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LEDARE
Det utannonserade nyvalet ställdes in
efter en uppgörelse mellan regeringen
och Alliansen, d.v.s. samtliga regeringspartier utom V och SD. Uppgörelsen
innebär att det största blocket i
riksdagen – i nuläget S och MP – ska
tillåtas regera och få igenom en budget
de kan regera på. Riksdagsoppositionen ska således bli mera lojal och
inte skapa en situation där inget block
kan regera – vilket annars kan bli fallet
så länge S inte lyckas hitta stöd av en
riksdagsmajoritet eller Alliansen gör
slag i saken med SD.
En stor del av etablissemanget stödjer uppgörelsen. De som förespråkade
ett blocköverskridande samarbete
för att hålla SD ute – en ståndpunkt
som ingen har förespråkat ivrigare än
Schyman – har all anledning att känna
sig nöjda. Även V meddelar genom
Sjöstedt att de stödjer uppgörelsen.
Tunga namn inom framför allt M är
dock upprörda. Ulf Adelsohn, Lena
Adelsohn Liljeroth, Gunnar Hökmark
och Carl Bildt har varit öppet kritiska,
och de med flera andra har hävdat att
detta är att vika ner sig för S, och ge V
en stor reell makt. Och inga har klagat
mer än SD. Med tanke på att några
av våra huvudmotståndare reagerar så
kraftigt, hur ska kommunister ställa
sig?
Arbetarmakt har hela tiden varit
tydliga med hur vi anser att SD ska
bekämpas, och vi har konsekvent varit
emot att försöka pressa tillbaka dem
genom samarbeten med Alliansen,
d.v.s. de partier som under 8 år har
urholkat välfärden genom allt flera
privatiseringar, nedskärningar och
riskkapitalister, som har försämrat
anställningstryggheten och A-kassan,
avskaffat förmögenhetsskatten och
ökat klassklyftorna rejält.
Det viktigaste argument som används av de som med olika formuleringar förespråkar samarbete högerut är
att det är det enda sättet att mota SD:s
inflytande. S, MP och V har ingen
majoritet i riksdagen, ens om Fi kommer in, utan kan när som helst fällas
av Alliansen tillsammans med SD.

Det är troligt att den situationen
kommer att bestå efter nästa val,
och kanske för lång tid framåt. Ur
ett kortsiktigt, strikt parlamentariskt
perspektiv är det därför fullt logiskt
att argumentera föruppgörelsen, eller
rent av att S och MP borde samarbeta
med FP och C, som fortfarande kallas
”mittenpartier” ibland.
För alla som saknar detta kortsiktiga
strikt parlamentariska perspektiv är
det dock uppenbart att detta är ett
totalt knäfall för principlös opportunism. SD:s politik är rakt igenom
borgerlig, de har stött alliansbudgetar
och röstat för en mängd förslag som
attackerar arbetarklassen och de fattiga, samtidigt som de har lättat skattebörda för bankerna och de rikaste.
Det som skiljer SD från allianspartierna är att de är mer reaktionära
och rasistiska. En huvudanledning
till att de har kunnat växa så mycket
är att alla riksdagspartier, med visst
undantag för V, har ställt upp på en
marknadsanpassad politik som har
inneburit avregleringar, privatiseringar,
nedskärningar, skattesänkningar för
de rika – och således ökat fattigdomen
och utslagningen.
Ju mer lika de andra partierna har
blivit, desto lättare blir det för SD
att utmåla sig själva som det enda
alternativet, och ju mindre de andra
partierna framstår som något som kan
förbättra livet för människor, istället
för att försämra det, desto lättare är
det att välja SD istället, om än i ren
desperation. Effekten av att S nu går
ytterligare högerut för att kunna möta
allianspartierna i ett samarbete blir att
hela riksdagen förutom SD alltmer
kommer att framstå som en enda
massa utan tydliga skiljelinjer. Även
om detta innebär att S-MP-regeringen
kan sitta kvar för tillfället, och SD
hålls utanför den formella makten just
nu, blir den verkliga effekten därför
bara att de orsaker som tillät SD att
växa från början ökas på ytterligare.
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Ta kampen mot all högerpolitik
Svaret måste istället vara att bekämpa
SD, tillsammans med allt vad högerpolitik, privatiseringar och marknadsanpassningar heter, genom radikal
klasskamp på arbetsplatser, skolor och
gator. Alla som är med i eller röstade på S eller V borde kräva av sina
partier: riv upp uppgörelsen snarast!
Börja föra en politik i arbetarklassens
intresse, baserad på verklig kamp underifrån och utanför parlamenten!
Och om detta gör ett nyval oundvikligt så utlys detta, men med S och
V på en sådan plattform, och klart
och tydligt emot allt samarbete med
Alliansen. S och V måste också bryta
allt samarbete med det borgerliga
MP. Miljöpartiet har inga historiska
rötter inom arbetarklassen och har
heller inget antikapitalistiskt idéarv.
Det är ett parti som alltid till fullo
har förespråkat kapitalism och som
uttrycker de omedelbara intressen hos
en välbeställd medelklass och småborgerlighet.
De har tydligt visat sin antifackliga
dagordning och är inte principiella
motståndare till nedskärningar och
privatiseringar. När arbetarrörelsens
partier allierar sig med MP så innebär
det oundvikligen ett tryck från höger.
Det är också ett taktiskt argument
som byråkratin kan använda för att
rättfärdiga sin liberala kurs.
Detta borde göras nu. Kravet underifrån bör vara att S och V tydligt går
ut med att den politik de tänker föra
om de får regeringsmakten inte bara är
att sätta stopp för alla privatiseringar,
utan att återreglera och återförstatliga,
kasta ut alla riskkapitalister och privata
vinstintressen ur välfärden, stoppa jakten på sjuka och återupprätta a-kassan,
lagstifta mot bemanningsföretag och
otrygga anställningar, sätta stopp för
alla deportationer och återinföra en
höjd förmögenhetsskatt och höja skatten på vinster.
Kraven måste backas upp av att
direkt stödja och uppmuntra kamp
underifrån. Möjligheten finns att detta
i nästa val skulle innebära färre röster,
och att Alliansen kommer tillbaka till
makten.

Oavsett den risken är den enda vägen
för att bygga ett verkligt alternativ
till högerpolitik och SD. Dock finns
det stora chanser att en sådan plattform snabbt skulle få stort stöd. En
överväldigande majoritet av Sveriges
befolkning vill ha en välfärd utan
vinstintressen, väldigt många är trötta
på den huggsexa som avreglerade
marknader innebär, på urholkningen
av vård, skola och anställningstryggheten samt på de stora och växande
samhällsklyftorna. Varje parti som
utger sig för att vara vänster, rött eller
att försvara arbetarklassen måste ta
den kampen på allvar.
Vi inser att vare sig S eller V
någonsin kommer att omvandlas till
marxistiska klasskampspartier. Men
det betyder inte att de inte kan radikaliseras i viss utsträckning. Om trycket
blir tillräckligt stort underifrån så
kommer dessa partier kunna påverkas
till att upphöra med den mest liberala
politiken, och även till att genomföra
begränsade förbättringar för arbetarklassen.

Därför uppmanar vi alla som fortfarande tror på de partier de har stött
i åratal att organisera sig underifrån
för att kämpa för detta, vilket med
nödvändighet kommer att innebära
en kamp mot de nuvarande ledningarna. Som ett led i det måste S och V
demokratiseras.
Det måste bli tillåtet även för den
radikala vänstern att existera inom
dessa partier och delta i diskussionerna
om vägen framåt för arbetarrörelsen.
Idag är det en hård regim med nedtystning och uteslutningar av
vänsterfolk inom båda dessa partier.
Den enda ”vänster” som kan överleva där är en som ligger lågt och inte
utmanar maktapparaterna.
Vi vidhåller att ett nytt kommunistiskt parti behövs, men den
centrala uppgiften just nu är att ta
kamp underifrån för att bygga en
kamp mot den högerpolitik som helt
dominerar riksdagen. SD ska givetvis
angripas specifikt också, men för att
bli effektivt måste detta göras som en
del av en offensiv mot allt vad borgerlig politik heter. Detta utesluter givetvis alla uppgörelser med Alliansen.

Alla som är med i eller röstade på S
eller V borde kräva av sina partier:
riv upp uppgörelsen snarast!
Börja föra en politik i arbetarklassens intresse, baserad på verklig
kamp underifrån och utanför
parlamenten!
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Ett första krav på

skicka vapen till Rojava
Stefan Löfven har tillkännagett den
regering han ska leda. Vi har inget
förtroende för regeringen, som inte
bara leds av högersossar, utan även
innehåller miljöpartister. Socialdemokraterna är dock, trots att ledningen är så grundligt byråkratiserad och
högervriden, en del av arbetarrörelsen,
och så länge de intar den ledande
ställning de fortfarande har bör arbetarklassen kräva att de för en politik
i deras intresse.
Utan illusioner och utan att tro att
Löfvens partiledning kommer att föra
en arbetarpolitik, men dock ställa
krav, som lämpligen underbyggs med
organisering underifrån, demonstrationer och politiska strejker. Ett första
krav, ett brådskande och akut krav
är att skicka vapen till Rojava och
Kobane, och alla som slåss för sina liv
mot Islamiska statens (IS) fascistiska
mördarhorder.
Ett vanligt krav inom vänstern har
alltid varit att stoppa den svenska
vapenexporten. Arbetarmakt ger inget
stöd till svensk vapenindustri, eller
militär, men så länge det finns vapen
och annat krigsmateriel föredrar vi att
det skickas dit det behövs och gör nytta. Vi är emot all vapenexport till reaktionära diktaturer, till krigshetsande
imperialister, till vapensamarbete med
Israel, USA och NATO-länder, till alla
regimer som kan förväntas använda
vapnen till att förtrycka arbetarna, de
fattiga och förtryckta. Däremot är vi
för att beväpna dem som slåss mot
förtryck, och för frihet och för sina liv.
Just nu slåss delar av Syrien och
Irak, och framför allt de kurdiska
områdena, mot IS mordiska och ultrareaktionära anstormning.
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Alla progressivt sinnade människor
borde vara för att försvara dessa
områden, och att skicka dit vapen,
inklusive artilleri, luftvärn, stridsvagnar och flygplan, för att möjliggöra
detta. Även de delar av det syriska
upproret som strider mot både IS
och Assads diktatur – med betydligt
mer blod på sina händer än IS hittills
har skaffat sig – förtjänar vapenlaster.
Detta innebär inte att vi har något
politiskt förtroende för dem, men väl
att de förtjänar att kunna försvara sig.
Terroriststämpeln på PKK bör givetvis
omgående hävas.
Kravet borde vara att vapnen skickas
omgående, gratis och utan några
villkor. Alla hittills inte uppfyllda
kontrakt på vapenlaster till regeringar
som antingen kan förväntas använda
dem till förtryck eller krigshets, eller
åtminstone inte för att slåss för livet
mot islamist-fascistiska massmördare
bör givetvis helt nedprioriteras, och
detsamma gäller den svenska krigsmaktens påstådda behov. Det finns nu
en möjlighet att faktiskt göra något för
friheten och freden i världen.
Vi har inga illusioner om att Löfvens
nya regering har tänkt göra denna
insats, men vi föreslår att vi – arbetarrörelsens gräsrötter och alla som
värnar om de förtrycktas kamp för
frihet och självförsvar – sätter maximal press på den att agera genom att
redan idag börja lasta vapen, på gator,
arbetsplatser, skolor och genom en
störtflod av uppmaningar genom mejl
och på Twitter. Det är givetvis troligt
att regeringen inte kommer att gå med
på detta, eller ”utreda”, ”diskutera”
och förhala tills det är för sent – såvida
inte pressen underifrån blir massiv. Vi
anser inte heller att vi har någon plikt
att vänta på att regeringen agerar.

Om vi hade tillräckligt radikala
fackföreningar skulle vi vara helt för
att vapenlaster eller annat nödvändigt
skickades till Rojava och Kobane
istället för dit det var tänkt. Detta är
knappast möjligt i nuläget, vilket vi
beklagar. Däremot borde ett självklart
krav vara att inga som helst juridiska
åtgärder tas mot dem som är beredda
att åka dit som frivilliga för att sluta
upp i kampen.
Detta borde kompletteras med att
detta underlättades genom att staten
betalade resorna, gjorde det olagligt att
vägra ge dessa ledigt eller att vidtaga
några som helst åtgärder mot dem
för att de åkte (inklusive från Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans
sida, eller räkningar de inte kunde
betala i sin frånvaro etc.), och givetvis
bör de ha full rätt till vård och annat
som behövs vid hemkomsten.
Dessutom borde vi kräva att det blir
helt lagligt att samla in och skänka
pengar till YPG/PKK, till vapen eller
vad de än behöver, utan att riskera att
fällas för påstått stöd till terrorbrott
e.d. Arbetarrörelsen och alla som bryr
sig om frihet och försvar mot dödliga
angrepp borde sätta igång och samla
in pengar, och ett stort bidrag borde
kommer från statskassan – utöver det
bistånd som redan är budgeterat.
Arbetarmakts arbetsutskott

INRIKES

å nya regeringen:

va och Kobane!

Kurdiska ungdomar och andra i solidaritet med YPG:s/PKK:s kamp, Sergels torg.
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Kampen för fri abort
– i Sverige och världen
I snart fyrtio år har kvinnor i
Sverige haft rätt att göra abort.
Rätten till fri abort vanns genom
kamp, här och i andra länder.
Men aborträtten är ständigt
hotad. Reaktionära högerpolitiker och kapitalistiska företag
vill kontrollera kvinnors rätt att
bestämma över sin reproduktiva
hälsa. Hur ser abortmotståndet
ut i Sverige, hur är läget för
arbetarkvinnor i världen, och
varför kämpar kommunister för
rätten till fri abort?
Den abortlag som trädde i kraft
1975, och som legaliserade abort på
begäran fram till den artonde graviditetsveckan (fram till vecka 22 med
särskilt godkännande), kom inte till
utan kamp. Den var ett resultat av en
kvinnorörelse på frammarsch. Liksom
i kampen för att upphäva förbudet
mot preventivmedel (som leddes till
seger 1937 av bl.a. socialisten Hinke
Bergegren) agerade riksdagspolitikerna
först när en mäktig rörelse ställt dem
till svars. Kvinnogrupper som Grupp
8 drev på 60- och 70-talen kampen
inte bara för fri abort, utan även för
sådant som kollektiv service, daghem
och lika lön för alla. Genom Grupp 8
och andra krafters aktioner – flygbladsutdelningar, möten där politiker ställdes mot väggen, manifestationer och
aktioner mot S-kongresser – tvingades
politikerna på reträtt och en seger var
vunnen för kvinnors rättigheter.
Att säkra tillgång till fri och säker
abort handlar om varje kvinnas rätt
att bestämma över sin egen hälsa, sina
reproduktiva rättigheter och sin egen
kropp. I ett kapitalistiskt och kvinnoförtryckande samhälle, även i ett
industrialiserat, ”avancerat” land som
Sverige, faller bördan för att hålla samman och bygga upp familjen fortfarande på kvinnan.
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Hon förväntas vara sexuellt tillgänglig för mannen, och att avstå mer
av sitt privat- eller yrkesliv för att
ta hand om barnen. Kampen för fri
abort handlar därför om alla kvinnors
rätt till självbestämmande över sina
egna liv – om arbetarkvinnors rätt att
forma sitt liv oberoende av samhällets
eller familjestrukturens krav. Och när
fri abort inte finns tillgängligt sker
naturligtvis aborter ändå – men i skymundan, ofta på ett farligt sätt. Enligt
WHO genomförs drygt 20 miljoner
osäkra aborter varje år, och på 50- och
60-talet dog svenska kvinnor på grund
av osäkra abortingrepp.

Överläkaren Kristina Gemzell Danielsson, som i somras intervjuades i
DN om frågan, avvisar SD-påståendena.

Aborträttens motståndare i Sverige:
Sverigedemokraterna...

Sådana argument biter naturligtvis
inte på SD – eftersom den verkliga
anledningen är den gamla vanliga
viljan att begränsa kvinnors makt över
sin egen hälsa.

I Sverige kan rätten till fri abort tyckas
vara väletablerad. Även om det fortfarande finns ett stigma kring abortfrågan har rätten till fri abort stort stöd.
Till och med de före detta abortmotståndarna i Kristdemokraterna har
sett sig tvingade att stödja den (på
papperet, vilket vi ska komma till).
Av riksdagspartierna är det endast
Sverigedemokraterna som öppet
angriper lagen från 1975. Vi vet att
kvinnohatet går hand i hand med
rasismen i SD – det syns inte minst
på de nätmobbar som med SDledningens goda minne (eller rentav
med deras stöd) dagligen försöker
tysta kvinnor med hot och hets. För i
rasismens Sverige ska de senaste sextio
årens kvinnokamp rullas tillbaka och
svenska kvinnor ska föda nationen nya
barn.
I dagsläget vågar SD inte säga öppet att de vill förbjuda aborter, utan
kräver en sänkning av av abortgränsen
från dagens 18 till 12 veckor. Argumentet är att man numera kan rädda
barn vid en tidigare ålder.

“Försök i andra länder visar att restriktivare lagar inte har någon effekt på
antalet aborter. Däremot så leder det till
att fler kvinnor gör osäkra och i värsta
fall livsfarliga aborter”, sa hon, och
berättade också att endast sju procent av
all aborter sker efter SD-gränsen, vecka
12. “Vill man att fler aborter ska utföras
tidigare ska man öka tillgängligheten.
Inte tvärtom. Man räddar inga foster
till livet mellan vecka 12 och 18. Det är
helt omöjligt i dag.”

...Moderaterna och Kristdemokraterna
Både Moderaterna och Kristdemokraterna har en bakgrund som fientliga
till fri abort. Nu ger båda partierna en
läpparnas bekännelse till den svenska
abortlagen. Men partirepresentanter
har i flera sammanhang agerat annorlunda. 2002 röstade moderater
i EU-parlamentet mot bl.a. krav på
preventivmedel, sexualupplysning, reproduktiv hälsovård – och mot lagliga
och säkra aborter.
När Europarådet 2010 antog en
resolution som gav vårdpersonal och
hela sjukhus rätt att vägra aborter
eller andra handlingar som ”kan
orsaka döden för ett mänskligt foster
eller embryo” röstade M-ledamoten
Marietta de Pourbaix-Lundin, som
enda svensk i parlamentet, med den
religiösa högern till stöd för motionen.

KVINNOKAMP

Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) har i EU-parlamentet röstat
emot skrivningar om fri abort (samt
preventivmedel, sexualupplysning och
HBT-rättigheter)och Mikael Oscarsson – grundare av och tidigare ordförande för anti-abortgruppen Ja till
livet samt medlem i den reaktionära
sekten Livets ord – har tillsammans
med de Pourbaix-Lundin motionerat
mot abort i Europarådet.
Och KD har börjat visa framfötterna
även på hemmaplan. Senast efter valet
2014 motionerade tre kristdemokrater
i landstinget Kronoberg om att anställda ska ges så kallad ”samvetsfrihet”
och rätt att vägra genomföra aborter.
Kristdemokrater i Jönköping har motionerat om samma sak. Angreppen på
aborträtten sker också på juridisk väg
– i april anmälde barnmorskan Ellinor
Grimmark landstinget i Jönköping till
Diskrimineringsombudsmannen för
att de inte ville anställa henne när hon
meddelade att hon inte ville utföra
aborter. Annelie Enochson och Tuve
Skånberg, riksdagsledamöter för KD,
slöt genast upp till den uppenbart
olämpliga barnmorskans försvar.
Vi kan fortsätta uppräkningen hur
länge som helst. Att M och KD har
tvingats låtsas vara för rätten till abort
är i sig ett bevis på hur framgångsrik
kvinnokampen har varit i den här
frågan. Men reaktionära politiker från
de båda partierna försöker steg för
steg att rucka på abortlagen. Just nu
hävdar de ofta att det bara handlar om
vårdpersonals ”samvete” eller rätt att
välja.
Men om vårdanställda själva, på
ett infall och baserat på irrationella
villfarelser, ska kunna bestämma vilka
ingrepp de känner för att genomföra
just den dagen faller hela grunden för
en säker och tillgänglig vård för alla.
Och det är just vad KD-politikerna så
hett eftertraktar – ett första steg mot
en sjukvård där företrädesvis manliga,
konservativa toppolitiker (eller Gud
fader) säger åt arbetarklassens kvinnor
vad de får och inte får göra med sina
kroppar.

