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Spanien visar att våra demokr
Kommunister får ibland frågan
varför vi vill ha revolution när
det är demokrati i Sverige.
Svaret är förstås att det inte
handlar så mycket om att vi vill
ha revolution för att vi vill, för att
vi är för otåliga, har en förkärlek
för våld eller rent av för att vi
tänker driva igenom
socialismen mot majoritetens
vilja.
Som marxister tror vi inte på
den parlamentariska
demokratins möjligheter att
steg för steg förbättra samhället till det bättre för merparten. Under vissa perioder
kan förbättringar göras, som
välfärdssystemets uppbyggnad.
Detta möjliggjordes dock av en
speciell period av kapitalismens
utveckling under årtiondena
efter andra världskriget.
De senaste 30 åren har
däremot sett en alltmer
krisande kapitalism, en borgarklass på offensiven och därför
en urholkning av den allmänna
välfärden, åter ökade
klassklyftor och utslagning, samt
i många länder en kraftig tillväxt
av reaktionära, rasistiska och
fascistiska rörelser.
Det grundläggande hindret
mot en förbättring av våra
villkor är den enorma
ekonomiska makt som är
koncentrerad på ett fåtals
händer, en överklass som är fast
besluten att alltmer omforma
världen efter deras intressen och
roffa åt sig allt mer av
tillgångarna, vilket bara kan ske
på bekostnad av vår trygghet
och levnadsvillkor. De kan utöva
en enorm ekonomisk
utpressning mot allt som går
emot dem.

Som en följd av detta kommer
statsapparaterna, som är
uppbyggda för att försvara
ordningen, vilket i ett klasssamhälle oundvikligen är
klassamhällets ordning, att
mobiliseras mot alla hot. Varje
massiv mobilisering av arbetarklassen, något som är nödvändigt för att kasta klassamhället
över ändå, kommer att
bemötas med statens tvångsmedel och våldsapparat.
Borgare ser oftast rätten till
egendom som den mest
grundläggande rättigheten –
och även om de inte uttrycker
det så vanligtvis så är det så de
brukar reagera vid en situation
där de rikas egendomar hotas.
Denna konfrontation mellan
den mobiliserade arbetarklassen
å ena sidan och statsapparaten
och borgarklassen å den andra
kommer oundvikligen att ställa
frågan om vem som ska ha
makten att styra och omforma
samhället enligt sina intressen.
Det är just detta om är
revolutionen. Vi förespråkar
den inte för att vi ”vill”, utan
för att den är oundviklig om vi
inte ska fortsätta oss styras av
”marknaden” och deras politiska
representanter.
Oavsett skrivelser om att ”all
offentlig makt utgår från folket”
så finns det många
inskränkningar om detta folk
skulle ifrågasätta överklassens
äganderätt.
Alla stater har möjlighet att
utlysa undantagstillstånd, och
domstolar kan förklara strejker,
ockupationer och konfiskeringar
olagliga. De senaste 15 åren har
visat hur lätt liberaler har att
godta grova inskränkningar i de
demokratiska rättigheterna
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mokratiska rättigheter alltid är villkorade
om det görs i namn av att
bekämpa terrorism.
Om man betänker att de
rådande definitionerna av
”terrorism” brukar innehålla
försök att störa eller omstörta
det ekonomiska systemet (själva
målet med socialism handlar om
att omstörta det ekonomiska
systemet), eller att genom hot
eller våld tvinga fram politiska
förändringar ( lär komma att
tillämpas på massrörelser som
ställs mot polisen, men inte på
polisen, inte heller kapitalister
som använder sin äganderätt
för att utpressa politikerna) inser
man att varje verklig socialistisk
rörelse kan anklagas för
”terrorism” av sina motståndare.
Det senaste exemplet på hur
lätt borgarna har att acceptera
grova inskränkningar av de
demokratiska rättigheterna
är Spanien. Så fort något som
skulle kunna uppfattas som en
inskränkning görs av en
regering med någon
vänsterprägel – som när Chavez
stängde en av många privata
tv-kanaler, en som bland annat
hade stött försöket till militärkupp 2002 – skriker liberalerna i
högan sky.
Däremot tycker de att det är
helt i sin ordning att trojkan ska
diktera för Grekland vilken
politik som ska föras – och de
flesta verkar inte alls upprörda
över Spaniens nya, drakoniska
lagar.
En ny lag som den spanska
högerregeringen drev igenom
inskränker kraftigt rätten att
protestera, demonstrera och
organisera. Det blir förbjudet
att demonstrera utan tillstånd,
att jämföra med det normala i
formella demokratier, att det är

lagligt att demonstrera tills en
specifik demonstration förklaras
olaglig – i Sverige blir en
demonstration olaglig först när
polisen vid upprepade gånger
beordrat den att upplösas. Detta
ger givetvis också utrymme
för godtycke, inte minst som
polisen ibland på eget bevåg
anser demonstrationer olagliga
för mindre än så.
Men i Spanien underkastas alla
som vill demonstrera helt
polisens godtycke, och
spontana protester blir således
förbjudna. Vad värre är: enligt
den nya lagen kan bötesbelopp
på hundratusentals kronor
utdömas. Spanska staten har nu
möjlighet att helt godtyckligt
förbjuda demonstrationer, och
kan utdöma böter enbart ett
fåtal kan klara av att betala.
Lagen gäller inte bara stora
demonstrationer: även
offentliga tal kan bötfällas,
liksom att på sociala medier
uppmana folk att delta i
protester utan tillstånd. Vidare
kan man bli skuldsatt över
öronen för att man uppträder
med brist på respekt för polisen
(man kan nog förvänta sig att
det är polisen som gör den
bedömningen), eller om man
fotograferar eller filmar polisen
(ni vet, som man gör när man
dokumenterar polisvåld).
All civil olydnad kan i princip
falla under den nya lagen, och
uttryckligen att försöka hindra
vräkningar. Förolämpa politiker
kan också bli dyrt, samt att inte
kunna styrka sin identitet med
id-handlingar. Nyligen dömdes
en kvinna enligt den nya lagen
till böter på flera tusen kronor
för att ha burit en ACAB-tröja.

Hon dömdes på plats, de
spanska poliserna har nu
makten att summariskt döma ut
bötesbelopp av den storleken.
Det är helt enkelt ingen överdrift att den spanska staten har
gett sig rätten att diktatoriskt
stoppa alla offentliga protester
de vill. Lagen kom efter
massiva protester de senaste
åren. Uppenbarligen är den
tillkommen för att kunna stoppa
alla protester myndigheterna till
stoppa.
Det har varit väldigt tyst om
detta. Några artiklar här och där,
ledarsidor med lite mer
progressiv inriktning har
protesterat efter bästa förmåga,
vissa liberaler har protesterat.
Men i stort sett har den storm
som vore helt befogad helt
uteblivit. Många borgare som
blev helt rasande för minsta sak
Chavez gjorde har inte alls
reagerat på att Spanien gett
myndigheterna rätt att
diktatoriskt stoppa vilken
protest som helst.
Svenska regeringen har inte
på något sätt fördömt lagen,
och än mindre Moderaterna,
vars systerparti det är som har
gjort demonstrationsrätten helt
godtycklig. EU, som är så fast
beslutet att inte låta Grekland få
någon makt över sin ekonomi,
verkar inte ha misstyckt.
Alla socialister borde se detta
som en tydlig varning om att
våra demokratiska rättigheter
gäller så länge allt är lugnt, men
så fort det rådande kapitalistiska
systemet är det minsta hotat
kommer allt fler av ”frihetens”
försvarare att se oss som ett hot
att bekämpa.
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Försvara aborträtten – nej till
samvetsfrihet
KD:s nya ordförande, Ebba
Busch Thor, har åter lyft förslaget
om samvetsfrihet inom vården.
Vårdanställda ska alltså, om hon
får bestämma, kunna vägra
utföra sådant som går emot
deras principer, som aborter,
abort- och preventivmedelsrådgivning och blodtransfusioner. Detta är ingen ny
ståndpunkt för KD, även om de
inte har drivit det aktivt på
sistone. Nu är det alltså dags
igen. Vi kan inte betrakta
förslaget som något annat än ett
försök till urholkning av
aborträtten, en rätt vi
ovillkorligen måste försvara.
Det är förstås inte heller
förvånande att KD lyfter
frågan. Partiet är inte officiellt
för att inskränka rätten till abort,
men det är uppenbart att de är
opålitliga i frågan. Det är
knappast opportunt att driva
den ståndpunkten idag, men en
stor del av medlemmarna är för
att avskaffa aborträtten. Som vi
vet har Ebba Busch Thor
exempelvis varit med i Ja till
livet.
En del liberaler bemöter
förslaget med att anställda ska
göra det som ingår i jobbet,
det vill säga det arbetsköparna
tycker ska ingå. Som socialister
måste vi självklart avvisa någon
sådan princip. Vi anser tvärtom
att arbetarna har all rätt att
vägra många uppgifter. Helst
givetvis en kollektiv vägran mot
förnedrande, hälsovådliga eller
reaktionära uppgifter, men i
avsaknad av en kollektiv kamp
är vi helt för enskilda busschaufförers rätt att vägra köra
flyktingar till deportation,
biljettkontrollanters att vägra
delta i REVA-kontroller,
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eller envars rätt att vägra medverka till vräkningar av fattiga
eller avhysning av romska läger,
för att nämna några exempel.
Däremot finns det jobb som har
som främsta uppgift att
tillgodose människors
nödvändiga behov, och inte
att skapa privata vinster eller
upprätthålla maktstrukturer.
Vården är det kanske främsta
exemplet. Givetvis är det nödvändigt att upprätthålla en
rimlig arbetsmiljö och arbetsbörda för vårdanställda, men de
kan inte ha rätten att välja fritt
vilka patienter de vill hjälpa bara
för att de har vissa åsikter.
Aborträtten måste försvaras
ovillkorligt, och i det ingår
att inte behöva bemötas av
vårdpersonal som tycker att
åtgärden är moraliskt förkastlig
och ger den som ska genomgå
aborten skuldkänslor. Det måste
vara självklart att ges ett
professionellt bemötande, den
bästa medicinska
rådgivningen och stöd.
En annan, ännu allvarligare
risk är att detta kan medföra att
det blir brist på anställda som är
beredd att vägra utföra aborter.
Kommer religiösa
fundamentalister att bli barnmorskor för att försvåra aborter?
Vissa som inte är principiella
motståndare kanske ändå helst
inte vill utföra aborter själva,
utan bara vill utföra andra
arbetsuppgifter som de tycker
bättre om? Abortvägrarna
kanske börjar utöva press på de
andra att också vägra?
Att försvara aborträtten måste
innebära att inte öppna några
sådana dörrar.

Dessutom är det ju inte så, som
samvetsfrihetsivrarna får det att
låta, att vårdarbetare hur som
helst kan tvingas utföra aborter.
De allra flesta avdelningar på ett
sjukhus eller andra vårdinrättningar utför som bekant
inte aborter. Om man absolut
inte vill utföra dem så får man
helt enkelt se till att jobba på
någon annan avdelning.
Väljer man däremot att bli
barnmorska får man emellertid finna sig i att aborter och
saklig upplysning, utan skuldbeläggande, moraliserande eller
någon fientlig attityd, ingår i
jobbet. Det finns ingen allmän
rättighet att välja och vraka vilka
arbetsuppgifter man vill utföra
inom vården. Att åberopa
”principer” eller ”religiösa övertygelser” kan i detta fall inte
vägra tyngre än: ”nej, jag känner
inte för det”. I dessa fall måste
patientens behov få hela
företrädet, och samvetsfriheten
helt och hållet avvisas.
Jens-Hugo Nyberg
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Solidaritet med dem som kämpar mot
kvinnoförtryck – även i förorten
Det har den senaste tiden
uppkommit debatt om en framväxande reaktionär muslimsk
fundamentalism i flera förorter
– och reaktioner som hävdar att
det är rasistiskt, eller åtminstone
gynnar rasismen att påstå något
sådant. Centralt i debatten har
varit vittnesmål från kvinnor i
dessa områden som har
reagerat mot en ökande
begränsning av deras och andra
kvinnors frihet. Zeliha Dagli från
Husby artikel publicerades i
Aftonbladet 29 maj. Den
andra artikeln som har fått stor
uppmärksamhet är Amineh
Kakabaveh, riksdagsledamot för
Vänsterpartiet, fanns i
Expressen 22 juni och som
innehåller vittnesmål från flera
kvinnor.
Ett exempel på ett något
kritiskt, men sansat svar på
Zeliha Dagligs artikel kom från
det förortsbaserade kvinnonätverket StreetGäris 3 juni.
De välkomnade artikeln, skrev
att vissa av deras medlemmar
höll med helt, andra inte alls,
och betonade att det var en
viktig debatt. Däremot ansåg
de att det finns en fara i att den
enbart fokuserade på muslimsk
fundamentalism i förorten, och
ville lyfta debatten till att också
se kvinnoförtrycket i samhället
utanför dessa förorter.
Givetvis är det helt korrekt
att vi inte bara kan fokusera på
kvinnoförtrycket i förorterna,
även om Dagli knappast kan
klandras för att hon reagerar
specifikt på det hon ser framför
sig, utan att presentera en mer
komplett samhällsanalys.
Däremot finns det andra
debattörer som har anklagat
Dagli och Kakabaveh just för
att reducera frågan om kvinnoförtryck

till att enbart handla om islam
– eller mer demagogisk: bruna,
skäggiga män.
En artikel som står mycket
långt ifrån att vara ett sansat
svar skrevs av Manijeh
Mehdiyar, Miljöpartiet och
Maimuna Abdullahi, Muslimska
Mänskliga Rättighetskommittén.
Långt ifrån att som StreetGäris
medge att det finns ett problem
med fundamentalism i vissa
förorter, och att detta måste
diskuteras, slår de helt ifrån
sig. De påstår att diskussionen
helt enkelt är en rasistisk hatkampanj mot förorten. Speciellt
pekas Amineh Kakabaveh ut för
att medvetet sprida rasism och
peka ut muslimer som den
främsta orsaken till patriarkala
strukturer. Dock ger de inte
något belägg för det: de nöjer
sig med hävda att det är så och
att leverera några allmänna
akademiska fraser som de
svepande hävdar förklarar varför
de debattörer de kritiserar medvetet svartmålar muslimer och
förorten.
Något konkret exempel på
vad dessa debattörer har sagt
saknas, vi får helt enkelt ta
Mehdiyar och Abdullahi ord på
att de deltar i en rasistisk
hatkampanj och att denna beror
på kolonialismen, och att de –
Amineh Kakabaveh är den enda
av dem som nämns med namn –
”främjar förtryck, islamofobi och
rasism mot sin egen grupp”.
Det finns en annan möjlig
förklaring till att kvinnor som
Dagli och Kakabaveh går ut
offentligt, som Mehdiyar och
Abdullahi inte ger minsta sken
av att överväga: att de faktiskt
reagerar mot ett växande
kvinnoförtryck just i de miljöer
de talar om.

Mehdiyar och Abdullahi
diskuterar dock inte med
utgångspunkten exempelvis
att det finns ett sådant problem, men att det, då rasismen i
Sverige så ofta tar sig uttryck i
hat mot muslimer och förorten,
är extra nödvändigt att undvika
att falla in i rasistiska
stereotyper.
De medger faktiskt inte med
ett enda ord att det problem
dessa kvinnor tar upp är verkligt,
om man inte räknar några till
intet förpliktigande
formuleringar om att det finns
patriarkala strukturer överallt.
Jag tänker inte spekulera i
onödan om något jag inte har
någon grund för, och jag
känner inte till mycket om deras
dagordning: men med tanke på
att de i sin artikel får plats med
upprepade angrepp på Amineh
Kakabaveh och åtskilliga och
likartade abstrakta påståenden,
men inte ger minsta tecken på
att medge att det Zeliha och
Kakabaveh tar upp är ett
verkligt problem är det svårt att
inte dra slutsatsen att de
antingen förnekar att det överhuvudtaget är ett problem, eller
anser att det är ett problem som
det inte ska talas om offentligt.
Det kan nämnas att detta
helt osakliga inlägg baserat på
minst sagt grova anklagelser har
fått en del stöd även i förment
progressiva kretsar. Exempelvis
retweetade Ali Esbati artikeln.
Han ville inte kommentera vad
han höll med om och inte, men
uppenbarligen ansåg han inte
att det var något stort problem
att sprida påståenden om att
hans ”partikamrat” Amineh
Kakabaveh medvetet anför en
rasistisk hatkampanj mot
muslimer.
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Vilken stämning detta kan skapa
på framtida möten i Vänsterpartiets ledning och riksdagsgrupp får vi kanske aldrig veta.
Kamp mot både äktsvenska
och islamistiska reaktionärer
Det finns givetvis ett svenskt
kvinnoförtryck och hederskultur,
och dessa utgör ett större
samhällsproblem än det
fundamentalistiska islamistiska
förtrycket i vissa förorter.
Betydligt fler kvinnor
diskrimineras, trakasseras,
misshandlas, våldtas etc. av
svenska (enligt vad som
konventionellt brukar menas
med ordet) män än av muslimer
med rötter i andra länder. Men
detta kan inte vara någon
anledning att blunda för det
kvinnoförtryck som visserligen
drabbar färre, men knappast
mindre hårt, och låta bli att
solidarisera oss med dem som
drabbas mot förövarna, bara
för att dessa också utsätts för
rasism.
Det är alldeles riktigt att det
finns utbredd rasism mot
muslimer och detta måste
givetvis bekämpas. Detta kan
dock inte göras genom att låta
bli att tala om det förtryck som
utövas av reaktionära
strömningar bland muslimerna.
Självklart kan sverigedemokrater använda dessa
exempel när de hycklande
påstår att deras rasistiska
angrepp på muslimer sker för att
bekämpa kvinnoförtryck – trots
att deras parti är genomsexistiskt och reaktionärt på alla sätt.
Men att därför tro att rasismen
mot muslimer kan bekämpas
genom att tiga om förtryck som
sker – eller ännu värre: anklaga
dem som talar ut mot förtrycket
för rasister – är nonsens.
Även om de drabbade håller
aldrig så tyst kommer det inte
att saknas konkreta exempel
på kvinnoförtryck som utövas i
islams namn. Detta utan att ens
nämna att de flesta rasisthetsarna oftast inte
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brukar bemöda sig med
konkreta fakta och specifika
hänvisningar för att underbygga
sina påståenden.Det är förstå
sant att det finns rasistiska
stereotyper om muslimer som
grupp som kvinnoförtryckare
o.d. Men hur ska då stereotyperna bekämpas?
Ett svar som ganska många
inom vänstern och många med
smak för identitetspolitiska
teorier – och, givetvis, Mehdiyar
och Abdullahi - ger är att
undvika att prata om hederskulturer som finns i muslimska
sammanhang, och kvinnoförtryck som många muslimer i
olika grad utövar.
Själv tror jag inte alls på att
bekämpa skadliga stereotyper
genom att sopa ett förtryck
under mattan och vägra att
öppet solidarisera sig med dem
som drabbas. Vänsterns svar
måste istället vara att gentemot de reaktionära krafterna i
förorterna och bland dem som
utsätts för rasistiskt förtryck
lyfta fram de progressiva krafterna och dem som kämpar mot
förtrycket.
Förutom att de inte ger några
tecken på att ge något stöd
till kvinnor som kämpar mot
religiösa förtryck i förorten – att
summariskt beskylla dem som
talar ut offentligt för rasism
verkar stå i viss konflikt till att
stödja – kommer debattartiklar
som deras knappast att göra
något för att motverka rasism
och hat mot muslimer. Snarare
är de precis den motståndare
SD vill ha: som svar på konkreta
vittnesmål om ett ökat religiöst
kvinnoförtryck svarar de helt
enkelt med att påstå att dessa
medvetet sprider rasism, utan
minsta medgivande att
problemen är verkliga.
Med andra ord precis som SD
påstår att debatten ser ut. Det
är inte de som talar ut om och
bekämpar fundamentalistiskt
kvinnoförtryck som gynnar
rasisterna – däremot gör de som
utövar detta förtryck det.

