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4 Redaktionen

Under planeringen av detta num-
mer av Tidsignal –  Den sköra 
demokratin  – upptäckte vi att 

pressläggningen skulle sammanfalla 
med det amerikanska presidentvalet. 
En Trumpseger ansåg vi som otrolig. 
Valet skulle säkert vinnas av Clinton, en 
god representant för den härskande elit 
som genom den nyliberala kontrarevo-
lutionen gradvis inskränkt demokratins 
verkningsområde till förmån för mark-
nadens ökade makt – just det som är hu-
vudtemat för detta nummer.

Men för säkerhets skull reserverade vi 
några sidor för en sista-minuten-artikel 
om det som så få kunde tänka sig skul-
le inträffa. Vi skulle ju alltid kunna fylla 
dem med några dikter till.

Istället fick vi snabbt be Shannon  
Ikebe – doktorand i sociologi vid Ber-
klely universitet i USA som för närva-
rande befinner sig i Sverige för att skri-
va en avhandling om den fackliga kam-
pen och löntagarfonderna – att göra en 
snabb analys. De alternativa scenarier 
han skissar får alla långtgående följder 
också för demokratin. Det minst radi-
kala, att det starkt högervridna republi-
kanska partiet nu kan genomföra hela 
sitt program, skulle allvarligt pressa till-
baka fackliga rättigheter, kvinnors rätt 
till sina kroppar och attackera miljontals 
invandrare för att nämna några konse-
kvenser. Det mest omfattande scenariot 

innebär upprättandet av en repressiv, 
auktoritär stat, stödd på högerradikala 
utomparlamentariska krafter. Demo-
kratins skörhet kan knappast fångas 
tydligare. I detta nummer av Tidsignal 
försöker vi skildra denna utveckling på 
flera olika nivåer.

Våren 2016 presenterades en ny 
demokratiutredning, Delaktig-
het och jämlikt inflytande, SOU 

2016:5. Uppdraget var att hitta former 
för att öka medborgarnas inflytande 
mellan valen. En gedigen antologi sam-
manfattade forskningsläget: 

Partierna har tappat medlemmar; 
förtroendet för de politiska partierna är 
lågt;  röstning och inflytande är socialt 
segregerat; professionella politiker och 
lobbyorganisationer har ökat sitt infly-
tande på medborgarnas bekostnad.

Utredningens slutsatser blev likväl att 
demokratin står stark.  Det gäller mer 
att stämma i bäcken. Den största utma-
ningen mot demokratin kommer från 
missnöjda medborgare, heter det i en av 
undersökningarna. 

Vi delar inte den uppfattningen. De-
mokratin angrips idag av rasistiska och 
reaktionära strömningar, men i än högre 
utsträckning uppifrån. Partiernas ökade 
centralisering och professionalisering är 
knappast resultat av tryck underifrån. 
Det har drivits fram av en politikerkast 
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Inledning 5

som vandrar mellan politiska uppdrag, 
näringsliv och politiskt konsulteri.

Gränserna mellan den formella po-
litiska demokratin och ekonomin har 
upplösts. Centrala delar av den parla-
mentariska demokratin har ersatts av 
ett marknadsstyrt elitvälde. 

Den folkligt förankrade välfärdssta-
ten har krympts och integrerats i mark-
nadsekonomin. Den makroekonomiska 
politiken har överlåtits till ekonomer i 
en Riksbank, oberoende av demokratis-
ka beslut.

Utvecklingen är ännu tydligare in-
ternationellt. Beslut från institutioner 
utom demokratisk kontroll, som Euro-
peiska centralbanken, Europadomstolen 
och IMF och ett allt mer ogenomskin-
ligt EU har fått ett allt större inflytande 
över våra liv, i stort och smått.

Det är i sista hand en del av det glo-
bala maktskiftet. Det bekräftas av Alan 
Greenspans, tidigare chef för USA:s 
centralbank: Med undantag för den na-
tionella säkerheten spelar det knappast 
någon roll vem som blir USA:s nästa 
president. ”Världen styrs av marknads-
krafterna”. 

Hotet uppifrån mot demokratin kom-
bineras med attacker från reaktionära 
nationalistiska antiliberala rörelser som 
bekämpar kvinnors, migranters och mi-
noriteters krav på likabehandling och 
inkludering i demokratins löften om 

universella mänskliga rättigheter. Den 
så kallade liberala demokratins alltmer 
auktoritära utveckling, föreställd som 
försvar för en globaliserad marknads-
omvandling på demokratisk grund, bi-
drar i själva verket till återkomsten för 
ideologier och politiska projekt som 
syftar till att kringskära ”massans” in-
flytande – eller till att i massans namn 
använda liberalkapitalismens auktoritä-
ra ekonomiska och politiska system för 
att med kraft upprätta nygamla auktori-
tära regimer på konservativ grund inom 
en ”illiberal demokrati”.

