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Intervju med Ian Angus 

Tre innebörder av ekosocialism 
Ian Angus är en ekosocialistisk aktivist från Kanada och redaktör för online-tidskriften 

Climate and Capitalism. Han är medförfattare till Too Many People? Population, 

Immigration and the Environmental Crisis (Haymarket, 2011), och redaktör för antologin The 

Global Fight for Climate Justice (Fernwood, 2010). 

 

Ian Angus har varit en nyckelperson för att organisera en internationell ekosocialistisk 

konferens i Paris i oktober 2007 på hans initiativ – tillsammans med välkända personer som 

Joel Kovel och Michael Löwy. 

Han intervjuas här av den grekiska socialistiska tidskiften Kokkino. 

Låt oss börja med den stora frågan – vad är ekosocialism? 

Angus: Ekosocialism har vuxit fram ur två parallella politiska trender – en spridning av 

marxistiska idéer i den gröna rörelsen och en spridning av ekologiska idéer inom den 

marxistiska vänstern. Resultatet har blivit ett antal sociala och politiska mål, en växande 

samling av idéer och en global rörelse. 

Ekosocialismens mål är att ersätta kapitalismen med ett samhälle där gemensamt ägande av 

produktionsmedlen har ersatt kapitalistiskt ägande, och där man bevarar och återskapar 

ekosystemen kommer att vara centralt för all verksamhet. 

Som en uppsättning av idéer argumenterar ekosocialismen för den ekologiska förstörelsen är 

inte en oavsiktlig egenskap hos kapitalismen är den inbyggd i systemets DNA. Systemets 

omättliga behov av att öka vinsten – vad som kallas ”The ecological tyranny of the bottom 

line”(Ung. De oundvikliga ekologiska konsekvenserna) – kan inte reformeras bort. 

Med det sagt är det viktigt att inse att ekosocialistisk tänkande inte är ett stängt system – det 

rymmer många olika åsikter om teorier och praktiker.  Till exempel finns det en pågående 

debatt om, som förs fram av vissa ekosocialistiska författare, att sociala rörelser har ersatt 

arbetarklassen som drivkraft för social förändring. En slutsats är att ekosocialism en anti-

kapitalistisk rörelse som varierar mycket från plats till plats. I de imperialistiska länder är det 

en strömning inom befintliga socialistiska och gröna vänsterrörelser som försöker vinna 

ekologistiska aktivister för socialism och att övertyga socialister att ekologiska frågor och 

kamp har en central betydelsen.  
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I den tredje världen finns en växande proekologisk massrörelse som innehåller socialistiska 

idéer – det är gäller särskilt i Latinamerika, där anti-imperialistiska regeringar leds av Evo 

Morales i Bolivia, Rafael Correa i Ecuador, och Fidel Castro i Kuba, som pressar på för starka 

antikapitalistiska, miljövänliga åtgärder. 

Vad är det ekosocialistiska internationella nätverket? 

Angus: Det ekosocialistiska internationella nätverket bildades i oktober 2007 vid ett möte i 

Paris med deltagare av ekosocialister från 13 länder. Dess främsta mål är att förbättra 

kommunikation och samarbete bland ekosocialister över hela världen och att organisera en 

stor ekosocialistisk konferens i Brasilien i januari 2009, i samband med World Social Forum. 

EIN är en mycket löst samordnad och öppen organisation. Dess enda organisationsstruktur är 

en styrgrupp som planerar Brasilienkonferensen. Alla som stöder ekosocialismens breda mål 

är välkomna att delta, mer information finns på vår hemsida. 

Hur svarar du på socialister som hävdar att det inte finns något behov av specifikt 

ekosocialistiska idéer eller aktiviteter? 

Angus: I en viss mening är det korrekt. Marxismen rymmer en rikedom och omfattande 

ekologiska idéer, långt mer än många gröna aktivister inser. 

Men ekologiska hänsyn var en grundläggande del av Marx’ tänkande, och bolsjevikerna var 

säkert medveten om detta, men det är ett sorgligt faktum att den marxistiska vänstern 

ignorerade denna fråga i många årtionden.  Det är viktigt att rätta till detta – och att göra det 

öppet och tydligt. 

Att använda ordet ”ekosocialism” är ett sätt att högt och tydligt visa att vi betraktar 

klimatförändringen inte bara som en annan ”käpp att smiska kapitalismen med”, utan som en 

avgörande viktig fråga, ett av de viktigaste problemen som mänskligheten står inför i detta 

århundrade. 

Men det rymmer mer. Marxismen är inte en fast uppsättning eviga sanningar – det är levande 

tankegångar, en metod att förstå samhället och ett verktyg för social förändring. Socialister 

vars åsikter inte utvecklas och införlivar nya sociala och vetenskapliga insikter blir till 

ovidkommande sekter – vi har sett det hända med många individer och grupper genom åren. 

Precis som Marx och Engels studerade och tog upp idéer från sin tids forskare – Liebig på 

jordbruksmarkens fruktbarhet, Morgan om tidiga samhällen, Darwin om evolution och många 

andra – så måste marxister idag lära av dagens forskare, särskilt om vår tids största problem. 

Ekosocialism syftar till att göra just detta. 

Kan kapitalismen lösa den globala uppvärmningen? 

Angus: Det beror på vad du menar med att ”lösa”. Att hantera global uppvärmning omfattar 

två komponenter – begränsning och anpassning. Att begränsa innebär att minska 

växthusgasutsläppen så att den globala uppvärmningen saktar minskar och så småningom 

vänds nedåt. Anpassning innebär förändringar som gör att människor kan överleva i en värld 

där vissa klimatförändringar är oundvikliga, och där klimatkaos blir alltmer sannolikt. 

Enligt min åsikt är kapitalismens omättliga behov av tillväxt, i kombination med dess enorma 

beroende av fossila bränslen som dominerande energikälla innebär att det är mycket 

osannolikt att vi kommer att se ett effektivt program för minskning från vilket större 

kapitalistiskt land det vara månde. 

Forskare säger att om den genomsnittliga temperaturen stiger mer än 2 grader blir en 

ödesdiger klimatförändring mycket troligt. Det finns inget tecken på att några av de 
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industrialiserade länderna kommer att vidta åtgärder som är tillräckliga för att förhindra en 

sådan temperaturökning – allt de gör blir för lite, för sent. 

Men om vi inte lyckas förhindra detta system, kommer kapitalismen utan tvekan att anpassa 

sig till det nya klimatet. Det kommer att göra vad kapitalismen alltid gör – det kommer att 

fördela de största bördorna på de mest utsatta, fattiga människor och fattiga länder. 

Klimatflyktingar kommer att öka i antal och miljoner kommer att dö. De imperialistiska 

makterna kommer att bekämpa den globala södern, och även inom dessa länder, för att 

kontrollera världens resurser, inte bara bränsle utan även mat. Kapitalismens mest barbariska 

former kommer att intensifieras och spridas. Kort sagt – ja, kapitalismen kan ”lösa” den 

globala uppvärmningen, men den kapitalistiska lösningen kommer att bli katastrofal för 

majoriteten av världens folk. 

Ursprungligen publicerad i International Viewpoint november 2007.  

Översättning: P-O Larsson 

 

Lästips 

Ekosocialister debatterar strategin för att stoppa klimatförändringarna (med Daniel Tanuro 

och John Bellamy Foster) 

Michael Löwy: Från Marx och Engels till ekosocialism och Ekosocialism – jordens 

möjlighet? 

 

 

 

 

http://marxistarkiv.se/energi_miljo/Ekosocialister_debatterar_kolskatt.pdf
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