Jag kan här förutse anklagelser
om att jag anklagar muslimerna
för hatet mot dem. Men jag
lägger givetvis inte skulden på
muslimer som grupp –
emellertid är det givet att de
muslimer som utövar
fundamentalistiskt kvinnoförtryck bidrar till stereotyper
om muslimer som utövare av
fundamentalistiskt kvinnoförtryck, och dessa reaktionära
muslimer kommer knappast
att vara något stöd i kampen
mot rasismen. Snarare brukar
reaktionärer av skilda slag hjälpa
varandra att växa, helt oavsett
vad de anser om varandra.
Svenska rasister och
fundamentalistiska muslimer må
hata varandra aldrig så mycket
– de ger varandra likafullt vatten
på sina kvarnar. På liknande sätt
hjälper antisemiter och israeliska
krigshetsande chauvinister till
att stärka varandras övertygelser
och få varandras argument att te
sig mera rimliga.
Detta är inte att ge skulden
till islamofobi till muslimer, eller
till antisemitism på judar – det
är att konstatera att det finns
reaktionära strömningar inom
alla grupper, och att dessa inte
är något stöd i kampen för
frigörelse, utan måste bekämpas
som en del i denna kamp.
Rätten – och plikten – att alltid
ta ställning för de förtryckta
Ur ett identitetspolitiskt och
postkolonialt perspektiv, i alla
fall från dem som drar dess teser
tillräckligt långt, är det tveksamt
om jag ens har någon ”rätt” att
ta ställning och uttala mig om
detta.
Två personer som utsätts för
rasism och hat mot muslimer
hävdar ju att dessa debattartiklar är ett utslag av rasism
och islamofobi, och jag
bestrider detta. I identitetspolitiska kretsar är det numera
vanligt att hävda att jag därmed
tar ”tolkningsföreträde” och
således beter mig
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som en förtryckare. Det här fallet
visar dock hur ohållbart det är
att tillämpa dessa principer med
någon konsekvens.
En springande punkt här är
vilka grupper en person – i det
här fallet alltså jag – ska indelas
i, vilken grupptillhörighet som
anses viktigast i detta fall och
hur stor betydelse denna har.
Det är givetvis korrekt som
postkolonialister hävdar att det
finns ett rasistiskt förtryck, att
ett visst rasistiskt förtryck riktar
sig specifikt mot muslimer, att
detta växte fram till avgörande
del genom kolonialismen och
att de rika västerländska
staterna, institutionerna och
företagen fortsätter att
upprätthålla detta förtryck.
Vidare är det ett faktum att jag
i omvärldens ögon uppfattas
som en vit svensk man. Här går
det nu att stanna analysen och
säga att denna grupptillhörighet
eller identitet är den avgörande;
det vita västerlandet förtrycker
Mellanöstern, muslimer etc.,
som vit västerlänning deltar
jag i detta förtryck vare sig jag
vill eller inte, och för att försöka
motverka förtrycket är det enda
jag kan göra att motverka rasism
och islamofobi, men inte ingripa
i vad som händer inom gruppen
muslimer.
Denna ståndpunkt står
emellertid i tydlig motsättning
till den marxistiska. Givetvis
måste vi som är vita män vara
medvetna om att vår
position i klassamhället är
relativt privilegierad, och att
detta kan inverka på hur vi
betraktar saker, men motsättningen mellan vita män och
förtryckta muslimer i förorten är
inte den enda som har
betydelse här.
Alla nationella, etniska,
religiösa etc. grupper är uppdelade i progressiva och
reaktionära krafter, och klasser
med motsatta intressen.

Denna uppdelning är inte
mindre viktig – faktum är att
den kommunistiska ståndpunkten är att de olika
ländernas arbetarklasser har
mera gemensamt och ett större
gemensamt intresse än vad
arbetarna och överklassen i de
respektive länderna har med
varandra. Detta är inte alls att
förneka att de andra motsättningarna och förtrycken
också går igenom alla klasserna,
att det finns rasism, kvinnoförtryck etc. även inom arbetarklassen.
Inte heller utesluter det att
alla klasser i ett land under vissa
situationen kan ha en del
gemensamma intressen –
stoppa imperialistiska
blockader, bombningar eller
invasioner exempelvis – och inte
heller utesluter det att arbetarna
i ett imperialistiskt land kan ge
efter för chauvinism och stödja
”sitt” lands imperialistiska
härjningar samt ge utlopp för
rasism etc, eller att manliga
arbetare kan utöva kvinnoförtryck – och detta måste givetvis
beslutsamt bekämpas.
Däremot kommer varje lands
arbetare och fattiga alltid att ha
motstridiga intressen mot ”sin”
överklass och stat, liksom mot
alla andra länders överklasser
och stater, samtidigt som den
enda vägen till befrielse går
genom att arbetarklasserna och
de fattiga över hela världen går
samman för att störta ”sina”
härskare och själva ta över
makten.
Det är självfallet relevant att
jag också tillhör grupperna vit
svensk och man, då kvinnoförtryck och rasism är två av de
mest grundläggande förtrycken.
Jag kommer dock att fortsätta
att hävda att jag ett mer
grundläggande intresse
gemensamt intresse med en
iransk arbetare än vad hen har
med ”sina” härskare, med en
gruvarbetare i Sydafrika än vad
hen har med ”sina” härskare,

med en gruvarbetare i Sydafrika
än vad hen har med ägaren av
gruvan – oavsett hur afrikansk
denna är – samt med en
arbetande kvinna som lider
under kvinnoförtrycket i
Afghanistan än vad hon har
med någon från den inhemska
överklassen.
Eller med en icke-vit muslimsk
kvinna som lider under ett
fundamentalistiskt islamistiskt
förtryck i en svensk förort än vad
hon har med fundamentalisterna i samma förort. Detta
innebär inte att det är något
okomplicerat förhållande,
givetvis måste jag ge akt på
min position som vit man, och
lyssna på vad de utsatta förortskvinnorna har att säga om sina
förhållanden, sitt förtryck och
vad som borde göras åt det, och
efter bästa förmåga uppmuntra
dem att stiga fram.
Dock kommer jag att
förbehålla mig rätten att ta
ställning i konflikter mellan
förtryckare och förtryckta, och
ha synpunkter på hur kampen
ska föras, då inget förtryck
kommer att kunna avskaffas
separat utan en revolutionär
massrörelse fast besluten att
bekämpa förtryck i alla dess
former.
Och med det strategiska målet
att störta borgarklassen och
deras stater från makten,
konfiskera deras tillgångar,
avskaffa kapitalismen och bygga
upp ett socialistiskt system som
producerar efter folks behov
och inte enligt ett fåtals vinstintressen, med samma
rättigheter och möjligheter för
alla oavsett ursprung, kön,
sexuell läggning etc.
Jens-Hugo Nyberg
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Från arkiven: Efter Utöya –
Arbetarmakt i Norrköpings Tidningar
För fyra år sedan hade massakern på unga socialdemokrater på Utöya just ägt rum.
Arbetarmakt var då delaktiga i organiseringen av en solidarietsmanifestation i Norrköping ett par
dagar senare.
Detta fick de lokala sverigedemokraterna att gråta ut i pressen över vår och andra
“vänsterextremisters” ledande roller (extremistgruppen Arbetarmakt vill ta makten i landet
genom en våldsam revolution!), medan de själva naturligtvis inte hade bjudits in utan i praktiken
förbjöds att delta av oss organisatörer.
Arbetarmakts lokalgrupp i Norrköping tog upp handsken och publicerade ett svar på
rasisternas anklagelser. Debattinlägget riktade sig givetvis inte i första hand till SD, utan tjänade
som en förevändning för att nå ut till en större publik med våra åsikter om varför SD måste
isoleras och brännmärkas av vänstern och arbetarrörelsen. På så vis “tog vi debatten” med SD
och riktade oss i själva verket till alla andra som läste.
Efter Utöya var det viktigaste i debatten att påvisa kopplingen mellan SD och sådana som
Breivik, både i avseende på ideologi och politisk rörelse. Debattinlägget, till höger, publicerades i
augusti 2011.
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Efter manifestationen den 25 juli
i Norrköping – tre dagar efter
terrordåden i Oslo – där omkring
300 personer visade sin sympati,
sorg och respekt för de
drabbade, kommenterar
Sverigedemokraten Markus
Wiechel det hela som ett “ruttet
politiskt spel” i NT-debatt.
De politiska argumenten som
framförs är från början till slut en
illa dold självförsvarsakt. Bland
annat framförs det besynnerliga resonemanget “Marxister
beskylls inte för att ha haft en
påverkan på den norska dåren.
Inte heller homosexuella, judar
eller aktiva antirasister trots att
Breivik deklarerat sitt samtycke
med grupper som dessa”.
Vi ska förmodligen förstå detta
som ett “bevis” på ett hyckleri
från vänsterns håll, som vill “göra
en politisk poäng” av att
sammankoppla Sverigedemokraterna med Breivik,
vilket alltså enligt Wiechels
märkliga insikt skulle falla platt
då Breivik deklarerat sitt
samtycke med vänstern.
Kommentaren om homosexuella, judar och aktiva
antirasister är - förutom totalt
malplacerad - förmodligen en
insinuation att det är omöjligt
att sammankoppla Breivik med
någon rörelse överhuvudtaget.

Att kopplingen är uppenbar
mellan Breivik och den rörelse
Sverigedemokraterna tillhör,
med sin norska syster
Fremskrittspartiet och de
militanta Norweigan Defence
League/Swedish Defence
League efter brittiskt mått, är
plötsligt inte alls sant.
Att Breivik ser det som sin
politiska plikt att föra en
kamp mot “kulturmarxismen”,
mångkulturen, den påstådda
“islamiseringen” och “massinvandringen”. Fenomen som
Wiechel naturligtvis tar upp i sitt
debattinlägg, “en agenda som
politiskt korrekta förespråkare
för mångkulturen har satt”.
Att han har ett tankegods som
är identiskt med Sverigedemokraterna och högerextrema rörelser spelar enligt
Wiechel ingen roll. Såklart.
Wiechel beskyller vänstern för
att vilja göra politiska poänger
på det som har hänt i Norge och
kallar det respektlöst.
I verkligheten uttrycker han
en irritation och en oro från
Sverigedemokraternas håll över
att inte ha fått delta i de
manifestationer som nu har ägt
rum – där de med all
sannolikhet, precis som Breivik,
skulle peka på terrordåden som
det yttersta

exemplet på vad som kan hända
i ett mångkulturellt samhälle.
Wiechels självförsvar
upprepas i olika tonarter från
olika Sverigedemokrater, som
alla är illamående av en och
samma sak; rädslan för att folk
ska upptäcka att deras och
Breiviks tankegods är
sprunget ur samma världsbild.
Den huvudsakliga skillnaden
mellan Sverigedemokraterna
och Anders Behring Breivik är
att Breivik vill använda terrorism
för att uppnå sina mål medan
Sverigedemokraterna använder
sina riksdagsledamöter.
Det är med den insikten
som Arbetarmakt konsekvent
försvarar vänster- och arbetarrörelseinriktningen på
manifestationen den 25 juli.
Vi är till att börja med en del
av arbetarrörelsen, i arbetarrörelsen kämpar vi för en
konsekvent politik för att
försvara reformer som arbetarklassen har vunnit och för att
vinna nya sådana, kort sagt för
att förbättra samhället i folkets
intresse. Den revolution Wiechel
mycket riktigt påpekar att vi
eftersträvar är ytterst arbetarklassens försvar mot klasssamhället. Ett klassamhälle som
Wiechels parti vill fördjupa.
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Syriensolidaritet – massmörd
Det är inget nytt att gamla
maoister och andra stalinister i
regel är helt värdelösa i
internationella frågor
(liksom nationella iofs). Sällan
visas detta tydligare än i fallet
Syrien solidaritet. Föreningen
bildades när inbördeskriget i
Syrien bröt ut, med ett
huvudsyfte att mobilisera mot
en imperialistisk intervention
eller rent av invasion av landet.
Givetvis kan vi inte ha några
som helst illusioner om att ännu
en USA-ledd intervention skulle
lösa några problem – tvärtom
har en stor del av förtrycket,
kaoset och förödelsen i regionen
sin grund just i dessa
interventioner. Invasionen av
Irak ger ett tydligt exempel på
att det inte är frihet och
demokrati som följer i den
imperialistiska inblandningens
spår.
Emellertid var det från början
uppenbart att Syriensolidaritet
gjorde mer än att motverka
imperialistisk intervention i
Syrien. På klassiskt stalinistiskt
manér innebär detta för dem att
stödja och idealisera den regim
som de intalar sig är det enda
försvaret mot imperialismen.
Kommunister kan visserligen ge
sitt stöd åt militärt försvar mot
imperialistiska trupper, även när
detta försvar leds av reaktionära
krafter och diktaturer.
Exempelvis stödde Arbetarmakt försvaret av Irak vid
invasionen 2003, och därefter
motståndet mot ockupationen.
Detta inte för att vi gav det
minsta politiska stöd till
Saddams diktatur eller de krafter
som sedan ledde motståndet,
utan för att ett nederlag för
imperialismen underminerar
dessa kontroll över världen
och dess fortsatta förmåga att
invadera andra länder.
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En viktig del av vår linje var
också att vi anser att de
progressiva krafterna i Irak
måste delta i motståndet, inte
för att underordna sig, utan för
att bygga upp sina styrkor och
visa att motståndet kan ske på
progressiv grund, genom att
mobilisera arbetare, kvinnor
och förtryckta för sina intressen,
vilket måste inbegripa motstånd
mot ockupationen.
Men detta kan under inga
omständigheter innebära att vi
förskönar eller tonar ner kritiken
av diktaturen och de reaktionära
krafterna, och framför allt kan
det inte innebära att vi tar
ställning för dessa mot de
revolutionära och progressiva
krafterna i det egna landet. Det
är just detta Syriensolidaritet
gör.
Ett minst sagt uselt flygblad
På första maj 2015 delade de ut
ett flygblad i Stockholm sosm
tydligt visar upp deras politik.
Framsidan pryds av en teckning
som visar Obama, Erdogan och
Saudiarabiens kung Abdullah
som med djävulska leenden
– mycket djävulska leenden –
underblåser elden i Syrien med
en blåsbälg. I en retorisk fråga
strax under antyds att bilden av
att Syrien styrs av en hänsynslös
diktator som mördar sitt eget
folk är falsk. Sedan följer tre
sidor idealisering av Assad, som
oavsett Syrien solidaritets
önskedrömmar givetvis är just
en massmördare och en
hänsynslös diktator.
Syrien har konsekvent stött
den palestinska befrielsekampen kan vi läsa. Samtliga
arabstater ger dock sitt stöd –
om än oftast inte mer än verbala – till den palestiska befrielsekampen. Allt annat skulle
vara ett säkert sätt att väcka
deras invånares vrede, så det
betyder inte så mycket.