Aborträtten i världen: några exempel
Enligt den amerikanska organisationen Center for Reproductive
Rights årliga sammanställning över
abortlagar för 2014 har endast 39,5
% av världens befolkning rätt till fri
abort. Ytterligare 13,8 % av världens
befolkning bor i länder där abort
tillåts för att rädda liv och hälsa. (Det
ska noteras att det i de här siffrorna
ingår stater där olika hinder sätts
upp för abort – som dålig tillgång på
mottagningar, juridiska hinder, med
mera.)
Vid FN:s internationella konferens
om befolkning och utveckling i Kairo
1994 skrev 179 länder på ett avtal om
att förhindra osäkra aborter och att
säkra reproduktiva rättigheter. Sedan
dess har ytterligare ett trettiotal länder
lättat på sin lagstiftning mot abort.
Några stater går dock åt andra hållet.
I Europa har Irland, Malta och Polen
de hårdaste abortlagstiftningarna, men
även i t.ex. Makedonien och Ungern
har aborträtten begränsats på senare
år.
Irlands särskilt drakoniska lagstiftning, som härstammar från 1800-talet,
har lett till protester både i landet och
internationellt. I praktiken är abort
totalförbjudet, och de kvinnor som
har råd får söka sig till Storbritannien,
eller till osäkra underjordiska kliniker.
2012 väckte Savita Halappanavars fall
stor uppmärksamhet.
Hon var gravid i sjuttonde veckan
och sökte vård när ett missfall var på
väg. När det konstaterades att fostrets
hjärta fortfarande slog ansågs medicinska ingrepp som kunde leda till att det
aborterades olagliga. Savita Halappanavars make satt maktlös bredvid
medan hon förnekades vård och sakta
blev mer och mer illa däran. Efter en
veckas plågor avled hon.
Fallet ”Miss Y” är ett annat exempel på det fruktansvärda våld Irlands
abortlagar utsätter kvinnor för. En
kvinna som uppgav sig ha blivit
våldtagen i sitt hemland sökte vård
sen hon upptäckt att hon var gravid, i
åttonde veckan. Hon ville göra abort,
och sjukhuset konstaterade att hon var
självmordsbenägen. . Kvinnan hade
inte råd att resa till Storbritannien för
att genomgå ingreppet, och hon

hungerstrejkade för rätten att få göra
abort. Men de irländska hälsomyndigheterna gav henne dropp och
förlöste så småningom fostret med
kejsarsnitt. Efter de båda fallen och
de stora protester de väckte har en ny
abortlag införts, men aborträtten är
fortfarande kraftigt kringskuren och
”rätten till liv” kvarstår i grundlagen.
I Spanien föreslog högerregeringen
i slutet av förra året en ny lag som
skulle göra abort olagligt i alla fall
utom våldtäkt eller om kvinnans liv
var i fara. Efter nio månaders protester
drogs förslaget till sist tillbaka, och
justitieministern avgick. En seger för
kvinnorörelsen i Spanien och Europa!
I USA tvingade kvinnorörelsen, i
samklang med andra sociala rörelser,
1973 fram en legalisering av aborter
genom högsta domstolen. I teorin ska
abort finnas tillgänglig för alla amerikaner, men abortlagstiftningen är ständigt under attack. Abortklinikernas
arbete försvåras inte bara av våldsamma högermobbar som trakasserar
patienterna, eller rentav förföljer och
mördar sjukvårdspersonal, utan även
av allt fler lagar som ska göra vägen till
abort så lång att ingreppet i praktiken
blir omöjligt att genomföra.
I flera delstater finns lagar som
kräver föräldrars medgivande innan
ungdomar kan göra abort, obligatoriska vänteperioder, ”rådgivning” eller
till och med obligatoriskt ultraljud.
Den kvinna som söker göra abort ska
alltså terroriseras genom en rad kränkande och smärtsamma metoder tills
hon ändrar sig.
Den religiösa högern i USA pressar
också ständigt tillbaka eller förbjuder
sex- och samlevnadsundervisning till
förmån för ”undervisning” om avhållsamhet, och tillgången till preventivmedel är alltjämt hotad för många. I
somras beslutade USA:s högsta domstol, i fallet Burwell vs Hobby Lobby,
att ägare till vissa typer av företag har
rätt att undanta preventivmedel från
den sjukvårdsförsäkring de måste ge
sina anställda. Eftersom sjukvårdsförsäkringen i USA är kopplad till ens
anställning ger alltså domen affärskedjan Hobby Lobbys ägare – en kristen
miljardär – rätt att kontrollera
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sina anställdas reproduktiva hälsa. De
lågbetalda arbetarna på Hobby Lobby
har inte möjlighet att komma över
vissa typer av dyrare och långsiktiga
preventivmedel, som spiraler, på annat sätt. Green undantog även dagen
efter-piller från försäkringen. Den så
kallade ”Obamacare”-lagen medgav
precis sådana här undantag, och abort
täcks naturligtvis inte alls av försäkringen. Det måste USA:s kvinnor betala
för ur egen ficka, om de ens kan hitta
en sjukvårdsinrättning som har möjlighet att utföra ingreppet.
Föga förvånande är tillgången på
preventivmedel starkt sammankopplad med antalet aborter. När
Colorado mellan 2009 och 2013
försedde kvinnliga låginkomsttagare
med billiga eller gratis spiraler sjönk
antalet tonårsfödslar med 40 %, och
en undersökning från 2009 visade
att de mest konservativa och religiösa
amerikanska delstaterna förutsägbart
nog har flest tonårsfödslar. Amerikanska ungdomar ska alltså enligt
högern fråntas preventivmedel och alla
typer av sex- och samlevnadsinformation – och sedan bestraffas om de blir
gravida.
I delstaten Utah har den religiösa
högern gått ännu längre – 2010
genomdrevs en ny lag som gör det
möjligt att åtala kvinnor som betett
sig ”vårdslöst” under sin graviditet,
på ett sätt som kan framkalla missfall.
Missfall olagligförklarades, alltså. Vad
en sådan lag kan innebära för kvinnors
rätt att leva fritt och delta i samhällslivet visar ett exempel från Iowa,
också från 2010. En kvinna ramlade
ned för trapporna i sitt hem, och
ringde ambulansen. Ambulansvårdare
på plats kunde konstatera att allt gått
bra, men eftersom kvinnan var gravid
med sitt tredje barn bad hon att få
komma med till akuten för kontroll.
På akuten berättade hon i förtroende för en sköterska att hon tidigare
övervägt både adoption och abort,
eftersom hon var arbetslös och hon
nyligen blivit ensamstående, men att
hon bestämt sig för att behålla barnet.
En doktor tillkallades, och hon fick
utstå ytterligare utfrågning, innan
polisen tillkallades – och grep henne
för ”försök till fostermord”.
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Fallet för trapporna tillsammans med
”erkännandet” om att ha övervägt
abort var tillräckliga bevis. Allt
fler amerikanska delstater antar nu
liknande lagar – hittills har 38 delstater förbud mot ”fostermord”.
I Chile fick kvinnor avbryta graviditeten vid fara för deras liv fram till
1989, då högerdiktatorn Pinochet
avskaffade det undantaget. Sedan dess
har kvinnor som söker göra abort
hotats med fängelse, och lagstiftningen har lett till underjordiska kliniker
och insmuggling av dyra tabletter för
att framkalla aborter. När socialdemokraten Michelle Bachelet valdes
till president i våras hade hon som
målsättning att återigen avkriminalisera aborter med hänsyn till kvinnans hälsa. Förslaget har debatterats i
oktober.
Även latinamerikanska länder som
styrs av partier som kallar sig radikalt
socialistiska förbjuder eller beskär
kraftigt aborträtten. Venezuelas hårda
abortlagstiftning, som enbart tillåter
abort vid fara för kvinnans liv och som
har lett till en dyr, svart marknad för
osäkra aborter, kvarstår under Hugo
Chávez. I Bolivia, där Evo Morales
återvaldes som president i början av
oktober, är abort tillåtet endast vid
våldtäkt eller incest, eller vid fara för
kvinnans liv. En domare skulle dessutom tidigare godkänna varje abort,
men begäran avslogs rutinmässigt.
I februari lyftes slutligen kravet på
domares godkännande, men landets
kvinnor har långt kvar till att uppnå
rätten till fri abort.
El Salvador förtjänar ett särskilt
omnämnande här. Sedan 2009 styrs
detta centralamerikanska land av den
före detta marxist-leninistiska gerillan
FMLN, och i februari valdes partiets
ledare till landets president, något
som tolkats som en del av vänstervågen i Latinamerika. Frigörelsefronten
FMLN:s frigörelse verkar dock inte
omfatta landets arbetarkvinnor. Inför
valet 2009 lovade partiet att landets
totalförbud mot aborter, som infördes
av högern 1998, skulle kvarstå. (En
del partirepresentanter svor dessutom
att förhindra homoäktenskap och
-adoptioner.)

FMLN höll sitt löfte, och El Salvador har i dag ett av världens hårdaste
abortlagar, som dessutom omfattar
missfall. 17 kvinnor sitter just nu
fängslade misstänkta för att ha gjort
abort, och fängelsestraffen kan vara så
höga som 40 år. Inte ens vid livshotande tillstånd kan abort övervägas.
SVT berättade nyligen om ett exempel
på lagens konsekvenser för El Salvadors kvinnor: en kvinna vid namn
Manuela fick missfall under sin graviditet: ”Hon blödde, togs in på sjukhus
och höll på att förblöda, men istället för att få vård häktades hon och
fördes till ett fängelse.” Det upptäcktes
att kvinnan hade cancer och att det
kunde ha orsakat missfallet, men trots
det dömdes hon till 30 års fängelse för
mord. ”Domaren sade i sitt utlåtande
att ‘hennes modersinstikter borde ha
gjort att hon behöll barnet’.
Manuela dog i fängelset på grund av
att hon inte fick rätt behandling av sin
cancer.”
Exemplen är många: 56 kvinnor har
dömts för påstådda aborter bara under
2000-talet. Somliga har satts fast i
handklovar i sjukhussängen sedan de
fått ett missfall, andra har fått tio år i
fängelse efter missfall där de inte ens
själva visste om att de var gravida. Den
vanligaste dödsorsaken bland flickor
i El Salvador mellan 10 och 19 år nu
självmord, och hälften av offren är
gravida när de tar livet av sig.
En annan konsekvens är en kraftig
ökning av farliga abortmetoder, som
att äta råttgift eller att skada sig själv
på andra fruktansvärda sätt för att
avsluta en graviditet. Och, som SVT
påpekar, abortlagarna slår naturligtvis
hårdast, om inte uteslutande, mot
fattiga kvinnor: ”Inte ett enda åtal har
rört kvinnor som vårdats i den dyra
privatvården, där tusentals aborter tros
ske årligen.”

KVINNOKAMP

Demonstration till stöd för rätten till fri abort, Spanien.
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Socialistisk kamp för fri, säker och
tillgänglig abort
Den fria aborten är en grundläggande
förutsättning för att låta alla kvinnor
bestämma över sina egna kroppar,
och att försvara rätten till fri abort är
således en del av kampen för kvinnofrigörelse. Politikers och borgerliga
staters försök att ständigt begränsa
kvinnors egna val och möjligheter är
ett av många uttryck för kapitalismens
behov av att tvinga fram familjemönster som kan säkra en arbetarklass som
lydigt reproducerar sig själv.
Arbetarkvinnor ska i kapitalisternas
ögon föda fram nya arbetare, vara
tillgänglig för att ta hand om familj
och hushåll, och kvinnors möjligheter
att fritt bestämma över sina egna liv
måste därför ständigt beskäras. Det
ligger i kapitalisternas intresse att
bevara kärnfamiljen och en splittrad
arbetarklass där kvinnor ständigt
behandlas som mindre värda.
Därför måste kommunister stå i
första ledet för en progressiv kvinnopolitik på alla fronter. Kampen för
abort går att vinna här och nu – men
vi behöver också föra kampen för allas
tillgång till sjuk- och förlossningsvård,
preventivmedel, stöd till ensamma
mödrar och en väl utbyggd och
demokratiskt kontrollerad offentlig
sektor. Kvinnoförtrycket kan endast
stoppas genom uppbyggnaden av ett
annat, socialistiskt samhälle.
Det är ingen slump att det socialistiska Sovjetunionen var världens första
land som införde fri abort. Efter oktoberrevolutionen införde bolsjevikerna
även en familjelagstiftning som bl.a.
innebar rätten till registrerat partnerskap istället för giftermål och båda
parters rätt till skilsmässa. Ryska kommunister som Aleksandra Kollontaj
insåg att den socialistiska kampen och
kampen för kvinnors rättigheter måste
föras gemensamt.
Kampen nu gäller fri abort på
begäran – för en abortlagstiftning
som inte sätter upp gränser för när
en kvinna har rätt att bestämma över
sin egen kropp, och som inte moraliserar över kvinnors sexualitet eller
reproduktiva hälsa.
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Kampen gäller säker abort – rätten till
professionell sjukvård av god kvalitet,
för alla som behöver det. Rätten till
säker abort är en klassfråga. ”I länder
där aborter är kraftigt begränsade
eller otillgängliga är säker abort ett
privilegium för de rika, medan fattiga
kvinnor tvingas använda sig av farliga
metoder”, som Världshälsoorganisationen själva skriver.
Och kampen gäller tillgänglig abort
– fina ord i lagboken räcker inte, arbetarklassens kvinnor måste dessutom
ha möjlighet att faktiskt utnyttja den
vård som finns. Sjukhus och abortkliniker ska finnas tillgängliga för alla,
och aborter måste erbjudas kostnadsfritt – bekostad genom att beskatta de
rika.
Rätten till abort är, liksom alla
rättigheter arbetarklassen har kämpat
sig till under kapitalismen, ständigt
hotad. Och försvarskampen måste
vara global. Den reaktionära högerns
försök att kontrollera kvinnors
reproduktiva hälsa måste slås tillbaka resolut – i Sverige, Europa och
världen.
Svante Persson
För noter, se arbetarmakt.com

Feministiskt
reformparti,
Den här artikeln skrevs inför
valet 2014, och publicerades då
på vår hemsida. Då analysen
fortfarande är relevant publicerar
vi den nu även i tidningen.
Feministiskt initiativ (Fi) gick starkt
framåt under våren, och förutom en
stor ökning av medlemsantalet fick de
också en plats i EU-parlamentet. Detta ökade givetvis deras förhoppningar
om att även ta en plats i riksdagen i
höstens val. Så småningom verkade
luften gå ur deras kampanj, och
speciellt naggades partiets vänsterrykte
ordentligt i kanten. Mer än något annat bidrog Soraya Posts agerande efter
att ha blivit invald i EU-parlamentet
till detta .
Även om de strax innan valet
uppnådde 4 % i en opinionsundersökning nådde de aldrig in i riksdagen.
Slutresultatet blev 3,12%, med högst
stöd i stor- och universitetsstäder –
ett tiodubblat stöd. Partiet fick in
kandidater i 13 kommuner, däribland
Stockholm, och i Gotlands regionfullmäktige.
Hur ska man då bedöma Fi? Själva
vill Fi se sig som något nytt och omvälvande, ”det feministiska genombrottet”. Även borgare brukar vill
gärna betrakta partiet som radikalt,
de varnar för att det ett vänsterparti,
rent av socialistiskt. Att det är ett
vänsterparti med socialistisk inriktning hävdar också Fi:s mer radikala
anhängare, men för att framhålla det
som ett bra alternativ. Tyvärr vilar
denna förhoppning hos deras mer
vänstersinnade anhängare till stor del
på önsketänkande.
Även om partiet har flera bra förslag
och sympatiska mål vilar hela deras
politik på försiktiga reformer, upplysning och att föra fram nya perspektiv
– inte på beslutsam kamp med alla
medel som krävs mot en definierad
motståndare.

INRIKES

kt initiativ – ett försiktigt
ti, inget kampparti
Därför är det svårt att tro att Fi kommer att få en speciellt omvälvande
betydelse, även om de kommer in i
riksdagen i nästa val.
Det kan inte förnekas att det finns
sexistiska strukturer och attityder även
inom vänstern, och att Fi:s framgångar
till stor del beror på detta. Tyvärr innebär inte detta att Fi har något bättre
perspektiv på hur socialt förtryck
ska avskaffas. Hela deras program
begränsar sig till sådant som kan
införas genom beslut i parlamentariska
församlingar. Partiet är inte bara dåligt
på klasskamp, utan överhuvudtaget på
kamp.
Fi:s grundande och inriktning
När Fi bildades 2005 inleddes en
kamp om partiets inriktning. En
uppfattning, som sedan dess har varit
den dominerande, är att de ska samla
alla kvinnor – samt män som stödjer dem – kring sina gemensamma
intressen mot kvinnoförtryck. Med
andra ord i grunden en traditionell
klasslös feminism, som har kompletterats med antirasism och betonande
av andra förtryck. Men det de inte
gjorde var att basera sig främst på en
klass, i kamp mot en annan.
Detta illustrerades t.ex. av Maria
Carlshamre, som hoppade av från
FP för att ta plats nummer två, efter
Gudrun Schyman, på Fi:s riksdagslista
2006, och under en tid verka som en
av partiets ansikten utåt – utan att alls
överge sin folkpartiliberalism.
Den andra uppfattningen har varit
att Fi i första hand ska grunda sig
specifikt på arbetarkvinnor, och ha en
radikal vänsterpolitik och klasskamp
som det enda sättet att kämpa för
deras frigörelse. Tiina Rosenberg var
en ledande företrädare för den linjen,
och lämnade sedan Fi efter att ha besegrats politiskt. Arbetarmakt har från
början sagt att det som behövs för att
bekämpa kvinnoförtrycket inte

är en rörelse över klassgränserna som
bekämpar sexismen som en separat
fråga, utan en arbetarbaserad kamprörelse som förutom mot kvinnoförtrycket även slår mot allt vad
högerpolitik och marknadsanpassning
heter – liksom vi förespråkar t.ex.
en arbetarklassbaserad antirasistisk
rörelse.
Och även om vi inte förespråkar ett
separat parti för att driva kvinnokampen, så skulle ett sådant parti kunna
spela en positiv roll i dagens situation
med en officiell vänster som ständigt
rör sig högerut – under förutsättning
att det baserades på arbetarkvinnor
och fattiga, och verklig, radikal kamp
mot högerpolitik och klassamhället.
Men tyvärr är detta aldrig den väg
som Fi har gått.
Fi – ett försiktigt reformparti
Till viss del har Fi rört sig vänsterut de
senaste åren, genom att lyfta fram krav
som sex timmars arbetsdag, nej till
vinster i välfärden och öppna gränser.
Inte minst kräver de höjda löner för
kvinnodominerade låglönesektorer. En
klar majoritet av medlemmarna och
anhängarna ser sig av allt att döma
som vänster i någon grad, och det går
uppenbarligen bra att vara radikal
vänsteraktivist och ändå få en framträdande plats på listan till riksdagsvalet
och som ansikte utåt – Foujan Rouzbeh kan nämnas som exempel.
Men ett partis politiska karaktär
bestäms inte i sig av vad den genomsnittlige medlemmen har för personliga värderingar, eller hur tilltalande
mål det säger sig sträva efter. Detta
kan tyckas tillräckligt för partier som
ser parlamentariska kompromisser,
attityder och folkbildning som det huvudsakliga sättet att påverka, men inte
för ett revolutionärt, eller ens radikalt
kampparti. Det är det sistnämnda som
skulle behövas för att ta striden mot

högerpolitik och marknadsanpassning.
Men tyvärr visar Fi genom hela sin
verksamhet och allt de skriver att deras
syn på politisk verksamhet gott och
väl passar bland riksdagspartierna som
de försöker framstå som så annorlunda
från.
Att säga detta är inte att förneka
att det finns medlemmar i Fi som är
verksamma med utomparlamentarisk
kamp. Till exempel har unga Fimedlemmar varit stommen i många av
sensommarens och höstens antirasistiska protester. Inte heller utesluter det
att Fi som parti kan uttala sitt stöd för
enskilda aktioner eller kamper.
Detta är dock inte att ha ett perspektiv på kamp. Samtliga riksdagspartier
har stött utomparlamentarisk aktivitet,
av olika slag och i olika grad. Vi anser
inte att Vänsterpartiet heller har något
verklig kampperspektiv, även om det
enligt deras perspektiv, programtexter och säkerligen en majoritet av
medlemmarna är nödvändigt eller
rent av avgörande med kamp utanför
parlamenten.
Det är dock slående hur frånvarande
alla sådana perspektiv är från Fi:s
program – faktiskt är det svårt att
hitta någonting som inte är tänkt att
genomföras genom ett parlamentariskt
beslut, eller genom att ändra folks
normer och attityder. Hela deras partiprogram är ett försiktigt program för
begränsade reformer av ett i grunden
välfungerande politiskt system, och
det är svårt att hitta några spår av att
de föreslår att göra något radikalt åt
de ekonomiska makt- och ägarförhållandena.
Några av förslagen kan uppfattas
som undantag från detta, som sextimmarsdag och öppna gränser, men Fi
behandlar dem som att de inte skulle
medföra några större kostnader eller
konsekvenser, utan reformer som
lugnt och sansat kan genomföras i
steg, på tio års sikt.
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Fi sammanfattar själva ganska korrekt
vad deras politik går ut på (bortsett
från deras anspråk på att vara de som
förde in feminism i politiken):
”Feministiskt initiativ vill föra upp
feminismen på den politiska dagordningen. Genom att samla en bred folkrörelse
för feminism och mänskliga rättigheter
för vi in en ny dimension i politiken.
Feministiskt initiativ strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva
förändring, från lokal till global nivå.”
De vill föra in nya perspektiv i politiken, och genom parlamentariskt
inflytande se till att en bättre politik,
som tar mer hänsyn till människors
behov förs. Detta är den röda tråden
och den bärande tanken i samtliga deras programtexter. De har utan tvekan
mera sympatiska mål än alliansen och
den nuvarande S-MP-regeringen, men
allt sedan Marx dagar har kommunister påpekat att det krävs ett realistiskt
program för kamp för att nå dit. Goda
avsikter utan ett sådant perspektiv har
verkligen inte varit någon ovanlighet.
Det är i denna senare, utopiska
tradition som Fi hör hemma, oavsett
förhoppningar om genombrott och
paradigmskifte.