Det är dessa utmaningar Tidsignal 
vill spegla i detta nummer om Den sköra 
demokratin.

I en inledande artikel, Ett hundraårsju-
bileum med förhinder, diskuterar Kjell 
Östberg några drag i den svenska 

demokratins utveckling. En huvudtes 
är att social kamp och sociala rörelser, 
framför allt arbetarrörelsen, har spelat 
en avgörande roll för demokratiserings-
processen. Det var hotet om en revolu-
tion under första världskrigets slutfas 
som slutligen fick borgarklassen att ge-
nomför den allmänna rösträtten. Ge-
nom en fortsatt stark organisering lyck-
ades de folkliga rörelserna utveckla den 
politiska demokratin till att också inne-
fatta sociala rättigheter. Under trycket 
från nya och vitaliserade gamla rörelser 
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6 Redaktionen

nådde välfärdsstaten sin höjdpunkt un-
der 1960- och 70-talen. Men i en avgö-
rande aspekt misslyckades man: att ock-
så erövra den ekonomiska demokratin. 

Istället fick vi en nyliberal marknads-
revolution – kombinerat med en för-
svagning av rörelser och social mobili-
sering. Artikelns huvudfråga är vad som 
händer med demokratin när de krafter 
som byggt upp den försvagas och/eller 
ideologiskt utarmas samtidigt som poli-
tikens ramar inskränks.

Håkan Blomqvist diskuterar i den 
åtföljande artikeln, Den globala 
kontrarevolutionens rötter, olika 

tolkningar av orsakerna till de senas-
te årtiondenas reaktionära ideologiska 
och politiska våg. Bör denna förstås som 
ett ofrånkomligt svar från patriarka-
la och etablerade maktstrukturer på de 
framsteg för mänskliga rättigheter och 
kvinnors och minoriteters ställning som 
skett med globaliseringen? Eller handlar 
den om reaktioner mot nyliberalismens 
brutala marknadsomvälvning som öde-
lagt breda lagers existensvillkor? Arti-
keln argumenterar för att klassisk marx-
ism kan förena de båda tolkningarna.

Den ryske historikern och demo-
kratikämpen Aleksej Sachnin tar 
sin artikel Den ryska demokrati-

rörelsens uppgång och fall upp det kom-
plicerade spelet kring Sovjetunionens 
upplösning. Han visar på den centrala 
roll en bred demokratirörelse spelade 
och särskilt betydelsen av omfattande 
mobiliseringar inom arbetarklassen. 
Inledningsvis dominerades rörelsen av 
socialistiska strömningar.  Snart upp-
stod motsättningar mellan de som ville 
fördjupa gräsrotsrörelsen och de som i 
samarbete med den ”liberala” delen in-
om den gamla nomenklaturan siktade på 

att institutionalisera rörelsen. Utgång-
en känner vi. Jeltsin lyckade, inte utan 
masstöd, bygga upp en egen maktbas 
och genomföra en av de mest kraftfulla 
nyliberala kontrarevolutionen vi känner. 
För en hel generation kom de självstän-
diga rörelserna att i stort sett upphöra 
och själva begreppet demokrati tömmas 
på sitt innehåll.

Europeiska unionen har under de 
senaste åren mer än någon annan 
institution hamnat i fokus när de-

mokratins utarmning diskuterats. EU 
har avsiktligt  givits en ogenomskinlig 
struktur med ett ministerråd, en kom-
mission med en omfattande och mäktig 
byråkrati,  Europaparlamentet, Europe-
iska centralbanken, EU-domstolen och 
de 28 medlemsländernas regeringar och 
nationella parlament, alla med inflytan-
de över unionen och dess beslut. 

Det har dessutom skett en gradvis ut-
veckling av EU från en ekonomisk-po-
litisk union till primärt ett redskap för 
implementeringen av en nyliberal poli-
tik. Genom Maastricht- och Lissabon-
fördragen kodifierades monetarismen 
som grund för den ekonomiska politiken 
och med införandet av Euron förbands 
de flesta länder formellt till en mone-
tär ekonomisk politik och långtgående 
marknadsreformer

Med tillkomsten av trojkan – där för-
utom Europeiska centralbanken och 
EU-kommissionen också Internatio-
nella Valutafonden ingår, ett organ helt 
utanför EU:s kontroll – har den ytters-
ta makten över europeisk politik lagts i 
händerna på en hydra utan formell ju-
ridisk eller politisk ställning och utom 
demokratisk kontroll.

Den politik som efter finanskrisen 
med järnhand genomförts från Bryssel 
och Frankfurt har slitit itu Europa. De 
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Inledning 7

kraftiga nedskärningar som påtvingats 
valutaunionens periferi – med Grek-
land som tydligast exempel –  har lett till 
klyftor och social misär som inte setts i 
Europa på årtionden utan att kunna ta 
kontinenten ur den ekonomiska turbu-
lens som inleddes genom finanskrisen 
för snart ett decennium sedan.