Detta motsäger förstås inte att
de skulle vilja se en seger för
palestina och ett nederlag för
Israel. Men att prata kostar inte
så mycket, det åtföljs sällan av så
mycket konkret. Israel ser
givetvis Assad som en fiende,
men en stabil fiende som
faktiskt inte gör speciellt mycket
för att stödja en palestinsk
revolt, och som inte på flera
årtionden har varit något reelt
militärt hot.
Det är ingen slump att det
israeliska etablissemanget i stort
föredrar att Assad sitter kvar
framför en osäker situation där
nya krafter – med all säkerhet
även de fientliga till Israel – tar
över. Flygbladet lyfter fram att
Syrien har tagit emot 500 000
palestinska flyktingar.
Ja, många palestinska har
bosatt sig i närliggande länder,
men det är knappast en
anledning att lyfta fram Assad
som deras store förkämpe.
Myten om att Syrien är och
har varit ett antiimperialistiskt
bålverk punkteras
exempelvis av att landet, då lett
av den dåvarande diktatorn, den
nuvarande diktatorns far, Hafez
al-Assad, stödde den
imperialistiska attacken mot Irak
1991.
Vi får också läsa de vanliga
propagandalögnerna – som
Syrien solidaritet kanske har
intalat sig själva att tro på – om
att demokratin i Syrien har ökat
under senare år. Må vara att det
finns flera partier i parlamentet
och flera kandidater i presidentvalet. En aldrig så välklingande
konstitution och en ”opposition”
av lojala partier betyder dock
ingenting så länge det finns en
diktator med en massiv våldsapparat bakom sig. Det är så
situationen ser ut i Syrien,
oavsett vilka illusioner dess
trogna stödtrupper sprider.
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mördarens trogna stödtrupp
Flygbladet går så vidare med att
behandla Assadregimen
massakrer. Eller rättare sagt,
de gör sitt bästa för att förneka
dessa. ”USA:s regering och
allierade har spritt uppgiter om
massakrer utförda av Assads
regering”, kan vi läsa.
”Uppgifter som ofta visat sig
vara felaktiga och de har i flera
fall visat sig vara utförda av USAstödda infiltratörer eller ISIS”.
Därefter frikänns Assad för
massakern i Houla i maj 2012,
och gasattacken i Ghouta
utanför Damaskus i augusti
2013. Med det är stycket om
massakrer – förlåt, rapporter om
massakrer – slut, och intrycket vi
får är att Assad nog inte är
skyldig till några massakrer.
Detta trots all massiv terrorbombning och hans
hänsynslösa krig mot den egna
befolkningen. Men detta vill
Syrien solidaritet förneka.
För förtryckarna mot de
förtryckta
Därefter följer själva
försvaret av Assads rätt till våld
mot folket. Flygbladet gör det
lilla medgivandet att det finns
saker som det är fullt förståeligt
att folk demonstrer emot. Dessa
förklaras dock i första hand bero
på utpressning från IMF:s och
Världsbankens utpressning.
Givetvis ska dessa
imperialismens torpeders
inblandning uppmärksammas,
men Syrien solidaritet använder
detta till att antyda att Assad
inte kan lastas för landets
problem.
Delar av oppositionen tog till
vapen skriver de sedan, och påpekar att regimen därmed enligt
FN-stadgan har rätt att använda
våld i ”självförsvar” (stalinisters
dyrkan av FN-stadgan är en
ständig källa till fascination).

Givetvis ger flygbladet utländsk
intervention skulden för att
protesterna inte hölls på en
fredlig nivå. Visserligen görs det
lilla medgivandet att
protesterna enligt oppositionen
inleddes med att säkerhetsstyrkor tog tillfånga och höll
kvar tonåringar som ritade
slagord på väggarna.
Observera att detta bara sägs
vara enligt oppositionen, och
att säkerhetsstyrkorna bara sägs
ha tagit till fånga och hållit kvar
tonåringarna. Detta till skillnad
från att erkänna att de blev
torterade, och att säkerhetsstyrkorna genast började
använda dödligt våld mot
protesterna.
Nej, allt sägs vara delar av
oppositionens fel, och detta
på grund av en utlandsstödd
intervention och att grupper
som al-Qaida och ISIS redan från
början dominerade. Inget är
således Assads fel, och han har
all rätt att använda det våld han
finner lagom.
Förutom att Syriensolidaritets
beskrivning av händelseförloppet är lögnaktigt kan vi
notera att de tydligt försvarar
en diktaturs ”rätt” att hålla sin
befolkning nere med våld.
Socialister och andra
progressiva har en annan
uppfattning – vi anser att de
förtryckta har all rätt att
bekämpa och störta diktaturer
med våld. Syrien solidaritet
hamnar helt på andra sidan
barrikaden.
Oavsett om de tror på de
propagandalögner om ökad
demokrati etc. de för vidare eller
inte så ställer de sig helt bakom
Syriens korrupta diktaturs ”rätt”
att mörda all ansats till
motstånd och uppror.

Det finns ingen anledning att
räkna Syrien solidaritet som
progressiva, för att inte tala om
socialister. De är eländiga
apologeter för diktaturen och
dess massmord.
Seger åt revolutionen!
Det har utan tvekan ända från
början funnits stora problem
med oppsitionen och
upproret. Redan innan det
stalinistiska kommunistpartiet
blev en stödtrupp till diktaturen
saknades det någon
organiserad revolutionär kraft
som kunde samla ett uppror
kring ett revolutionärt program.
Det har från början av
upproret funnits reaktionära
islamister och imperialismtrogna grupper. Samtidigt fanns
det en stor folklig mobilisering
och demokratisk gräsrotsorganisering.
Den progressiva delen av
motståndet har tydligt förklarat
att IS/Daesh och al-Nusra är
fiender, men dessa, liksom andra
reaktionära krafter som delar av
upproret inte har brutit med
utgör givetvis fortfarande ett
stort hot. Om Assaddiktaturen
störtas kommer kampen långt
ifrån att vara över, de
demokratiska krafterna kommer
att ställas mot de reaktionära.
Alla revolutioner innebär
risker, och vi vet inte hur striden
mellan olika krafter kommer att
sluta. Det vi kan säga däremot är
att den enda vägen framåt går
genom att störta Assads blodiga
och korrupta diktatur.
Oavsett hur mycket Assads
stödtrupper hävdar att USA
ligger bakom inbördeskriget
har dess inblandning varit rätt
försiktig, och den imperialistiska
Forts. på s. 12
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interventionen som Syriensoidaritet länge pratade om var
aldrig aktuell. Detta till skillnad
från det massiva vapenstöd som
den blodiga diktaturen har fått
från den ryska imperialismen.
Visserligen är det ganska
naturligt att de inte tar upp
denna aspekt, då de anser att
Assad har rätt att försvara sin
diktatur med vapen, och oftast
lyckas hitta försonande drag hos
den reaktionära ryska
regimen – men detta
understryker ytterligare att de
inte står på vår sida i kampen.
Det är ingen slump att det vid
flera tillfällen har förekommit stora porträtt med
Assad på Syrien solidaritets
demon-strationer och
manifestationer.
Vissa har försökt bortförklara
det med att det har varit
enskilda individer som haft
dessa, men det är uppenbart att
idolbilderna har tolererats, om
de inte rent av i tysthet har
välkomnats.
Oavsett ifall Syrien solidaritets
medlemmar ser sig som antiimperialister, fredsvänner,
vänster eller socialister finns det
ingen anledning att betrakta
dem som annat än eländiga
försvarare (omedvetna eller
ej) av den blodiga diktaturens
massmord. Assadsolidaritet vore
ett mer korrekt namn på dem.
Jens-Hugo Nyberg
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Ukraina – för arbetarklas
oligarkerna, EU och USA
Krisen i Ukraina är en av
senaste års allvarligaste, och den
som mer än alla andra just nu
har potentialen att trappa upp
konflikterna mellan de
imperialistiska stormakterna.
Den visar också tydligt hur illa
det är ställt med vår ”fria” press
när trycket uppifrån blir
tillräckligt stort.
Svensk nyhetsrapportering om
vad som händer i Ukraina har
med vissa undantag varit helt
bedrövlig. Den bild som oftast
skickas ut är en konflikt
mellan en demokratisk och
legitim regering i Kiev å ena
sidan, och pro-ryska separatister
med ryskt stöd, och ibland en
rysk invasion på köpet. Denna
bild är ungefär lika nyanserad
och korrekt som den som Putins
propagandaapparat ger.
En gedigen och informativ
bok av en kompetent historiker
är Frontline Ukraine av Richard
Sakwa (som bl.a. tidigare har
skrivit en mycket intressant
studie av bolsjevikpartiet i
Petrograd under inbördeskriget,
Soviet communists in power). Han
är mycket noggrann med sina
källor, även om hans tolkningar
ofta kan ifrågasättas.
Många skulle hävda att han
är alltför ryssvänlig och överslätande mot Putin. Detta
stämmer till viss del, men man
ska notera att han, helt korrekt,
ser som en viktig uppgift att
mota en överdriven propaganda
från västsidan, en propaganda
som inte bara svartmålar
Ryssland, utan ännu mer
skönmålar västmakterna och
understödjer en alltmer oroande
krigshets.

Viktigare är dock att Sakwa är
ganska överslätande mot
imperialismen överhuvudtaget.
Han tillskriver stormakterna
snarare goda avsikter men
felaktiga uppfattningar än
rovgiriga imperialistiska mål.
Exempelvis betraktar han det
som naturligt för USA:s och EU:s
ledare att se utvidgningen av
NATO österut som ett sätt att
skapa fred och säkerhet, men
lika naturligt för Ryssland att se
det som ett hot, och att detta är
något som västmakterna måste
förstå.
Sakwa ser den stora faran i en
utveckling som liknar den som
ledde till första världskriget,
där stormakterna tog steg som
ledde till vad ingen hade insett
skulle bli följden och ingen hade
önskat: storkriget.
Det ligger absolut något i
den beskrivningen av den
beskrivning av vad som skedde
1914, och det finns en fara för
liknande utvecklingar i nutid.
Då han inte är marxist har han
dock en bristande förståelse för
imperialistmakternas
rovgirighet – inte enbart
medveten, utan i än högre grad
p.g.a. själva logiken i systemet.
Denna faktor är dock knappast
betryggande för framtiden. Men
med sina brister är Frontline
Ukraine en mycket informativ
och välkommen motvikt till vad
huvuddelen av media matar oss
med.
Ukraina – mellan öst och väst
En viktig faktor att förstå vad
som händer i Ukraina uppdelningen mellan västra och
norra Ukraina, som vänder sig
västerut till EU, och östra och
södra delen, som har närmare
band till Ryssland.

UKRAINA

rklassens kamp mot Kiev, Kreml,
USA
Det ursprungliga ryska riket
hade sitt centrum i Kiev i
nuvarande Ukraina. Då detta var
innan de moderna nationerna
hade uppstått fanns det inget
som liknade en enhetlig
etnicitet, men ursprunget till
uppdelningen mellan Ukraina
och Ryssland kom efter den
mongoliska invasionen på
1200-talet.
Det som kom att bli Ukraina
delades därefter upp och
hamnade under polskt, litauiskt
och mongolskt styre, och det
var ur de följande århundradena
av åtskillnad från Ryssland som
idén om att separat Ukraina
föddes.
När det ryska riket åter blev
självständigt, nu med centrum i
Moskva, och åter började
expandera införlivades åter
Ukraina steg för steg, förutom
den västra delen som hamnade
under Österrike.

Ukraina

Krisen i Ukraina är en av senaste års allvarligaste, och den
som mer än alla andra just nu har potentialen att trappa
upp konflikterna mellan de imperialistiska stormakterna.
Den visar också tydligt hur illa det är ställt med vår ”fria”
press när trycket uppifrån blir tillräckligt stort.
Svensk nyhetsrapportering om vad som händer i Ukraina
har med vissa undantag varit helt bedrövlig.
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För de ryska nationalisterna var
Ukraina helt enkelt en del av
Ryssland, lill-Ryssland
(Malorussia) som de brukade
kalla det. Under 1800-talet
började dock idén om en
separat ukrainsk nation få ökad
spridning. Tsarernas förtryck,
och speciellt kampanjen för
att russifiera alla områden som
tillhörde tsarväldet som tilltog
under den sista tsaren, Nikolaj II,
och som innebar att det ukrainska språket och kulturen undertrycktes, skapade en utbredd
fientlighet mot Ryssland.
Den industriella utvecklingen
ledde samtidigt till att alltfler
ryssar flyttade för att arbeta,
sköta administrationen etc. De
framväxande städerna blev i stor
utsträckning ryskdominerade,
och detta speciellt i östra och
södra Ukraina. En betydande del
av befolkningen i den delen av
landet är etniska ryssar, och
majoriteten av alla har ryska
som sitt modersmål.
Regionen i stort har närmare
band till Ryssland än till Västeuropa. Västra och södra Ukraina
har däremot haft betydligt
starkare band västerut. Denna
uppdelning är en viktig faktor i
dagens kris.
Ukrainsk nationalism och
antirysk chauvinism
Opinionsundersökningar har
visat att en merpart av
befolkningen i alla delar av
Ukraina – Krim oräknad – är för
att upprätthålla och kvarstå i
Ukraina som land. Däremot finns
det betydande skillnader i synen
på vad Ukraina ska vara.
Den etniskt ryska delen av
befolkningen, 17,3 % av
invånarna, och många av dem
som har ryska som modersmål,
29,6 % av befolkningen,vill se ett
Ukraina som är lika mycket till
för etniska ryssar som ukrainare,
som har Ukraina som sitt hem.
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I den västra och norra delen av
landet däremot, de delar som
har haft närmast kopplingar till
väst, finns det en utbredd
exklusivt ukrainsk, antirysk
nationalism. Den har givetvis sin
förklaring i en historia av ryskt
förtryck, först under tsarerna
och sedan under de stalinistiska
härskarna.
Men hur förståelig den än är
så är den numera inte i någon
mening en del av en progressiv
befrielsekamp, utan ett hot mot
den stor del av befolkning, den
etniskt ryska, och ett allvarligt
hinder för att etniskt ukrainska
och etniskt ryska arbetare och
fattiga ska ena sig mot oligarker
och förtryckare. Den är således
reaktionär, och en bördig
grogrund för militant antirysk
chauvinism och fascism.
Ukrainas styrande oligarker
En annan faktor som är nödvändig att förstå är det korrupta
system som skapades i Ukraina
under upplösningen av
Sovjetunionen och
kapitalismens återinförande.
Den byråkratiska diktaturen föll
sönder i en huggsexa där det
blev möjligt för ett fåtal att sno
åt sig den tidigare statliga
egendomen till absurda reapriser eller ren stöld.
Ur detta föddes ett litet sikt
enormt rika oligarker som har
haft makten sedan dess –
Porosjenko, Janukovytj,
Tymosjenko tillhör alla den
gruppen. Det infördes ett
formellt demokratiskt system,
men det är oligarkerna som har
dominerat politiken, och givetvis haft en väldig ekonomisk
makt.
Att sitta vid den politiska
makten har i sin tur varit en bra
position för att ytterligare berika
sig. Att Janukovytj såg till att
Tymosjenko hamnade i fängelse
berodde givetvis på att han ville
bli av med en politisk rival –
men det råder inget tvivel om

att hon förtjänade att fängslas
för ekonomiskt bedrägeri, stöld
och korruption, liksom
Janukovytj själv och de de
övriga oligarkerna.
Dessa oligarker har följt
uppdelningen mellan öst och
väst, där exempelvis Porosjenko
och Janukovytj vill anpassa sig
mera till EU, medan Janukovytj
ser mera österut.
Detta innebär inte att han är
en enkel marionett till Kreml,
som han brukar utmålas – han
försökte manövrera mellan då
båda blocken – men det råder
ingen tvekan om att han står
närmare Ryssland än EU.
Ryssland: åter fienden till väst
Knappa 20 år efter Sovjetunionens kollaps seglade
Ryssland åter upp som västs
stora fiende. Putin leder
uppenbarligen en reaktionär
och auktoritär regim, med
systematisk repression mot
oppositionen, och stöd till bland
annat Assads slaktardiktatur i
Syrien.
Det är dock knappast därför
han utmålas som det stora hotet
mot allt vi har kärt. Västmakterna har aldrig haft några
problem med att överse med
och stödja betydligt mer renodlade diktaturer när dessa
fyller en funktion i deras
internationella intressen.
Inte heller såg vi några
liknande fördömanden av Putin
när han bombade Tjetjenien
sönder och samman. Problemet
för väst är att Ryssland är en
konkurrerande imperialistmakt
som vägrar att låta sig underordnas den västliga
imperialismen.
En allians med Kina är inte
alls otänkbar, och tillsammans
skulle de kunna utvecklas till ett
allvarligt hinder för USA:s och
EU:s strävanden efter att leda
världen.
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Däremot bevisar inte detta att
Ryssland har siktet inställt på
militär expansion. De är utan
tvekan beredda att använda
våld när de ser sina intressen
hotade, och att de kan backa
upp terrorbombningar mot
civila visar de med sitt stöd till
Assad.
Men att Europa nu står inför
hotet av ryska arméer som åter
rullar fram är en falsk
propagandabild, oavsett hur
eniga västliga politiker och
massmedier verkar vara. Den
bilden handlar mer om att
frikänna västmakternas ansvar
än att försvara Europas frihet.
Det stämmer helt enkelt inte
att Ryssland är den drivande
och aggressiva parten, medan
USA och EU tvingas stå upp för
Europas hotade folk. Ryssland är
en imperialistmakt med ledare
som betraktar landet som en
världsmakt.
Givetvis skulle de kunna
invadera, intervenera och
bomba länder, när de kände
att deras intressen krävde det –
något som USA dock hittills har
gjort betydligt mer. Det är
emellertid USA, med stöd av
resten av NATO, som har
expanderat sin militärallians
ändå fram till Rysslands gränser.
Enligt västmakterna är NATO en
allians för fred.
De brukar också hävda att
deras stormaktsinterventioner
görs för fredens och frihets
skull. Vi marxister hävdar att de
i första hand är imperialistiska
interventioner för att befästa
deras makt och försvara sina
affärsintressen.
Ur Rysslands perspektiv är
NATO givetvis en militärallians
som skapades med udden
precis mot Ryssland, som då
var Sovjetunionen, och som
fortfarande är ett hot, något
som USA och EU har bekräftat i
den nuvarande krisen att de är.
Givetvis ser Ryssland en stor fara
i att NATO expanderar ända fram
till deras gränser.