Inget svar på borgarklassens offensiv
Politiken har under de senaste
årtiondena stadigt vridits åt höger.
1976-82 vågade sig inte ens sex års
borgerliga regeringar på speciellt
många angrepp på välfärdsstaten. Nu
har vi sett enorma avregleringar, privatiseringar, urholkande av välfärden,
försämringar av sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, en skattebörda som till
stor del har lyfts från de rikas axlar,
inklusive slopad förmögenhetsskatt
och kraftigt ökade samhällsklyftor.
Vänsterpartiet har blivit som sossarna
var för inte så väldigt länge sen – och
till höger dyker rasistiska, fascistiska
och nazistiska krafter upp.
Arbetarmakt menar att detta inte är
en slump, utan beror på en strukturell kris för kapitalismen, och på
att arbetarklassen har varit för dåliga
på att försvara sig, i första hand p.g.a.
arbetarrörelsens byråkratiska ledning
inom S, V, LO och TCO har hållit
igen och satsat på förhandlingar och
eftergifter. Denna utveckling kan
inte vändas genom att bara diskutera,
upplysa, rösta och kompromissa,
det krävs radikal kamp med strejker,
blockader, demonstrationer, ockupationer och – med stor sannolikhet –
barrikader och organiserat försvar mot
polisattacker. De senaste årtiondenas
politiska och ekonomiska utveckling
har inte skett i första hand p.g.a. folks
attityder – de seriösa undersökningar som har gjorts visar att en stor
majoritet

vill ha en väl fungerande, offentligt
ägd välfärd utan vinst, och betydligt
mindre klassklyftor än dem vi har
idag. Däremot har utvecklingen skett
p.g.a. arbetarklassens och andra förtryckta gruppers oförmåga att ta strid
för sina intresse.
Mångas attityder skulle utan tvekan
behöva ändras, men det som framför
allt skulle behövas är en politisk kraft
som är inriktad just på att organisera
en sådan strid, som har detta, och inte
parlamentariska mandat eller reformer,
som sin huvudsakliga inriktning, och
som kan göra det med målet inställt
på ett helt annat samhälle.
En sådan kamp vore också den
bästa omständigheten för att verkligen påverka människors attityder.
Problemet med Fi, bedömt som ett
instrument för frigörelse från förtryck,
är just att de inte har något sådant
perspektiv. De har medvetandehöjning om socialt förtrycka gruppers
situation, kritik mot sexistiska och
rasistiska strukturer etc. – mycket bra
och mycket viktigt. Men de saknar
fortfarande just det som mest av allt
skulle behövas: ett perspektiv för
kamp, handfast radikal kamp, utan att
vi låter oss begränsas av vad arbetsköpare eller staten tycker att vi får, på
arbetsplatser, skolor, bostadsområden
och gator.

Men de saknar fortfarande just det som mest av allt
skulle behövas: ett perspektiv för kamp, handfast
radikal kamp, utan att vi låter oss begränsas av vad
arbetsköpare eller staten tycker att vi får, på arbetsplatser, skolor, bostadsområden och gator.
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Klasskamp?
En stor del av debatten om Fi inom
vänstern har varit inriktad på frågan
om partiet har en inriktning på klasskamp, eller åtminstone klass. Många
upprörda svar har hörts från anhängare som påpekar att Fi självklart bryr
sig om och sysslar med klasskamp,
inte sällan med anklagelser om patriarkalt färgat synsätt slungade tillbaka.
Och även en del av kritiken mot Fi
har varit färgad av sexism, finns det
också en annan förklaring till att vissa
vänstermänniskor har påstått att Fi är
dåligt på klasskamp: det faktum att Fi
är dåligt på klasskamp.
Egentligen är det svårt att se vad
som skulle vara uppseendeväckande
med att ifrågasätta att Fi har en sådan
inriktning. Det står verkligen inte
mycket om saken i deras programtexter. En sökning på ordet på deras
hemsida ger ett fåtal träffar, några flera
år gamla presentationer av planerade
föreläsningar och två av årets riksdagskandidater som säger sig stå för
klasskamp – dock utan att specificera
vad de menar och vilken sorts kamp
de tänker sig.
Om man söker vidare på strejker så
finner man att Schyman uttalade sitt
stöd för vårdstrejken 2008, och retroaktivt för kommunalstrejken 2003.
Hon uttalar inte den minsta kritik
mot fackledningarna, utan tycker att
resultatet av kommunalstrejken var
ganska bra. Fi uttalade sitt stöd för
SEKO-strejken i somras, så de är inte
emot strejker, men de verkar mera se
strejker som en ibland naturlig del
av att ”arbetsmarknadens parter” gör
upp.
Det finns ingenting om att det
behövs mera strejker, eller mera
radikala och om fattande strejker, och
ingen kritik mot dåliga avtal. Strejker
är mera något som naturligt finns i
bakgrunden, men som inte Fi har så
mycket med att göra. Det är väldigt
svårt att se hur man utifrån vad Fi har
publicerat kan se att de baserar sig
eller sina perspektiv på klasskamp.
Detta bekräftas av debatten som försiggick i tidningen Etc i våras. Göran
Greider skrev ett inlägg där han talade
emot en röst på Fi av valtaktiska skäl.

Rossana Dinamarca och Martina
Skrak från V svarade att de förespråkar
sitt parti för att det har en bättre
politik, som förutom att vara feministisk även är socialistiskt och utmanar
den ekonomiska makten. Både kön
och klass är viktigt, betonade de.
Sissela Nordling Blanco, Julia Bahner
och Katerin Mendez från Fi gick i
svaromål och förklarade att Fi visst
tycker både kön och klass är viktigt.
Notera att de inte skrev någonting om
klasskamp, bara att klass är en viktig
fråga att synliggöra – en av många
viktiga faktorer där också exempelvis
ålder räknas upp.
Även V:s företrädare undvek visserligen att säga nåt tydligt om klasskamp,
vilket ledde direkt till att debatten höll
sig på den banala nivån att konstatera
att ”klass är viktigt”, men Fi:s svar
undvek helt frågan om att utmana den
ekonomiska makten. Istället betonade
de att Fi ser mänskliga rättigheter som
det centrala. Detta var knappast en
slump, då detta ligger helt i linje med
Fi:s program. Där står det bl.a.:
”Politiken ska användas för att säkra
människors lika möjligheter och utfall
oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga
eller könsidentitet.”
Nu är vi dock inne på något annat
än vad marxister menar med klasskamp. Ett nyare modebegrepp inom
postmodernt influerade kretsar är
”klassism”, alltså diskriminering p.g.a.
klasstillhörighet. Detta är inte samma
sak som vårt mål: upphävande av
klasserna. Oavsett hur mycket man
värnar om mänskliga rättigheter är det
helt omöjligt att skapa ett samhälle
där alla från olika klasser har samma
ekonomiska möjligheter och samma
makt att påverka sin omgivning. Olika
klasser har olika förutsättningar, det
är vad klass innebär. Enda sättet att
säkra lika möjligheter är att avskaffa
klassamhället.
Jag kan inte hitta ett spår av att Fi
öppet förespråkar något sådant. På sin
höjd reformer för att mildra klassamhället. Detta är givetvis betydligt bättre än att som alliansen föra en politik
som ökar klassklyftorna, men sociala
reformer är inte i sig klasskamp,

även om det kan avspegla klassernas
styrkeförhållanden.
Klasskamp – arbetarnas klasskamp,
då det är denna som debatten har gällt
– är det när arbetare själva organiserar
sig och tar strid mot en tydligt definierad klassmotståndare. Det är inte att
samarbeta för att även låginkomsttagare ska få det bättre, som en del
i en allmän humanistisk strävan att
alla ska få rättvisa villkor. Det senare
är något som även socialliberaler kan
ställa upp på, även om det ska medges
att socialliberalismen är svag bland
dagens borgare.
Mänskliga rättigheter eller klasskamp?
Det måste också betonas att ”mänskliga rättigheter” inte är ett mer radikalt
begrepp än klasskamp. Företrädare
från Fi målar ofta upp bilden av att
vänstern har värnat om arbetarklassen,
och det är bra, men nu har Fi tagit ett
steg till och värnar om alla utsatta och
diskriminerade.
Detta är i själva verket långt ifrån
något nytt. Faktiskt har den marxistiska rörelsen från första början mötts
av invändningen: ni pratar för mycket
om klass, det är viktigt att tänka på
alla människor. Inte heller är det mer
radikalt eller en vidareutveckling. Det
stämmer att den marxistiska rörelsen
många gånger har varit för dålig på att
specifikt angripa sexism och rasism,
etc.
Inte så mycket i förhållande till andra rörelser, exempelvis har det knappast har funnits någon annan rörelse
som bättre har försvarat arbetarkvinnors intressen – men i förhållande till
vad som skulle ha behövts. Men oavsett vad deras mer radikala medlemmar föreställer sig eller skulle vilja gör
inte Fi detta genom att komplettera
det marxistiska klasskampsbegreppet,
utan de gör det genom att överge det.
Skillnaden mellan att ta mänskliga
rättigheter som utgångspunkt istället
för klasskamp är inte att det värnar
om flera människor. Istället är ”mänskliga rättigheter” vagare. Samtliga i
alliansregeringen, och även ledningen
för deras stödparti SD, är redo att när
som helst tala sig varma för mänskliga
rättigheter.
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För dem utesluter begreppet emellertid inte deporteringar av barnfamiljer
till krigshärdar, vapenfabriker i Saudiarabien, utförsäkringar, Fort Europa
eller stöd till imperialistiska bombattacker på fattiga länder. Poängen med
att utgå från klasskamp är inte att det
bara är klassförtryck som är viktigt.
Syftet med att betona klasskampen är
att ange hur kampen ska föras, vilka
som är huvudkraften i striden och
vem fienden är.
Det behövs i den rörelsen en kamp
för specifik organisering av socialt
förtryckta grupper, och för att ta kampen mot sexism, rasism, förtryck av
hbtq-personer, etc., på största allvar.
Men att lägga huvudfokus på mänskliga rättigheter innebär att ersätta
den inriktningen med något betydligt
vagare som, liksom ”demokrati” eller
”frihet” för en liberal betyder något
annat än den kamp för frigörelse som
vi behöver.
Begrepp som mänskliga rättigheter,
demokrati och frihet är alla mycket
bra, men om vi inte fyller dem med
vårt innehåll – som måste innebära
kamp mot dem som tjänar på att
samhället försämras – ger de inte
mycket vägledning. Begreppen hade
sprängkraft under en tid när det fanns
ståndsprivilegier och vissa saknade
lagliga rättigheter, men inte när det
råder formell demokrati.

Att skapa jämställda löner
En av Fi:s huvudpunkter är jämställda löner. Frågan utgör också ett
klargörande exempel på hela Fi:s
politiska metod. Till att börja med är
det en viktig fråga. Fi har ingen brist
på sympatiska mål, men avgörande är
också metoderna för att uppnå detta.
Programmet förklarar, liksom det
gör på flera andra punkter, att både
högern och vänster har misslyckats,
och att det behövs en lösning som ligger bortom höger/vänsterskalan.
Detta handlar inte bara om, som
vissa radikalare anhängare vill hävda,
att de bara vill undvika etiketter – det
är verkligen ett försök att hitta en
annan lösning. Både vänsterns metod
hittills, att tillföra mera pengar till den
offentliga sektorn, och högerns, privatisering, avfärdas. Ingen ställning till
om vare sig mer pengar till offentliga
sektorn eller privatiseringar är bra eller
inte tas, de avskrivs bara som metoder
att skapa mer jämställda löner med
att de inte har fungerat. Inte heller
”arbetsmarknadens parter” har lyckats,
kan vi läsa.
Här skulle en anhängare av radikal
klasskamp kunna tänka sig en annan
lösning: mer radikal vänsterpolitik.
Det stämmer att de fackliga ledningarna har varit dåliga på att prioritera
kvinnors löner.

Men de har också varit dåliga på att
prioritera – om man vill uttrycka sig
i de termerna – klasskamp överhuvudtaget. Enligt vår analys domineras arbetarrörelsen av överbetalda
byråkrater, vars perspektiv och socialt
och ekonomiskt gynnade position gör
att de försöker undvika direkt kamp,
som strejker, och i mesta möjliga mål
lösa frågor med förhandlingar. Själva
grunden i att slå tillbaka högerns och
kapitalisternas offensiv ligger i en
omorganiserad arbetarrörelse, med
en kampvillig ledning som ansvarar
inför medlemmarna och med normala
arbetarlöner.
Denna analys delas inte alls av
Fi, som drar slutsatsen att ”arbetsmarknadens parter” inte kan skapa
jämställda löner, och förespråkar
att medlingsinstitutet ska instrueras
att prioritera jämställda löner, samt
en jämställdhetspott. Denna ska tas
från en extra arbetsgivaravgift på 0,5
procentenheter som tros ge kanske 7
miljarder, och staten ska skjuta till lika
mycket. Dessa kanske 14 miljarder
ska sedan ges i bidrag till arbetsköpare
som höjer kvinnors löner. Effekten
på kvinnolöner kommer dock att
bli betydligt högre än 14 miljarder,
försäkrar oss Fi:s program – de kommer att fungera som ett smörjmedel
och förmå marknaden att ytterligare
driva upp kvinnolönerna.

Fi:s Soraya Post och EU-kommisionens ordförande Jean-Claude Juncker.
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Dock oroar sig Fi för att detta skulle
leda till allt för höga löneökningar
för ekonomin. Därför räknar de med
att facken tar sitt ansvar och håller
tillbaka den totala ökningen, alltså
mäns löner.
Detta är alltså Fi:s lösning på
kvinnors i snitt lägre löner: en extra
arbetsgivaravgift på sju miljarder
och lika mycket från staten betalas
till arbetsköparna med kravet att
dessa ska höja kvinnolönerna, och en
förhoppning om att marknadskrafterna ska hjälpa till så att ökningen blir
betydligt större än så. Detta vore dock
riskabelt för ekonomin, så fackens
uppgift blir att se till att den totala
löneökningen inte blir för stor. Dessutom ska medlingsinstitutet instrueras
att prioritera kvinnolöner.
Det är utmärkt att kraft satsas på att
höja låga kvinnolöner – men den stora
bristen i Fi:s förslag, som förklaras
vara alternativet till både högerns och
vänsterns verkningslösa metoder, är
inte detta, utan hur väldigt försiktigt
det är. De förklarar visserligen att
det kommer att leda till stora förändringar, men det framstår mera som
önsketänkande.
Observera också vad Fi:s lösning
uttryckligen inte är: en stor omfördelning från storföretag och rika till
lågavlönade kvinnor. Fi:s viktigaste
reform för lågavlönade bygger inte
på en omfördelning mellan kapital
och arbete, utan om en omfördelning
främst mellan manliga och kvinnliga
arbetare, med förhoppningen att
marknadskrafterna ska komma till
undsättning och skjuta till resten.
Vår kritik handlar inte om att vi
vägrar att prioritera att höja låga
kvinnolöner – vi skulle förespråka
en betydligt större satsning än 14
miljarder – utan om att förslaget är
en ganska liten reform, som bygger
på tron på hjälp från marknaden och
som innebär att facken ska hålla igen
den totala löneökningen. Man kan
tillägga att frågan om låga löner och
låglönesektorer inte bara handlar om
att kvinnors arbete värderas lägre.
Vissa branscher har låga löner utan att
vara kvinnodominerade. Om någon
betvivlar detta kan jag föreslå att testa
att jobba som exempelvis brevbärare.

I själva verket är det grundläggande
för kapitalismen att vissa arbetare ska
ha det sämre än andra. Dock är det
svårt att hitta den insikten någonstans
i det Fi skriver. Det här förslaget är
det mest radikala Fi har för att åtgärda
låga kvinnolöner. Att höja låga löner
och hela låglönesektorer genom att
ta tillbaka en del av de miljarder som
överklassen har tagit från oss finns
inte i Fi:s perspektiv. Även vad gäller
att höja lönerna för kvinnor saknar
partiet ett perspektiv på kamp.
Omfördelning och välfärd
Det av Fi:s dokument som har tydligast vänsterprägel är deras ekonomidokument, som dessutom är ganska
nyskrivet. Det innehåller flera reformkrav som varje revolutionär skulle vilja
se genomförda, som höjda garantipensioner, gratis kollektivtrafik, satsning
på höjda kvinnolöner, mer resurser till
den offentliga omsorgen, bort med
vinsterna i välfärden och sex timmars
arbetsdag (som ska genomföras inom
en 10-årsperiod).
För att finansiera detta föreslås omfördelning genom att riva upp flera av
alliansregeringens, och delvis tidigare
sosseregeringars, ändringar: jobbskatteavdraget fasas ut för inkomster över
30 000 i månaden, rut- och rot-avdragen slopas, restaurangmomsen återställs, skatt på finansiella transaktioner
införs, företag som skrivit sig i skatteparadis beskattas, höjd arbetsgivaravgift, med målet ett höjt skatteuttag,
återgång till mer progressiva skatter,
samt återinförande av förmögenhetsskatt i någon form.
Detta är mer än vi skulle kunna
hoppas från någon S-ledd regering,
och ligger ungefär vid vad V kräver
i sina närmaste perspektiv. I dagens
politiska situation är det utan tvekan
att betrakta som vänsterkrav. Det
är dock nödvändigt att påpeka för
det första hur begränsade kraven
är i förhållandet till vad som skulle
behövas, och i förhållande till den
gigantiska omfördelningen till de
redan förmögna som har gjorts under
senare år.

Skatten på finansiella transaktioner
innebär en utökning av en EU-skatt
även till valutahandel, en reform som
flera EU-länder, däribland Tyskland,
redan har bestämt sig för och som
beräknas ge 14-18 miljarder. Höjningen av arbetsgivaravgiften är som sagt
på 0,5 procentenheter. Förmögenhetsskatten, höjning av bolagsskatten
och den ökade progressiviteten i skattesystemet anges som en målsättning,
och planeras knappast bli så drastiska.
Några konfiskeringar av de rikas
egendomar eller ens förstatliganden
finns inte med – även om man förstås
skulle kunna hoppas på att den begränsade kritiken mot privatiseringar
som framförs skulle kunna leda till
slutsatser om åtminstone återförstatliganden av det som slumpats bort till
underpriser.
Fi:s kalkyler bygger på att deras
reformer inte skulle bli så kostsamma.
Det är vanskligt att försöka bedöma
om deras uträkningar eller deras
kritiker från höger ligger närmast sanningen, men enligt den politiska logik
Fi håller sig fast vid måste pengar tas
någonstans, och deras svar på var är
väldigt vagt. Som kommunist kan
man peka exempelvis på de 23 % av
Sveriges samlade privatförmögenhet
som de 1 % rikaste sitter på, eller
bankernas absurda aktieutdelningar
från de senaste åren.
Där finns det pengar, men skulle
krävas hård klasskamp – alltså mot
den lilla del av befolkningen som sitter
på dessa tillgångar – för att komma åt.
Att som Fi begränsa sig till försiktiga
procentsatser innebär att de måste
hoppas på att deras optimistiska kalkyler håller.
Sammanfattningsvis finns det
ingenting som tyder på att det som
Fi förespråkar för ekonomin skulle
bli mer än en delvis återgång till det
socialdemokratiska välfärdssystemet
för några årtionden sen – med mera
inriktning på kvinnors löner och på
att motverka andra sociala förtryck,
samt sex timmars arbetsdag. I marxistisk mening är detta på intet sätt
något avskaffande av kapitalismen och
klassamhället, precis som kapitalismen
inte var avskaffad i Sverige för 35 år
sedan.
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Det vore en mildring av klassamhället, och betydligt bättre än den politik
som förs nu – men i bästa fall är det
en vision av en lite bättre version äldre
tiders socialdemokratiska välfärdssystem. I bästa fall. Dessutom saknas ett
program för att nå dit.
Detta är det andra avgörande
problemet: hur detta ska uppnås? Inte
heller här presenterar Fi några andra
metoder än vanliga parlamentariska
reformer – som föregås och kompletteras med upplysning och attitydförändringar. Detta betyder som sagt
inte att Fi måste vara motståndare till
alla former av utomparlamentariska
aktioner eller civil olydnad – men
det betyder att deras perspektiv inte
bygger på den direkta kampen på
arbetsplatser, skolor, gator och torg.
Arbetarmakt menar att det bara är
denna kamp som kan stoppa högerpolitiken och marknadsanpassningen.
Det är ingen slump att S har backat
från sitt välfärdsbygge på senare år.
Den allt mer krisande kapitalismen
har gjort att utrymmet för eftergifter
till arbetarklassen samtidigt som
överklassens vinster garanteras har
krympt allt mer.
Borgarklassen är därför på offensiven
– och arbetarrörelsen, vars byråkratiska ledning i årtionden har prioriterat
förhandlingar och undvikit strider, har
svårt att sätta emot. Fi gör helt enkelt
inte den analysen. För att citera deras
ekonomidokument:
”Det är inte brist på resurser, utan brist
på kloka och ansvarsfulla prioriteringar,
som är problemet i dagens samhällsekonomi”.
Detta är inget lösryckt citat, utan
en korrekt sammanfattning av deras
syn på politik, och perspektivet lyser
igenom i alla deras dokument. Det är
fullständigt främmande för en materialistisk analys av klassmotsättningar
och den kapitalistiska ekonomin.
Med bättre värderingar och större
insikter hos politiker och makthavare
kommer vi att få ett bra samhället –
precis den sorts idealism som kommunister har bekämpat sedan Marx och
Engels skrev Kommunistiska manifestet.
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Vissa enskilda medlemmar delar inte
den synen, utan inser att det finns en
härskande klass och en stat som måste
störtas. De kanske är många. Detta
förändrar dock inte det faktum att
Fi som parti har ett program som i
stort sett begränsar sig till att övertyga
med bra argument och göra mindre
reformer på att i grunden bra politiskt system. Det är därför inte bara
klasskamp Fi saknar, hur mycket deras
företrädare än försöker ge partiet ensamrätt på att ta kampen mot sexism
och rasism på allvar.
Problemet är inte att Fi kompletterar
klasskamp med kamp mot sexism,
rasism etc., och inte heller bara att de
är för dåliga på klasskamp – problemet
är att de inte har något perspektiv
för en effektiv kamp mot rasism och
kvinnoförtryck heller. Fi är helt enkelt
dåliga på kamp.
Deras inriktning fokuserar helt på
mestadels ganska beskedliga parlamentariska reformer, samt upplysning och
attitydförändring. Programmet ser inte
klassfiender, utan meningsmotståndare
som kan vinnas med argument och
utbildning i genusperspektiv. Det behövs dock radikalare metoder än så för
att bekämpa klassamhället, sexismen
och rasismen.
Soraya Post och Fi:s högersväng
Det ska nämnas att detta är målsättningarna när Fi själva får beskriva
sin politik. Att tillämpa den, med
alla kompromisser det innebär är en
annan sak, och hittills har Fi inte
behövt utsättas för realpolitikens hårda
prov ännu, annat än i mycket liten
utsträckning. För dem som hoppas på
en principfast linje från Fi:s sida har
detta dock börjat riktigt dåligt.
Partiets hittills största framgång är,
förutom de kommunala mandaten,
att Soraya Post valdes in i EU-parlamentet. Mycket av hennes kampanj
handlade om att hon är en representant för romerna, något som onekligen
är viktigt nu när antiziganismen har
nåt alarmerande nivåer i stora delar
av Europa. Politiskt har hon beskrivit
sig som vänster, även om hon liksom
Gudrun Schyman har förnekat att Fi
bara ska ha en vänsterinriktning och
bara vara för vänsterpersoner.

