundet, sektion av
Internationella Vänsteroppositionen,
och Chen valdes till generalsekreterare.
Början av 1930-talet var en mycket
dramatisk tid i Kina. I september
1931 inledde Japan försöken att erövra
provinsen Manchuriet. I januari 1932
anföll japanerna Shanghai. Parallellt
med den japanska imperialismens
försök att kuva Kina, genomförde den
nationalistiska regering som dominerades av Guomindang förföljelser
mot sina politiska fiender till vänster.
Den 15 oktober 1932 utförde
polisen en räd mot ett möte med
den nya organisationens ledning och
fem kamrater greps. Chen var inte
närvarande på mötet men greps några
timmar senare. Nästa dag greps och
fängslades de flesta ledande medlemmarna i gruppen i Shanghai, liksom
i andra städer. De flesta fördes till
Guomindangs huvudstad Nanking.
Gripandena uppmärksammades i pressen och ett antal välkända intellektuella krävde att de skulle få en offentlig
rättegång i en civil domstol. Kampanjen lyckades och rättegången inleddes i
Nanking den 14 april 1933.
Tre år senare, 1932, häktades Chen i
de av imperialisterna styrda delarna av
Shanghai och utlämnades till kinesiska
myndigheter. Han åtalades och dömdes till 15 års fängelse av den nationalistiska regeringen för att utgöra ”ett
hot mot statens säkerhet”. Inför den
militära domstol i Nanking där han
åtalades försvarade Chen sina revolutionära uppfattningar och anklagade
Guomindangs militärregim för att
förtrycka folket.
Chen blev villkorligt frigiven 1937,
efter att det andra kinesisk-japanska
kriget brutit ut. Därefter och fram till
sin död drog han sig tillbaka

från offentligheten och dog av en hjärtattack den 27 maj 1942. Guomindangs regering förvägrade honom till
och med rätten att vara aktiv som
skribent.
Maoisterna tog makten i Kina 1949
och under de första åren av deras styre
fängslades de överlevande trotskisterna. Chen användes ofta som exempel på de fientliga krafter som Mao
bekämpat under KKP:s tidiga historia.
Mao sade 1956 att Chen representerade de allvarligaste av alla avvikelser
till höger i partiets historia.
Den sydafrikanske trotskisten Frank
Glass, känd som Li Fu-jen i Kina,
beskrev Chens insatser som revolutionär socialist i en artikel i samband
med hans död 1942 (Fourth International augusti 1942). Glass spelade
en viktig roll i den kinesiska rörelsen
genom sina möjligheter att röra sig
friare än vad kinesiska kamrater kunde
göra.
Glass påpekar att Chen inte var
så känd utomlands, men att han var
en nationellt känd gestalt i Kina och
det inte bara som revolutionär utan
också för sina stora bidrag till landets
kulturella framsteg. Det fanns dock
en begränsning i Chens politiska
skolning. Han blev revolutionär ledare
och kommunist utan att någonsin
bli marxist. Han hade tillägnat sig en
del marxistiska idéer men blev aldrig
någon konsekvent marxist.

Dessutom behärskade han inga utländska språk och marxistisk litteratur var
sällsynt i kinesisk översättning. Han
saknade exempelvis insikten att staten
är ett politiskt instrument för den
härskande klassen. Chen tycks ha gjort
demokrati till en fetisch. På grund av
åren i fängelse blev han också isolerad
från sina kamrater och kunde inte
följa avgörande politiska händelser
som Kominterns urartning och framväxten av Fjärde Internationalen. Han
hade heller aldrig rest utanför Kina,
förutom åren i Japan, och behöll en
viss provinsialism.
Under Chens sista år, när det andra
imperialistiska kriget brutit ut, visade
sig det reaktionära innehållet i hans
demokratiska begrepp. Han förespråkade då stöd till det ”demokratiska” lägret bland imperialisterna, dvs.
de allierade, mot det fascistiska. Han
menade exempelvis att Indien skulle
skjuta upp sin kamp mot de brittiska
imperialisterna för att inte skada kampen mot fascismen.
Chen försökte utan att lyckas vinna
den kinesiska sektionen för den uppfattningen. Det förekom polemik
mellan Chen i den isolerade by där
han bodde och centralkommittén i
Shanghai. Han bröt dock aldrig med
organisationen och vände sig inte offentligt mot dess politik.

Chen Duxiu
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Nationalisternas slaktande av Shanghaikommunen 1927. Tusentals kommunister och
arbetare dödades som följd av Kominterns politik i Kina.
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Bland intellektuella beundrades Chen
först och främst som filosof och för sin
utomordentliga förmåga att behärska
det kinesiska språket. Det ledde bland
annat till att en del intellektuella försvarade honom mot den lögnkampanj
som stalinisterna i KKP drog i gång
i Hankow 1938. Chen och trotskisterna beskylldes för att vara japanska
agenter.
Trots sina begränsningar uppvisade
Chen de flesta av en stor revolutionärs
personliga egenskaper. Han var helhjärtat trogen de förtrycktas sak. Han
övergav en bekväm och framgångsrik
akademisk karriär för att bli revolutionär. Han delade tillsammans med
sina kamrater den underjordiska
kampens vedermödor. Istället för att
kapitulera och bli en framträdande
akademiker valde han fängelse och hot
om avrättning.
Trotskij argumenterade i ett brev
till Frank Glass i augusti 1935 för
att Chen skulle ingå i den framtida
(fjärde) internationalens allmänna råd:
”Han är en internationell gestalt. Han
befinner sig i fängelse. Han förblir
trogen inte bara mot revolutionen
utan speciellt mot vår tendens.” Rådet
skulle bestå av dels representanter
för anslutna organisationer, dels av
”individer som genom sitt förflutna
och genom sin nuvarande ställning är
lämpliga att bidra till utarbetandet av
vårt program, våra strategiska principer m.m.” Trotskij menade att Chen,
trots betydande politiska skillnader,
utan tvekan hörde hemma där.

Trots sina begränsningar uppvisade
Chen de flesta av en stor
revolutionärs personliga egenskaper.
Han var helhjärtat trogen de förtrycktas sak. ... Istället för att
kapitulera och bli en framträdande
akademiker valde han fängelse och
hot om avrättning.
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