Detta inte sagt för att försvara
Putin; jag stödjer på intet sätt
Rysslands stormaktsintressen.
Men det är enda sättet att förstå
Ryssland i förhållande till USA
och EU.
Den USA-ledda militäralliansen
har expanderat fram till
Rysslands gränser. Givetvis
skulle USA inte drömma om att
acceptera att en konkurrerande
imperialistisk militärallians
expanderade till Mexiko eller
Kanada. Det har blivit vanligt
att jämföra med Hitler, och hur
han skulle ha stoppats redan i
München etc. Detta var inget de
började med nu i fallet Putin –
kriget mot Irak 1991
rättfärdigades exempelvis på
samma sätt – men det har nu
blivit vanligare.
Jämförelsen har dock en brist:
de glömmer alltid att belägga
det viktigaste, det vill säga att
Putin faktiskt, liksom Hitler,
skulle vara fast besluten om att
utöka sitt rike och militärt krossa
sina motståndare.
Putins militära insatser är
givetvis reaktionära – även om
den långt mest brutala,
Tjetjenien, sällan anförs emot
honom. Men även Georgien
var ett land vid Rysslands gräns
dit NATO expanderade, och
invasionen 2008 utlöstes av att
Georgien anföll Sydossetien.
Rysslands agerande förtjänar
att fördömas, men det gör även
Georgiens, liksom dess
imperialistiska uppbackares.
I vilket fall var kriget mot
Georgien knappast ett värre
brott än drönarbomningarna av
Jemen eller Pakistan.
Krim
Annekteringen av Krim är det
som mest anförs för att bevisa
Putins krigiska avsikter. Men
även om den givetvis visar att
han är beredd till militära
insatser i strid med den
amerikanska och europeiska
opinionen, samt med det som
förklaras vara folkrätten,

så fanns det i fallet med Krim
flera faktorer som inte
föreligger med något annat
land. Dels finns det en majoritet
etniska ryssar på Krim. Det är
självklart svårt att ta siffrorna i
folkomröstningen på allvar, men
att en majoritet skulle föredra
att tillhöra Ryssland framför
Ukraina är knappast osannolikt.
Dock var det knappast detta
som var det avgörande för Putin.
Ryssland har sin bästa sydliga
flottbas, och i övrigt en stor
militär installation i Sevastopol på Krim. De har inget bra
alternativ till denna. Om de förlorar den – och risken finns att
Ukraina med de för tillfället
rådande antiryska
stämningarna, säger upp avtalet
– så förlorar de kontrollen över
Svarta havet.
Och om en fientlig makt tog
över den, som vid en ökad
konflikt med NATO, skulle de
kunna förlora Svarta havet helt.
Åter försvarar jag givetvis inte
Rysslands militära intressen och
rätt till Svarta havet, men för
Putin är detta en mycket stark
anledning till att inte riskera att
förlora Sevastopol.
Han eller framtida presidenter
kan givetvis mycket väl hitta
andra tungt vägande skäl till
framtida interventioner, men
Krim bevisar inte att Ryssland
är inställt på att återta fler av de
områden de förlorade vid
Sovjetunionens kollaps. Än
mindre Gotland.
Maidanrörelsen
Enligt den västliga propagandan
står kampen mellan den
demokratiska regeringen i Kiev
och proryska separatister. Denna
beskrivning är ofta den enda
som ges. Den är dock falsk på
flera punkter. Maidanrörelsen
som blossade upp på senhösten
2013 var givetvis till stor del en
berättigad reaktion mot den
rådande korruptionen och
Janukovytj allt mer auktoritära
styre.
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Men problemet var att dess
ledning från första början
dominerades av oligarkerna från
den västra delen av Ukraina.
Rörelsen utlöstes dessutom av
Janukovytj vägran att godkänna
samarbetsavtalet med EU, ett
avtal som skulle innebära stora
nedskärningar och försämringar
för arbetarna, speciellt i östra
Ukraina, och en huvudsaklig
paroll var just att godkänna
detta.
Dessutom hade fascister en
framträdande roll i rörelsen. De
var utan tvekan en ganska liten
minoritet, men de höll sina fanor
högt, och de tog snabbt
ledningen i att upprätthålla
ordningen på torget – bland
annat genom att misshandla
och köra bort vänsteraktivister
som försökte ge rörelsen en
mera progressiv inriktning –
samt spelade en avgörande roll i
gatustriderna mot polisen.
Dessutom är det ett faktum
att de tolererades. Den ukrainska chauvinismen hade också
betydligt fler anhängare än
Svoboda och Högra sektorn, och
bilder på nazikollaboratören och
massmördaren Stepan Bandera
fanns på framträdande platser.
Fascisterna spelade en viktig,
förmodligen avgörande roll i
att försvara torget och besegra
Janukovytj regering. Maidanrörelsen inte bara tolererade
fascister, och var till betydande
delar influerade av liknande
uppfattningar, om än i mindre
grov form – de var beroende av
fascister för att komma till
makten, och de placerade sedan
fascister på viktiga ministerposter och som polischefer. I
kriget sedan dess har fascistmiliser spelat en viktig roll.
Dessutom hade rörelsen
från början uppbackning från
västmakterna. Dessa visade prov
på sällan skådat hyckleri när de
frånkände polisen rätten att
upprätthålla ordningen på
gatorna mot våldsamma folkmassor.
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Revolutionärer är givetvis helt
för rätten till självförsvar även
mot polisen när det är för en
progressiv sak, men Europas alla
ledande politiska krafter tar för
det mesta ställning, och
speciellt när det gäller dem
själva, för polisens rätt att
ingripa mot demonstranter
överallt annars, på förment
principiell grund. I fallet Ukraina
tog de tvärtom ställning för
demonstranternas rätt att slå
tillbaka mot polisen – något
de vanligtvis skulle kalla terrorism eller extremism – och mot
polisens rätt att tömma torget
på våldsamma element.
Åter visade de att skillnaden
mellan oss inte finns i synen på
att våldsamma metoder ibland
är berättigade och nödvändiga,
utan när de kan användas och i
vems intresse.
Kuppen
Kievregimen har likaså upprört
avvisat alla uppfattningar om
att de kom till makten genom
en kupp. Deras försvarare har
huvudsakligen koncentrerat sig
på att tillbakavisa den grövsta
versionen: att det från början av
Maidanrörelsen till slutet var en
USA-dominerad och –
finansierad statskupp. Det är en
beskrivning som gör sig bäst i
Moskvapropagandan eller hos
inbitna stalinister som tror att
CIA kan manipulera fram folkmobiliseringar och maktövertaganden som de känner för.
Men att bara fokusera på att
tillbakavisa detta scenario är ett
bra sätt att undvika diskussioner
om hur maktövertagandet
verkligen gick till. Presidenten
och hans följe flydde p.g.a. en
mobilisering som riktade sig
mot det valda styret, efter gatustrider, och han avsattes därefter
formellt av ett rumphugget
parlament på ett konstitutionsvidrigt sätt.

Detta har kommunister givetvis
ingenting emot i princip när det
är befogat – om det är en
progressiv rörelse som tar
makten. Janukovytj är en
reaktionär som förtjänade att
störtas, men den nya regimen
var på intet sätt mindre
reaktionär eller dominerades
mindre av oligarker.
Den innehöll som sagt var
också direkta fascister. Det fanns
därför ingen som helst
anledning för progressiva
människor att stödja maktövertagandet. Om en progressiv
rörelse, ett uttryck för arbetarklassens mobilisering skulle ha
störtat Janukovytj med samma
metoder skulle vi ha kallat det
en revolution.
Det som skedde kan dock
mera korrekt kallas statskupp.
Uppenbarligen hade den stöd
av USA och EU. Det var inte en
rörelse och en kupp som från
första början manipulerades,
orkestrerades och planerades av
CIA. Dock brukar de
påpekandena mest tjäna till att
dölja att det som skedde faktiskt
var en reaktionär och
imperialiststödd statskupp.
Kievregimen – inte fascistisk,
men..
Kievregimen och dess försvarare
har upprört slagit ifrån sig varje
påstående om att de skulle vara
dominerade av fascister, eller
att fascisterna ens har ett viktigt
inflytande. Det stämmer att
regimen inte är fascistisk. Det
är politiskt felaktigt att hävda
detta. Däremot, som sagt, har de
hela tiden tolererat fascister,
tillsatt fascister som ministrar
och polischefer, tillåtit och
faktiskt stött sig på beväpnade
fascistgrupper.
Kievregimen och dess samtliga representanter förtjänar att
brännmärkas som fascistkollaboratörer.
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Det är felaktigt att klassa
regimen som fascistisk, men
att den av vissa kallas för det är
helt och hållet dess eget fel. När
Porosjenko eller Tymosjenko
klagar på fascistanklagelser går
det inte att känna den minsta
sympati för dem. De har helt sig
själva att skylla.
Det som sedan blev det
främsta argumentet som anfördes mot att fascisterna hade
ett stort inflytande i västra
Ukraina var resultatet i
parlamentsvalet 26 oktober
2014. Svoboda fick där 4,71 %
och Högra sektorn 1,8 %.
Blott 6,51 %, cased closed,
ingen fara med fascistiskt
inflytande där. Man skulle kunna
invända att det är tillräckligt
mycket när fascistorganisationer
med väpnade miliser får 6,5 %,
men tyvärr är det värre än så.
Oleg Lyasjkos Radikalparti har
utmärkt sig för sin våldsamma
chauvinism, och dess valsedel
innehöll flera högerextrema
milisledare, inklusive Lyasjko
själv.

Om man är välvillig så kanske
man kan klassa partiet som
något annat än fascistiskt, men
att det tog åtskilliga röster från
de mer renodlade fascisterna för
att komma upp i sina 7,44 % är
uppenbart.
Sammanlagt 13,95 % för
våldsamma mer eller mindre
rent fascistiska partier alltså.
Är det allt? Tyvärr inte. Arseniy
Jatsenyuk, en av de mest framträdande ledarna från början av
Maidanrörelsen, hade kommit
ihop sig med Porosjenko och
deltog inte på dennes lista, utan
bildade Folkfronten med bland
andra Alexander Turchynov.
Även Jatsenyuk är en chauvinist
av den lite hårdare skolan, och
släppte in Adriy Biletsky, ledare
för den nazistiska Azovbataljonen på listan. Folkfronten
blev största parti med 22,14 %.
Det kan inte klassas som ett
fascistiskt parti, men leds av en
våldsam chauvinist och
innehåller ledaren för en
nazistisk milis, vilket man kan
tycka är tillräckligt nära.

36,1 % till partier som leds av
militanta chauvinister och
innehåller nazister alltså.
Våldsamma och krigshetsande
chauvinister finns även i de
andra ledande partierna, t.ex.
svängde Tymosjenko, som hade
tappat i popularitet, åt höger
och profilerade sig som krigshetsare. Hennes Fosterlandsparti fick 5,68 %.
Till detta kan läggas att det
som sagt finns väpnade nazistmiliser, och att hela regeringen
i stort accepterar detta. De
kanske ogillar nazisterna, har
konflikter med dem, ibland blir
det bråk och någon nazist skjuts
av polisen. Men de beväpnade
fascisterna är en viktig del av
Kievsidan, och även om de är i
en klar minoritet så får många
av deras åsikter gehör hos
betydligt fler.
Kievregimen är inte fascistisk,
men det är fullkomligt nonsens
att påstå att fascisterna inte har
ett viktigt inflytande. Det kan vi
låta de okunniga och den
reaktionära Kievregimens
apologeter sitta och hävda.

Flaggor från det socialistiska partiet Borotba på en demonstration i östra Ukraina.
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Nu senast har det rapporterats
om hot från Högra sektorn mot
Porosjenko, och det har tidigare
förekommit sammanstötningar
där har fascister har skjutits ihjäl
av polisen. Det är naturligt att
de verkliga fascisterna är missnöjda med att regeringen inte är
lika hårdföra raskrigare som de
är, och lika naturligt att
Porosjenko ser en fara i
fascisternas inflytande.
Men detta motsäger inte alls
fascisternas starka ställning.
Oavsett om Högra sektorn skulle
krossas av statsmakten– något
vi hittills inte sett mycket av –
skulle det finnas gott om krigshetsande och rasistisk ukrainsk
chauvinism som inte skulle
kunna undgå att sätta stor press
på regeringen i Kiev så länge
som kriget mot östra Ukraina
fortsätter.
Inbördeskriget i östra Ukraina
Inbördeskriget i östra Ukraina
tillskrivs i media allmänt helt
”proryska separatister” och
Putins ränker och infiltration –
eller rent av ”invasion”. Denna
bild är dock falskt, och ingår i
en lång och ”stolt” tradition att
tillskriva protester yttre,
ondskefull inflytande.
Givetvis har Putin ett finger
med i spelet, och det råder inget
tvivel om att det finns en hel
del proryska reaktionärer och
fascister som slåss mot Kievtrupperna, liksom ryska vapen.
Men det var också, och framför
allt, ett folkligt motstånd som
blossade upp.
Folk hade verkligen anledning
till rädsla för den nya regimen
i Kiev, både som etniska ryssar,
enbart rysktalande och som
arbetare. Maidanrörelsen och
den nya regeringen hade visat
upp tydlig antirysk ukrainsk
chauvinism, fascister tolererades
och spelade en synlig och
betydande roll. Ukrainska hade
redan tidigare gjorts till enda
statsspråk, vilket innebar att de
som enbart talar ryska
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– vilket är många även bland
ukrainarna, 29,6 % av
befolkningen har ryska som
modersmål – inte har rätt att
sköta kontakter med
myndigheterna på ett språk de
förstår.
En ny lag under Janukovytj
tillät regionerna att göra även
andra språk till officiella språk,
men parlamentet röstade
efter Maidankuppen för att dra
tillbaka den lagen. Detta beslut
ratificerades inte, men en tydlig
signal hade skickats ut om att
ryskans ställning var hotad.
Till detta kom den fascistiska massakern i Odessa i maj.
Många i östra Ukraina hade
goda anledningar att oroa sig,
helt utan att lyssna på den ryska
propagandan. Givetvis kunde
dessa farhågor ta överdrivna
uttryck, men detta är också helt
naturligt och förmodligen
oundvikligt.
För arbetarna innebar den nya
regimen ett hot mot deras jobb.
När Kievregimen började
artilleribeskjuta bostadsområden bekräftade de att de är
ett våldsamt hot inte bara mot
befolkningens välmående, utan
deras trygghet och liv.
Motståndet mot Kievregimen uppstod huvudsakligen som en progressiv reaktion
mot välgrundade hot. Det satt
fascister i regeringen, nazister
som polischefer i flera städer,
det fanns beväpnade fascistmiliser. Detta motstånd mot den
fascistkryddade kuppregeringen
förtjänade stöd.
Det fanns ansatser till
demokratisk gräsrotsorganisering, och kommunisters
uppgift var givetvis att stödja
dessa tendenser och gå i
spetsen för att mobilisera
arbetarklassen för sina intressen,
mot Kievregimen, reaktionärer
och fascister på båda sidor, och
emot såväl USA och EU som
Putinregimen.
Sakwas bedömning lyder:

”Trots att upprorsmakarna i
Donbas utmålas som Putins
lakejer var detta långt ifrån
fallet. De kom huvudsakligen från
lokalsamhällena, även om stöd,
som mestadels var spontant och
frivilligt, kom från andra sidan
gränsen.”
En av Arbetarmakts tyska
kamrater i GAM skrev, liksom
många andra har gjort, en
ögonvittnesskildring till
massmobiliseringen
(www.fifthinternational.org/content/mass-movement-easternukraine-eyewitness-report).
Tyvärr kan det givetvis inte
förnekas att det fanns gott
om reaktionärer även i östra
Ukraina, och de spelade från
början en betydande del i
motståndet. Putin gav materiellt
stöd och det kom dit frivilliga
från Ryssland, även om
uppgifterna om det väpnade
stödet varierar mellan de olika
sidorna. Det har blivit populärt
att påstå att det pågår en rysk
invasion.
Om det är en invasion så är det
dock en i miniformat.
Kievregimen har inte kunnat
uppbåda några imponerande
militära styrkor, och det kan
knappast råda något tvivel
om att Putin skulle kunna ta
östra Ukraina i ett nafs om det
var hans mål, och ingen skulle
militärt kunna hindra honom.
Hittills har han inte försökt göra
detta, men det vore en stor
prestigeförlust om han tillät
Kievs styrkor slå ner motståndet
i Donets och Lugansk.
Om upproret i östra Ukraina
däremot skulle radikaliseras, och
de progressiva, arbetarklassbaserade krafterna besegrade
reaktionärerna – ett ganska stort
om f.n. - och stödde vänsteroppositionen i Ryssland, vore
givetvis risken överhängande
att Putin skulle gå in, direkt
eller indirekt, för att slå ner den
rörelsen, eller låta Kievstyrkorna
göra det.
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Arbetarkamp mot Kiev, Kreml,
EU och USA
Det är nödvändigt att vara
fientlig till samtliga stormakter och alla inblandade
reaktionära strömningar. De
inom vänstern som vurmar för
Putin, företrädesvis efter en
förvirrande stalinistisk
skolning, är irriterande, och
absolut ett problem inom
vänstern.
Det största hotet för alla som
bor i Västeuropa är dock den
tilltagande krigshetsen mot
Ryssland, och att ”våra” stormakter framställer sig själva i en
bättre dager genom att
svartmåla Rysslands avsikter.
Den svenska nyhetsrapporteringen har mestadels
sett ut som propagandasändningar från Kiev eller
Washington.
Den idiotiska och
reaktionära Putinvurmen ska
givetvis bekämpas, men den
enormt mycket mera massiva
propagandan mot Ryssland och
Donbas är ett långt värre hot,
och borde vara ett långt mera
prioriterat mål att attackera.
Det finns många, även inom
vänstern, som försöker ta
ställning genom att jämföra
sidorna: vilken sida är mest
aggressiv, var kränks flest
mänskliga rättigheter, stödjer
flest fascister Putin eller Kievsidan – eller, som mera Putinvänliga stalinister brukar
resonera: vilken av stormakterna
bombar, invaderar och
intervenerar i flest länder och i
störst skala?
Det går att hitta gradskillnader
i alla konflikter, men det är också
nödvändigt att svara på frågan:
erbjuder någon sida något
progressivt svar, eller kan öppna
en väg till ett progressiv
utveckling?Det borde vara
uppenbart för alla rationellt
tänkande socialister att vi här
har att göra med två reaktionära
sidor, som backas upp av
imperialistiska makter.