Hennes konkreta agerande har dock
hittills starkt bidragit till att skingra
radikala vänstermänniskors tilltro till
partiet. Eftersom Soraya Post är Fi:s
hittills största politiska seger är hennes
verksamhet i EU-parlamentet ett bra
område att granska för den som vill
veta vad Fi:s program utmynnar i rent
praktiskt.
Först valde Post att sätta sig i den socialdemokratiska EU-parlamentsgruppen. Den gruppen har en betydande
del av senare års marknadsanpassning
på sin meritlista, och har därtill aktivt
deltagit i att bygga Fort Europas
murar. Ännu mer bestickande än
själva beslutet var dock partistyrelsens
motivering. Anledningen var att det
är den grupp som det är lättast att
påverka genom, både för att det är en
stor grupp – större möjligheter till att
få platser i utskott e.d. – och för att de
är mera öppna för argument.
Med andra ord motiverades det
med tron på att det går att påverka
den socialdemokratiska gruppen, som
består av byråkratiserade partier som
under de senaste årtiondena stadigt
har gått åt höger, med bra argument
och nya perspektiv. Detta var det mest
realistiska, försäkrade Post och en hel
del andra i partiet.
Detta följdes av omröstningen om
ny ordförande i EU-kommissionen,
den 16 juli. Föreslagen kandidat var
den reaktionäre kristdemokraten JeanClaude Juncker, Luxemburg. Hans
politiska linje sammanfattades av Maria Robsahm i Feministiskt perspektiv:
“På frågor om abort, jämställdhet och
våld mot kvinnor pratade han om nationell kompetens och familjen. Han sa nej
till en ny jämställdhetsstrategi och nej
till EU-lagstiftning mot våld mot kvinnor. På frågan om ekonomisk politik och
den växande fattigdomen i EU svarade
han att EU inte bär något som helst
ansvar för krisen, och att han är stolt
över EU:s agerande. Åtstramningarna
har varit och är bra.”

INRIKES

Med Posts egna ord står Juncker för
”ett förlegat ledarskap. Det är ett klassiskt högerledarskap med en man i en
kostym som har kompisar och erfarenhet i form av att han premierats på
grund av sin utilitaristiska neutralitet.
Hans skattepolitik är skrämmande.”
De svenska miljöpartisterna och hela
vänstergruppen, GUE/NGL, röstade
rimligt nog mot Juncker. Alla svenska
socialdemokrater lade ned sina röster.
Och Soraya Post? Hon stödde
Juncker i omröstningen. Argumenten
var att det var en godtagbar kompromiss, ett sätt att visa sig resonabel och
bygga upp politiskt kapital, vilket
skulle att ge utdelning på sikt. Post
förklarade att hennes röst innebar
att en människorättskommissionär
tillsattes (även om hon glömde att
belägga detta, som förefaller något
osannolikt), samt att Juncker kommer att bli mer benägen att lyssna
på hennes argument och perspektiv i
fortsättningen.
Det är sällan man ser en mer
naiv inställning till politik. Genom
eftergifter ska även en luttrad gammal reaktionär kristdemokrat med
makt göras mera benägen att ta till
sig progressiva argument? Soraya
Post avfärdade lite vad hon kallade
betydelselösa politiska markeringar, i
det här fallet alltså att låta bli att rösta
på reaktionärer. Rösten på Juncker
skingrade illusionerna för många radikalare Fi-anhängare.
Samtidigt steg andra av de mindre
radikala anhängarna fram och försvarade beslutet, framför allt på sociala
medier, med samma argument som
Post själv:
”Fi röstades in på ett väldigt tydligt
mandat att använda EU:s institutioner
så maximalt som möjligt för att åstadkomma förändring, eftersom vi är fast i
dem.”
När Soraya Post kom in i EUparlamentet hängdes hon i brittisk
slaskpress ut som “extremist”. Efter
några månader i EU-parlamentet
skrev hon en debattartikel i Expressen
tillsammans med FP-parlamentarikern
Cecilia Wikström och kolonialkrigsliberalen Fredrick Federley, där de bl.a.
beklagade att “bokstavstroende

kommunister” kommit in i parlamentet, förklarade att de socialdemokratiska, liberala och konservativa
partierna tillsammans ska fortsätta att
förbättra Europa samt att de ”kommer att ta fajten mot populism, rasism
och extremism under den kommande
mandatperioden”.
Efter Juncker-omröstningen talades
det om svek, och också flera av Fi:s
riksdagskandidater uttryckte besvikelse
över Posts agerande. Egentligen var
det dock inte speciellt märkligt. Partiet
har inga andra tydliga perspektiv än
att få igenom beslut på parlamentarisk
väg. Då faller det sig naturligt med
kompromisser. Nu behöver givetvis
inte kompromisserna vara så stora
att man börjar rösta på reaktionära
kristdemokratgubbar, och det är
förståeligt om många anhängare blev
gravt besvikna. Men om målet är
största möjliga chans att få igenom
saker i parlament kan det falla sig
naturligt att kompromissa så mycket
som behövs.
Med ett sådant kriterium kan
det vara svårt att veta var man ska
dra gränsen. Det finns inget i Fi:s
programtexter som pekar ut ledande
reaktionära politiker som Juncker – åtminstone så länge de formellt försvarar
de demokratiska rättigheterna – som
fiender. De utgår inte från klassfiender
som man måste bekämpa och besegra,
utan från meningsmotståndare som
man kan upplysa och utbilda, genom
att presentera nya perspektiv och
analyser. Soraya Post drog sin slutsats
av det – varför skulle inte Juncker vara
öppen för argument? Bäst att stryka
honom medhårs genom att rösta för så
blir det nog lättare.
Trots allt, enligt den debattartikel
hon undertecknade, ska ju Europa
fortsätta att förbättras tillsammans
med de liberala och konservativa
EU-parlamentsgrupperna. Ännu ett
talande exempel på Soraya Posts syn
på vad en parlamentariker kan uträtta
kom i frågan om kriget mot Gaza.
Mitt under de blodiga anfallen på
Gaza såg sig EU-parlamentet nödgade
att i alla fall enas om en resolution i
frågan.

Gudrun Schyman skrev så här om den
resolution som lades fram för omröstning:
”[resolutionen] innehåller inte något
klart ställningstagande mot Israels ockupation, den kräver stopp för raketerna
från Gaza och först i en senare mening
stopp för Israels militära aktiviteter. Det
finns alltså ingen kraftfull kritik mot det
militära övervåld som Israel använder,
nu i än högre utsträckning i och med
markoffensiven (vilken inleddes efter
röstningen).”
Schyman förklarade att Miljöpartiets
och Vänsterpartiets parlamentariker
röstade nej till resolutionen, ”sedan
deras ändringsförslag, som bl.a.
tydligare underströk Israels ansvar för
det upptrappade våldet, kravet på att
bosättningarna ska upphöra och att
associeringsavtalet mellan EU och
Israel ska frysas tills Israels blockad
mot Gaza upphör, fallit i omröstningen.” Soraya Post hade samtidigt hög
svansföring i Palestina-frågan.
Under massdemonstrationerna mot
den israeliska slakten på Gaza var hon
aktiv i sociala medier, med uttalanden
som: ”Önskar att jag kunde stå med
er idag för det palestinska folket!” När
omröstningen väl kom röstade dock
Post för den – till skillnad från MP
och V – eftersom EU annars hade
”varit tyst i ett läge där en allvarlig upptrappning pågår”.
Det finns dock ett andra synsätt på
värdet av parlamentarisk representation än det Post förespråkar. Den revolutionära rörelsen utvecklade tidigare
konceptet röd tribun, vars huvuduppgift inte skulle vara att uppnå så bra
– eller så lite dåliga – kompromisser
som möjligt, utan istället att vara en
stödjepunkt för den verkliga kampen,
den utanför parlamentet.
Huvudsyftet skulle därför vara att
använda parlamentet som en plattform för agitation och propaganda,
inte att kompromissa med och övertala motståndarna, utan att avslöja
dem. Så skulle också Soraya Post ha
kunnat agera.
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Hon kunde ha använt sin plats i
media och sin tid i parlamentet för att
fördöma antiziganism och dem som är
medskyldiga den, fördöma högerpolitik, sionismen, Fort Europa, rasismen,
sexismen, militariseringen, fördöma de
skyldiga och medskyldiga och mana
till kamp, till strejker, demonstrationer, organiserat försvar mot fascistattacker och blockader mot utvisningar.
Uppgiften för ett parti som säger sig
slåss för kvinnors rättigheter är ju inte
på något sätt att slå i arbetarklassens
kvinnor och män att vi är “fast i EU:s
institutioner”, utan att förklara dessa
institutioners roll i den borgerliga
förtryckarstaten, peka ut en väg för
hur man kan krossa dem. Men Fi har
inget sådant perspektiv, och Post har
det verkligen inte.
Hon föredrar att avfärda ”symbolpolitik”, samt röstar för Juncker istället
för att ställa honom till svars. Det må
vara den minst radikala tillämpningen
av Fi:s perspektiv, men faktum återstår
att de inte har något verkligt alternativt, mer än att hoppas på att övertyga
även konservativa gubbar.
Schyman och högerfalangen
Det fanns tidigare en uttalad strid
mellan en höger-och en vänsterfalang inom Fi. I nuläget finns ingen
uttalad strid mellan olika perspektiv,
åtminstone inte utåt, även om enstaka
händelser som Soraya Posts agerande
framkallat stor kritik. Men oavsett
huruvida det är uttalat, eller rent i
vilken grad som medlemmarna inser
det, så finns det fortfarande en partihöger, och den företräds fortfarande i
första hand av Gudrun Schyman, som
är partiets i särklass namnkunnigaste
företrädare, och som oftast uttalar sig i
namn av Fi när hon talar med media.
Under de dryga 20 år som Schyman
varit ett av den svenska politikens
mest kända namn har hon aldrig varit
speciellt radikal. Inom V stod hon
långt till höger, och inledde sitt ordförandeskap på partikongressen 1993
när hon just hade valts med att kalla
klasskampstänkande för ”föråldrat”,
hävdade att motsättningar finns men
att lösningen inte fanns i striden samt
tog avstånd från målet ”socialistiskt
samhälle” till förmån för
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”socialistiska lösningar”. Hon fortsatte
sitt ordförandeskap med att bl.a. inte
se några problem med att hon som
småföretagare var medlem i SAF
(Svenskt Näringslivs föregångare) samt
förklarade att V inte ville förstatliga
några företag. Givetvis talar det inte
heller väl om V:s radikalism att hon,
som företrädde en politik som inte ens
hade varit radikal för en vanlig sosse
utanför partitoppen, tilläts uttala sig i
partiets namn, men det bör noteras att
hon aldrig har gjort någon vänstersväng efter detta.
Som företrädare för Fi har hon upprepade gånger förklarat att Fi varken
ska vara höger eller vänster, och locka
människor från alla klasser – symboliserat av att en av hennes viktigaste
frågor tidigare under flera år var jämställd representation i bolagsstyrelser,
med det bärande argument att det
även vore bra för bolagens vinster.
Hennes argument för ett regeringsbyte är att alliansen inte tillräckligt har
visat framfötterna i jämställdhetsfrågor
(notera skillnaden mot att betrakta
dem som klassfiendens politiska
representanter), hon vill inte utesluta
att hon kan sätta sig i en regering
med Folkpartiet, och hon säger sig
ha ”likartad syn på hur samhället ser
ut” som demokratiminister Birgitta
Ohlsson (FP), vars främsta politiska
käpphäst verkar vara att likställa
nazister och islamister med vänster”extremister”.
Schyman är karismatisk och en
skicklig talare och debattör, och på
så sätt är det förståeligt att hon blir
uppskattad. Dock är hon inte i någon
mening radikal, och hon kommer aldrig att bli någon tillgång för en rörelse
som är inriktad på radikal kamp.
Varför vi inte uppmanar till en röst
på Fi
Arbetarmakt förespråkade en röst på
S eller V i valet. Vi gjorde inte detta
för att vi trodde att S kommer att föra
en bättre politik än Fi, utan för att
S och V fortfarande organisatoriskt
tillhör arbetarrörelsen. Det viktigaste
är dock inte själva valsedeln, utan att
organisera direkt kamp. Det vi sa till
arbetarrörelsens basmedlemmar är:
varken S eller V kommer att

föra någon verklig arbetarpolitik
– men så länge ni har kvar minsta
förtroende för dem, rösta, men kräv
att de verkligen återställer a-kassan,
förbjuder bemanningsföretag, kastar
ut profitörerna ur välfärden, återinför
och förbättrar tryggheten på jobbet,
osv. Det centrala här är att uppmana
till kamp för att verkligen pressa
politikerna, vilket också skapar de
bästa förutsättningarna för att avslöja
tomheten i deras utspel och slutligen
bryta med dem till förmån för en
revolutionär arbetarpolitik.
Den främsta skillnaden mot Fi är att
de inte har ett sådant organisatoriskt
förhållande till arbetarrörelsen, eller
någon annan progressiv rörelse. Den
feministiska och antirasistiska rörelsen
skulle deras företrädare kanske svara.
Men förutom medlemmarna har Fi
väljare, dessa har inget organiserat
uttryck.
Om det hade funnits organiserade
kommittéer för att samordna försvar
mot kvinnovåld, försvar för bostadsområden mot fascister och, vid behov,
polisvåld, blockader mot utvisningar
och hjälp till papperslösa etc., och
som Fi skulle förklara sig ansvariga
inför, skulle vår bedömning möjligtvis
kunna bli en annan. Men det har de
inte, och ingenting i deras program
eller perspektiv pekar ens på viljan
att organisera något sådant. De är ett
parti som siktar på parlamentariskt inflytande inom det nuvarande systemet,
för att förändra dess prioriteringar.
Vår kritik av Fi bottnar därför inte
i att vi anser att de prioriterar kvinnokamp eller antirasism för högt, utan
att deras program handlar om mindre
reformer inom det rådande systemet,
inte kamp mot det för att ersätta det.
De har en vision om en värld utan
förtryck, men ser inte nödvändigheten
av att störta det rådande politiska
och ekonomiska systemet, konfiskera
överklassens egendomar och bygga en
ekonomi som inte bygger på privat
ägande och vinstmaximering utan på
våra gemensamma behov.
Där revolutionärer vill förstöra den
nuvarande statsmakten vill Fi införa
ett förslagsinstitut, ett jämställdhetsutskott samt genusutbilda politiker
och konsekvensutreda reformer ur ett
maktperspektiv.
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Där kommunister vill skapa en gemensamt ägd, internationell planekonomi är Fi:s lösning att ”verka för att
den internationella handeln utvecklas
till en rättvis handel, vilket inte den
nyliberala ‘fria’ handeln nu står för.
Multinationella företags ambitioner av
marknadsdominans måste motverkas.”
Fi:s syn på EU uttrycks inte som
att samordna arbetare, kvinnors,
invandrare och flyktingars kamp över
gränserna mot både deras respektive
statsmakter och kapitalistklasser,
liksom mot EU:s institutioner, utan
att de ”ska verka för ökad demokrati,
transparens och tillgänglighet i EU:s
beslutsprocesser.
EU:s institutioner bör ytterligare
demokratiseras.” Deras motstånd mot
militarism leder dem t.ex. till att FN
ska ha ensamrätt på militära insatser
(vilket leder till frågor som: hur ställer
ni er då till Koreakriget eller Irakkriget
1991, eller andra imperialistiska krig
som fått FN:s godkännande?)
Liknande exempel skulle kunna
mångdubblas. Detta är det perspektiv
Fi har: smärre reformer inom det
politiska systemet, attitydförändringar
genom upplysning och bättre beslut
genom att politiker genusutbildas. Att
de tänker sig att detta kommer att leda
till förtryckets upphävande innebär
inte att programmet blir mer radikalt,
bara att illusionerna är större.
Kan Fi bli ett kampparti?
Vi tvivlar inte på att många av medlemmarna vill mer än så, och ser det
här som bara ett första steg. Detta
innebär dock fortfarande att vissa av
medlemmarna vill det, inte att partiet
vill det. Inte heller handlar det om ett
avlägset mål, utan om kampen här och
nu. Fi vill införa öppna gränser, men
organiserar de blockader mot deportationer, eller ens förespråkar det? Flera
av deras medlemmar har demonstrerat
mot nazister, men har partiet något
perspektiv på den kampen? Som att
organisera blockader och självförsvar?
De vill ha en bättre miljö – men ger
de sitt stöd till en radikal miljökamp?
Även om enskilda medlemmar kan
delta i sådana aktioner, måste svaret
bli nej.

Fi kan stödja enskilda strejker när
de har brutit ut, men de har ingen
ståndpunkt om att fackföreningarna
borde bli mer radikala, ingen kritik
mot att fackledningarna är för passiva,
kompromissvilliga eller byråkratiska.
Av allt att döma ser de strejker som
något som naturligt ingår ibland i
den ”svenska modellen”, men det är
ingenting de baserar någon politik på
eller ens förespråkar. Deras kritik begränsar sig till att kvinnolönerna inte
har prioriterats tillräckligt, men detta
ingår inte i något mål att omfördela
från kapitalisterna till arbetarna –
istället betonar de vikten att fackföreningarna måste hålla tillbaka den
totala löneökningen för att inte skapa
inflation.
Vi har därför inga stora förhoppningar om att Fi ska kunna omvandlas
till ett verkligt kampparti. Däremot
finns det en hel del radikalt sinnade
medlemmar i Fi, och om någon som
delar vår kritik ändå tror att partiet
går att förändra i rätt riktning så skulle
vår uppmaning bli: ok, stanna då kvar
och ta kampen för en sådan inriktning. Det som behövs då är ett klart
perspektiv.
Däremot kommer det knappast att
hjälpa att försöka övertyga andra och
sig själv att Fi redan har en inriktning
på klasskamp, eller radikal kamp
överhuvudtaget, eller att partiet har
ett socialistiskt mål och ett program
för hur det kan uppnås. Övertyga dina
kamrater om att det som krävs inte är
ett parlamentariskt reformprogram,
utan något mer radikalt, och skriv om
hela programmet och perspektivtexterna från grunden.
I deras nuvarande form kan de inte
tjäna som vägledning för kamp. Det
är också ytterst osannolikt att en sådan
politisk vändning kommer att kunna
göras utan att ta strid mot den mindre
radikala delen av partiet, som de som
försvarade Soraya Posts agerande som
korrekt, de som inte utesluter regeringssamverkan med FP, och inte minst
Gudrun Schyman.

Oavsett vilken utstrålning hon har
eller hur skicklig hon är som politiker
så är hon inte rätt person att representera ett parti som leder kampen inte
bara mot sexism, rasism, förtryck av
hbtq-personer etc., utan också mot
högerpolitik och hela klassamhället.
Jens-Hugo Nyberg
För noter, se www.arbetarmakt.com
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Teorin om kulturell a
en återvändsgränd i k
Teorin om kulturell appropriering/appropriation (KA) har varit
i ropet under det senaste året.
Uttrycket kan omformuleras till
kulturellt beslagtagande. Inom
den postmodernistiska vänstern
beskriver det föreställningen att
kulturella uttryck hos en
minoritet kan tas över och tömmas på sitt innehåll av medlemmarna i en dominerande kultur.
Därigenom förtrycks undertryckta grupper ännu mer då de
rånas på sin kulturella egendom
. En slutsats blir ofta att det är
progressivt att hålla isär kulturer
och olika grupper. Exploatering
och kulturell stöld är tveklöst
något som ständigt sker under
imperialismen.
Men stämmer det att möten
mellan två ojämlika kulturer
ofelbart leder till att den svagare
kulturen utraderas? Och vilken
väg pekar KA-anhängarna ut för
att förtryckta folk och kulturer
ska nå frihet?
Diskussionen om kulturell appropriering brukar intensifieras i anslutning
till vissa händelser som upprör teorins
förespråkare. Förra året genomförde
den vita artisten Miley Cyrus ett
dansnummer som innehöll så kallat
twerkande. Det är en dansstil som
förknippas med svarta amerikanska
kvinnor och som är inspirerad av vissa
afrikanska dansmönster.
Anhängarna av KA menade att
Miley Cyrus tog över twerkandet från
svarta kvinnor och att det i förlängningen skulle göra dem ännu mer
maktlösa i samhället. En liknande
diskussion rör den så kallade bindin.
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Anklagelser om stöld
Förespråkarna för teorin om KA
invänder i princip mot all kontakt
mellan kulturer, även på individuell
nivå, som inte är jämlik eller sker på
den förtryckta kulturens villkor. Den
här idén låter radikal och appellerar
helt klart till många vänstermänniskor.
Visserligen kanske de måste offra sina
dreads och palestinasjalar men med
hjälp av teorin om KA kan detta offer
ses som en kamphandling.
Så här kan det låta när teorin om
KA ska försvaras, Sara Abdollahi i
SvD:
“Människor i väst konsumerar glatt ‘de
andra’ och deras kultur för att skapa sig
själva på nytt. Glädjen över den konsumtionen sker på bekostnad av andra
kroppar.”
Bloggaren Amra Hasanov uttrycker sig
så här:
“CA syftar på när en person eller
grupp ‘tar över’ eller imiterar delar
av en annan kultur. Det här kan ha
en negativ effekt i situationer där en
dominant kultur tar över och tillämpar
en minoritets kultur och gör den till sin
egen. Kulturell appropriering kan ske på
många olika sätt. Problematiken ligger i
att en kulturell företeelse kan försvinna
och/eller förlora sin mening efter att den
tagits upp av en dominant kultur.”
På bloggen Falskheten, numera integrerad i den intersektionella webbsajten Rummet, skriver Valerie Kyeyune
Backström:

“Eftersom vita MÄNniskor är överordnade alla andra raser på denna jord, har
ni väldigt svårt att förstå att vissa saker
inte är till för er. För färgade kommer
det knappast som en chock, detta har de
flesta av oss fått erfara, om än i olika
grad, från den dagen vi föddes.
Problemet är inte att man som
‘utomstående’ intresserar sig för något.
Problemet är på vilket sätt man gör det.
Och detta är särskilt viktigt när man
kommer ifrån en överordnad grupp.
Problemet är att varje gång vita
‘intresserar’ sig för en kulturyttring eller
liknande tillhörande en annan grupp
intar ni rollen som hungrig gökunge. Ni
skördar frukterna av någon annans arbete; ni puttar ut de andra fågelungarna, tills ni till slut ligger kvar ensamma
och välgödda i boet och hävdar att det
var ni som byggde det.”
På den amerikanska nöjessajten
Seioulbeats skriver bloggaren Ambika
följande om desikultur (med anknytning till den indiska subkontinenten):
“En desitjej som bär något som hör
till hennes kultur ska inte hånas utan
behandlas med respekt, precis som vilken
annan person som helst, och hon ska
definitivt inte behandlas sämre än en
icke-desitjej som tar något från en annan kultur. Samma sak borde gälla för
alla kläder som tillhör en kultur som
inte på länge har haft någon makt.
Till den dagen kommer då båda kan
behandlas likvärdigt ska användning
av bindin förbehållas dem som har det i
sitt arv och de som bjuds in att ta del av
det arvet.
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l appropriering –
i kampen mot rasism
Nu säger kanske några av er: ‘Men
jag känner en indisk tjej som tyckte
att det var helt okej att jag bär bindi.’
Okej. Hon får gärna acceptera att du
bär bindi. Men det är inte poängen.
Poängen är att några människor ur den
kulturen inte finner sig i att du bär den.
Det är kränkande mot dem, eftersom du
inte hedrar deras arv. Du hånar istället
arvet, eftersom du har en bindi i pannan som en trendig accessoar, helt utan
en tanke på syftet bakom bindin. Kanske
har du gått på den nya betydelse objektet
fick när det övertogs från sin kultur.”
(Vår övers.)
Dessa stycken sammanfattar hyfsat
väl vad många av de bärande teserna
i teorin om KA handlar om; motvilja
mot kulturella utbyten som inte är
jämlika, att se vita och svarta som
homogena grupper, uppfattningen att
icke-vita kulturer alltid är svaga och i
ett underläge.