Den har lett till omfattande social 
mobilisering, tydligast i de länder som 
drabbats hårdast, som Grekland och 
Spanien, och en tilltagande kritik mot 
EU:s bristande demokrati, som kulmi-
nerade när Jean-Claude Junker förklara-
de att man inte tänkte respektera Grek-
lands nej till fortsatta åtstramningar 
med argumentet att ”inga demokratiska 
val kan göras mot EU:s fördrag”. 

Flyktingkrisen – som inte i ringa ut-
sträckning är ett resultat av EU-länders 
ingrepp i Mellanöstern, från invasionen 
av Irak 2003 och framåt,  är både en hu-
manitär och social katastrof och  ett ut-
tryck för en moralisk kollaps från EU:s 
sida- Unionen har inte bara vägrat ta sitt 
ansvar för att förhindra ett ökat mänsk-
ligt lidande, man har också genom sitt 
cyniska agerande bidragit till att stärka 
de kraftigt ökande främlingsfientliga 
krafterna i Europa – som ofta vill ersätta 
EU:s arroganta byråkrati med auktori-
tära nationella lösningar.

I Brexit sammanföll kritiken mot 
EU:s bristande demokrati med såväl de 
främlingsfientliga argumenten som med 
ett djupt socialt missnöje.

Inte förvånande har utvecklingen 
startat en rik och omfattande diskus-
sion inom den europeiska vänstern om 
förhållandet till EU. Vi har samlat någ-
ra synpunkter i ett avslutande block om 
EU och demokratin.

Starkt påverkade av den grekiska 
tragedin menar många att valet är en-
kelt: Såväl EU som Europrojektet har 

förlorat all legitimitet och går inte att 
reformera, vänstern måste hitta andra 
former för internationellt samarbe-
te. (Se Céderic Durands artikel i detta 
nummer.) Från andra sidan hävdas att 
ett argumentera för ett omedelbart ut-
träde varken är det enda eller bästa sättet 
att bekämpa den politik EU står för. Det 
innebär att vänstern starkt undervärde-
rar betydelsen av konkreta strider på 
europeisk nivå. (Se Catherine Samarys 
artikel.) Och mellan dessa uppfattningar 
finns en rad andra. (Till exempel Angela 
Klein i detta nummer.)

Och de olika uppfattningarna till 
trots pågår det livliga försök att sam-
la den europeiska vänstern till konkret 
samarbete mot nyliberalismens åter-
vändsgränder. Det tydligaste exemplet 
är den serie möten som genomförts runt 
om Europa för att diskutera en Plan B 
som bygger på de krav för återerövrad 
social välfärd och folkligt deltagande 
som under senare år burits fram av soci-
ala rörelser runt om i Europa. 

Diskussionen om vägarna för att bry-
ta marknadens diktatur och utveckla de-
mokratin till att omfatta varje del av våra 
gemensamma angelägenheter är mer än 
någonsin en av vänsterns centrala utma-
ningar. 
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Bob Hansson: Fri rörlighet

Någon kallas hora av svartklädd, specialutbildad
Varför kallas någon hora av svartklädd, specialutbildad
hon är ju bara fältbiolog
är det samma sak?
Några fryser, någon vill inte stänga dörren, säger
”ni stinker”?
Varför vill nån inte stänga dörren, varför säger nån att
”ni stinker”?
Kan man stinka så mycket?
Har inte polisen råd att dela med sig lite tvål i så fall?
Varför bussas trehundra människor bort
utan att veta varför till en gammal militärförläggning?
Är dom farliga?
Varför trycker dom ner hans huvud mot hundmaten 
samtidigt
som de skämtar om hur dyr den är?
Hundmat är väl inte så dyrt.
Varför stänger man in människor där man lät dem sova
och konsekvent vägra att ge dem mat.
Och sen kallar dom hora en gång till?
Det blir man väl inte mätt av?
Varför gör man det här och varför får man sen 
en röd ros av ett parti som genomförde
d e m o n s t r a t i o n s f r i h e t?
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 9

Varför börjar någon slå på sin sköld och vråla och
springa i led mot dom som dansar?
Dansade dom så dåligt?
Varför tar man upp sin pistol mot den som
vill dansa i alla fall,
varför kastar man en sten istället för att
gå iväg och dansa någon annan stans
varför får Reclaim inte Rosa Luxemburgs kulturpris,
varför finns det inte ens ett sånt?

Varför håller du med?
Om du nu ändå inte tänkte reagera?
Är det för att du i tretton års skolgång lärts upp
i modernt demokratiskt beteende,
är det för att du vet
att ingen jävel kommer bry sig?

Så mycket svindel.
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 11

Shannon Ibeke

Mer än någomsin behövs en 
slagkraftig antifascistisk rörelse!