Putin är på alla sätt en
reaktionär, och det är ingen
slump att många av Europas
fascister stödjer honom.
Regimen i Kiev har å sin sida
tydligt visat sin reaktionära
karaktär, t.ex. när alla uttryck för
kommunism förbjöds och den
massmördande nazikollaboratören Stepan Bandera
gjordes till en nationell förebild.
De har som bekant också sina
fascister.
Ryssland är större och
mäktigare än Ukraina – men
Ukraina under en regim som är
villig att underkasta sig västmakterna kommer att vara ett
sätt för EU- och USAimperialismen att flytta fram
sina positioner.
Att ta ställning för Kievregimen
för att den verkar lite mindre
förtryckande än Putins, eller för
att Ukraina är mer hotat än
Ryssland – eller ännu
tydligare för att man tycker att
EU eller USA är lite fredligare
eller mer demokratiskt än
Ryssland just nu – är att helt ge
upp sin politiska självständighet
och underordna sig en helt
igenom reaktionär och
imperialistisk sida. Samma sak
om man tar ställning för
Ryssland för att USA har större
global makt.
Den enda positionen
socialister kan inta är att
betrakta såväl Kievregimen, EU
och USA som Ryssland och
samtliga reaktionärer och
oligarker som fiender och stödja
den självständiga
organiseringen av arbetarklassen.
Situationen kan tyckas mörk,
men det är den enda vägen
att gå. Det finns progressiva
krafter inom motståndet i östra
Ukraina, och det finns
fortfarande en mobilisering av
arbetare och andra som
motsätter sig fascister,
korruption, arbetslöshet, fattigdom och nedskärningar.

Även i västra Ukraina finns det
en arbetarklass som är missnöjd
med de rikas styre och att de
själva till stora delar har blivit
fattigare sedan
självständigheten. Vänstern är
svag, och utsätts för repression. I
västra delen har de
drakoniska lagarna mot allt som
luktar kommunism införts, och
fascisterna har stort utrymme
att jaga socialistiska
meningsmotståndare.
I öst är möjligheterna för
vänstern att organisera sig lite
större, som exempelvis det Antifascistiska forumet i
Lugansk i juni visade. Även där
var det dock hotat av de
nationalistiska myndigheterna
och andra reaktionärer.
Det var bara skyddet från
”spökbrigaden” under den nu
stupade Alexei Mosgovoi som
forumet kunde hållas. Vänsteraktivister från exempelvis det
socialistiska partiet Borotba har
arresterats, så även i
”folkrepublikerna” Donetsk och
Lugansk lever vänstern farligt.
Men revolutionärer har många
gånger visat att organisering är
möjligt, även under repression.
Den enda progressiva lösningen
på krisen är gemensam kamp av
arbetare, fattiga och förtryckta,
ukrainsk- och ryskspråkiga eller
av annan etnicitet, mot
oligarker, reaktionärer och
fascister av alla slag, mot
nedskärningar och
privatiseringar, för återförstatligande av tillgångarna,
radikal omfördelning från de
rika med sikte på att arbetarklassen tar över makten och
utrotar rasistiskt, sexistiskt,
nationellt och annat förtryck
och dess rötter.

Forts. på s. 20.
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Kamp mot ”våra”
imperialisters krigshets!
Vid en upptrappad konflikt
mellan ”vår” imperialism och
Ryssland är det vår första
uppgift att bekämpa ”vår”
krigshets. Målet är att kunna
göra detta sida vid sida med alla
progressiva krafter i Ukraina och
oppositionen i Ryssland mot
deras krigshets, och med allt
stöd till dem som vi kan
uppbåda, men i vilket fall är
”vår” sida den mest omedelbara
fienden för oss.
De inom vänstern som
lägger allt sitt krut på att
kritisera den reaktionäre Putin
riskerar i en sådan situation att
hamna i knät på ”sin”
imperialism, och de som tror
att Putins Ryssland kan motas
på ett progressivt sätt genom
att ställa sig på Kievregimens,
EU:s Ukrainas eller Sveriges (om
Sverige skulle bli en mer direkt
deltagare) sitter redan där.
Precis som vid första världskrigets utbrott 1914 skulle detta
leda till att socialister sviker alla
sina ideal och riskera att blir
medskyldiga i ett imperialistiskt
krig och eländiga bihang till sina
borgare.
Jens-Hugo Nyberg
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Var Syriza gick fel
Kady Tait, från AM:s systerorganisation Workers Power,
skriver för vänstersamlingen
Left Unity om nödvändigheten
av tydlig och skarp kritik
av Syrizas (och partier typ
Podemos) ledning och strategi,
och om behovet av solidaritet
med de kämpande styrkorna i
Grekland.
Left Unitys uttalande,
av nationella sekreteraren Kate
Hudson, gör för många
eftergifter åt Syrizas ledning.
Left Unity proklamerade
regelbundet sin solidaritet med
Syriza som vårt ”systerparti” och
har därmed, åtminstone implicit,
tagit ansvar för dess strategi sen
valet i januari.
Uttalandet lägger den huvudsakliga skulden för situationen
i Grekland på den europeiska
imperialismens ”ekonomiska
terrorism” och observerar att
den nya överenskommelsen
kommer att ”klä av Grekland
dess nationella suveränitet och
självbestämmande”.
Detta är sant. Men ekonomisk
terrorism har alltid varit Trojkans
strategi. I oktober 2011 erbjöd
Trojkan en andra ”räddningsaktion” värd 130 miljarder euro,
på villkor att fler
åtstramningar genomfördes.
När Pasoks premiärminister
George Papandreou hotade
att föra överenskommelsen till
folkomröstning svarade Trojkan
med att undanhålla ett lån på 6
miljarder euro. Resultatet?
En parlamentarisk kupp som
avblåste folkomröstningen.
Papandreou avgick och ersattes
av en teknokrat och före detta
vicepresident för ECB – Lucas
Papademos – som ledde en
nationell enhetsregering som
tvingade igenom
åtstramningarna och säkrade
det andra räddningspaketet.

Faktumet att Syriza faktiskt
kunde hålla en folkomröstning
och avvisa Trojkans ultimatum
berodde på dess djupare rötter
och stöd hos arbetarklassen. De
överlevde Trojkans hot, som
ignorerades av det grekiska
folket vilka istället röstade Nej.
Tsipras ignorerade det 61
procent starka Oxi-mandatet
och öppnade upp förhandlingar
med den åtstramningspositiva
oppositionen för att skaffa
parlamentariskt stöd för hans
plan att erbjuda Trojkan ännu
större eftergifter än de som
folkomröstningen hade
förkastat.
Såvitt det angick Trojkan och
Tsipras förändrade inte
folkomröstningen någonting.
I Kate Hudsons uttalande kallas
den nya överenskommelsen för
ett ”seriöst slag mot kampen
mot åstramningspolitiken”. Det
är sant, men det rör sig om ett
slag utfört av Tsipras-ledningen
själv och det borde inte
användas några diplomatiska
ord om det. Det rör sig inte
bara om ett nederlag, det var
den värsta sortens nederlag, ett
nederlag utan strid. I ett ord:
förräderi.
Uttalandet argumenterar för
att ”styrkebalansen lutar starkt
till fördel för EU:s institutioner
och starka stater som Tyskland.”
Detta är obestridligen sant.
Likväl gjorde Syrizas ledning
ingenting för att förändra denna
styrkebalans eftersom dess
strategi begränsades av dess
beslutsamhet att vara kvar i
eurozonen till vilket pris som
helst.
När den starka majoriteten i
folkomröstningen hotade att
förändra styrkebalansen,
började Syrizas ledning att
underminera den genom att
erbjuda ytterligare eftergifter
under omröstningen, för att
sedan
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göra en överenskommelse som
fullständigt ignorerade den.
Left Unitys uttalande ursäktar
detta genom att peka på att
”den Syriza-ledda regeringen
har fångats i en motsättning:
den valdes av folket för att stå
emot åtstramningarna men att
samtidigt behålla Grekland i
eurozonen.”
Just det, och resultatet av
Syriza-ledningens strategi
är att den har halkat ner på
motsättningens ena sida; att
stanna i eurozonen till varje pris,
i form av fler åtstramningar.
Om Syriza hade handlat på
basis av sitt mandat, som vi
anser att de borde ha gjort – om
de hade mobiliserat den största
möjliga styrkan på gatorna och
tagit åtgärder för att isolera
Grekland från Trojkans
ekonomiska terrorism – så hade
regeringen antingen tvingat EU
till väsentliga eftergifter, att ge
upp, eller att ta på sig skulden
för konsekvenserna av att kasta
ut Grekland från euron.
Till och med Varoufakis
påpekade att åtgärder kunde tas
för att ta kontroll över bankerna,

tvinga låntagarna att ”gå till
frisören” etc., åtgärder som
kunde ha förlängt motståndet
och förstorat krisen för eurokraterna.
Lefts Unitys uttalande säger att
”den Syriza-ledda
regeringen har fångats upp
och sänkts ner av de politiska
motsättningarna inom landet,
dess isolering i egenskap av en
stat som bekämpar
åtstramningarna och den
överväldigande makten hos det
europeiska kapitalet.”
Det är en given del av den
politiska solidariteten att
påpeka att Syriza-regeringen har
sänkts till följd av misslyckandet
för en strategi som kan
summeras som förhandlingar
med båda händerna bakbundna, en strategi som inte
vände sig till den enda kraften
kapabel att stå upp emot det
europeiska kapitalet.
Att kritisera Tsipras-ledningens
strategi – som många i
Grekland gjorde – är en nödvändig del av vår gemensamma
kamp. Detta är lika sant i
förhållande till Spanien och
ledarna för Podemos.

Kritik av begränsningarna hos ledarna
även innan de sviker är avgörande
eftersom förvarnad betyder förberedd.
Okritiskt smicker av den sort som har
dominerat den brittiska vänstern blir
till en materiell faktor för spridandet av
demoralisering och förvirring när
sveken kommer som en ”överraskning”.

Kritik av begränsningarna hos
ledarna även innan de sviker är
avgörande eftersom förvarnad
betyder förberedd. Okritiskt
smicker av den sort som har
dominerat den brittiska
vänstern blir till en materiell
faktor för spridandet av
demoralisering och förvirring
när sveken kommer som en
”överraskning”.
Kate Hudson iakttar helt
korrekt att ” [h]ur Syriza tar sig
an den fortsatta krisen och
fortlöpande katastrofen, hur
andra politiska organisationer
svarar och formulerar
alternativen, och framförallt hur
det grekiska folket reagerar, är
en akut fråga som angår oss
alla.”
De i Grekland som svarar på
sveket med att mobilisera motståndet, med att förbereda sig
för strid inom och utanför Syriza
för att bekämpa det nya
åtstramningspaketet, är de
krafter som förtjänar vår
politiska och materiella
solidaritet.
Onsdagens nyheter om en
generalstrejk är ett välkommet
motgift; vi som parti måste
otvetydigt förklara att vi står
jämsides med de socialister
och arbetarklasstyrkor som
förbereder sig för en avgörande
strid – och att vi fördömer och
motsätter oss de ledare som
har korsat över till klassfiendens
läger och är beredda att
genomföra dess attacker.
Kady Tait
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Socialister måste stödja
ordförandekampanj i Lab
Efter Labours förlust i de brittiska valen i våras avgick partiordförande Ed Miliband. Nu har valet
av hans efterträdare inletts. Men den interna kampen i Labour för en ny partiordförande har tagit
en oväntad vändning. Det som skulle bli en uppgörelse mellan högern och yttersta högern inom
de brittiska socialdemokraterna har, i och med vänsterkandidaten Jeremy Corbyns framgångsrika kandidatur, istället blivit en kamp mellan högern och vänstern. Nu är högern skakad i sina
grundvalar.
Partiledarvalet i Labour ger marxister i Storbritannien en strålande chans att utdela ett slag mot
den byråkratiska partihögern, och att diskutera socialistisk politik med de tusentals arbetare som
stödjer Corbyn. Men Rättvisepartiet Socialisternas internationella organisation, CWI, har valt att
ställa sig vid sidan av denna debatt, som ett resultat av deras felaktiga analys av Labour som ett
”rakt igenom borgerligt parti”.
Jeremy Corbyn har suttit i det
brittiska parlamentet för Labour
sedan 1983. Han är vare sig
marxist eller egentligen
speciellt stridbar. Men han är
utan tvekan vänster.
Han motsatte sig Labours
högervridning från 1980-talet
och framåt. Han motsatte sig
kriget mot Irak 2003. Han har
försvarat fackföreningarna och
den offentliga välfärden. Han var
överhuvudtaget en sten i skon
för krigsförbrytaren Tony Blair.
Högern missbedömer och får
panik
Att Corbyn fick chansen att
ställa upp i partiledarkampen
berodde på en felbedömning
av läget från partihögerns sida.
De trodde inte att Corbyn skulle
ha en chans, så en av högerns
representanter nominerade
honom med det uttalade syftet
att bredda startfältet lite för syns
skull. Att Corbyn snabbt skulle
konkurrera ut sina medtävlare
ingick inte i planen. Nu leder
han i alla opinionsmätningar
och hans möten är fullpackade.
Labourhögern har fått panik
och har börjat gå till
motangrepp. De anklagar
Corbyn för att skrämma bort
väljarna och inte vara valbar.
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De som påstår det här är samma
personer som själva har förlorat
val efter val – som t.ex. 1980talets partiledare Neil Kinnock,
en man som i mitten av 80-talet
hellre ville hugga de strejkande
gruvarbetarna i ryggen än
att verkligen ta kampen mot
Thatcher.
Högern har till och med kallat
in Tony Blair, det vill säga den
person som till och med
lyckades göra sig avskydd bland
de högsta fackbossarna och
bland folk i partiapparaten på
grund av sin extrema högervridning. De försöker även att
spela ut det ”trotskistiska kortet”,
när de påstår att det bara är
trotskistiska uppviglare som
ligger bakom Corbyns framgångar. Men Labourhögern
kämpar i uppförsbacke nu.
Tiden var mogen för en rörelse
från vänster. Flera fackföreningar
har ända uppifrån högsta nivå
signalerat sitt missnöje med
Labours högerkurs. De senaste
årens massiva kamprörelser mot
Irakkriget, mot de nya orättvisa
avgifterna för universitetsstudier, i minoriteternas
ghettoområden och ute på
arbetsplatserna, visar att det
länge har funnits ett missnöje
bland arbetare och andra
förtryckta skikt.

Det här missnöjet var förr eller
senare tvunget att ta vägen
någonstans.
Rörelse åt vänster
Samma sorts missnöje har
funnits i andra europeiska
länder och i några fall lett till
framväxten av nya radikala
masspartier. Syriza i Grekland
och Podemos i Spanien är
visserligen reformistiska, men
de representerar en rörelse åt
vänster bland massorna.
I de fallen har
radikaliseringen kanaliserats
utanför de existerande och
traditionella arbetarpartierna.
Socialistpartiet i Spanien och
Pasok i Grekland är så ytterst
misskrediterade och saknar helt
aktiva vänsterfalanger att det
aldrig var något alternativ för de
vänstergående massorna i dessa
länder att försöka uttrycka sig
genom de partierna.
Det vi ser i Storbritannien är
att motsvarande radikaliseringsprocess letade sig in i Labourpartiet istället för att kanaliseras
i ett nytt parti. En viktig konkret
skillnad mellan Labour och
Pasok/Spanska socialistpartiet är
just Jeremy Corbyn.
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dja Jeremy Corbyns
Labour
I Labour finns det fortfarande en
organiserad vänsterfalang, som
inkluderar kända representanter
med en lång meritlista av
opposition mot både den
kapitalistiska högern och den
reformistiska högern. Vänstern
runt Corbyn har visserligen
försvagats och isolerats, men
den har aldrig i grunden
besegrats. De höll ut och bidade
sin tid. Det stora gensvaret nu är
belöningen för det.
Är Labour ett ”rakt igenom
borgerligt parti”?
Labourvänsterns frammarsch
ställer till politiska problem
för de grupper inom vänstern
som avskrivit Labour och alla
socialdemokratiska partier som
rakt igenom borgerligt
kapitalistiska partier, utan band
till arbetarklassen.

Committee for a Workers’
International (CWI), som i
Sverige företräds av
Rättvisepartiet Socialisterna
(RS), har ända sedan mitten av
1990-talet argumenterat för
uppfattningen att de socialdemokratiska partierna i
Europa, inklusive i Sverige och
Storbritannien, inte längre
kan särskiljas från konservativt
nyliberala partier som Tory och
Moderaterna.
Det har sagts att nu är inte
bara de socialdemokratiska
ledarskapens politik borgerlig –
nu är dessa partier i sig inte
längre beroende av arbetarklassen och i deras interna liv
finns inget som längre
påminner om den period då de
var arbetarpartier. Socialdemokraterna och Labour har,
som RS-organet Offensiv brukar
förklara, ”omvandlats till ett rakt
igenom borgerligt parti”.

Liknande uppfattningar har
ultravänsteristiska grupper av
anarkistisk och maoistisk typ
haft sedan länge.
De politiska och strategiska
konsekvenserna av analysen att
socialdemokratin inte kan skiljas
från de renodlade kapitalistiska
partierna är tydliga, i alla fall från
marxistisk utgångspunkt.
Det betyder att de betraktas
som formationer helt och hållet
på andra sidan av klasskrigets
gräns. Från toppen och ner till
botten. Sådana partier ges inget
stöd i något sammanhang från
marxister. Interna motsättningar
ses som en konflikt mellan olika
grupper av banditer över frågan
om vad som är det bästa sättet
att råna sina offer på.