Till att börja med vill jag klarlägga att
den imperialistiska världsordningen
verkligen rymmer ett stort mått av
kulturell diskriminering och förtryck.
En sak som måste fördömas, och
som verkligen förtjänar att kallas för
kulturell appropriering, är regelrätta
stölder av artefakter.
Föremål som finns på museum i
västvärlden bör skyndsamt lämnas tillbaka till de folk som är de rättmätiga
ägarna. Ett annat fenomen är när folk
ur en dominerande kultur använder
attribut från en marginaliserad kultur
på ett hånfullt och nedvärderande sätt.
Att göra sig rolig på förtryckta folks
bekostnad har inget med progressivt
kulturutbyte att göra. Historieförfalskning och osynliggörande gentemot
kulturer som inte tillhör den imperialistiska världen är också entydigt
negativt. Diskriminering och kulturell utplåning måste fördömas och
bekämpas.

Men frågan är om teorin om kulturell
appropriering verkligen har något att
bidra med här, eller om den bara utsår
förvirring om orsaker och lösningar.
Marxister kritiserar det utopiska
Från marxistisk utgångspunkt finns
det mycket att invända mot teorin
om KA. Den uttrycks med radikala
fraser men har implikationer som är
direkt reaktionära. Redan den centrala
utgångspunkten för teorin kan ifrågasättas. KA-teorier utmynnar i en kritik
av all kontakt mellan kulturer där det
finns förtryckande relationer inblandade. Det är en abstrakt princip som
är anpassad efter hur världen borde
se ut, inte hur den faktiskt ser ut, och
har inget med revolutionär eller progressiv politik att göra. Anhängarna
till teorin om KA säger oftast att de
är för blandning mellan kulturer men
deras krav på att det måste ske absolut
jämlikt gör att det blir ett teoretiskt
ställningstagande som inte betyder
något i praktiken.
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Utifrån denna princip är det tveksamt
om det överhuvudtaget är tillåtet med
någon kontakt mellan människor
över kulturella och andra gränser.
Jämlika relationer är sällsynta under
kapitalismen, som ju är ett system som
genomsyras av förtryck och hierarkier.
Logiken i resonemanget är att varje
kategori ska hålla sig på sin egen kant
och det är precis den slutsatsen som
anhängare av KA och identitetspolitiskt inriktade personer drar. Varje kategori ska föra sin egen kamp och hålla
sig inom sitt eget “rum”.
Men kan en socialist verkligen uttala
sig för värdet av kulturella möten som
sker under ojämlika förutsättningar?
En första synpunkt är att dessa möten
är faktum som pågår hela tiden vare
sig vi socialister vill eller inte. En
andra, och viktigare synpunkt är att,
utgången av dessa möten inte är givet
på förhand. Identitetspolitikerna är
postmodernister vilket betyder att de
har pessimismen och uppgivenheten
inbyggd i sin eländiga världsbild. För
dem är de marginaliserade kulturerna
förlorare redan på förhand i ett möte
med medlemmar i västliga kulturer.
Identitetspolitikerna dubbar sig
själva till riddare som ska försvara
de marginaliserade kulturerna. Men
deras förtroende för dessa kulturers
inneboende styrka är inte särskilt stor,
eftersom de tror att det räcker med
att främmande element lånar några av
dess symboler (frisyrer, utsmyckningar,
klädesplagg, musik, osv) för att de ska
vara bestulna och försvagade.
De bortser helt från att utgången
av varje möte är en fråga om kamp
och styrkeförhållanden. Precis som
arbetarna inte är förutbestämda att
förlora konflikter med den andra
sidan, så är inte marginaliserade kulturer det heller.
De är fullt kapabla att slå in kilar
i den dominerande kulturen, att
anamma det värdefulla (och ibland
tyvärr också det mindre värdefulla),
att avyttra det förlegade hos sig själva
och att överhuvudtaget kämpa och gå
framåt utifrån de förutsättningar som
finns här och nu.
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Istället för att ta kamp utifrån
verkligheten som den är agerar
identitetspolitiker och anhängarna
av teorin om KA som utopister som
jagar rena relationer som rensats från
allt förtryck redan innan de grundläggande maktrelationer i samhället som
leder till förtryck har utrotats. För att
verkligt jämlika relationer ska råda
måste kapitalismen, sexismen, rasismen, osv, ryckas upp med rötterna.
Detta inser de flesta anhängare av teorin om KA, men ur den insikten drar
de som sagt slutsatsen att subversiva
strategier måste vara separatistiska.
De inbillar sig nämligen att det går
att skapa slutna miljöer dit förtrycket
inte hittar. Men detta är inte möjligt,
eftersom ingen människa kan reduceras till en identitet baserad enbart
på en viss position i samhället. Om
man tänker sig att man samlar hundra
människor ur en förtryckt kategori
i ett rum så skulle denna församling
snabbt visa sig vara genomskuren av
alla möjliga skillnader i tillgång på
makt och resurser baserat på saker som
kön, sexuell läggning, klass, osv.
Identitetspolitikens anhängare av
KA kan svartsjukt försöka bevaka
slutenheten och renheten hos förtryckta kulturer och grupper så mycket
de vill. De kommer inte komma en
millimeter närmare frigörelse eller
jämlikhet för det. Anledningen är just
att dessa kulturer i sig själva inte är
entydigt jämlika, frihetliga eller progressiva. Alla kulturer är sammansatta
av både reaktionära och progressiva
tendenser. Olika skikt av människor
inom kulturerna tar vanligtvis fasta på
olika sidor av en given kultur.
Mycket grovt uttryckt - verkligen
generaliserat - så kan man säga att de
arbetande klasserna och förtryckta
grupper ofta har visat sig benägna att
ta till sig och förstärka progressiva
delar av de nationella kulturerna, att ta
fasta på demokratiska och solidariska
ideal. Samtidigt har mer privilegierade
skikt haft en tydlig tendens att konservativt hålla fast vid traditioner som
upprätthåller sociala skillnader.

Anhängarna av teorin om KA visar
inga insikter om hur splittrade
nationella kulturer är (trots att de i
andra sammanhang gillar att svänga
sig med begrepp ur den småborgerliga
intersektionella teoribildningen).
Genom att slå vakt om nationella
kulturer som helhet så betyder det
per definition att anhängarna av KA
bidrar till att försöka frysa dem i ett
statiskt tillstånd av jämvikt mellan de
progressiva och reaktionära tendenserna. Marxister däremot önskar största
möjliga blandning mellan nationella
kulturer så att olika kämpande skikt
och progressiva tendenser ska mötas
och förstärka varandra och bidra till
framväxten av en global revolutionär
kultur som överskrider alla nationella
känslor.
Kulturer är sammansatta
En sådan internationalistisk förening
är inte möjlig med teorin om kulturell appropriering som grund, eller
identitetspolitik överhuvudtaget.
Anhängarna av den linjen ser omedelbart ett hot i att en vit person närmar
sig en förtryckt kulturs aktivitet. Deras
teoretiska utgångspunkter gör dem
oförmögna att se möjligheten av att
många vita, potentiellt majoriteten,
faktiskt kan befinna sig mer eller mindre i opposition mot delar av den egna
kulturen och systemet. Istället för att
hånfullt stöta bort vita personer som
börjar lösgöra sig från de inskränkta
och chauvinistiska dragen i sin kultur
borde varje antikapitalist välkomna en
sådan utveckling.
Självklart ska ingen vara naiv om
hur en sådan process kommer att
se ut. Bland skribenter som skriver
kritiskt om förekomsten av kulturell
appropriering finns rikligt med exempel på vita personer som på ett ganska
tanklöst sätt använder sig av diverse
attribut som tillhör den ena eller andra
icke-vita kulturen. Förhållningssätt
som är irriterande eller till och med
sårande går att komma till rätta med
utan kulturell sekterism. Sådant botas
genom mer, inte mindre, ömsesidig
kontakt.
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Kunskap och insikter är bäst när det
gäller att nyansera stereotypa uppfattningar från någon som faktiskt
vill lära sig - vilket innebär att upplysning inte är effektivt mot verkliga
rasister och förtryckare.
Samtidigt som anhängarna av KA
på ett onyanserat sätt klumpat ihop
alla vita till en gemensam grupp gör
de samma sak med medlemmarna i
den “autentiska” kulturen. De pratar
ofta om att den underpriviligerade
kulturen ska ge sitt godkännande till
användandet av olika attribut utanför
den egna kulturkretsen. I praktiken
blir det då en fråga om vilka skikt
och personer inom en kultur som ska
tillåtas vara dess språkrör. I allmänhet
tenderar det i praktiken att handla om
de skikt som besitter makt inom en
given kulturell gruppering.
Om identitetspolitikerna letar
efter folk som ska bekräfta deras egna
förväntningar om ortodoxa försvarare
av det “äkta” så kommer de oundvikligen dras till mer konservativa
skikt inom kulturerna snarare än till
moderna och utåtriktade krafter.
De som pratar positivt om KA har
en minst sagt blåögd syn på de så
kallade autentiska kulturerna. Det är
självklart att flesta av dessa befinner
sig under imperialistisk dominans och
därför kan sägas vara förtryckta. Men
det betyder inte att de själva inte är
förtryckande eller att de skulle sakna
sådana historiska rötter. Det betyder
inte heller att alla icke-vita kulturer är
exploaterade.
En del menar till exempel att den
svenska schlagerartisten Yohio håller
på med kulturell appropriering i
förhållande till japansk kultur när han
använder japanska uttryck och kläder
i sitt scenuttryck. Men Japan är en
internationellt ledande imperialistisk
makt med ett synnerligen blodigt
förflutet. Vi behöver bara påminna om
den sadistiska masslakten i Kina under
andra världskriget som ett exempel.
Det är alltså inte fråga om att Yohio
ger sig på vad man i traditionell mening brukar kalla en förtryckt kultur
(som t.ex. ursprungsfolken i Amerika).

Vad anhängarna till teorin om KA
gör genom att förminska den roll
som Japan spelar internationellt. De
mörkar det landets förtryckande och
imperialistiska roll – Japan förvandlas
till ett offer när det i själva verket är
en aggressiv imperialistisk makt på
uppgång. Detsamma kan för övrigt
säga om just Kina. Chauvinismen
mot Kina och Japan utvecklas i allt
högre grad till att vara ett uttryck för
motsättningen till rivaliserande makter
snarare än diskriminering av förtryckta
folk.
Andra kulturer som verkligen är undertryckta idag var det inte historiskt.
När identitetspolitikerna försöker
konservera dem i sin nuvarande form
bortser de från att dessa kulturer i stor
utsträckning själva har formats genom
att vara erövrande och förtryckande
vid en given tidpunkt. I Sydamerika
finns vissa rester av den gamla
inkakulturen kvar.
Men inkafolket var ett krigiskt
erövrarfolk som la andra folk under
sig. När fattiga och undanskuffade
människor i Anderna håller fast vid
vissa drag från den kulturen slår de
vakt om något som en gång i tiden var
förtryckande, t.ex. språket quechua
(som för övrigt innehåller en mycket
stor mängd inlånade ord från spanskan).
Identitetspolitikerna har också en
helt orealistisk syn på hur kontakten
mellan olika kulturer faktiskt har sett
ut. Får en vit person ta sig friheten att
utöva andinsk musik utan att be om
lov först? Det borde ju vara ett solklart
fall av kulturell appropriering. Men
den “traditionellt indianska” andinska
musiken bygger på instrument som
spanjorerna tog till Amerika, som t.ex.
klarinetten.
Charangon är ett i det närmaste obligatoriskt inslag i denna “autentiska”
kultur. Men charangon tillverkades
först på 1700-talet i det spanska
Peru och är ett instrument som anses
härstamma ur stränginstrument som
spanjorerna tog med sig. Dagens andinska musik är alltså en hybrid som
uppstått ur mötet mellan något som
fanns innan spanjorerna kom och

de influenser som kolonisatörerna
hade med sig, ur mötet mellan förtryckare och förtryckta. Det “vita” finns
alltså redan starkt närvarande i det här
“färgade” kulturella uttrycket som av
många anses ytterst ursprungligt och
äkta.
Att hindra en enskild vit person från
att lyssna på eller utöva den musiken
blir en paradoxal förnekelse av kulturens egen bakgrund. Dessutom är
det så att det möte som skapade den
här autentiska kulturen, som verkligen tillämpas och försvaras av stora
folkliga skikt, var raka motsatsen till
jämlikt.
Den andinska kulturen har snarast
fötts ur ett av de mest ojämlika
mötena under de senaste 500 åren,
nämligen ur ett stort folkmord. Det
visar på en paradox. En reaktionär
utveckling kan ibland ha progressiva
eller åtminstone icke-reaktionära bieffekter. Utveckling är sällan rätlinjig.
Att använda kravet på jämlikhet som
ett absolut kriterium för när kulturellt
utbyte får ske framstår mest som
önsketänkande. Världen är inte jämlik
- tyvärr - men det kan inte få vara ett
hinder för att kulturer blandas och utvecklas enligt de faktiska förutsättningar som finns.
Den kulturella utvecklingen under
de senaste århundradena visar också
att det inte finns någon entydigt enkel
rånare-rånoffer relation mellan tredje
världen och de imperialistiska länderna i kulturell mening. Den grundläggande relationen handlar förstås
om exploatering och förtryck. Men det
beskriver inte allt.
Det finns också ömsesidigt kulturellt
utbyte som även kan vara på den
förtryckta kulturens villkor. Där det
finns exploatering och förtryck finns
det förstås motstånd, och detta skapar
utrymme för egen kulturell utveckling, som även innehåller influenser
från förtryckarna. Det här ser inte
anhängarna av teorin om KA. De
pådyvlar de marginaliserade kulturerna en ensidig offerroll som saknar
täckning i hur folklig marginaliserad
kultur faktiskt har utvecklats.
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Om deras linje blir dominerande
kommer det framförallt leda till att
framtida hybrider och nya mönster aldrig kommer att bli till. Men kontakter över de kulturella gränserna kommer att fortsätta. De förtryckta folken
kommer att leva ut sina kulturer som
de vill oavsett i vilken utsträckning
några vita väljer att låna attribut från
dem, och de kommer att ta till sig det
de finner värdefullt hos andra. Det
finns ytterligare exempel att hänvisa
till som talar för att det faktiskt är på
detta vis.
Anhängare av teorin om KA hävdar
ofta att kulturella lån från vad de anser
är förtryckta kulturer rentav försämrar
de förtryckta kulturernas position.
Bloggaren Amra Hasanov igen:
”Frågan jag får ofta: men om jag bara
vill hylla en kultur? Visa upp den? Normalisera? Är det inte bra att kulturer
blandas?
Jag undrar: varför ska andra hylla
min och andras kulturer? Kan inte jag
få göra det själv? ‘Hyllning’ av andra
kulturer är problematiskt just för att jag
inte har möjligheten att hylla min egen
utan att mötas av fördomar, rasism och
stereotyper som svar.”
Det här argumentet återkommer
också kring vitas lån av typiskt svarta
uttryck – medan vita kan hyllas för att
ha dreadlocks, eller ”ghetto”-kläder,
blir svarta diskriminerade om de har
samma attribut. Det stämmer säkert.
Men det KA-förespråkarna inte lyckas
förklara är på vilket sätt den rasistiskt
laddade diskrimineringen av svarta
som t.ex. har dreads förvärras av att
vita som bär dreads inte kritiseras.
De ställs inför två fenomen, som
hänger ihop: icke-vita som använder
sig av attribut x kritiseras och utsätts
för rasism, vita som använder sig av
samma attribut hyllas. Ur ett KA-perspektiv är lösningen på detta att vita
ska avstå från att använda attributet, i
något slags missriktad solidaritetshandling som ju på intet sätt förminskar
diskrimineringen för icke-vita.
Det avslöjar identitetspolitikens pessimism och oförmåga att staka ut en
väg för kamp.
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Naturligtvis diskrimineras förtryckta
grupper på många områden – men
för marxister är det rätta svaret här
gemensam kamp mot alla sådana diskriminerande uttryck, inte att de som
inte diskrimineras ska avstå från integrering och vissa kulturella uttryck.
Ett exempel är den konstnärliga
strömning som kallas naivismen –
Paul Gauguin tahitiska influenser
medverkade till denna riktning, som
påverkade modernismen i stort, vilken
i sin tur har haft många progressiva
effekter i hela världen, inklusive i den
tredje världen. Under efterkrigstiden
har det förekommit kontroversiella
gestaltanden av Jesus som svart, i
gaymiljöer, mänsklig och så vidare.
Gauguin föregick allt det här redan
på 1800-talet genom att måla en
svart Kristus, vilket får betraktas som
en modig antirasistisk handling av
någon som kom till Tahiti från väst
(Frankrike) men som samtidigt hade
påbrå från tredje världen genom sin
peruanska mor.
Gauguin kom från väst. Han var
relativt privilegierad och betraktade
tahitierna utifrån, det var oundvikligt.
Men representerade han imperialism
och exploatering på samma sätt som
arkeologiska tjuvar eller exploaterande
multinationella storföretag?
Om anhängarna av KA ska vara
konsekventa så måste de ju se det så.
Men för en marxist berikade Gauguin
världskulturen, och i den ingår bland
annat tahitierna själva. Tahitiernas
undertryckta position i världssystemet
beror i mycket liten grad på Gauguins
tolkningar av dem. Den hänger däremot ihop med hur världskapitalismen
fungerar politiskt och ekonomiskt.
Rock’n’rollens frigörande kraft
Ett annat viktigt historiskt exempel
som talar emot teorin om kulturell appropriering är rock’n’rollens utveckling
i USA och världen. De exakta detaljerna kring rock’n’rollens utveckling
kan vi lämna därhän. Det råder hur
som helst inget tvivel om att rötterna
ligger i bluesen, som i sin tur var en
tydligt afroamerikansk musikstil. Så
småningom började svarta artister att
utveckla bluesen, först till rhythm and
blues och sen till rock’n’roll.