Det hände igen, bokstavligen på den 18 Brumaire [den 
dag Napoleon tog makten och inledde reaktionen mot 
franska revolutionen]; en djupt reaktionär populist 
valdes till det mäktigaste politiska ämbetet i världen. 
Även om opinionsinstitutens ihållande och systematiska 
misstag gjorde utgången omskakande dramatisk är de 
grundläggande dragen i vad som hände klara.

Det demokratiska partiet nomine-
rade en kandidat som förkroppsli-
gade ett nyliberalt status quo, nå-

got som illustrerades av hennes historia, 
i ett läge när missnöjet med etablisse-
manget var rekordstort, vilket knappast 
är förvånande mot bakgrund av hur ka-
pitalismen angripit levnadsstandarden 
för så många.I avsaknad av ett folkligt 
vänster alter nativ mot kapitalistklassen 
kunde högerpopulismen fylla tomrum-
met; om ilskan inte formuleras av vän-
stern och direkt riktas mot den rika pro-
centen vänds den mot förtryckta grup-
per. Parollen ”Socialism eller barbari” 
är skapad för situationer som denna.

Men vi ska inte överdriva omfattning-
en av det stöd Trump har. Vi måste ana-
lytiskt skilja på de djupa konsekvenserna 
av att Trump vann presidentmakten och 

vad valet av honom säger om det ame-
rikanska samhället. Valet av Trump är 
inte nödvändigtvis ett uttryck för, eller 
en konsekvens av, en omfattande höger-
vridning i det amerikanska samhället.

Det är inte bara så att Trump faktiskt 
fick färre röster än Clinton (även om 
han fick flest elektorsröster), han ökade 
inte heller röstunderlaget om man jäm-
för med tidigare republikanska kandida-
ter. Han fick något färre röster än John 
Mc Cain 2008 eller Mitt Romney 2012. 
Även om han vann nya röster i ”rost-
bältet” förlorade han på andra håll; han 
fick bara en fjärdedel av de röstberätti-
gades röster. 

Som jämförelse har Demokraterna 
förlorat 10 miljoner röster, även om för-
lusterna till en del berodde på valhinder 
som vissa republikanska delstatsreger-

TS14.indb   11 2016-11-13   18:48



12 

ingar satt upp. 
Det var snarare så att Clinton förlora-

de valet än att Trump vann det.
Varför förlorade hon? Det kommer 

inte att  dröja länge förrän liberaler 
kommer att skylla hennes nederlag på 
vänstern, för att de inte stödde henne 
tillräckligt entusiastiskt.

Men en sådan uppfattning är svåra-
re att argumentera för denna gång. Det 
är svårt att förneka att den starka kritik 
som fanns över hela landet och de grö-
nas kandidat Jill Stein matematiskt inte 
kunde påverka utgången. Den liberala 
elitens försök att använda sig av [den 
amerikanske ekonomen] Downs teorier 
om att det krävs en anpassning mot mit-
ten för att vara valbar, har lidit ett kraf-
tigt nederlag.

Det är ingen tvekan om att rasism och 
kvinnoförakt på ett avgörande sätt har 
bidragit till valet av Trump. 57,7 miljo-
ner amerikaner har röstat på Trump och 
åtminstone ansett att hans öppna rasism 
och kvinnoförakt – och till och med de 
sexuella övergrepp han begått och öp-
pet skrutit med – inte var tillräckligt all-
varliga för att avstå från att rösta på ho-
nom. Vissa gjorde det just på grund av 
hans omskrivna attacker – både verbala 
och fysiska – på minoriteter. Men det 
är oklart hur många av Trumps väljare 
som tillhör den kategorin, till skillnad 
från dem som röstade på honom trots 
hans fördomar.

I en mening spelar det ingen roll; de-
ras agerande i valbåset var per definition 
kvinnoföraktande och rasistiskt, efter-
som resultatet blev att Trump valdes. 
Och redan dagen efter valet skedde en 
topp i antalet inrapporterade rasistiska 
påhopp, sexuella överfall och i Philad-
elphia viftades det med hakkorsflaggor– 
på årsdagen av Kristallnatten! Mer än 

någonsin behövs en slagkraftig antifas-
cistisk rörelse i USA – här kan vi lära 
från Europa.

Men det fokus på ”vitas privilegier”, 
som är vanligt inom vänstern i USA idag 
är inte det mest effektiva sättet att bygga 
en tillräckligt bred rörelse för att bese-
gra trumpismen.

Det krävs en enhet inom arbetarklas-
sen på basis av ett socialistiskt – eller åt-
minstone socialdemokratiskt – folkligt 
program mot kapitalismen.