Samma sorts missnöje har funnits i andra
europeiska länder och i några fall lett till
framväxten av nya radikala masspartier.
Syriza i Grekland och Podemos i Spanien är
visserligen reformistiska, men de representerar
en rörelse åt vänster bland massorna.
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Exempelvis är själva tanken på
att en socialistisk arbetarledare
skulle kliva fram ur de svenska
Kristdemokraternas led absurd.
Lika absurd är idén om att det
någonsin skulle bli aktuellt för
vänstern att relatera till
Moderaternas medlemmar och
väljare genom att kräva en
radikalare vänsterpolitik från
M-ledningen.
Anledningen är just att
partier som Moderaterna, Kristdemokraterna eller de brittiska
Tories inte i första hand baserar
sig på arbetarklassen som sådan
för att få väljare, medlemmar
och legitimitet. De har
uppenbarligen heller inga
historiska kopplingar till
arbetarklassens politiska
strävanden, utan har tvärtom
alltid försökt stoppa dessa.
Att säga att socialdemokratin
har transformerats till sådana
här partier, kopior i alla
avseenden av Tories och
Moderaterna, är alltså ett ganska
långtgående påstående. Men
det har hela tiden kunnat få ett
visst gehör, på grund av den
socialdemokratiska
byråkratins extrema ruttenhet
och högervridning.
När medlemmar och väljare
passiverats och flytt har det
verkat ligga ännu mer i idén om
socialdemokratins totala
förvandling. Men många
marxister, även vi i Arbetarmakt,
har varnat för CWI:s och
maoisternas analyser i den här
frågan. Att socialdemokratins
ledning helt och hållet står på
kapitalismens och
imperialismens sida är en sak.
Det har de trots allt gjort ända
sedan 1914 när de bestämde sig
för att stödja en barbarisk slakt
på Europas arbetare – det första
världskriget. Att de inte längre
skulle vara sammankopplade
med stora grupper av arbetare
som tyvärr, verkligen tyvärr, ser
dessa partier som sina verktyg
mot kapitalets öppna partier, är
en annan sak.
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När betydande sektorer i
arbetarklassen vill greppa efter
ett redskap för att värja sig mot
Tories, Moderaterna, staten och
så vidare är det i många länder
fortfarande socialdemokratin
som är det verktyget.
Den processen är verksam i
parlamentariska val, inuti fackföreningarna och i den världsbild många arbetare har när de
tänker politiskt. Med andra ord
är de socialdemokratiska partierna fortfarande arbetarpartier
i sociologisk bemärkelse, men
däremot inte i politisk
bemärkelse.
Det är därför marxister
beskriver dem med den
motsägelsefulla termen
borgerliga arbetarpartier.
Marxister måste delta i
kampen mot Labours höger
När arbetarna i de borgerliga
arbetarpartierna är passiva
är det partiernas borgerliga
karaktär som dominerar, och
det är just så det har varit under
en lång period. Grupper som är
överdrivet känsliga för tillfälliga
vindar, som CWI, har låtit sig
påverkas av detta. Därför har
de nu mycket svårt att förklara
vad det är som händer i Labourpartiet.
Hur kan de förklara att det i ett
kapitalistiskt parti av
Moderaternas eller Folkpartiets
snitt har uppstått en massrörelse runt en erkänt socialistisk
ledare? Inte nog med det. Det
är fullt möjligt att Corbyn kan
vinna valet om partiledarposten.
CWI hävdar att Corbyn
representerar ett missnöje
från basen med ledningens
högervridning.
Just det. Det är precis därför
Labour inte kan karaktäriseras
som ett kapitalistiskt parti. Den
typen av missnöjesyttringar
uppstår nämligen inte i
kapitalistiska partier. Men det
råder inte bara förvirring när det
gäller hur framväxten av Jeremy
Corbyns rörelse ska förklaras.

Nästa viktiga fråga blir hur
marxister ska förhålla sig till
fenomenet Corbyn.
Arbetarmakts kamrater i
Storbritannien, Workers Power,
har valt att politiskt och praktiskt
delta i kampen mot partihögern
i Labour.
Vi stöder Corbyns
kandidatur till partiledarposten.
Vi uppmanar alla klassmedvetna
arbetare och radikala personer
att snarast lösa medlemskap
i Labourpartiet för att kunna
delta i omröstningen och se till
att Corbyn vinner.
Workers Powers medlemmar
föregår med gott exempel, har
själva sett till att bli
medlemmar i Labour och deltar
nu för fullt i de interna
debatterna mot högersvinen i
ledningen, sida vid sida med de
radikala gräsrötterna.
I dagsläget har tiotusentals
arbetare på kort tid tecknat
medlemskap i Labour för att
stödja Corbyn. Vi är fullt medvetna om att Corbyn är reformist
och att det därför egentligen
bara en gradskillnad mellan
honom och Labourhögern.
Men det är en stor och viktig
gradskillnad.
Den är tillräckligt stor för att
orsaka en djupgående kris inom
Labourpartiet om han skulle
vinna. Högern skulle inte kunna
sitta lugnt ner och acceptera att
Corbyn tar över. De vet att han
skulle förändra Labourpartiet
tillräckligt mycket för att deras
positioner skulle hotas.
Om Corbyn vinner leder det till
ett politiskt inbördeskrig mellan
högern och vänstern i Labour.
Utgången av den striden är inte
given, men den är under alla
förhållanden ett progressivt steg
i rätt riktning.
Corbyns ekonomiska politik är
keynesiansk, hans ambitioner
sträcker sig alltså inte längre än
till att höja skatterna för de rika
och satsa pengar på den
offentliga sektorn.

STORBRITANNIEN

Men till och med hans
begränsade program skulle
innebära en enorm
förbättring för arbetande
människor i Storbritannien.
Marxister klargör naturligtvis att
kapitalet och högern i tider av
kris inte kan acceptera ens de
mest modesta reformer, vilket
utvecklingen i Grekland
nyligen har visat med all
tydlighet. Om arbetarklassen vill
kämpa för sina rättigheter måste
den därför i slutändan vara
beredd att ta ifrån kapitalet dess
ägande och kontroll.
Om vänstern förlorar den
kommande striden inom Labour

kan det komma att leda till att
tusentals radikala arbetare drar
slutsatsen att det behövs ett
nytt arbetarparti i Storbritannien. Ett parti som tar striden
mot chefer, krigshetsare och
slakten på välfärden.
Om vänstern vinner striden
och sen lyckas rensa ut högern
skulle det vara en historisk seger
mot en byråkratisk högerregim
i ett borgerligt arbetarparti i
ett viktigt imperialistiskt land. I
båda dessa fall kommer det att
finnas helt nya förutsättningar
att föra fram ett revolutionärt
perspektiv för arbetarklassen.

Förutsättningarna att diskutera
vad en socialistisk politik faktiskt
innebär skulle vara bättre än på
flera decennier.
CWI har blivit tagna på sängen
av en utveckling som går i stick
i stäv med deras förutsägelser
och definitioner. Deras reaktion
har blivit en sur och passiv
hälsning till Corbyn, med
önskan om framgång men också
en spådom att han är körd redan
på förhand. I praktiken struntar
de i de omvälvande händelser
som nu äger rum i Labourpartiet. Men marxisters uppgift
är att vara direkt delaktiga i den
här processen.
Eduardo Montero

Jeremy Corbyn talar vid en demonstration i London 2014.
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Postkolonialismen – en teori för im
Ända sedan 1990-talet har så
kallade postkoloniala studier
intagit en betydande plats
som fält för de som vill ha ett
systemkritiskt perspektiv på
världen både historiskt och nu.
Det är i grunden ett perspektiv
som är rotat i den akademiska
världen men som via kurser och
seminarier har letat sig in i den
vanliga vänstern.
Den här teoribildningen känns
naturlig för många vänstermänniskor därför att den
fördömer den rika världens
förtryck och maktutövning mot
de före detta kolonierna och
mot marginaliserade grupper
i samhället. Men en närmare
granskning kan visa att
postkoloniala studier inte
mynnar ut i en radikal
antiimperialistisk kampstrategi.
Postkolonialisterna räknar som
regel in marxismen i den västerländska maktutövande tradition
som de förkastar. Internationellt
har viktiga marxistiska tänkare
som bla Terry Eagleton och Aijaz
Ahmad bemött postkolonialisterna. Från den
marxistiska vänstern i Sverige
har det däremot sagts för lite.
Del av postmodernismen
Postkoloniala studier som måste
betraktas som en verksamhet
väl integrerad i det
postmodernistiska perspektivet.
Filosofiskt kan postmodernismen sammanfattas
som subjektivismens,
skepticismens och
pessimismens filosofi.
Möjligheten till objektiv
kunskap förnekas till förmån för
uppfattningen att allt handlar
om olika perspektiv och
berättelser om tillvaron.
föreställningar.
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Vad som är sant har inget att
göra med hur verkligheten ser
ut. Allt är en fråga om vem som
kan sätta mest makt bakom sina
föreställningar.
Tillvaron uppfattas då som
fragmentiserad och splittrad och
utan inneboende möjligheter
att kunna fångas med hjälp av
generaliserande teorier och
observationer.
Politiskt så medför det här en
ovilja hos postmodernisterna
att komma med övergripande
orsaksförklaringar till världens
tillstånd. Påståenden om att
kapitalismen är en grundläggande faktor bakom vissa
problem på den här planeten
tillbakavisas som totaliserande
till förmån för att olika former av
förtryck har sina egna specifika
orsaker, utan att ha ett sammanbindande maktcenter.
Inte sällan finns en tydlig
motvilja hos postmodernisterna
att smutsa ner sina förfinade
filosofiska själar med förslag på
lösningar och konkret arbete.
Deras roll är kritikerns. I den
mån de anvisar lösningar och
målsättningar så tenderar de
att vara individuella eller lokalt
begränsade liberala reformer.
Sociologiskt uttrycker postmodernismen ambitionerna hos
ett civilisations- och
kulturkritiskt skikt av
intelligentian. När 68-vågen
ebbat ut och det inte längre var
fashionabelt att opponera sig
mot kapitalismen fanns det
intellektuella som fortfarande
ville kunna uttrycka ett visst
missnöje med samhällets
situation, men göra det befriade
från de förpliktelser som en
anslutning till socialismen
kräver. Den bekväma, men till
retoriken radikala, plattform
som de valde var postmodernismen.

som redan i slutet av 1970-talet
hade lagts fram av vissa före
detta socialister bland franska
akademiker. En av dessa var
Foucault.
Den brittiske marxisten och
litteraturvetaren Terry Eagleton
har kallat de postkoloniala för
postmodernismens
utrikesdepartement.
Det är verkligen en träffande
formulering eftersom postkoloniala studier innebär att
repetera några av postmodernismens grundteman i
förhållande till frågor som rör
relationen mellan de
imperialistiska metropolerna
och den halvkoloniala världen.
Oklart begrepp
Det är i och för sig svårt att
sammanfatta vad postkolonialism är eftersom fältet är
splittrat och det råder inbördes
skillnader om hur det ska
definieras. Vissa påståenden
återkommer dock så ofta och
brett att de kan sägas vara
grundläggande.
En punkt där det råder
förvirring i de postkoloniala
leden är vad som
överhuvudtaget ska menas med
begreppet ”postkolonialt”. Från
början användes det som en
beskrivning på ett förmodat nytt
tillstånd i världen –
situationen efter existensen av
formaliserade koloniala
imperier.
Det var ett försök att namnge
en ”ny värld”. Ett av de mest
uppmärksammade försöken att
döpa om världsordningen i den
här vevan kom från Hardt och
Negri i början av 00-talet. De är
ganska bortglömda nu men var
en sorts postmoderna popstjärnor för ett tag.

TEORI

ör imperialismens nyttiga idioter

Hardt och Negri, Edward Said, Ania Loomba.
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De menade att världen inte
längre kunde beskrivas som
dominerad av vissa
centraliserade imperialistiska
makter, som på 1900-talet. I
deras ställe hade en mer
decentraliserad och
nätverkande makt kommit.
Den nya makten kallade de
kort och gott för imperiet och
den var en konstellation som
bestod av många fler
komponenter än de traditionella
mobbande imperialisterna.
Deras era var över fick vi höra.
Samtidigt hade postmodernister
av olika slag länge utgått från
Foucault och hävdat att
samhällets makt inte alls var
koncentrerad till stat och
kapital i första hand, utan fanns
utspridd hos alla och att kampen till stor del var individuell.
Allt det här sammanföll med
imperialisternas och de forna
kolonialherrarnas nyliberala
offensiv mot sina gamla kolonier
där det var viktigt att få det att
framstå som att dessa länder
”självständigt” accepterade den
nyliberala plundringen.
Precis som så många gånger
förr, och senare, så var den postkoloniala/postmodernistiska
jargongen och teoribildningen
bara ett eko av imperialisternas
propaganda.
Ganska snart fick de postkoloniala utstå moteld
framförallt från marxisterna som
pekade på att det var för tidigt
att dödförklara den
kapitalistiska imperialismen som
förklaringsmodell och huvudfiende. De formella kolonialimperierna kanske var
avvecklade sedan en tid.
Men den ekonomiska
exploateringen och den politiskmilitära maktutövningen var det
inte. Krigen mot Afghanistan
och Irak bekräftade den
marxistiska analysen på ett
tragiskt sätt. Senare års nykoloniala interventioner från
t.ex. Frankrike i Centralafrikanska Republiken och Mali
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underströk ytterligare att de
gamla maktrelationerna lever
kvar. Om något så har världen
sett en tendens till återkolonialisering av vissa länder
som är före detta kolonier.
Ett annat problematiskt område
att hantera för de postkoloniala
var globaliseringen och kontroverserna om den som rasade
som hetast under 00-talet.
Lovsångerna till försvar för
globaliseringen lät komiskt lika
de postkolonialas retorik om
världen. Det gamla kapitalistiska
industrisamhället hade ersatts
av ett decentraliserat
informationssamhälle där alla
fått makt genom marknadsreformerna.
Omstruktureringar skulle
ta bort fattigdomen i tredje
världen osv. Men socialistiska
teoretiker, fackföreningsfolk och
kämpande förtryckta grupper
i tredje världen kunde snabbt
visa att globaliseringen bara
handlade om de dominerande
kapitalistiska makternas
obehindrade intrång på nya
marknader som öppnats upp
efter ändrade styrkeförhållanden efter stalinismens
kollaps 1989-91 och arbetarklassens många nederlag under
en lång period sedan slutet av
1970-talet.
Det var ingen ny värld.
Kapitalismen hade bara
blivit mer obehindrad och
därför råare och mer allomfattande. Vid det här laget
har många inom de postkoloniala fältet gett upp tanken på
att låta ”postkolonial” vara en
beskrivning på ett tillstånd i
världen. Ania Loomba är en av
deras teoretiker och har skrivit
en av fältets mest spridda
introduktionstexter (Kolonialism/postkolonialism. En
introduktion).
I den argumenterar hon för att
begreppet postkolonial borde
stå för ett kritiskt perspektiv på
både den gamla koloniala och
imperialistiska världsordningen

såväl som på dagens
nykoloniala och fortsatt
imperialistiska världsordning.
Att vara postkolonial ska enligt
henne vara liktydigt med att
stå på de mest förtrycktas sida
i den här maktrelationen. Den
argumentationslinjen är en klar
förbättring inom det postkoloniala fältet men skulle
knappast ha blivit av om det
inte vore för den massiva
kritiken mot föreställningarna
om världen som en plats efter
den imperialistiska epoken.
De postkoloniala har inte
monopol på att vara mot
imperialismen
Tyvärr måste det sägas att även
Loombas m.fl. försök att rädda
begreppet postkolonial har klara
brister. Till att börja med så finns
det något oegentligt över att
försöka expropriera den
antikoloniala och antiimperialistiska kampen på
det sätt som görs när de postkoloniala försöker framställa sig
själva som det enda självklara
perspektivet med sådana syften.
Bland massan av troende postkolonialister har det ofta gått så
långt så att anslutning eller inte
till det egna perspektivet är det
lackmustest som används för att
kontrollera om någon är för eller
mot västvärldens förtryck i
tredje världen. Marxister
däremot har aldrig haft några
problem med att förstå att även
andra än marxister kan vara
emot kolonialism och
imperialism.
Att försöka definiera postkolonialism som liktydigt med
motstånd mot kolonialism och
imperialism är när allt kommer
omkring inte speciellt lyckat
med tanke på hur många olika
sorters antikolonialism och antiimperialism det redan finns.
Nationalismen har alltid varit
en mäktig faktor bakom
kampen för självständighet i
tredje världen som t.ex. i Indien
och i Latinamerika.
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Olika former av socialism och
marxism var helt avgörande
ingredienser i de nationella
befrielserörelserna under
1900-talet med Indokina/Vietnam som ett av de mest
betydande exemplen.
Liberala reformkrafter har inte
heller saknats inom de
nationella befrielsekampen.
Ytterligare ett exempel är
religiösa fundamentalister som
tidvis har bekämpat imperialismen, även om de gjort det
med reaktionära metoder och
målsättningar. Vi kan däremot
lätt konstatera att postmodernisternas filosofiska
och politiska föregångare har
lyst med sin frånvaro i den här
kampen under hela 18- och
1900-talet.
Nietzsche och hans arvtagare
var aldrig intresserade av att
delta i eller stödja kampen för
befrielse i tredje världen. När de
förtryckta folken skulle
organisera sig var det inte till
romantikens dystra filosofer de
vände sig.