Många anser att den första genuina
rock’n rollåten som spelades in på
skiva var ”Rocket 88” från 1951, med
de svarta artisterna Ike Turner och
Jackie Brenston. Rockliknande låtar
och skivor hade trots det gjorts i åratal
av svarta artister innan 1951 och det
är sannolikt helt omöjligt att egentligen säga vem som var först. Det råder
dock ingen tvekan om att det handlar
om svarta artister.
USA var fortfarande extremt rassegregerat i början på 1950-talet. Men
sociala och politiska processer var samtidigt i färd med att underminera just
den formen av rasistisk maktutövning.
Det var under de omständigheterna
som några vita artister och deras
skivbolag plockade upp rock’n’rollen,
som snabbt fick ett kommersiellt genomslag hos den unga vita publiken.
Vita personer som Bill Haley, Jerry
Lee Lewis och Elvis Presley blev megastjärnor genom att i stor utsträckning
helt enkelt spela in och ge ut exakt
samma låtar som svarta artister redan
hade gett ut före dem. De gjorde sina
karriärer utan att ge något nämnvärt
erkännande till de svarta musiker som
de grundade sig på. Rock’n’rollens
födelse skulle alltså med lätthet kunna
ses som ett praktexempel på kulturell
appropriering. Vita artister stjäl en
svart musikstil såväl som enskilda låtar
och inhöstar pengar och berömmelse.
Man behöver inte vara anhängare
av teorin om KA för att se oärligheten
och det tjuvaktiga i det som blanda
andra Presley och skivbolagsfolket
runt om kring honom gjorde under 1950-talet. Frågan är om konsekvenserna av denna tjuvaktighet är
sådana att rock’n’rollens födelse går att
använda som bekräftande exempel på
teorin om kulturell appropriering.
På ytan tycks rock’n’rollens födelse
bekräfta att när vita dyker upp för att
använda sig av icke-vita kulturella uttryck under ojämlika omständigheter,
är det till den färgade kulturens nackdel. Så vad hände då när rock’n rollen
även fick ett vitt ansikte? Även om de
första vita rock’n’roll-artisterna inte
hade några egna progressiva avsikter
finns det goda skäl att argumentera för
att det de gjorde hade betydligt fler
progressiva konsekvenser än förtryckande och reaktionära.
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Till att börja med flätades deras
handlingar in i ett större skeende
som innebar sammanbrottet för den
formella rassegregationen. Redan
tidigare, under jazzens storhetstid,
hade vissa skikt av vita lyssnat på
svart musik. Men rock’n’rollen hade
betydligt större genomslag än jazzen
och bidrog därför till att börja bryta
ner många vitas fientlighet mot “det
svarta”. Elvis hånades ofta i början av
sin karriär för att vara en “vit neger”.
Men när rocken spred sig tyckte fler
vita ungdomar att det inte längre var
så farligt att förknippas med ett från
början afroamerikanskt uttryck.
Istället för att enbart fokusera på
att en känsla av att ha blivit kollektivt
“bestulna” på sin kultur fortsatte många etablerade och nya svarta artister att
spela rock’n’roll och blev i allra högsta
grad medverkande som spjutspetsar och pionjärer i rock’n’rollens
förvandling till allamerikanskt och
internationellt massfenomen.
Några av de mest kända svarta artisterna som fick framgångsrika karriärer
i den här vevan var förstås Chuck
Berry, Little Richard och Bo Diddley.
Bakom och efter dem kom sen en
massiv våg av svarta artister som från
och med 50-talet och framåt kunde
räkna med en mycket större publik
och större inkomster än vad som
hade varit möjligt för svarta artister
innan fusionen mellan vita och svarta
rock’n’rollare.
Under 1960-talet utvecklades
rock’n’rollen till det bredare fenomenet
rock. Flera av de största vita namnen
under den eran, som Rolling Stones
och Bob Dylan, upprepade det Presley
och Haley hade gjort, det vill säga,
de tog mer eller mindre rakt av svarta
artisters låtar och spelade in de själva,
fick stora hittar och blev mångmiljonärer. Skillnaden var att de inte
dolde detta utan stod för det och gav
de svarta artisterna sitt rättmätiga
erkännande.
De spelade också tillsammans med
svarta musiker. Bob Dylan var dessutom personligen involverad i medborgarrättskampen under 60-talet.
Sett till relationerna specifikt inom
musikindustrin var detta ytterligare en
avgörande vändpunkt som bidrog till
att minska stigmatiseringen av svarta

musiker och svart musik. En rad olika
svarta artister och musikstilar kom
fram och erövrade inte bara USA utan
stora delar av världen.
Den mer grundläggande förklaringen till den här utvecklingen låg
förstås inte i att välvilliga vita artister
bidrog till att ge svarta artister en
plattform. Den avgörande drivkraften
utgjordes av den svarta kampen i samhället under 1950-, 60- och 70-talen
samt andra progressiva rörelsers kamp,
framförallt rörelsen mot kriget i
Vietnam.
Den kampen ändrade på styrkeförhållandena och gjorde slut på den
gamla formen av rassegregering.
Men rocken, spelad av både vita och
svarta, utgjorde i stor utsträckning
ledmotivet till den här kampen och
artisternas agerande både påverkade
och påverkades av kampen. Rocken
var i sig självt upprorisk och bidrog
till att lösgöra en hel generation i väst
från ett antal reaktionära normer och
föreställningar.
Det går alltså att beskriva rockmusikens utveckling från en viss tidpunkt
som ett fall av kulturell appropriering.
Det anmärkningsvärda är att det inte
alls ledde till det som teorins förespråkare säger att det ska leda till om
mötet sker mellan två parter som inte
är jämlika. Istället för att beröva och
förminska den förtryckta gruppens
kultur bidrog mötet istället till att
vitalisera och sprida den.
Förtrycket ökade inte, utan minskade, och svarta har sedan dess flyttat
fram sina positioner ordentligt.

Det är inte samma sak som att det
inte fortfarande finns mycket rasism
och diskriminering, men situationen
är radikalt förbättrad jämfört med
50-talets USA.
Exemplen med rock’n’rollens utveckling, naivismen och den andinska
kulturen visar empiriskt att identitetspolitikerna är fel ute när de säger
att förtryckta kulturer automatiskt
hotas av att medlemmar i en mer
privilegierad kultur använder dess attribut. Givet vissa omständigheter kan
det faktiskt till och med gynna såväl
den förtryckta gruppen såväl som den
kulturella och politiska utvecklingen
i stort.
En av de viktigaste faktorerna är
som vi har sett hur den förtryckta
gruppen själv förhåller sig till den kulturella approprieringen. Om dagens
identitetspolitiker hade haft ett starkt
inflytande bland svarta i USA på
1950- och 60-talen hade de dragit en
gång en kampanj av fördömande mot
Presley, Haley, med flera. De skulle
också ha förordat en fortsatt ghettoisering av bluesen, rock’n’rollen osv.
Nu existerade de som tur var inte
överhuvudtaget. De dominerande
politiska riktningarna bland afroamerikaner var istället för integration på ett eller annat sätt vilket gjorde
att de såg öppningen i att vita började
intressera sig för deras kultur. De
fångade tillfället och lyckades till sin
egen fördel bryta ner många barriärer,
istället för att vidmakthålla dem, som
identitetspolitikerna vill göra.
Eduardo Montero

De dominerande politiska riktningarna bland
afroamerikaner var istället för integration på
ett eller annat sätt... De fångade tillfället och
lyckades till sin egen fördel bryta ner många
barriärer, istället för att vidmakthålla dem,
som identitetspolitikerna vill göra.
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90 år sedan Lenins död:

Vad återstår av bolsjevismen?
Förra året var det 90 år sedan
Lenin (Vladimir Iljitj Ulanov)
dog. Lenin var en av marxismens
främsta företrädare och en av den
kommunistiska rörelsens främsta
ledare. Till skillnad från sina
föregångare Marx och Engels fick
Lenin möjligheten att leda en
segrande socialistisk revolution.
Kombinationen av praktisk revolutionär verksamhet och teoretisk
utveckling av marxismen var
något som blev Lenins särmärke.
Frågan om vad som återstår av
bolsjevismen är befogad efter den
kanonad inte bara mot Stalin och
stalinismen utan också mot Lenin,
bolsjevismen och oktoberrevolutionen
som utlöstes av stalinismens sammanbrott för 25 år sedan. Kören av
reaktionärer och liberaler har stundom
varit öronbedövande. Intellektuella
som tidigare betraktat sig som socialister, kommunister eller marxister
har dragits med i kampanjerna mot
”kommunismen”. Avböner och ”uppenbarelser” har duggat lika tätt som
bekännelserna till trossatsen att den
borgerliga demokratin (parlamentarismen) utgör historiens kulmen.
Men klasskampen kommer inte att
ersättas av en strid om tolkningar av
historiska händelser. Kapitalismen
kommer – och är i ständigt full färd
med – att dementera många av de
lögner och illusioner som saluförs av
bourgeoisiens ideologer. Exemplen blir
fler och fler: det fullständiga misslyckandet för USA-imperialismens försök
att möblera om i Mellanöstern har
lett till otaliga människors död, och
nu senast till att de mest reaktionära
krafterna i länder som Irak och Syrien
befäster sin ställning; den kapitalistiska ekonomin befinner sig ständigt
på väg mot en ny och omfattande kris;
de västeuropeiska välfärdsstaterna är i
fritt fall, och många av de reformer
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som arbetarrörelsen tillkämpat sig
avskaffas eller urholkas successivt.
Risken för en ny antikommunism av
samma slag som under 50-talet kan
givetvis inte uteslutas, men parallellerna är inte många. Stalinismens sönderfall har inte bara temporärt försvagat
arbetarklassen i internationell skala,
den har även frigjort klasskampen i
många länder och lagt grunden för ett
omfattande motstånd. Det kommer
inte att vara så lätt att sprida antikommunismens evangelium bland arbetare
och löntagare som tidigare.
Effekten är dock en annan – och
ingen bör sväva i tvivelsmål om att
detta är en medveten avsikt – när
Lenin, Trotskij och deras kamrater
betecknas som massmördare. Oktoberrevolutionen 1917 är hittills den
enda av 1900-talets revolutioner där
arbetarklassen själv aktivt deltog i och
organiserade maktövertagandet. Om
inte ens den revolutionen ledde till
något annat än koncentrationsläger
och förtryck, vad återstår då av alla de
löften som arbetarnas revolution bar
på?
Det nya material som historikerna
kan arbeta med efter stalinismens fall
kommer att hålla dem sysselsatta under lång tid. Många tidigare så kallade
”fakta” måste kanske omprövas eller
omtolkas och det kan inte råda någon
tvekan om att revolutionära socialister
ständigt måste vara beredda att ändra
sina uppfattningar om historiska
förlopp, ifall de gamla visar sig ha
varit grundade på felaktigheter eller
förlegade analyser. Det behöver inte
betyda att vi måste omvärdera allt,
från början till slut.
Trots allt som påstås finns det ingen
som helst anledning att ändra uppfattning om vare sig Lenin, bolsjevismen eller oktoberrevolutionen. Den
senare bör fortfarande betraktas som
vår revolution, den första segerrika
arbetarrevolutionen i världen, och den
politiska riktning – bolsjevismen –

som stod i spetsen för den har fortfarande mycket att lära oss revolutionära
socialister. Vi måste givetvis försvara
oss själva, våra uppfattningar och den
tradition vi gjort till vår egen, men det
räcker inte. Ett historiskt arv, det kan
vara teoretiskt eller praktiskt – eller
båda delarna, som i Lenins fall – kan
inte behandlas som om det är oföränderligt, som om det inte påverkas av
samhällsutvecklingen, klasskampen
eller andra förändringar.
Trotskismen – bolsjevismens organiska fortsättning
När Lenin 1917 skrev Staten och
revolutionen var det inte av strikt
teoretiskt eller historiskt intresse. Det
var den konkreta situationen i Ryssland, och de uppgifter som bolsjevikerna stod inför, som drev Lenin att
gå tillbaka till föregångarnas skrifter
och kamp för att på nytt definiera och
modifiera det strategiska målet. På
samma sätt måste vi idag, liksom efter
varje vändning i historien, göra en
översyn och summera var vi står.
Därför är det nödvändigt att
försöka summera vad som fortfarande
är livskraftigt i det arv som Lenin,
bolsjevismen och oktoberrevolutionen
fortfarande utgör. Lenin kom att
prägla bolsjevismen så till den grad att
när vi talar om arvet efter Lenin och
bolsjevismen är det inte särskilt lätt
att skilja de två åt. Det finns knappast
heller någon anledning att ens försöka.
När Kommunistiska Internationalen
i början av 1920-talet generaliserade
lärdomarna av oktoberrevolutionen
och formulerade ett antal bärande
element i leninismen var det ett försök
att skilja det specifikt ”ryska” från
det som var tillämpbart även i andra
länder. Det var en summering som
avbröts 1924 och som därför förblev
partiell.
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Den trotskistiska traditionen försökte
under 1930-talet att formulera leninismens kärna utifrån den byråkratiska
kontrarevolutionen i Sovjetunionen.
Idag utgör bolsjevismen i sig inte
längre en tillräcklig grund för revolutionär politik. Dess kärna inarbetades
i och assimilerades av trotskismen
under 30- och 40-talet. Trotskismen
kom att inkorporera arvet efter bolsjevismen och någon separat politisk
strömning som inte är trotskistisk men
bolsjevikisk har därefter inte existerat.
Ett av dessa försök var när Trotskij i
skuggan av Moskvarättegångarna gång
på gång i olika texter sammanfattade
vad som fortfarande var bärkraftigt i
det leninistiska arvet. I Stalinism och
bolsjevism (augusti 1937), skriven
mitt under stalinismens mordorgie
mot gamla bolsjeviker och socialister,
hävdade Trotskij att arvet efter bolsjevismen var absolut nödvändigt för
att den tidens revolutionära socialister
skulle kunna förbereda sig inför framtida strider.
Han menade att bolsjevismen
(leninismen) är ”den enda möjliga
formen av marxism för denna epok.”
I polemik mot stalinismen, socialdemokratin och ultravänstern skisserade
Trotskij bolsjevismens landvinningar
för socialistisk teori och praktik.
Trotskij avvisar alla försök att slå in
kilar mellan bolsjevismen under Lenin
och dess trotskistiska efterföljare:
Fjärde Internationalen/trotskismen är
”en organisk utväxt av bolsjevismen”,
dvs. trotskismen växer fram som
försvarare av och fullföljare av den
analys som Lenin formulerar redan
i 1920-talets början om sovjetstaten
som en ”arbetarstat med byråkratiska
deformationer”.
Därför kan såväl Trotskij som dagens
revolutionära socialister med goda skäl
hävda att vår rörelse är en fortsättning
av den självkorrigerande rörelse som
utgick från bolsjevismen själv som en
reaktion mot revolutionens urartning.
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Värdefulla element i arvet efter Lenin
Vilka punkter i arvet efter Lenin
har fortfarande aktualitet idag? Min
ambition är inte att ge en fullständig,
”korrekt”, lista med leninismens ännu
aktuella beståndsdelar, utan istället
försöka lyfta fram de punkter som
idag framstår med särskild tydlighet
som värdefulla element i arvet efter
Lenin.
En av vår tids avgörande frågor
i den internationella politiken där
Lenins teoretiska arv har en osedvanlig aktualitet är frågan om nationella
minoriteters rättigheter. Balkan slets
under ett decennium sönder av hat
mellan olika nationaliteter, flera afrikanska länder slits sönder av konflikter
mellan olika folkgrupper, delar av det
gamla stalinistiska imperiet bubblar
ständigt av nationella motsättningar,
nu senast i Ukraina. Även i Västeuropa
finns starka regionala rörelser som vill
bryta loss delar av gamla stater (Katalonien, Skottland).
Vad återstår att göra när nationaliteterna väl står mot varandra, när majoritetsbefolkningen med tvång eller
våld försöker hålla kvar minoriteten
inom samma statsbildning? Räcker
det med att hänvisa till folkrätten eller
till alla staters rätt till suveränitet?
Utifrån en borgerlig ståndpunkt räcker
det gott och väl, men inte utifrån
arbetarklassens och socialismens
ståndpunkt.
Om en nationell minoritetsgrupp
till sin majoritet inte längre vill vara
kvar inom en stats gränser, måste revolutionära socialister erkänna och stödja
deras rätt att bilda en egen stat. Vi gör
det inte för att underblåsa nationalismen, utan tvärtom för att få undan
det nationella förtrycket som en faktor
i klasskampen, för att klassmotsättningarna ska framstå i naken dager. Just
den ståndpunkten var Lenin pionjär
för. Han polemiserade mot andra
marxister som hävdade att nationella
frågor inte borde bekymra socialister
(Rosa Luxemburg m.fl.).

Lenins analys av imperialismen i
Imperialismen som kapitalismens
högsta stadium, den berömda boken
från 1916, bygger förvisso på arbete
som tidigare utförts av andra marxister
som Hilferding och Bucharin, men
den är trots sin underrubrik (”Populär
studie”) inte bara en popularisering.
Den lilla boken om imperialismen
utgör Lenins enda försök att göra
en avrundad vetenskaplig analys av
epoken.
Den skrevs för att frilägga de ekonomiska orsakerna till första världskriget. Lenin lyckades också verkligen
förklara varför krigets imperialistiska
karaktär inte, som Kautsky trodde,
berodde på irrationella beslut av vissa
borgare, beslut som därmed kunde
korrigeras, utan var en konsekvens av
kapitalismens övergång i imperialism.
Trots sina uppenbara svagheter kom
Lenins bok att bli ett viktigt vapen i
den teoretiska kampen för att klargöra
orsakerna till moderna krig. Den
utgör också fortfarande en självklar
referens och utgångspunkt för senare
tiders marxistiska analyser av imperialismen. Det är fortfarande en viktig
uppgift för dagens marxister att mot
bakgrund av hela debatten om globaliseringen förnya och vidareutveckla
den analys av imperialismen som utgår
från Lenin och den marxistiska diskussionen i början av 1900-talet.
Under kampen mot opportunismen
och förborgerligandet i den europeiska arbetarrörelsen i seklets början,
bekämpade Lenin, Luxemburg och
andra inom den socialdemokratiska
vänstern ett nytt fenomen: socialister
som försökte rättfärdiga den frambrytande imperialismen. Med socialistiska
fraser godkände de imperialisternas
rätt att ”civilisera” det vi idag kallar tredje världen. I samband med
oppositionen mot denna tidiga form
av socialimperialism, fick Lenin upp
ögonen för den kamp som fördes av
folken i främst Asien och Afrika mot
imperialismen.
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Lenins och bolsjevismens betydelse
för den socialistiska, och senare den
kommunistiska, rörelsens spridning
utanför Europa är oändlig. Kontrasten
mellan den andra internationalens
samling av alltmer statsmannaliknande
ledare för europeiska arbetarpartier
och Kommunistiska internationalens
appeller till arbetarna och bönderna i
tredje världen om kamp mot imperialismen är talande. Skillnaden mellan
revolutionärer och ledarna för dagens
socialdemokratiska partier är lika
tydlig eller ännu tydligare idag när det
gäller inställningen till imperialismens
härjningar.
Lenin var i första hand inte visionär
utan realpolitiker. Hela hans temperament var inriktat på att uppnå
resultat. Lyriskt visionära utsvävningar
låg inte för honom. Inte desto mindre
formulerade han utifrån den marxistiska traditionen en teori och en vision
om arbetarstaten som inte utan fog
kallats för en frihetlig leninism.
I Staten och revolutionen skisserade
Lenin den väg som arbetarna måste slå
in på om de ska kunna bygga socialismen. Tvärtemot vad många tror var
det centrala i Lenins uppfattning om
revolutionen inte våldet. Vem som
kontrollerade våldsanvändningen i
samhället var av avgörande betydelse,
men för att det gamla samhället skulle
kunna avskaffas var det inte nog med
att ta över det gamla statsmaskineriet.
Här utgjorde Marx analys av Pariskommunen en självklar utgångspunkt
för Lenin.
Den gamla, borgerliga statsapparaten måste förstöras, utplånas
som en makt åtskild från befolkningen, hävdade Lenin. Målet var de
arbetandes frigörelse och självstyre.
Makten måste omedelbart överföras
i folkets händer. De gränser som den
borgerliga demokratin, parlamentarismen, satt upp för demokratin, måste
genombrytas med hjälp av institutioner av ett principiellt annorlunda slag,
en ny typ av makt, rådens makt. Lenin
var inte emot parlamentet därför att
det är demokratiskt, utan därför att
det är odemokratiskt.

Målet var den producerande befolkningens självstyre, men så länge
efterblivenheten och fattigdomen
rådde var även arbetarstaten i viss
mening borgerlig. Arbetarstaten måste
prioritera mellan olika gruppers
grundläggande behov och fick därmed
en borgerlig funktion.
Bolsjevikerna lyckades leda in Rysslands sönderfall i socialistiska banor
och upprättade en tillfällig plattform
för världsrevolutionen. Sönderfallet
var redan ett faktum innan revolutionen. Böndernas kamp mot godsägarna för att överta jorden skulle ha
fortsatt oavsett oktoberrevolutionen,
liksom arbetarnas kamp mot kapitalet.
Den som tror att en rysk idyll efter
tsarens abdikation störtades i fördärvet
av ondsinta bolsjeviker, är hopplöst
okunnig.
Man ska inte glömma att många
historiker är helt övertygade om att
bolsjevikerna vann inbördeskriget huvudsakligen på grund av att bönderna
visste att Lenins regering hade berövat
godsägarna jorden och överlämnat den
till bönderna själva.
Den stora tragedin, och samtidigt
förklaringen till urartningen redan i
början av 20-talet, är att arbetarklassen
inte förmådde upprätthålla den regim
som den själv fört till makten. Proletariatet decimerades kraftigt under inbördeskriget och många arbetare drogs
in i administrerandet av arbetarstaten.
Partiet kom att ersätta, substituera,
proletariatet som härskande klass.
Arbetarregimens öde beseglades när
ingen räddning stod att få från den
europeiska revolutionen.
Lenin och andra bolsjevikledare var
medvetna om delar av den ödesdigra
processen, men förstod inte dess vidd.
Inte desto mindre utkämpade Lenin
sin sista strid mot olika aspekter av
Stalins politik och för att få honom
avsatt. Vad vi eventuellt kan anklaga
Lenin och andra bolsjeviker, inklusive Trotskij, för, är att de alltför lätt
övergav den ”frihetliga” leninismen till
förmån för nödvändiga åtgärder som
pekade i en helt annan riktning. Lenin
och många bolsjeviker gjorde alltför
lätt en dygd av nödvändigheten.