Ett sådant program måste naturligt-
vis vara antirasistiskt, men samtidigt ge 
de vita arbetarna bättre livsvillkor än de 
rasistiska privilegier de skulle förlora. 
Vi måste appellera till folks materiella 
intressen och inte bara moraliska värde-
ringar. Bernie Sanders kampanj var här 
slående framgångsrik.

Vi kan föreställa oss tre breda scena-
rier över hur Trumps presidentskap kan 
komma att utvecklas.

Ett är ett rätt traditionellt republi-
kanskt styre, trots presidentens okon-
ventionella personliga läggning. Detta 
skulle lika fullt betyda ett förödande pa-
radigmskifte när det gäller attacker på 
fackföreningar, kvinnors reproduktiva 
rättigheter, invandrare och mycket an-
nat mot bakgrund av republikanernas 
kraftiga högervridning sedan 2008 och 
deras totala dominans över alla politiska 
institutioner,

Ett annat scenario är det dysfunktio-
nella, på grund av hans inkompetens, 
konflikter med delar av kapitalistklassen 
eller med massrörelser underifrån.

Det tredje, mest hotfulla, är en re-
pressiv, auktoritär stat som bryter med 
den liberala demokratins normer. Ett 
sådant scenario är mer sannolikt om 
det utvecklas utomparlamentariska 
högerradikala rörelser, oavsett i vilken 

TS14.indb   12 2016-11-13   18:48



 13

utsträckning de är jämförbara med er-
farenheterna från 1900-talets fascism.

Av avgörande betydelse blir utveck-
lingen av den globala kapitalismen, som 
har  hankat sig fram med kortsiktiga 
lösningar sedan finanskrisen 2008, och 
med alla sina motsättningar intakta. Om 
en ny kris av samma eller mer omfattan-
de proportioner skulle bryta ut inom de 
kommande fyra åren skulle den erbjuda 
stora öppningar – både för vänstern och 
den yttersta högern. Trump kan omöj-
ligt uppfylla alla de löften han utställt 
till sin väljarbas.

De ledande liberalerna från Clinton 
och Obama till Elizabeth Warren och 
[fackföreningsrörelsen] AFL-CIO:s 
president Richard Trumka – som up-
penbarligen glömt att de för en vecka se-
dan kallade honom fascist och liknande 
saker – behandlar nu valutgången som 
en normal händelse, talar för partiöver-
skridande samverkan och erbjuder ho-
nom samarbete.

Men motståndet underifrån har re-
dan börjat. Dagen efter valet, bröt mass-
protester ut i många städer i USA, från 
New York till Los Angelse, från Chicago 
till Seattle. I Portland stängde demon-
stranterna motorvägen under två dagar.

Protesterna kommer definitivt att 
fortsätta, även om det är en öppen frå-
ga om de kommer att kunna begränsa 
skadorna av och på sikt besegra Trum-
pismen. Historien skapar alltid möjlig-
heter. Folket skapar historia, även un-
der förhållanden som de själva inte valt. 
Men situationen är särskilt öppen just 
nu.

Den politiska kampen som utvecklas 
under de kommande åren kommer att 
avgöra om Trumps presidentskap slutar 
i tragedi eller fars. Det är vår uppgift att 
se till att blir till det senare.
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Kjell Östberg

Ett hundraårsjubileum med 
förhinder: den hotade demokratin

Det är nu snart hundra år sedan den 
representativa demokratin som vi 
idag känner den - allmän rösträtt 

och parlamentarism - fick sitt stora ge-
nombrott i vår del av världen. De kom-
mande åren kommer vi att få läsa många 
artiklar som hyllar de kloka män, och en 
och annan kvinna, som ska ha gett oss 
denna reform. 

Det finns anledning att med skepsis 
granska den officiella historieskrivning-
en i åtminstone två avseenden. Dels 
påståendet att den form av demokrati 
som genomfördes var överlägsen de al-
ternativ som fanns. Dels när det gäller 
vilka som var pådrivande och vilka som 
var motståndare till framför allt den all-
männa rösträtten. 

I denna artikel ska dessa teman disku-
teras. En huvudtes är att de grundläg-
gande demokratiska rättigheterna har 
kunnat genomföras först efter hårda po-
litiska strider, där folkliga rörelser drivit 
på, konservativa bromsat. 

Men huvudtemat i artikeln är att de-
mokratin, när dessa rörelser är på tillba-
kagång, idag är hotad.

Varken liberalism eller konservatism 
har varit pådrivande för att införa demo-
krati i dess bokstavliga betydelse, folk-
välde. De hade verkat för konstitutio-
nella statsskick med begränsat folkligt 
deltagande och stor makt åt byråkratier 
och andra eliter, ofta också åt monarken.

Det var uppenbart att det krävdes re-
volutioner och hot om revolution för att 
på allvar aktualisera ett mer omfattande 
folkstyre, inkluderande både män och 
kvinnor. Vissa länder, som Finland eller 
Norge, hade gjort betydande framsteg 
redan innan Första världskriget, men 
även där var dessa erövringar en pro-
dukt av folkliga mobiliseringar, för na-
tionell självständighet.