De sökte inspiration hos sig
själva och upplysningstraditionen. Den upplysning
som det imperialistiska väst
alltmer hade börjat förråda men
som framgångsrikt plockades
upp och försvarades av de förtryckta folken i Afrika, Asien och
Latinamerika.
Den upplysningstradition
som de gjorde till sin egen och
därmed underströk den
universella karaktären av.
Naturligtvis var inte den
processen smärtfri. Å andra
sidan är inte de sista kapitlen i
den historien skrivna än.
Eftersom det postkoloniala
perspektivet är sprunget ur en
västerländskt influerad miljö
av elitistiska intellektuella (som
Zisek så målande sa: postkolonialism är bara en
uppfinning av några rika typer i
Indien som ville göra karriär på
västerländska universitet genom
att spela på vita liberalers skuldkänslor), har de varit tvungna att
lägga beslag på ledande figurer
och kamprörelser som de

egentligen inte har politisk rätt
till givet sina egna utgångspunkter. Frantz Fanon, FNL, FLN,
ANC, Kongressrörelsen m.fl. hör
alla till olika skolor av
modernitets- och
upplysningstänkande.
Framförallt så handlar det dock
om inspiration från marxismen
(vilken var och är upplysningens
mest radikala spjutspets).
Attacker mot marxismen
När de postkoloniala
exproprierar tänkare och
rörelser från en tradition som de
i grunden förkastar, marxismen och socialismen, så framträder förstås en motsättning
med tanke på att de hela tiden
angriper marxismen för att
kunna ge trovärdighet åt sitt
eget projekt.
För de postkoloniala är det den
europeiska civilisationen som
bär skulden för kolonialismen
och imperialismen.

Vi kan däremot lätt konstatera att
postmodernisternas filosofiska och politiska
föregångare har lyst med sin frånvaro i den här
kampen under hela 18- och 1900-talet.
[...] När de förtryckta folken skulle organisera
sig var det inte till romantikens dystra filosofer
de vände sig.
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Civilisation och kultur är mycket
större företeelser än ett
ekonomiskt och politiskt system
som kan finnas inom en viss
civilisation. I sin för postkolonialismen banbrytande bok
Orientalism var Edward Said
mycket tydlig med att han
betraktade Karl Marx och
dennes tänkande som en
integrerad del av den
förtryckande europeiska
civilisationen.
Den som vill hålla fast vid den
tanken måste förstås hitta på
något sätt att förhålla sig till det
faktum att just marxister har
spelat en nyckelroll i faktiskt de
flesta nationella befrielserörelse.
Said och de postkoloniala har
kommenterat kolonialismen i
efterhand.
Marxisterna och socialisterna
slogs mot den politiskt och
militärt när den var en levande
och bloddrypande realitet.
Genom att ta avstånd från
marxismen och socialismen så
riskerar de också att ta avstånd
från den historiskt sett mest
effektiva kraften mot
imperialismen.
Lösningen är att kritisera Karl
Marx och samtidigt försöka
omtolka hans efterföljare i tredje
världen. Said argumenterade i
Orientalism för att Marx var en
inskränkt och eurocentrerad
person. Hans bevis utgörs av
några passager i artiklar han
skrev om Indien.
På en sida som föregår
inledningen av boken
Orientalism finns två citat. Ett är
från Marx och lyder ”De kan inte
företräda sig själva, de måste
företrädas” (Said, Orientalism,
Ordfront 2002, s. 61).
Citatet förklaras inte av Said
men vilken läsare som helst
antar att Marx uttalar sig om
något som har med bokens
innehåll och inriktning att göra
d.v.s. västerlandets
representation av österlandet.
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Varför skulle Said få för sig att
kasta in ett uttalande om låt
oss säga fattiga franska bönder
under mitten av 1800-talet i en
bok som behandlar
européernas sätt att se på
folken utanför Europa? Det är
en relevant fråga eftersom det,
egendomligt nog, är precis vad
Said gör. Ovanstående citat är
hämtat ur skriften Napoleon
Bonapartes 18:e Brumaire
(Arbetarkulturs förlag 1971, s.
155). Den handlar om Napoleon
III:s statskupp 1851 och en sak
som Marx diskuterar är vilka
grupper i samhället som
utgjorde diktatorns bas.
Han kom fram till att
småbönderna gav sitt stöd till
Bonaparte därför att de
desperat sökte efter en väg ut ur
sin misär men inte kunde
organisera sig självständigt
politiskt som klass pga. sitt
atomiserade sociala tillstånd.
De skulle därför komma att
representeras av någon som
samtidigt med nödvändighet
skulle bli deras förmyndare
d.v.s. diktatorn Napoleon III.
Det är knappast hederligt av
Said att på ett så försåtligt sätt
dra in Marx resonemang om de
franska bönderna i sin bok om
västerlandets syn på ”orienten”.
I Orientalism citerar Said ett
mycket längre stycke av Marx,
som faktiskt har med saken att
göra:
“Hur stötande det än må vara
för den mänskliga känslan att
bevittna hur myriader
verksamma, patriarkaliska och
harmlösa sociala organisationer
ödeläggs och upplöses i sina
beståndsdelar och slungas in
i ett hav av lidanden och hur
samtidigt deras enskilda
medlemmar går förlustiga sina
gamla kulturformer och sina
nedärvda existensmedel, så får
vi för den skull inte glömma att
dessa idylliska bygemenskaper,
hur harmlösa de än må te sig,

dock sedan gammalt har utgjort
den fasta grundvalen för den
orientaliska despotismen, att
de har inskränkt den mänskliga
anden till den trängsta tänkbara
synkrets, gjort den till
vidskepelsens fogliga verktyg
och till en underdånig slav
under traditionella regler och
berövat den varje storhet och
historisk energi.
Vi får inte glömma den
barbariska egennytta, som
kommit människor att klamra
sig fast vid ett eländigt litet
landstycke och lugnt betrakta
undergången av hela riken,
förövandet av outsägliga
grymheter och nedslaktandet av
invånarna i stora städer utan att
göra sig mer tankar om detta än
om stora naturkatastrofer,
samtidigt som de varit ett
hjälplöst byte för varje angripare
som värdigats ägna dem så
mycket som en blick.
Vi får inte glömma att detta
människan ovärdiga,
stagnerande, vegeterande liv
å andra sidan kompletterades
av frambesvärjandet av vilda,
planlösa och hämningslösa
förstörelsens krafter och i Indien
gjorde en religiös rit till och med
av mordet.
Vi får inte glömma att dessa
små kommuner vanpryddes av
kastskillnader och slaveri, att de
tvingade in människan under
de yttre omständigheternas ok
i stället för att höja henne och
göra henne till de yttre
omständigheternas herre, att de
hade omvandlat ett
samhällstillstånd som hade
utvecklat sig på ett naturenligt
sätt till ett oföränderligt,
av naturen bestämt öde och
på så sätt kommit fram till den
djuriskt råa naturdyrkan, som i
sina urartade former tog sig
uttryck i att människan,
naturens behärskare, andäktigt
knäföll inför Hanuman, apan,
och Sabbala, kon.”
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Fortfarande Marx:
“Englands enda drivfjäder, när
det utlöste en social revolution i
Indien, var förvisso den
snödaste egennytta, och det sätt
på vilket det genomdrev sina
intressen var enfaldigt.
Men det är inte detta som är
frågan. Frågan är om
mänskligheten kan uppfylla sin
bestämmelse utan en radikal
revolution i de sociala
förhållandena i Asien.
Om den inte kan det, så var
dock England, vilka förbrytelser
det än må ha begått, historiens
omedvetna verktyg genom att
åstadkomma denna revolution.
Hur uppskakande en gammal
världs sönderfall än må vara
för vår personliga känsla, har vi
då rätt att inför historien med
Goethe utropa:
“Sollte diese Qual uns quälen,
Da sie unsre Lust vermehrt;
Hat nicht Myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?”
(Marx, Det brittiska herraväldet i
Indien, 1853).”
Vad Said får ut av dessa citat
är att Marx skulle ha haft ett
rasistiskt perspektiv på indierna
och österlandet i allmänhet. Han
läser Marx som en förespråkare
för synsättet att indierna hade
en hopplöst efterbliven kultur
som de inte kunde utveckla
själva och att de därför
behövde Englands kolonialism
som en revolutionerande och
civiliserande faktor.
Said påstår alltså att Marx
stödde den brittiska
kolonialismen och detta är ett
påstående som sedan dess har
blivit något av en allmän
sanning i de miljöer, framförallt
universiteten, där postkolonialismen är stark.

Kritik mot produktionsformer
är inte samma sak som
fördomar mot ett folk
Det är knappast aktuellt för
någon marxist att hävda att det
inte finna några problem alls
med vad Marx skriver om Indien.
Men de två avgörande frågorna
är: anser Marx att indierna är
ett underlägset folkslag? Stöder
Marx den brittiska
kolonialismen?
Men för att göra Marx rättvisa
bör han sättas in i sitt
sammanhang. Det är en sliten
fras att komma med men när
det gäller Saids ”läsning” av
Marx så är den verkligen på sin
plats. Vi måste påminna om att
Marx inte primärt analyserar och
jämför kulturer. Han diskuterar
ekonomiska och politiska
system och det är utan tvivel
så att Marx anser att industriell
kapitalism och en borgerlig
ordning är ett framsteg i
förhållande till olika typer av
jordbrukssamhällen.
Anledningen är att han såg
kapitalismen som ett viktigt steg
på vägen mot att människan
skulle få de sociala och tekniska
förutsättningarna att göra slut
på förtryck och utsatthet.
Däremot såg han inte
kapitalismen som kopplad till
någon speciell ”ras” eller
kultur. När han pratar om
Indiens stillastående tröghet är
det alltså inte strängt taget det
indiska folket han pratar om,
utan det förindustriella
produktionssystem som rådde
och som inte alls var anpassat
för att skapa välstånd samt de
interna politiska maktstrukturerna, t.ex. kastsystemet,
som höll den breda massan i
schack.
Faktum är att Marx uttrycker
sig nedlåtande om den typen
av produktionssystem överallt,
inte bara i Indiens fall. Det är
inga vänliga romantiserande ord
han använder när han beskriver
Europas medeltida förflutna

eller de absoluta monarkierna
till exempel. När Marx tillskriver
den brittiska närvaron vissa
progressiva och icke avsedda
bieffekter så är det inte
kolonialismen som sådan han
kommenterar, utan
kapitalismen.
Många som försöker tillskriva
Marx ett orientalistiskt synsätt
koncentrerar sig just på
formuleringen om den
brittiska kapitalismen som
historiens omedvetna redskap.
Men även på den punkten så är
det ingen argumentation som
han i grunden reserverar för
Indien.
Det finns hela tiden en
dialektik i hans analyser mellan
att peka på tvingande
omständigheter såväl som på
människornas möjlighet till
handlingsalternativ.
Formuleringarna om att
människorna är fria att handla
även om de inte kan välja de
omständigheter som de ska
handla under, är klassiska vid
det här laget.
När Marx började kommentera
britternas kolonialpolitik i Indien
så var deras närvaro där ett
objektivt faktum, oavsett
vad det gick att tycka om det
moraliskt och politiskt. Marx
hyste inga tveksamheter om
de grymheter britterna utförde
och ingen har någonsin kunnat
belägga att han ens var i
närheten av att sympatisera
med dem.
Tvärtom skrev han om dem i
klart fördömande ordalag. Men
det är samtidigt sant att han
menade att vissa av de kulturella
och tekniska moderniseringar
britterna genomförde
(järnvägar, läskunnighet, etc)
skulle kunna användas inte bara
för koloniala syften utan i
framtiden även för progressiva
syften som att öka jämlikheten
– och innan den framtiden – för
att bekämpa britterna.

31

TEORI

I en av artiklarna om Indien så
gör han anmärkningen att det är
en av historiens ironier att
förtryckare oftast bekämpas
med sina egna redskap.
Här kan de postkoloniala
invända och säga att en sådan
tolkning av Marx innebär att
Europa görs till ett nödvändigt
ont för att Indierna ska kunna
förändra sitt samhälle, vilket
i sin tur är detsamma som att
säga att de inte är kapabla att
göra detta själva till skillnad från
européerna. Detta innebär att
framställa dem som efterblivna,
alltså är Marx resonemang
orientalistiskt och rasistiskt.
Ingen eurocentrism hos Marx
Marx kan inte bedömas rättvist
genom att baras studeras utifrån
vissa uttalanden i en given
situation. Om Marx ansett att
alla samhällen måste utvecklas
exakt enligt europeiskt mönster
och under europeisk ledning så
skulle det ha varit ett
eurocentristiskt sätt att
resonera. Det är en vanlig
karikatyr av Marx, särskilt vanligt
förekommande på skolor och
universitet, att han menat att
alla länder måste följa
successionsordningen
urkommunism, slaveri,
feodalism, kapitalism och sist
socialism/kommunism.
Men det är en beskrivande
modell för Europa. Inte en
förespråkad väg för världen.
Just när det gällde Indien
menade han t.ex. just att landet
inte hade ett feodalt förflutet
innan det kapitalistiska
inträngandet.
Istället försökte han beskriva
deras ekonomiska system med
hjälp av en modell han kallade
för ”asiatiskt produktionssystem”
som innebar att en despotisk
stat ägde alla betydande
resurser för att producera.
Huruvida det här var någon
särskilt träffande modell är en
annan diskussion.
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Huvudpoängen här är att Marx
inte ansåg att hela världen
följer eller måste följa Europa i
fotspåren. Det här underströks
ytterligare av ett resonemang
om Ryssland i slutet av hans liv.
I det öppnade han för
möjligheten av att Ryssland inte
måste genomgå en
kapitalistisk utveckling alls, utan
skulle kunna nå socialism med
utgångspunkt i sitt eget
jordbrukssystem. Det var en helt
orealistisk bedömning från Marx
sida men den visar att han inte
var så schematisk och
eurocentrerad som bl.a. Said
påstår.
Bara några dagar efter att Marx
skrivit artikeln Det Brittiska
herraväldet i Indien skrev han
The future results of British rule
in India. I den visade han tydligt
sitt ställningstagande för indisk
självständighet:
”The Indians will not reap the
fruits of the new elements of
society scattered among them
by the British bourgeoisie, till
in Great Britain itself the now
ruling classes shall have been
supplanted by the industrial
proletariat, or till the Hindoos
themselves shall have grown
strong enough to throw off the
English yoke altogether. ”
Det var en självklarhet för Marx
redan på tidigt stadium att se
fram emot indisk självständighet
som en förutsättning för framsteg som gynnade folket och
det grundade sig i hans kritik
mot kolonialismen:
”The profound hypocrisy and
inherent barbarism of bourgeois
civilization lies unveiled before
our eyes, turning from its home,
where it assumes respectable
forms, to the colonies, where it
goes naked. They are the
defenders of property, but did
any revolutionary party ever
originate agrarian revolutions
like those in Bengal, in Madras,
and in Bombay?

Did they not, in India, to
borrow an expression of. that
great robber, Lord Clive himself,
resort to atrocious extortion,
when simple corruption could
not keep pace with their
rapacity?”
Finns det något stöd för
europeisk kolonialism i
ovanstående uttalande? Nej,
den civilisation som kallas för
barbarisk är den europeiska
och dess ledare benämns som
rånare.
Däremot är det ett faktum att
Marx språkbruk i de här
artiklarna är uppblandat med
den typ av stereotypa uttryck
angående österlandet som var
en del av den tidens
jargong i Europa.
Det är olyckligt men vissa
förkastliga inslag i den språkliga
dräkten bör inte skymma sikten
för det revolutionära och
internationalistiska innehållet i
hans analyser.
Marx position följdes upp av
de närmast efterföljande
generationerna av
revolutionära marxister.
Kommunistiska Internationalen
utvecklade redan från starten
ett omfattande arbete i
kolonierna med perspektivet att
kämpa för deras oberoende från
de imperialistiska makterna.
Till exempel utvecklades
strategin med antiimperialistiska enhetsfronter
som innebar att kommunistpartierna i kolonierna skulle ingå
taktiska allianser med nationalistiska borgerliga partier för att
maximera styrkan i attackerna
mot kolonialmakterna för
nationellt oberoende.
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Till försvar för socialismen
som ett universellt projekt
De postkoloniala brukar sällan
kunna sluta prata när de väl har
kommit i gång på temat
mångfald, flyktighet,
heterogenitet osv. Men när det
gäller Europa så gäller inte det
där helt plötsligt.
Europa verkar vara den enda
entiteten i hela universum
som är helt homogent och
statiskt och fritt från alla inre
motsättningar. Men en ärlig
läsning av Marx, och med hänsyn taget till det revolutionära
Kominterns kamp mot kolonialismen visar på Europas och
västerlandets splittring.
Kämpande krafter inom västerlandet och i den kolonialiserade
världen lyckades under perioder
bygga kraftfulla plattformar för
enhet runt principer som de alla
kunde göra till sina d.v.s. runt
principer som hade universellt
värde såsom frihet, jämlikhet
och revolutionära kampmetoder.
Det går förstås att hävda, och
postkolonialister gör just det,
att kampen för socialism är ett
västerländskt projekt som utgår
från vissa specifika
omständigheter i Europa

vid en konkret tidpunkt i
historien. Den invändningen kan
besvaras politiskt och historiskt
men även filosofiskt. Politiskt
och historiskt bör en bedömare
betänka i vilken utsträckning
socialistiska och marxistiska
idéer fick ett genomslag i tredje
världen och att de dessa idéer
fortfarande har en omfattande
massbas där.
Det finns något drygt och
mästrande över de postkoloniala besserwissrarna när
de i princip påstår att miljontals
kämpande människor i tredje
världen egentligen inte förstod
de principer de av egen fri vilja
valde ut som sitt vapen mot
kolonialismen och kapitalismen,
att de egentligen vägleddes de
av en politisk linje som var för
kolonialism, inte mot.
De revolutionära striderna i
tredje världen under 1900-talet
är i sig själva ett mäktigt svar på
postmodernisternas försök att
reducera marxismen och socialismen till ett lokalt fenomen.
Socialismen gjordes de facto
universell av de kämpande
massorna.
Grunden för socialismens
världsomfattande spridning var
objektiv och materiell och hade
förutsetts av Marx och Engels

redan när kommunistiska
manifestet skrevs i slutet på
1840-talet. De menade att
kapitalismens spridande ut över
planeten skulle binda samman
människornas värld till en
sammanhållen enhet – rent
ekonomiskt. Detta var ingen
spådom om en homogen värld,
men kapitalismens globala
spridning skulle sätta
människor, kulturer och
kontinenter i förbindelse med
varandra.
Därmed skulle kapitalismen
skapa en värld där vissa
grundläggande förutsättningar
var likadana överallt;
kapitalismens tendens till kriser
och krig, kampen
mellan klasserna, den borgerliga
statens repressiva roll osv.
Den gemensamma lösningen
för alla arbetare och förtryckta
skulle vara socialismen, en
gemensam kamp för ett
gemensamt slutmål. Världens
och kampens utveckling under
1900-talet bekräftade som sagt
detta.