Det är därför som vi under inbördeskriget och därefter – när
arbetarklassen i hög grad inte längre
agerar som klass – ibland finner uttalanden och påståenden av Lenin och
andra om partiet som den naturliga
och givna utövaren av klassens herravälde.
Den som tror att Lenin skrev Staten
och revolutionen enbart för att ”lura”
arbetarna, att han egentligen inte var
särskilt övertygad om sin vision av
framtidens arbetarstat, att han skickligt lyckades dölja sina diktatoriska
böjelser, uppvisar bara en hopplös
idealism. ”Teorin” om en leninistisk
arvsynd – uttryckt i Vad bör göras?
– som många antikommunister tror
kan förklara några av århundradets
viktigaste händelseförlopp, duger inte
till att förklara någonting, inte ens
Lenins person.
Revolutionära socialister identifierar
sig inte i första hand med bolsjevikernas praktiska handlande, även om vi
i huvudsak solidariserar oss med det,
utan med bolsjevikernas och Lenins
program. En mycket omstridd punkt
i Lenins idéer är frågan om förtruppspartiet och dess organisationsprincip – den demokratiska centralismen.
Många socialistiska kritiker av Lenins
partiteori har helt enkelt inte förstått
den, eller också uppfattar de den som
oacceptabel av personliga och individualistiska skäl.
Lenins utgångspunkt var det faktum
att arbetarnas klassmedvetande kännetecknas av olikmässighet. Endast en
mindre del av arbetarklassen förstår
under ”normala” förhållanden klassens
ställning i samhället, dess historia, dess
behov i objektiv mening, och kanske
inte ens alla de medvetna arbetarna
har klart för sig vilken väg klassen som
helhet bör slå in på för att förbättra
sin ställning och slutligen förändra
den i grunden.
Sammansmältningen av de klassmedvetna arbetarnas kamp och
erfarenheter och deklasserade intellektuellas teoretiska utformning av
socialismen, är kärnan i Lenins teori
om det revolutionära partiet.
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Det är, med andra ord, nödvändigt
att organisera de mest medvetna i en
särskild organisation för att de, med
gemensamma ansträngningar, ska
kunna påverka klassen i dess helhet.
Annars drunknar deras erfarenheter
i de mångas okunnighet, fientlighet
eller ointresse. Bolsjevismen och dess
efterföljare har alltid strävat efter
programmatisk homogenitet, inte att
förväxla med monolitisk enhet.
Ett revolutionärt parti organiseras
alltid – vilket fortfarande stöter
många socialister – uppifrån och ned.
Programmet definierar vilka som kan
tillhöra organisationen och utgör det
”kontrakt” medlemmarna sluter med
varandra. Medlemmarna ålägger sig
sedan, märk väl – frivilligt, ingen
tvingas vara med i partiet, den disciplin som förknippas med uttrycket
demokratisk centralism.
Demokratisk centralism innebär
att majoriteten avgör partiets politik
och program. Minoriteter har rätt
att organisera sig inom partiet för att
kämpa för sina uppfattningar, men i
förhållande till världen utanför måste
även minoriteten underordna sig majoritetens beslut. Principerna är egentligen inte särskilt uppseendeväckande
och syftar till att skapa en verkligt
demokratisk organisation.
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Lenins personlighet
Det finns otaliga berättelser, mer eller
mindre sanna, om Lenin som person,
som människa. Det mest berömda
porträttet är av hans hustru, Nadesjda
Krupskaja. Lenins gamle trätobroder
och kamrat Lunatjarskij har också
bidragit till genren. Utan att ge sig in
på något försök att ge en karaktärisering av Lenins personlighet, kan det
finnas anledning att påminna om den
saklighet och den brist på fåfänga som
präglade honom.
Kan man tänka sig något mer sakligt
än Lenins framträdande på den andra
allryska sovjetkongressen? När makten
är överförd i händerna på rådskongressen, framträder revolutionens verklige
ledare för att avlägga en rapport om
fredsfrågan. Hans framträdande ger
upphov till ovationsartade hyllningar,
men Lenin inleder – enligt samstämmiga vittnen – med de berömda orden: ”Vi skall nu övergå till att bygga
upp den socialistiska ordningen!” Det
hela äger rum precis efter att rådskongressens högerflygel i protest och
under tumult lämnat kongressen.
Bristen på personlig fåfänga är också
påtaglig och omvittnad. Ta exemplet
med firandet av Lenins femtioårsdag i
Moskva.

Partikommittén organiserade en
stor fest med Kamenev, Lunatjarskij
och Stalin som talare. Festföremålet
vägrade dock att närvara. Först när allt
är över, visar sig Lenin och tackar för
gratulationerna. Men inte bara det.
Han tackar dessutom för att han sluppit höra talen och hoppas att partiet
i framtiden ska komma på bättre sätt
att fira årsdagar.
Motståndet mot alla former av persondyrkan förs sedan vidare av Krupskaja och Lenins syskon. Ingen av dem
sätter någonsin sin fot i det avskyvärda
mausoleum som byråkratin bygger
efter Lenins död och som fortfarande
vanpryder Moskva.
Ett av de mest anmärkningsvärda
dragen i Lenins politiska personlighet
är hans ständiga strävan att organisera
sina meningsfränder. Oavsett om det
var som fraktion eller separat parti
eller organisation, var Lenin övertygad
om att formulerandet av en plattform,
ett program – som formulerade de uppgifter som arbetarklassen stod inför –
var av central betydelse för störtandet
av kapitalismen.
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Det revolutionära programmet
Många socialister – även sådana som
anser sig vara revolutionära socialister
– har kritiserat Lenin för att ha varit
en dogmatiker besatt av nedpräntandet av programmatiska ståndpunkter
på papper. En sådan kritik kan bara
tillskrivas oförståelse eller avståndstagande från det centrala i Lenins idéer
om det revolutionära partiet.
Ett revolutionärt program måste
givetvis hela tiden mätas mot och
omformuleras och vidareutvecklas
utifrån förändringar i den objektiva
situationen. När man studerar Lenins
politiska karriär, är det påtagligt vilken
vikt han lägger vid att formulera nya
ståndpunkter inför nya situationer.
Programmets vidareutveckling ger i
sin tur upphov till nya politiska konstellationer, nya meningsstrider och
– vilket är drivkraften och målet – en
ny förståelse.
Det går knappast att finna något
exempel där Lenin strider enbart för
stridens egen skull. Lenins ständiga
strävan att bevara den egna grupperingens politiska självständighet visade
sig året 1917 vara en avgörande faktor
för revolutionens seger. Utan Lenins
ständiga försök att skaka om bolsjevikerna, få dem att motsvara situationens
krav, skulle oktoberrevolutionen med
stor sannolikhet ha slutat i ett fruktansvärt nederlag.
Lenins taktik
Det är ingen överdrift att säga att
Lenin var både den ryska och den
internationella socialismens främsta
taktiker. Gång på gång lyckades han
hitta utvägar ur situationer som andra
revolutionärer bara kunde bemöta
med allmänna fraser.
Det hade exempelvis varit möjligt,
vilket vänsterkommunisterna och
socialrevolutionärernas vänster krävde,
att utkämpa ett revolutionärt krig för
att slippa gå med på de tyska imperialisternas krav våren 1918 (freden
i Brest-Litovsk). Det skulle med stor
sannolikhet ha medfört ett nederlag
och oktoberrevolutionen skulle då
ha blivit ett i raden av nederlag för
arbetarklassen – en ny Pariskommun!

Kompromissa eller gå under med
obefläckad fana, så stod alternativet.
Många socialister, däribland Rosa
Luxemburg, uppfattade det som otillåtet att gå med på den övermäktiga
fiendens krav. Trots de ytterst ogynnsamma förutsättningarna lyckades
Lenin vinna en majoritet för sin
kompromisslinje, vilket gav andrum
för att bygga en röd armé och sedan
besegra både inhemsk och utländsk
kontrarevolution under det grymma
fyra år långa inbördeskriget. För Lenin
var det primära att behålla makten
i Ryssland för att därigenom kunna
understödja den europeiska revolution
som han hela tiden såg som den ryska
revolutionens naturliga fortsättning
och enda räddning.
Under århundraden hade Europas
härskare bedrivit sitt diplomatiska spel
bakom ryggen på befolkningen. Inte
ens det borgerliga samhället kunde
tillåta att dess diplomati blev tillgänglig för ”medborgarna”. Bolsjevismens
revolutionära verksamhet på diplomatins område måste för den tidens
borgerliga politiker ha framstått som
höjden av dårskap.
När bolsjevikerna anlände till
förhandlingarna med de tyska och
österrikiska militärerna och yrkesdiplomaterna i Brest-Litovsk i mars 1918,
vägrade revolutionens representanter
att ha något att göra med imperialismens företrädare. Inget umgänge
diplomater emellan. Inte nog med det,
när Karl Radek anländer till förhandlingarna och mottas enligt diplomatins regler bryter han omedelbart med
alla koder för uppträdandet mellan
representanter för borgerliga regimer.
Han vänder sig omedelbart till de
tyska trupper som finns på plats och
försöker med hjälp av flygblad få dem
att störta sina förtryckare.
Den strid som fördes mellan bolsjevikerna och den gamla världens
representanter i Brest-Litovsk kan studeras i tidens dagstidningar. Det är en
fantastisk beskrivning av en socialistisk
regering som underkänner allt som
motståndaren står för. Bolsjevikernas
ständiga krav på att folken i olika
regioner själva måste få avgöra vilken
stat de ville tillhöra, uppfattades som
något oerhört.

Trotskij och andra bolsjevikiska
förhandlare anklagades för att vilja
tvinga polacker, balter och andra till
självständighet. Dessa invändningar
har borgerliga företrädare numera helt
glömt. När Europas och Nordamerikas arbetare och löntagare, vid sidan
av de nya industriländernas proletariat, under det nya årtusendet tar itu
med kapitalismens avskaffande kommer Lenin och bolsjevismen måhända
att ha allt mindre att lära ut, men de
kommer utan problem att försvara
sin plats bland de stora föregångarna,
de som under svåra förhållanden bröt
ny mark i den kamp arbetarklassen
fört mot sina förtryckare under flera
hundra år.
POM
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100 år sedan första världskriget: Kom
I somras var det 100 år sedan
första världskriget bröt ut. Under
fyra års tid slaktades miljontals
människor, och samtliga krigförande länder hävdade att de
försvarade sig, samt åberopade
högre värden som frihet, demokrati, kultur och civilisation
som de krigade för. Numera är
det ganska etablerat att se kriget
som i första hand en vanvettig och meningslös slakt, men
till hundraårsminnet har en del
konservativa mobiliserat för att
ärerädda kriget. DN stämde i
början av året upp i den kören.
Kriget var inte alldeles oväntat. De
föregående åren hade sett ökade
konflikter mellan stormakterna om
kolonier och intressesfärer, och den
militära rustningen hade skjutit i
höjden. Två krig 1912-13 på Balkan
hade gett en liten försmak. Andra
internationalen, som organiserade de
socialistiska arbetarpartierna och som
formellt hade ett revolutionärt marxistiskt program, hade på flera världskongresser diskuterat vad som skulle göras
vid ett storkrig.
På internationalens kongress i Basel
1907 antogs en resolution om att med
alla medel förhindra ett krig. Ett tillägg från Lenin, Rosa Luxemburg och
mensjeviken Martov antogs. Det slog
fast att om ett krig ändå skulle bryta
ut skulle arbetarklassen utnyttja den
oundvikliga politiska kris som skulle
följa till att påskynda kapitalismens
störtande.
Vid kongressera i Köpenhamn
1910 och Stuttgart 1912 bekräftades
resolutionen med tillägget. I Stuttgart tillades dessutom ett stycke
som hänvisade till att kriget mellan
Tyskland och Frankrike 1870 hade lett
till Pariskommunen 1871, och var en
tydlig varning om att krig skulle leda
till revolutioner.
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I efterhand kan man konstatera att
resolutionerna var för vaga. Visserligen
var det svårt att förutsäga precis hur
situationen skulle se ut när kriget faktiskt bröt ut, och för Lenin och Luxemburg var principerna tydliga. Men
ledningarna för de flesta partierna bröt
med de grundläggande internationalistiska principerna, under det att de
förnekade att de gjorde annat än att
anpassa sig till den nya situationen.
4 augusti 1914 kvarstår som en
vattendelare i arbetarrörelsens historia.
Fram till dess hade internationalens
sektioner demonstrerat mot ett annalkande krig, men den dagen röstade
det tyska socialdemokratiska partiet
för ”sin” regerings krigskrediter, och
ställde sig därmed bakom Tysklands
krigsansträngning. Huvudargumentet
var: vi var emot att ett krig skulle bryta ut, men nu när kriget är ett faktum
måste vi försvara oss. Detta kompletterades med argumentet att de måste
gå dit den tyska arbetarklassen går,
samt att det var viktigt att undvika
statlig repression för att upprätthålla
partiets styrka.
Efter detta följde det franska socialistpartiet. Vi var emot ett krig, förklarade de, men nu måste vi försvara
oss. På båda sidor om skyttegravarna
lyckades de formellt revolutionära
socialistiska internationalisterna hitta
anledningar till att de måste stödja
”sina” regeringars krigföring i försvarssyfte. Internationell gemenskap i
all ära, tycktes de säga, men nu är det
krig som gäller. Rosa Luxemburg summerade deras inställning med ”Proletärer i alla länder, förena er i fredstid
och skär halsen av varandra i krigstid.”
En minoritet höll fast vid internationalismen. Det fanns olika grader
och mellanpositioner, många som
beklagade kriget, och höll fast vid att
det i grunden var ett rövarkrig mellan
olika stormakter som kämpade om
kolonier, marknader och makt, men
fortsatte vara lojala mot sina partiledningar som stödde sina regeringar.

En mindre grupp diskuterade faktiskt
kamp mot kriget och mot ”sina” regeringar. Den grundläggande marxistiska
analysen att se båda sidor i kriget som
imperialistiska rövare uteslöt inte att
Österrike och Tyskland hade varit en
mer aggressiv part bakom krigsutbrottet, eller hindrade vrede över tyska
övergrepp i ockuperade Belgien.
Däremot påvisade den att Storbritannien, Frankrike och Ryssland hade
gjort sig skyldiga till nog så grova
skändligheter, främst i sina kolonier,
och att deras drivkraft inte var höga
och vackra principer, utan makt och
pengar. Som Europas ledande socialistpartier hade visat skulle ett motiverande av sina positioner med att
den andra sidan var mer aggressiv där
eller utförde det illdådet i praktiken
bara leda till ett försvar av ”sin” sida i
kriget, och därmed till själva kriget.
Den enda internationalistiska och
revolutionära ståndpunkten var därför
att hålla fast vid de principer som
deklarerats före kriget: de kapitalistiska
staterna är i grunden våra fiender, och
vår utgångspunkt är den internationella klasskampen.
På papperet kunde alla som såg sig
som marxister ställa upp på det, men
många höll fast vid att ändå, i den
rådande situationen, prioritera det
militära försvaret mot ”fienden”. Detta
innebar med nödvändighet att underordna klasskamp och internationalism så länge kriget pågick. Den enda
revolutionära ståndpunkten var därför
att göra klasskampen till den bärande
principen, den enda vägen till rättvis
och varaktig fred, och göra effekten
det skulle kunna ha på slagfälten till
en underordnad fråga. Klasskamp
och revolution var uppgifter som inte
kunde vänta, krig eller inte.
Detta uttrycktes på olika sätt av
olika revolutionärer, och med olika
grad av konsekvens. Endast en mindre del av dem ville använda Lenins
huvudsakliga paroll, ”Förvandla det
imperialistiska kriget till ett inbördeskrig”.
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ommunister och imperialistiska krig
Det kan givetvis inte ses en önskan
om storskaligt våld – det storskaliga
våldet med miljontals dödsoffer pågick
ju redan – utan var en appell om
revolutionära uppror mot kriget, inte
klassfred och samarbete med krigsregeringar.
Även Lenins agitatoriska tonvikt
skulle f.ö. komma att skifta. Till en
början hade han avfärdat parollen
”fred”, inte för att han inte önskade
fred, utan för att alla, inklusive
generaler, krigsprofitörer och kejsare,
påstod sig verka för fred. De förklarade bara att det var nödvändigt att
vinna kriget först. Efter februarirevolutionen skulle bolsjevikerna till fullo
upptäcka vilken användbar paroll
”Fred!” var, så länge den fylldes med
ett revolutionärt innehåll.
Det är denna lärdom revolutionärer
måste ta med sig till kommande imperialistiska krig – våra principer utgår
från internationalism och klasskamp,
inte från att stödja ”våra” regeringar,

oavsett vilka demokratiska principer
de kan anföra. Detta även vid en
ockupation – det var givetvis rätt av
kommunister att bygga upp ett motstånd mot den nazityska ockupationen
under andra världskriget exempelvis,
det som var grovt opportunistiskt var
att göra detta med målet att återupprätta de imperialistiska staterna.
Franska kommunistpartiet gick så
långt som till att sitta i den regering som återupprättade det franska
kolonialväldet. Det är svårt att sjunka
djupare i förräderi än så.
Att prata om risken för kommande
krig är inte heller verklighetsfrämmande eller en galen konspirationsteori. Det är uppenbart att världen
inte har blivit mera fredlig på senare
år. Just nu visar länder som Irak och
Syrien att de riskerar att sönderfalla,
och klassklyftorna i de flesta länder
ökar, liksom det fascistiska hotet.

Höstens prat om att Ryssland skulle
komma att invadera Gotland var
givetvis bara den vanliga barnsliga rysskräcken – däremot är Rysslands och
Kinas framväxande som imperialistmakter ett tydligt bevis på en tilltagande imperialistisk splittring. Konflikter
uppstår allt mer, och situationer som
den i Ukraina skulle kunna leda till
krig.
Det finns tyvärr ingen anledning att
vänta sig att världen kommer att bli
fredligare de närmaste åren. Sverige
är sannolikt inte det första land
som skulle hamna i krig, men det är
nödvändigt att diskutera farorna och
lyfta fram lärdomarna från tidigare
krig, och behovet av att hålla fast vid
revolutionära internationalistiska principer, oavsett vilka kriser som väntar.
Jens-Hugo Nyberg

Satirteckning från tiden för 1:a världskriget.
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Iraks och Syriens arbetarklasser och
mot islamistisk fascism, imperialism
I samband med de två krigen
mot Irak, 1990-91 och 2003,
hette det från USA:s sida att det
handlade om att bekämpa en ond
diktator och islamistisk terrorism
och om att införa demokrati. Vi
som motsatte oss krigen sa att imperialisterna gick in för att säkra
naturresurser, marknadsandelar
och sin lokala maktbas. Vi sa
också att USA och deras allierade
inte skulle kunna åstadkomma
annat än ökad misär för Iraks
folk. Drygt tio år efter det senaste amerikanska angreppet har
krigsmotståndarna fått rätt på ett
sätt som är mer tragiskt än vad
till och med vi kunde föreställa
oss.
Islamiska staten (IS) är i stor utsträckning en produkt av de motsättningar
och den instabilitet som USA:s krig
skapade. USA erbjöd al-Qaida ett slagfält och ur kaoset efter Saddam Hussein och inbördeskriget i Syrien steg
IS fram. IS representerar den mörkaste
reaktionen: fascism, folkmord, kvinnoslaveri och medeltid.
Situationen i Irak och Syrien har
varit omtumlande för vänstern, som
ofta bedömer de inblandade sidorna
på helt olika sätt – i den mån man
vågar sig på att lämna de humanistiska
flosklernas trygga zon. Det är i viss
mån inte så konstigt då den här typen
av konflikter inte följer de invanda
mönstren med en tydligt förtryckande
part kontra en förtryckt massa som
försöker slå sig fri.
Palestina-frågan är enklare att ta
ställning till. Där känner vänstern igen
sig. Icke desto mindre är det oerhört
centralt för marxister att utarbeta
positioner i förhållande till vad som
händer i Irak. Vilka sidor kan stödjas?
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Vilka är de progressiva ställningstaganden som kan bidra till att flytta
fram arbetarklassens och socialismens
positioner, eller åtminstone förhindra
ytterligare reträtter?
Stoppa fortsatta imperialistisk
interventioner
USA har i skrivandets stund nyligen
flygbombat IS ställningar. Som vanligt
motiverar de sina militära ingripanden
med humanitära argument. Obama
har med sitt tillgjorda patos pratat om
att rädda de jezidiska flyktingarna som
fastnade uppe på Sinjar-berget efter
att ha flytt från IS. USA:s ledning har
haft många tillfällen att bry sig om
tragiska människoöden under årens
lopp och brukar omsorgsfullt ignorera
dessa fullständigt.
Men när IS alltmer framgångsrikt
började att rycka fram mot det kurdiska självstyrets huvudstad Erbil blev
det viktigt för Washington att agera.
Anledningen redovisades faktiskt öppet av Obama själv: det finns mycket
amerikansk personal i Erbil och den
måste skyddas. Ett annat skäl, som
inte redovisades öppet men som inte
får glömmas bort, stavas olja.
Det kurdiska självstyret sitter
numera på ansenliga oljereserver
och USA vill absolut inte att dessa
resurser hamnar i händerna på en
fientlig makt. För att skydda sina egna
intressen, och samtidigt plocka popularitetspoäng hos en internationella
opinion som är känslig för amerikanska krigsäventyr, valde USA att leka
snäll samarit och kasta ner lite vatten
och mat till jezidierna.
Det skulle vara befängt att motsätta
sig humanitär hjälp med tanke på den
situation jezidierna har hamnat i. Vad
man bör kritisera däremot är intrigerna och de hycklande argumenten runt
omkring hjälpen.