Och om hur demokratin när den in-
fördes omkring 1920 skulle se ut rådde 
många uppfattningar. (Det gäller även 
idag; någon har räknat att bland stats-
vetare finns det 500 olika demokratide-
finitioner.)

Högern var fortfarande i princip fort-
farande mot. De accepterade besluten 
under galgen, men försökte införa ga-
rantier mot ett alltför kraftigt genom-
slag: skötsamhetsvillkor som begränsa-
de rösträtten för delar av underklassen, 
ett tvåkammarsystem med ett mer kon-
servativt överhus, att behålla monarkin, 
krav på kvalificerad majoritet för allt för 
stora utgiftsökningar var några sådana 
krav som i olika former genomfördes 
också i Sverige.

På andra sidan den politiska skalan 
fanns den radikala socialistiska rörel-
sen som förespråkade former som skul-
le ge folket mer direkta möjligheter att 
påverka de politiska besluten, i form av 
rådsdemokrati eller sovjetvälde. De ville 
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också utvidga demokratin till att också 
omfatta den ekonomiska sfären. Arbe-
tarråd växte fram över hela Europa, i 
Ryssland tog de makten.

Men inte heller för den form som 
segrade i större delen av Europa, den 
liberala parlamentariska demokratin, 
var demokratin något entydigt. Allmän 
rösträtt, javisst, vanligtvis också parla-
mentarism.

Den ekonomiska sektorn marknaden, 
lämnades oinskränkt. Och kunde man 
verkligen överlåta makten till folket? 
Skräcken för den oregerliga massan var 
djup förankrad hos tidens borgerlighet. 

”När massorna samlas försvinner de-
ras moraliska kvaliteter. Folk slutar tän-
ka, glömmer förnuft och styrs enbart av 
sina känslor”, sammanfattade Sigmund 
Freud mångas tankar.

Massorna gjordes också ansvariga 
för det politiska förfallet som drabbade 
många av de unga demokratierna. Tota-
litära rörelser är möjliga varhelst mas-
sorna – de som saknar röst och säte i det 
demokratiska systemet – fått aptit på 
politiken, menade Hanna Arendt.

Ledande forskare från Weber till 
Schumpeter fångade upp oron. Visst 
skulle folket inkluderas, men kanske inte 
själva utöva makten Parlamentet kunde 
bara i begränsad utveckling bli ett le-
dande forum för nationell politik. Det 
krävdes motvikter: byråkratin, markna-
den, ett starkt politiskt ledarskap. Be-
grepp som ”ledarskapsdemokrati” el-
ler ”konkurrenselitism” fångade dessa 
uppfattningar. (För denna utveckling, 
se Müller 2013, Jonsson 2013 och Roper 
2013.)

De första årtiondena var ett demo-
kratiskt genombrott med förhinder. 
Fascistiska och antidemokratiska kraf-
ter växte sig starka. Det för många löf-
tesrika alternativet i öst utvecklades till 

stalinistisk diktatur. Weimarrepublikens 
implodering har ofta framhållits som ex-
empel på de unga demokratiernas till-
kortakommanden. 

Demokratisering på svenska
Arbetarrörelsen spelade en avgöran-

de roll i Sveriges demokratisering.
Flera av de kampområden som den 

unga arbetarrörelsen var indragna i be-
rörde grundläggande demokratiska rät-
tigheter. Störst praktisk betydelse hade 
föreningsrätten. Att utan trakasserier 
kunna bilda fackföreningar var en av-
görande förutsättning för det fortsatta 
uppbygget av en stark arbetarrörelse. 
Många av de hårdaste fackliga strider-
na, som t ex den legendariska Mackmy-
rakonflikten 1906, gällde just den rätten. 

Också yttrandefriheten satt trångt. 
Under ”åtalsraseriets tid” i slutet av 
1880-talet dömdes ledande socialdemo-
krater på löpande band för hädelse, smä-
delse mot riksdagen och majestätsbrott i 
misshagliga artiklar. (Olsson och Ekdahl 
2014.)

Från allra första början intog kravet 
på allmän rösträtt en central roll för so-
cialdemokratin. 

”Allmän, lika och direkt rösträtt vid 
politiska och kommunala val för alla till 
myndig ålder hunna medborgare, utan 
någon av könsskillnaden betingad olik-
het” inledde det första politiska pro-
grammet från 1897. Partiet var ledande 
i 1890-talets rösträttsrörelse och pådri-
vande i inkallandet av de uppmärksam-
made Folkriksdagarna. Enigheten med 
liberalerna bröts temporärt när social-
demokraterna ville trappa upp kampen 
och genomföra en politisk generalstrejk. 
Den genomfördes också med stor upp-
slutning när Riksdagen våren 1902 be-
handlade en omdiskuterad rösträtts-
reform. 
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I sina program var socialdemokrater-
na tydliga med att de ville ha ett i grun-
den annat samhälle. Man ville ”sätta sig 
i besittning av den offentliga makten 
och efter hand omvandla till samhälle-
lig egendom alla produktionsmedlen”. 
Några alternativ till den parlamentaris-
ka demokratin utvecklades emellertid 
aldrig.