Det var en självklarhet för Marx redan på tidigt
stadium att se fram emot indisk självständighet
som en förutsättning för framsteg som gynnade
folket och det grundade sig i hans kritik mot
kolonialismen...
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Innan Karl Kautsky lyckades
göra sig bemärkt som en av de
stora förrädarna i socialismens
historia genom att framgångsrikt uppmana Europas
socialister att stödja sina egna
imperialister i det första
världskriget, diskuterade han på
ett bra sätt frågan om en
universell kultur.
I sin lilla skrift Etik och
materialistisk historieuppfattning från 1905 så menar
han att moraliska och politiska
lösningar på människornas
problem alltid måste röra sig
inom de förutsättningar som
samhällets teknologiska nivå
och sociala organisering medger
(en materialistisk grundprincip).
Om människorna är uppdelade
i olika samhällen utan kontakt
med varandra så kommer de
att utveckla sina moraliska och
politiska lösningar självständigt
från varandra. Tänkandet blir
alltså lokalt om människornas
organisering är lokal.

Karl Marx, Karl Kautsky.
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Det ligger så att säga i sakens
natur att det är svårt för två
kretsar av folk att tänka och
agera tillsammans om de inte
ens känner till varandras
existens eller i vart fall inte har
något med varandra att göra.
Men ett av det moderna
borgerliga samhällets kännetecken är just att det upphäver
det enskilda och isolerade till
förmån för en sammanhållen
värld.
Uppkomsten av en global
ekonomi och globala samhällsklasser utifrån den måste enligt
Kautsky ge upphov till globala,
universella, principer.
Socialismen var en sådan.
Socialismen är alltså lika lite ett
lokalt europeiskt projekt som
kapitalismen.
De postkoloniala erkänner i
allmänhet att kapitalet har
internationaliserats. Men de vill
inte beskriva det som ett
verkligt sammanhängande
system, utan fokuserar istället på

vad som skiljer olika
kapitalistiska miljöer från
varandra. Eftersom kapitalismen
på landsbygden i Bangladesh
inte ser exakt likadan ut som i
New York och den i New York
inte ser exakt likadan ut som
den i Saudi Arabien, så måste
det enligt de postkoloniala
betyda att kapitalismen inte alls
har skapat en värld, utan att det
finns flera.
Att förneka kapitalismens
ställning som grundval för EN
värld är att ställa allt för höga
krav på vad det innebär att ett
ekonomiskt system är
generaliserat. De postkoloniala
kräver en så hög och detaljerad
grad av likhet i både ekonomi
och kultur att det aldrig kommer
att bli möjligt att hävda
kapitalismen som ett globalt
system i meningen något som är
alltigenom förhärskande.
Om kravet är att det ska vara
samma lönenivåer, samma
religion,
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samma politiska system, samma
proportioner mellan industri
och jordbruk, osv överallt så är
det inte så konstigt att
slutsatsen blir att det inte finns
några generaliseringar kring
gemensamma egenskaper att
göra.
Men istället för att kräva en
absurd nivå av överensstämmelse mellan världens
olika sektorer för att det ska
gå att prata om gemensamma
förutsättningar som skär
genom kulturer så är det
rimligt att utgå från ett mindre
antal men verkligt grundläggande och definierande
samling egenskaper som
antingen fungerar sammanbindande eller särskiljande.
Det borde vara egenskaper
hos samhället som egendomsformer, statens roll, sociala
hierarkier mellan olika grupper
t.ex.
Tittar vi på dessa egenskaper
så ser vi att det privata ägandet
dominerar överallt.

Överallt är det sammanlänkat
med produktion av varor för en
marknad och jakt efter vinster.
Staten spelar i alla strategiska
sammanhang rollen som
beskyddare av den privata egendomen.
Kvinnor är förtryckta i nästan
alla kulturer och klasser. Likaså
sexuella minoriteter. Alla
kapitalistiska samhällen präglas
av rasism mot den ena eller
andra gruppen. Det går att göra
listan längre. Visst finns det
skillnader i exakt hur rasismen
utövas. Kvinnoförtrycket ser inte
på pricken likadant ut överallt
med mera. Men det finns hela
tiden en gemensam kärna.
Essentialism är kontroversiellt
Postmodernisterna har dock
problem med tanken på en
”gemensam kärna”. De tycker att
det blir essentialism av det hela
då, och essentialism är ett av de
fulaste ord de vet.

Marxister utgår dock från att
det finns en objektiv värld som
är ordnad på ett visst sätt. Om
något har existens så är det
ingen orimlig tanke att det
också har egenskaper och
struktur. Kan någons ens
begripa vad motsatsen skulle
vara? Ett fenomen som existerar
men som saknar egenskaper
och struktur?
Vad skulle det vara? Säger vi
att rasism finns så måste det
fenomenet ha någorlunda
stabila egenskaper för att det
överhuvudtaget ska gå att prata
om. Ett sådant begrepp blir
meningslöst om det ena
dagen är lika med förtryck
utifrån hierarkier av påstådda
raser och kulturer och andra
dagen är lika med nyponbuskar
plus den här artikelförfattarens
armbåge.
Det finns antagligen inte
en enda postmodernist som
ifrågasätter att det finns ett golv
under sängen varje morgon när
de vaknar.

Men ett av det moderna borgerliga samhällets
kännetecken är just att det upphäver det
enskilda och isolerade till förmån för en
sammanhållen värld.
Uppkomsten av en global ekonomi och
globala samhällsklasser utifrån den måste
enligt Kautsky ge upphov till globala,
universella, principer.
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De förutsätter som alla andra
att det finns stabila egenskaper
och generella mönster i världen
– utom i de sammanhang då det
handlar om att göra akademisk
karriär samt bedriva småborgerlig politik. Då går det
utmärkt att svamla om att det
inte finns några stabila
egenskaper och mönster i
världen d.v.s. essenser.
Men det finns viktiga
teoretiska insatser gjorda av
marxister som ger goda
argument för att kapitalismen
har ett visst sätt att fungera, att
det kapitalistiska samhället styrs
av vissa sociala lagar, och att
dessa är likadana överallt.
Det är som sagt på grund av
detta som de går att formulera
en internationell revolutionär
politik som kan förena de
förtryckta över kulturella
gränser. Att förneka existensen
av bestämda mönster i världen,
som kapitalismen, leder också
till förnekandet av en global
revolutionär politik. Kalla oss
gärna essentialister.
Men gränsen mellan marxism
och postmodernism är i
grunden skarp. Postmodernister och postkoloniala brukar
som regel vantolka vad som
menas med att ett fenomen
har essens eller ett väsen d.v.s.
en definierande kärna som ger
fenomenet (människan,
materialet, den sociala
relationen, etc.) sin karaktär.
För de postmoderna måste
något sådant som ett väsen eller
en essens vara evigt och helt
fritt från alla inre motsättningar
och utveckling. Det är ganska
lätt att hitta argument mot
att något sådant skulle finnas
i världen och då dras istället
slutsatsen att allt är flytande,
slumpartat och splittrat.
Men om vi bortser från en i det
närmaste övernaturlig
föreställning om vad något
essentiellt skulle vara och
istället håller oss till ett
materiellt så borde de flesta
kunna gå med på att t.ex.
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en egenskaps föränderlighet
inte behöver stå i motsättning
till att det ändå fungerar
definierande.
Om vi säger att konkurrens
på en marknad är en av flera
definierande egenskap för
kapitalismen så står inte det i
motsättning till att kapitalismen
samtidigt undergår förändringar
som innebär att det systemet en
dag inte kommer att finnas till,
och att konkurrensen är en av
de faktorer som bidrar till detta.
Det som betyder något är att
så länge kapitalismen finns så
kommer den att kännetecknas av saker som
konkurrens, varuproduktion för
en marknad, privat ägande osv.
När den inte finns längre så är
det just för att de nödvändiga
egenskaperna har försvunnit
från världen på något sätt (en
revolution, civilisationens
kollaps, invasion från rymden,
etc).
Att tänka sig dessa egenskaper
som eviga behövs inte för att
de samtidigt ska tänkas som
nödvändiga. I vilket sammanhang förutsätter nödvändighet
evighet eller oföränderlighet?
Det är ett demagogiskt
argument som används av postmodernisterna.
Samma sak kan sägas om
total homogenitet. Det är sant
att kapitalismen inte ser exakt
likadan ut överallt. Alla
människor ser inte heller
likadana ut och fungerar inte
exakt likadant. Ska vi från det
dra slutsatsen att det är
lönlöst att prata om något
sådant som mänskligheten?
Ledande marxister var tidigt
medvetna om kapitalismens
”ojämna och sammansatta”
utveckling.
I och med den permanenta
revolutionens strategi lanserade
Trotskij idén att revolutioner
i länder som underutvecklats
av imperialismen och inte haft
någon borgerligt demokratisk
revolution som mynnat ut i ett
modernt borgerligt samhälle,

borde ledas av arbetarklassen
och ta sig an både den
borgerliga och den socialistiska
revolutionens uppgifter
samtidigt. Argumentet var att
borgarklasserna i de utsugna
länderna var för svaga för att
leda framgångsrika
kapitalistiska revolutioner och
att den revolutionära processen
i det som nu kallas för tredje
världen alltså skulle skilja sig
en del åt från revolutionen i
de avancerade kapitalistiska
staterna.
Falsk radikalism
Detta är ett exempel på att det
inte stämmer att den klassiska
marxismen rört sig med stela
kategoriseringar och
okänslighet inför den sociala
världens variationsrikedom. För
den som vill fånga in saker som
föränderlighet och
paradoxer så är postmodernismens långtgående
subjektivism helt onödig.
Utifrån insikten att
kapitalismen är ett världssystem
är det efterbliven smörja att
motsätta sig en lösning och
motangrepp på någon annan
nivå än kapitalismens egen.
Ändå är det just det som de
postkoloniala vill göra och det
är därför som de så beredvilligt
släpps fram av de som
upprätthåller kapitalismen.
Borgerligheten har alltid älskat
menlösa fiender.
Trots all sin radikala
retorik mynnar de postkoloniala
analyserna inte ut i någon egen
oberoende politik. De företräder
ganska privilegierade skikt i
intelligentian som när det
kommer till kritan mest är
intresserade av att bevaka sina
egna småskurna intressen inom
det borgerliga samhället.
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Därför sträcker de sig sällan
längre än till att stödja NGOverksamhet i tredje världen,
socialdemokrati (det är talande
att Massoud Kamali, en av de
mest skräniga av de postkoloniala i Sverige, inte är något
annat en lojal socialdemokrat
som agerat expert åt
socialdemokratiska ministrar),
lokala reformer, småskalig
kapitalism istället för storskalig.
De som ändå vill vara lite mer
radikala än att agera rådgivare
åt socialdemokratin slutar som
regel som en osjälvständig
svans åt någon socialistisk
rörelse i tredje världen.
De förhatliga marxisterna är
svåra att komma undan om det
faktiskt ska uträttas något.
Ända sedan den framgångsrika
kapitalistiska kontrarevolutionen mot stalinismen i
början av 1990-talet har
imperialisterna varit ute på
segertåg i världen.
Progressiva motkrafter har
funnits men i slutändan är det
imperialism och reaktion som
har dominerat. Postmodernister
och postkoloniala har varit den
radikala vänsterflygeln i den
här imperialistiska offensiven
och haft som primär uppgift att
hjälpa till att försvaga det
marxistiska inflytandet i världen.
Men deras argument är falska.
Karl Marx och den tradition som
utgår från honom kommer att
behövas för att slå tillbaka de
imperialistiska och kapitalistiska
krigsherrarna.
Eduardo Montero

Arbetarmakts aktiviteter

Arbetarmakt deltog i den stora manifestationen mot Sverigedemokraternas rasistiska propaganda mot tiggare och romer, den 4:e
augusti i Stockholm.
Sverigedemokraternas frihet att sprida rasistiska budskap är lika
med en inskränkning av invandrares, icke-vitas och hbtpersoners friheter. Den används av högerpartiet som en murbräcka
mot hela arbetarklassen.
Manifestationen i Stockholm visar att massaktioner är överlägsna:
SL drog tillbaka rasisternas hetskampanj.
Forts. på s. 38.
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Den 8:e augusti ägde en mäktig manifestation rum i Stockholm mot Turkiets och IS
terror. Ca. 1000 personer marscherade genom Östermalm och Stureplan under slagord
som “Turkiska armén ut ur Kurdistan”, “Länge leve PKK “ och “Krossa Isis”.
Demonstrationen avslutades med en tyst minut för Kurdistans martyrer.

Solidaritet med Greklands arbetarklass. Det var temat för ett protestmöte den 10:e
augusti utanför den tyska ambassaden i Stockholm. De dominerande imperialisterna
och högerkrafterna i Europa använder den grekiska krisen för att driva igenom en
nyliberal attack på de grekiska arbetarna. Det krävs en omfattande kamp i Grekland
och internationell solidaritet för att bemöta den här attacken.

KONTAKTA OSS:

twitter.com/arbetarmakt

STOCKHOLM
stockholm@arbetarmakt.com

facebook.com/arbetarmakt

www.arbetarmakt.com
www.fifthinternational.org

youtube.com/arbetarmaktsverige
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Organisera dig.
Första steget i kampen är organisering.
Ställ gärna frågor till oss, t.ex. via
facebook eller hemsidan. Eller skänk ett
bidrag till plusgirokonto 47 40 254-0.
Men framförallt, bli medlem.
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V ad

står vi för ?

Arbetarmakt är en revolutionär
kommunistisk organisation.
Vi förespråkar:
∙ Att avskaffa kapitalismen och
skapa en värld fri från utsugning,
klasser och förtryck.
∙ Bryta kapitalisternas motstånd
genom kraften från miljoner som
agerar tillsammans i en social revolution som krossar kapitalismens
repressiva stat.
∙ Lägga makten i händerna på råd,
baserade på delegater från
arbetarklassen och de fattiga
– valda, återkallbara och direkt
ansvariga inför massorna.
∙ Omvandla den storskaliga
produktionen och distributionen,
som nu ligger i händerna hos en
liten elit av kapitalister, till offentligt
ägd egendom som planeras
demokratiskt.
∙ Planera användandet av arbete,
material och teknologi för att utrota
social ojämlikhet och fattigdom.
Detta innebär kommunism – ett
samhälle utan klasser och utan
statligt förtryck. För att uppnå detta
måste arbetarklassen ta makten
från kapitalistklassen.
Vi bekämpar imperialismen – den
handfull av kapitalistiska stormakter och deras företag, som
utsuger miljarder och nedtrampar
alla stater och folk som gör motstånd mot förtrycket. Vi stödjer
motståndet mot imperialisternas
blockader, sanktioner, invasioner
och ockupationer.
Vi kräver ett slut på den
sionistiska ockupationen av
Palestina. Vi stödjer ovillkorligt det
väpnade motståndet. Vi bekämpar
rasism och nationellt förtryck. Vi
försvarar flyktingar och asylsökande
från de rasistiska angreppen från
media, staten och fascisterna.

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

Vi förespråkar, genom byggandet
av kommunistisk opposition, att
fackföreningarna ska bryta med
socialdemokratin och bilda ett nytt
arbetarparti.
Vi anser att ett sådant parti måste
anta ett revolutionärt program
och för att ett det utvecklas till ett
kampparti baserat på leninistiska
organisationsprinciper.
Vi är motståndare till stalinismen
De s.k. kommunistiska staterna
var i själva verket diktaturer över
arbetarklassen, styrda av en
byråkratisk elit som åtnjöt sin makt
på grundval av kapitalismens
avskaffande. De stalinistiska stater
som överlevde – Kuba och Nordkorea – måste försvaras mot
imperialistiska blockader,
sanktioner och angrepp. Men en
socialistisk politisk revolution är
det enda sättet att förhindra deras
slutgiltiga kollaps.
Vi motsätter oss klassamarbetets
metoder, ”folkfronter” eller
särskiljandet av ett ”demokratisk
stadium” i kampen, åtskiljt från
kampen för socialistisk revolution,
då denna strategi binder arbetarklassens händer vid borgarklassen
och uppskjuter kampen för
arbetarklassens maktutövning.
Det kan inte finnas någon
”socialism i ett land”. Leo Trotskijs
strategi för permanent revolution
kan vägleda massorna till seger
under den globala kapitalismens
och den sammanhängande imperialismens epok. Bara en global revolution kan förpassa kapitalismen till
historiens sophög.
Vi uppmanar alla revolutionära
krafter i världen att förena sig i
en 5:e arbetarinternational – ett
internationellt parti för socialistisk
världsrevolution. Om du delar dessa
mål – gå med!

Utgiven av Arbetarmakt, svensk sektion av
Förbundet för Femte Internationalen.
www.arbetarmakt.com
www.fifthinternational.org