Varje antiimperialist och socialist måste däremot vara emot USA:s
bombningar av IS. Bombningarna genomfördes för att stärka USA:s makt
i regionen och världen som helhet.
Obama deklarerade tydligt att det inte
handlade om att krossa IS, bara om att
stoppa gruppens fortsatta marsch mot
Erbil och oljestaden Kirkuk.
De senaste årens internationella
konflikter har klart visat hur försvagade USA har blivit som imperialistisk
makt. Efter stalinismens kollaps 198991 stod den amerikanska imperialismen på sin höjdpunkt. Då kunde de
samla i princip hela världen mot Irak.
De utropade en ny världsordning
under sin egen ledning.
En del av deras ideologer gick så
långt att de proklamerade historiens
slut. Sedan dess har det gått utför.
USA har utmanats av nya imperialistiska makter som Ryssland och Kina,
till exempel i frågan om Syrien, där de
har hamnat på olika sidor i konflikten.
De attackerades nesligt på hemmaplan
den 11/9 2001. De störtade regimerna
i Afghanistan och Irak men lyckades
inte vinna freden. Tvärtom avslöjade
de sig som oförmögna att reda upp i
den röra de skapat.
De har haft ekonomiska kriser som
försvagat deras makt ytterligare. De är
allt mindre förmögna att kontrollera
den sionistiska vakthunden Israel.
Deras politik i Syrien har varit ett
fiasko. Assad har idag överhanden.
Revolutionen är nästan strypt och i
dess ställe har IS kommit. Inte undra
på att USA:s ledarskap över världen är
kraftigt ifrågasatt idag.
Mot den bakgrunden lyckades IS
göra sin dramatiska framryckning i
Irak. Till en början stod skurkarna
i vita huset helt handfallna. Obama
svamlade och visste inte alls vad som
borde göras.
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och förtryckta folk måste ena sig:
alism och reaktionära regimer
Till slut, efter en månad av framgång
för IS och omfattande slakt av oskyldiga irakier, tog sig Washington samman
och genomförde sina bombningar, i
egenintresse. Förutom de mer direkt
materiella intressen som nämnts handlade det naturligtvis om att Obama
ville visa handlingskraft för att inte bli
ytterligare försvagad.
Bombningarna följs nu upp med att
Iraks president Maliki till slut offras.
USA har till slut tagit sin hand ifrån
honom (liksom Iran också har gjort), i
ett försök att reorganisera landets ledning och rädda Irak som en sammanhållen stat. Det här är dåliga nyheter
för kurderna och minoriteterna. USA
vill inte ha ett virrvarr av nya stater
att förhålla sig till utan ett land att
kontrollera.
Kurderna och andra minoriteter
kommer bara få precis så mycket hjälp
att de kan försvara sig och det under
premissen att de underordnar sig
USA:s strategiska intressen. Iraks och
Syriens förtryckta folk och minoriteter
måste sluta att hoppas på Vita huset,
EU och FN. Det är inte där lösningen
finns.
Socialister och antiimperialister
får inte stödja USA:s bombningar
just på grund av de syften som finns
med dem, det vill säga att säkerställa
fortsatt dominans för en ledande
imperialistisk makt. USA, precis som
alla imperialistiska stater, t.ex. Sverige,
använder sin makt till utsugning och
förtryck. Därför måste arbetarklassen och dess organisationer vara emot
varje handling som innebär att den
makten bevaras eller utökas.
Ingen antiimperialistisk enhetsfront
med IS
Att vara emot USA:s bombningar av
IS ställningar innebär inget politiskt
eller militärt stöd till IS. Tvärtom är
detta en organisation som fullständigt
måste krossas.

När vi säger att vi motsätter oss USA:s
bombningar av IS styrkor så innebär
det därför inte att vi ser positivt på
att IS går segrande ur konflikten.
Men det är en uppgift som tillhör
Mellanösterns arbetarklass och folk,
inte de imperialister som har åsamkat
regionen nog med skada redan. I den
militära konflikten mellan USA och IS
måste den korrekta positionen vara för
nederlag åt båda sidor.
Principfasta trotskister brukar i
konflikter mellan en kolonial eller
halvkolonial stat och en imperialistisk
stat vara för den förtryckta statens
militära seger. Imperialisterna krigar
aldrig bara mot en regim. De är ute
efter mer, som att exploatera natur och
människor. USA krigade inte bara mot
Saddam och talibanerna utan även
mot Iraks och Afghanistans folk.
Trotskistiska kommunister gör alltid
gemensam sak med sådana folk mot
den imperialistiska angriparen även
om dessa folk skulle ha oturen att
styras av en mer eller mindre reaktionär regim. För arbetarrörelsen är
det tillåtet att samarbeta militärt med
reaktionära regimer mot imperialisterna så länge det är tillfälligt och inte
innebär en politisk underordning.
Kommunistiska internationalen
kallade detta en antiimperialistisk
enhetsfront, och den syftar ytterst
till att underlätta den socialistiska
revolutionen genom att mobilisera de
arbetande massorna till en nationell
demokratisk kamp som kan växa över
i en revolutionär klasskamp.
När det gäller IS kan det inte vara
aktuellt med en antiimperialistisk
enhetsfront. IS är ett band av sekterister och fascister. De företräder inget
förtryckt folk och ingen nation. När
de slåss mot USA ligger det närmast
till hands att se det som att två maffiasyndikat står mot varandra. Det
finns ingen anledning för en vanlig
arbetande människa, och därför inte
för en socialist, att ta ställning

i den konflikten. Vi vill inte att IS ska
driva ut USA, utan att Mellanösterns
folk gör det, assisterade av en antiimperialistisk fredsrörelse i övriga
världen. Det är också den kraften som
vi vill se som IS förgörare. I en ren och
direkt konflikt mellan IS och USA
välkomnar vi därför att båda åsamkar
den andra sidan maximal skada.
Ett problem är att IS lade beslag på
stora kvantiteter med toppmoderna
amerikanska vapen under sin framryckning i juli. Deras styrkor i Irak har
därefter liknat en modern armé snarare än gerillastyrkor. Detta förklarar
delvis varför kurdiska peshmergas har
haft vissa svårigheter att stå emot IS.
En annan orsak är irakiska Kurdistans president, Barzanis, ignoranta
och passiva hållning gentemot hotet
från IS. Det står klart att de kurdiska
självstyrets ledning underskattade IS
på ett katastrofalt sätt, vilket de i och
för sig inte var ensamma om.
En annan viktig faktor bakom det
kurdiska självstyrets, i praktiken Kurdistans demokratiska partis (KDP),
defensiva hållning mot IS är deras
inskränkta nationalism och chauvinism mot andra minoriteter i Irak, och
till och med mot andra delar av det
kurdiska folket. Jezidierna kan beskrivas som en minoritet bland kurderna,
och även om mycket av informationen
från Irak nu är osäker och motsägelsefull så tyder det mesta på att KDP:s
trupper på ett skamligt sätt övergav
jezidierna inför IS angrepp.
Ingen skugga ska falla över soldaterna i peshmerga. Det är deras ledare
som bär ansvaret för det inledande
fiaskot mot IS. Istället för att slå till
snabbt och hårt mot IS tvekade de och
lät IS förstärka och konsolidera sina
trupper innan de ansåg sig mogna att
lyckas med att slå till mot kurderna.
För IS del var det en framgångsrik
taktik.
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Bilda miliser mot IS
Ett krav som måste resas i nuläget, och
som vi reste redan på tidigt stadium,
är att beväpna det kurdiska självstyret
med tunga vapen. Det måste inkludera flyg och kanske även piloter. Om
piloterna är från väst måste de stå
under kurdiskt kommando och inte
lyda under en amerikansk stab eller
liknande.
Det är också hög tid för kristna,
turkmener, jezidier och andra minoriteter att bilda egna miliser och att
beväpna sig. De måste kräva vapen
från existerande stater i världen, bland
annat från staterna i väst. Samma
sak gäller för det som finns kvar av
vänstern och arbetarrörelsen. Vi
uppmanar det irakiska kommunistpartiets medlemmar att pressa sin ledning
till att sluta stödja Malikis regim eller
andra amerikanska marionetter som
kommer efter honom.
Denna regim har genom sin shiasekterism och genom sin roll som utpost
för både USA och Iran lyckats bidra
avsevärt till dagens horribla situation.
Vi hoppas att Iraks vänster kan frigöra
sig från regimen och börja spela en
mer oberoende roll istället. Kravet på
vapenexport till kurderna och miliser
borde vänstern och arbetarrörelsen
internationellt bidra till att sätta kraft
bakom. Man måste också kräva att
en sådan vapenexport sker villkorslöst
och utan krav på motprestationer.
Om peshmergas kan enas med
kurdisk gerilla i Syrien och Irak,
shiitiska, kristna, jezidiska, och andra
miliser blir en sådan kraft starkare
än Iraks nationella armé. Med tanke
på hur den armén kollapsade på ett
katastrofalt sätt inför IS framryckning
är det ingen orealistisk förväntning.
Vi ska också komma ihåg att IS inte är
oövervinnerliga.
Folkets försvarsstyrkor (YPG), de
kurdiska styrkorna i Syrien, har i cirka
två år lyckats försvara sitt territorium
mot IS. I början av augusti körde sunniarabiska stammar ut IS från städerna
Kishkiyeh, Abu Hamam och Granij
i Syrien. De lyckades också erövra
oljefälten i Tanak från IS, enligt BBC
News.
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Det är mycket tack vare Hizbollah
från Libanon som Assad har lyckats
hålla IS i schack, viket visar att det
inte krävs en statlig armé för att lyckas
bekämpa IS.
Iraks folk kan vinna mot IS. Men
det kommer krävas att de slutar handikappa sig själva genom att lita på de
svekfulla och egoistiska imperialistsvinen som styr i Vita Huset. Det krävs
att man överkommer den sekteristiska
splittring som är IS hela livsluft. Det
krävs att de överger inkompetenta och
sekteristiska ledare som Maliki. Gör
detta, räck ut en hand till de sunnitiska stammar som just nu strider på
IS sida. Då kan IS utplånas.
Från shiitiskt håll finns det säkert
många som sneglar åt Irans håll
och gärna ser ett ökat iranskt ingripande mot IS. Men denna lösning
på problemet bör marxister förkasta.
Iran är en halvfascistisk lokal stormakt
som helt och hållet styrs av sina egna
strategiska intressen. Även om de kan
åsamka IS stora nederlag så är det till
priset av ökad sekteristisk splittring i
Irak, då Iran inte kommer att slåss för
folket i Irak, utan för att transformera
Irak till en lydig shiitisk satellit. Detta
är inte ett recept för att motverka
religiös och nationell hets.
Det förhåller sig något annorlunda
med libanesiska Hizbollah. De kan
beskrivas som en nationell befrielserörelse mot israelernas aggressioner i Libanon. Genom att erbjuda
sunnimuslimska Hamas assistans mot
Israel har de visat viss beredskap att
gå utanför den religiösa sekterismen.
I Syrien har de som sagt slagits på
regimens sida mot IS. Om de skulle
ingripa mot IS i Irak så vore det en
mycket konkret fråga hur marxister
borde ställa sig till det.
Det vore inte acceptabelt om de
ingrep helt och hållet som en del i
utökad krigföring från den syriska
regimens sida med till exempel ökade
attacker mot kurdiska grupper. Men
om de ingrep på ett oberoende sätt
specifikt mot IS så skulle det inte vara
en dålig sak.

Försvara Kurdistans rätt till nationellt
självbestämmande
När fransmännen och engelsmännen
styckade upp Mellanöstern efter första
världskriget förhindrade de kurderna
att bilda en egen stat. Detta imperialistiska övergrepp dömde kurderna till
att vara en förtryckt nation som levt
splittrat under arabisk, persisk och
turkisk dominans. Kurdistan finns
utan tvekan som nation, men det är
en nation utan stat. Det finns ett organiserat samhälle med sociala klasser
och varuproduktion. Människorna i
detta samhälle binds inte bara samman
av ekonomiska relationer utan även av
kultur, tradition, politik och historia.
Ett av de viktigaste uttrycken för det
är kampen för nationellt oberoende
som har bedrivits i decennier av grupper som PKK, KDP, PUK, m.fl.
Vi trotskister stödjer helt och
hållet kurdernas rätt till nationellt
självbestämmande, inklusive rätten att
bilda en egen stat. Att inte stödja den
rätten vore att ha överseende med ett
omfattande förtryck som fortfarande
pågår. Dessutom försvagas klasskampen inom den kurdiska nationen
så länge nationell enighet mot en
utomstående förtryckare upplevs som
prioriterat. Att stödja rätten till en
egen stat behöver däremot inte betyda
att marxister också alltid aktivt föreslår
separation i en egen stat som den bästa
lösningen för en förtryckt nation.
Om det till exempel inte finns starka
stämningar inom den förtryckta nationen för separation finns det ingen
poäng för marxister att insistera på en
delning av ett land.
I grund och botten går det marxistiska perspektivet ut på att förena folk,
inte på splittring. Men en påtvingad
förening kommer bara att skapa en
motreaktion i form av ökade nationella motsättningar mellan folk, och
detta är något som bara kan gynna
de härskande, både lokala eliter såväl
som imperialisterna. De sistnämnda är
väl förfarna i taktiken att söndra och
härska.

UTRIKES

I många situationer kan därför separation och den förtrycka nationens
organisering i en egen stat vara ett progressivt steg som tar bort den nationella frågan från bordet, släpper fram
klasskampen och därmed underlättar
för någon sorts internationell arbetarenhet längre fram.
Frågan om en egen statsbildning
för en förtryckt nation kan inte heller
skiljas från läget i den internationella
klasskampen och socialismens generella utsikter i en region och i världen.
Marxister bör akta sig för att aktivt
underblåsa nationalism och separatism om den nya staten riskerar att bli
en extremt reaktionär fästning som
fungerar som brohuvud till exempel
för imperialistiska strävanden i en
region.
Historiskt har marxister till exempel erkänt judarna som en förtryckt
nation och argumenterat för deras
nationella rättigheter, bl.a. i form av
autonomi i Europa. Däremot gav
marxister i början av 1900-talet inte
stöd åt strävanden till en judisk stat
i Palestina eftersom det uppenbarligen var ett kolonialistiskt projekt
som skulle ha kopplingar till ledande
kapitalistiska makter i väst. Så blev det
också.
När det gäller Kurdistan sker deras
nationella strävanden på territorier
som har dominerats av kurder sedan
urminnes tider. Varje socialist borde
stödja planerna på en folkomröstning
i norra Irak som det bästa sättet att ta
reda på vad det kurdiska folket själva
vill. Om en majoritet uttalar sig för
bildandet av en oberoende kurdisk stat
är det självklart att marxister och den
internationella arbetarrörelsen måste
stödja detta.
Däremot är det inte rätt läge just nu
för marxister att aktivt förespråka separation som en önskvärd lösning. Det
har att göra med just sådana komplicerande faktorer som tidigare nämnts.
De ledande partierna inom det
kurdiska självstyret i Irak företräder
inte, och försöker inte ens företräda,
hela den kurdiska nationen. De har ett
stambaserat och snävt perspektiv som
i sista hand begränsar sig till intressena
hos det styrande etablissemanget i
irakiska Kurdistan.

Kurdiska klanledare offrar kurder
Det ledande kurdiska partiet, Kurdistans Demokratiska Parti (KDP), är
uppbyggt runt klanen Barzani och har
under hela sin historia följt en strategi
av kortsiktiga överenskommelser med
imperialismen och regimer i regionen.
I början på 1970-talet allierade sig
KDP med USA, Israel och shahens
Iran mot regimen i Bagdad, som vid
den tidpunkten var Sovjetorienterad.
Men 1975 stoppade Israel och USA
alla leveranser av vapen och pengar till
KDP efter att Bagdad och Teheran löst
en gränstvist. Överenskommelsen var
till Irans fördel, som alltså betalade genom att strypa hjälpen till KDP, vilket
gjorde dem och de irakiska kurderna
vidöppna och sårbara för Saddams
attacker.
Under kriget mellan Iran och Irak
på 1980-talet valde det kurdiska KDP
att alliera sig med Teheran i utbyte
mot vapen för att kunna bekämpa
Saddams regim i ett läge när de trodde
att den skulle försvagas på grund av
kriget. KDPI, det största kurdiska
partiet i Iran, gjorde motsvarande
manöver och allierade sig med Saddam. Resultatet blev att kurder slogs
mot kurder medan arabiska och
persiska härskare satt och skrattade i
Bagdad respektive Teheran.
Efter stalinismens kollaps i början
på 1990-talet framstod USA som den
makt det gällde att hålla sig väl med.
KDP med flera agerade utifrån tesen
att min fiendes fiende är min vän och
närmade sig amerikanarna när dessa
hamnat i motsättning till sin gamla
gunstling Saddam Hussein. Det var
inte första gången de sökte sig till USA
och det var inte heller första gången
som amerikanarna svek kurderna, när
de utan att lyfta ett finger lät Saddams
elitstyrkor slakta det kurdiska (och
shiitiska) upproret efter Gulfkriget
1990-91.
Men å andra sidan garanterade
amerikanarna att kurderna fick ett
autonomt område efter detta. Barzanis
och andra ledande klaner kom därför
ändå ut som vinnare ur katastrofen
efter det första Gulfkriget då deras
makt över den autonoma zonen
garanterade dem stora inkomster från
korruption och förskingring.

På 1990-talet hade PKK börjat få
en del sympatisörer bland irakiska
kurder vilket gjorde att KDP kände
sig hotade. Svaret blev en allians med
turkarna som tilläts invadera den
kurdiska zonen minst tre gånger under
detta decennium för att tillsammans
med KDP:s styrkor angripa PKK:s
baser. Turkiskt stridsflyg ingrep även
på KDP:s sida kort därefter, när de
slogs med sina rivaler i Patriotiska
unionen i Kurdistan (PUK). Men
2003 gick KDP:s styrkor återigen i
allians med USA och vägledde deras
trupper på marken när det väl var dags
att störta Saddam.
2007 visade KDP sin lojalitet mot
USA genom att lugnt acceptera att
USA gav underrättelsestöd åt hundratals turkiska flygangrepp mot
PKK-baser inne på det kurdiska självstyrets territorium. I samband med
inbördeskriget i Syrien har styret i
Erbil haft en tämligen kylig inställning
till de kurdiska styrkorna, som varit
ganska hårt trängda av fundamentalisterna i IS och al-Nusra. De syriska
kurderna har dessutom befunnit sig i
opposition mot regimen. Som tur var
har de fått kraftigt understöd av PKK.
Under den nuvarande Sinjal-krisen
har PKK spelat den mest progressiva rollen. Det betyder inte att deras
ledning egentligen i grunden skiljer
sig från KDP:s. PKK har tidigare haft
vänliga förbindelser med Assads regim.
De gjorde överenskommelser med den
iranska regimen som inkluderade stöd
i utbyte mot att PKK genomförde
väpnade attacker mot den kommunistiska kurdiska gerillan Komala i
iranska Kurdistan. PKK välkomnade
också USA:s krig mot Saddam Husseins Irak.
KDP:s agerande under historien
visar att de saknar känsla för den
kurdiska nationen som helhet. Detta
kommer inte att ändras om/när det
bildas en liten oberoende kurdisk stat
i det som fortfarande är norra Irak. En
sådan kurdisk stat kommer att omfatta
en minoritet av regionens kurder och
den kommer med största sannolikhet
att fortsätta de nuvarande politiska
ledarnas politik att offra de allkurdiska
intressena för den ledande klickens
intressen.
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Den kommer att gå i Washingtons
ledband och stå på Israels sida i
regionens konflikter. Tel Aviv är väl
medvetna om detta, varför det inte är
förvånande att Netanyahu redan tydligt har deklarerat att Israel är helt för
att det bildas ett självständigt Kurdistan ur ruinerna av Irak. I nuläget
kommer ett sådant Kurdistan bli en
utpost för imperialismen och sionismen i Mellanöstern. Dess styrkor
kommer att sättas in mot progressiva
krafter som kämpar mot imperialisternas och sionisternas orättfärdiga
världsordning.
Redan förra året förbjöd KDP-styret
demonstrationer på första maj – ett
tydligt tecken på hur denna stat
kommer att utvecklas. Kämpande
revolutionära kurder i Syrien, Iran och
Turkiet ska inte förvänta sig någon
solidaritet från den här staten. Barzani
och PUK-ledaren Talabani kommer
att ha sina vänner i Damaskus, Ankara
och Tel Aviv.
Turkiet kommer att motsätta sig ett
oberoende Kurdistan in i det längsta
men när – om – den är ett faktum
kommer de att gilla läget av ekonomiska och politiska skäl. Redan nu har
de omfattande ekonomiska förbindelser med det kurdiska självstyret.
Säkerhetspolitiskt samarbete har inte
heller saknats, som vi har sett, och det
kan mycket väl utvecklas ytterligare –
mot PKK och turkisk vänstergerilla.

Arbetarklassens enhet är vägen framåt
Perspektivet på ett ”självständigt”
Kurdistan som en klientstat åt USA
och Israel kan på inget sätt upphäva kurdernas rätt till nationellt
självbestämmande. Oavsett hur korrumperade och proimperialistiska deras ledare är kan inget ta bort den här
principiella rätten från det kurdiska
folket. Däremot bör den dominerande
politiska inriktningen bland irakiska
kurder just nu leda till att marxister
inte aktivt förespråkar ett självständigt
Kurdistan, utan nöjer sig med att
stödja existensen av en sådan statsbildning om den ändå blir verklighet.
Den mest angelägna uppgiften just
nu är att förena arbetare och bönder
från olika nationaliteter, religioner och
sekter i en gemensam front mot all
imperialism, fascism, fundamentalism
och krigshets i (före detta?) Irak och
Syrien. Vad som skulle kunna komma
ut ur en sådan allians vore förstås en
öppen fråga. Men marxister skulle
slåss för en federation av socialistiska
stater och autonoma områden i Mellanöstern. Imperialister, kapitalister
och klanledare har ställt till nog med
skada vid det här laget. Det är dags
för de förtryckta att ta saken i egna
händer.
Eduardo Montero

På sidan 4 i detta nummer föreslår vi ett
första krav att ställa på den nya regeringen:
Skicka vapen till Rojava och Kobane!
Här under kommer mer information om
den pågående Kampanjen för vapen till
Rojava.
Alla pengar går givetvis oavkortat till saken
och på facebooksidan redovisas
regelbundet de insatta beloppen.
Bidra du med! Alla insättningar räknas.
Bank: Skandiabanken
Kontonamn: Rojava
Kontonummer: 9159-662 552-1
twitter.com/vapenrojava
www.facebook.com/vapenrojava
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KONTAKTA OSS:
STOCKHOLM
stockholm@arbetarmakt.com
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www.fifthinternational.org
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