Men arbetarrörelsen var inte ensam. 
Kampen för demokrati fördes också i 
nykterhetsrörelsen loger, i frikyrkor och 
i kvinnliga rösträttsföreningar. I den-
na breda, inte sällan klassöverskridan-
de miljö utvecklades en gemensam syn 
kring uppfattningen att samhällskon-
flikter kan och bör lösas i harmoni, utan 
klasskonflikter. 

I parlamentarismen kom åtskilliga av 
folkrörelsernas – inklusive arbetarrörel-
sens – viktigaste krav och framför allt 
kravet på politisk demokrati att integre-
ras. De moderna borgerliga institutio-
nerna kom att sammanfalla med folkrö-
relsernas vision om det ideala samhället, 
och de politiska partierna fylldes med 
folkrörelsernas aktivister. (Ambjörnsson 
1988, Östberg 1990.) Samtidigt beröva-
des arbetarrörelsen idén om en demo-
krati som sprängde den borgerliga de-
mokratins ramar.

Utvecklingen av det svenska partisys-
temet, och den svenska politiska kultu-
ren, kännetecknas av två relaterade fe-
nomen. För det första en unik kontinui-
tet. De fem partier som fanns etablerade 
vid det demokratiska genombrottet var, 
med smärre undantag, de enda partier-
na i riksdagen under 65 år, och de finns 
fortfarande kvar. För det andra, deras 
ursprung i de svenska folkrörelserna. 
De var folkrörelsepartier

De klassiska svenska folkrörelserna, 
arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och, 
länge starkast, nykterhetsrörelsen ut-

vecklades vid förra sekelskiftet till en 
kulturell och social miljö där den bäran-
de ideologin för det moderna borgerligt 
demokratiska samhället kunde formu-
leras och få en folklig förankring. Och 
ur dessa grupper uppstod de moderna 
politiska partierna. Socialdemokrater-
na och så småningom kommunisterna 
ur arbetarrörelse och nykterhetsrörelse. 
Det liberala partiet byggdes i huvud-
sak upp av dess frisinnade medlemmar, 
alltså av frikyrkorörelsens och nykter-
hetsrörelsens folk. När bondeförbun-
det bildades under åren kring första 
världskriget fick också böndernas rörel-
ser sitt politiska parti. Bara högern stod 
i huvudsak utanför folkrörelsesfären. 
(Lundkvist 1977.)

Länge, har det hävdats, bidrog den-
na i både bildlig och bokstavlig mening 
gemensamma dagordning till att utveck-
la en gemensam politiska kultur med 
bäring för en betydande del av 1900- 
talet. Basen för de partier som uppstod 
i denna process var inte bara det egna 
partiet och dess sidoorganisationer som 
kvinno- och ungdomsförbund, utan en 
betydligt bredare sfär av sociala rörelser 
som, beroende på parti, kunde inkludera 
religiösa och nykterhetsorganisationer, 
fackföreningar, jordbrukets samman-
slutningar, kulturella och bildningsor-
ganisationer och kooperativa verksam-
heter. I den meningen är det relevant att 
referera till dem som folkrörelsepartier.

Detta är intressant nog inte bara ett 
historiskt fenomen. Även de nya partier 
som idag finns i Sveriges riksdag har si-
na rötter i olika sociala rörelser. Kristde-
mokraterna framför allt i frikyrkorörel-
sens nya och gamla grenar, Miljöpartiet i 
miljörörelsen och 1970-talets alternativ-
rörelser och, med en mer kontroversiell 
tolkning, till och med Sverigedemokra-
terna i rasistiska och främlingsfientliga 
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rörelser. Detta senaste är naturligtvis 
beroende av hur man definierar begrep-
pet folkrörelse. Enligt en klassisk mo-
dell (t ex Hilding Johansson) är demo-
krati, både i form av intern demokrati 
och demokratiska grundvärderingar, en 
viktig beståndsdel i folkrörelserna. Om 
man istället utgår från mer moderna de-
finitioner av sociala rörelser kan stånd-
punkten hävdas.

Nu kunde inte heller i Sverige någon 
lugn folkrörelselunk garantera den all-
männa rösträttens genomförande. Det 
krävdes den svenska hungerrevolutio-
nen våren 1917 och hotet från de ryska 
och tyska revolutionerna för att få den 
svenska högern att falla till föga. 

1930-talets folkrörelse-
mobilisering
Mellankrigstiden var ett demokra-

tiskt genombrott med allvarliga förhin-
der. I själva verket vet vi att det runt om 
i Europa var en period av kraftig politisk 
och social polarisering.

Flera forskare har lyft fram det svens-
ka exemplet som en modell för upp-
komsten av en stabil demokrati med 
massbas. Man har särskilt pekat på två 
förhållanden av betydelse: den social-
demokratiska regeringens förmåga att 
tidigt driva en keynesiansk politik och 
de framgångsrika försöken att bygga 
klassallianser – i Sverige mellan arbe-
tare och bönder. (Berman 2006, Müller 
2013.)

Jag är tveksam till att allt för kraftigt 
hävda en svensk, eller nordisk, sonder-
weg genom historien eller att mytologi-
sera den svenska eller nordiska model-
len, men skulle vilja formulera en hypo-
tes om betydelsen av folkrörelsepartier 
för att etablera demokratin i Sverige. 
Jag lägger framför allt tyngdpunkten på 
folkrörelsemobiliseringen

Även den svenska samhället känne-
tecknades av omfattande politisk polari-
sering. Det skedde en omfattande radi-
kalisering, i början i form av omfattande 
strejker som fick sin tragiska kulmen i 
Ådalen 1931. Men det som framför allt 
kännetecknas den fortsatta utveckling-
en var en mobilisering av de gamla och 
kraftig tillväxt av nya rörelser. 

Fackföreningsrörelsen ökade sitt 
medlemsantal från 655 000 till 980 000 
mellan 1933 och 1939. Inte minst sked-
de ett genombrott för den fackliga tjäns-
temannarörelsen, som under denna pe-
riod också fick sina två första fackliga 
centralorganisationer, DACO för de 
privatanställda och ”gamla” TCO för 
de offentliganställda. 30-talsdepres-
sionen hade för första gången dragit in 
stora tjänstemannagrupper i omfattande 
arbetslöshet. 

Det är intressant att notera att de 
svenska pinnebergarna [efter Hans Fal-
ladas bok om de utarmade tyska mellan-
skikten som kom att utgöra en viktig bas 
för den framväxande nazismen] valde 
folkrörelsemodellens mittfåra framför 
högerradikala lösningar.

Den svenska kvinnorörelsen genom-
gick under samma tid en exempellös 
tillväxt. 

De politiska kvinnoförbundens infly-
tande och medlemsantal mångdubbla-
des. De socialdemokratiska kvinnorna 
ökade under 1930-talet sitt medlems-
antal från 7 000 till 27 000, och bonde-
förbundets och högerns i samma grad. 
Husmodersförbundet växte också kraf-
tigt. 

En annan mäktig kraft var de kvinn-
liga fackliga organisationerna, 100-tals, 
framför allt inom områden som under-
visning, vård, kontor och handel och 
med åtskilliga 10 000-tals medlemmar, 
framför allt i de stora städerna. Känne-
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18 Kjell Östberg

tecknande för de kvinnliga organisatio-
nerna var deras starka nätverk. Kring 
några av de viktigaste kvinnofrågorna 
vid denna tid, framför allt kopplade till 
kampen för kvinnors politiska, socia-
la och ekonomiska rättigheter bildad-
es starka samarbetsorganisationer som 
genom opinionsmöten, intern skolning 
och avancerad lobbyverksamhet verkade 
för ökad politisk kvinnorepresentation, 
likalön och kvinnors rätt till förvärvsar-
bete. Att den statliga utredning som till-
sattes för att utreda ett förbud mot gift 
kvinnas rätt till arbete istället resultera-
de i ett förslag som förbjöd arbetsgivare 
att avskeda gravida är det främsta ex-
emplet på kvinnorörelsens styrka – och 
förmåga att påverka den praktiska poli-
tiken.(Östberg 1997.)

Flera andra nya folkrörelser växte 
också starkt under denna tid. Hyresgäs-
ternas och pensionärernas kan nämnas 
här, liksom RFSU. De flesta hade goda 
relationer till den socialdemokratiska 
rörelsesfären och många av dess med-
lemmar kom under denna tid att tas i an-
språk för politiska uppdrag på lokal och 
central nivå.

Begreppet folkrörelseparti innehåller 
en föreställning om en vidgad demokra-
tisk potential utöver en begränsad par-
lamentarisk och representativ. Även om 
partierna i viss mening snabbt integre-
rades i det omgivande samhället inne-
fattade de en form av deltagande demo-
krati som kunde leva kvar i de rörelser 
partierna byggde på. Där kunde förslag 
formuleras och beslut diskuteras, kriti-
seras och utmanas även mellan valen och 
de parlamentariska strukturerna. 

Det gav utrymme för diskussioner 
om ett vidgat demokratibegrepp som 
inkluderade sociala, jämlikhets- och 
jämställdhetsfrågor och i förlängningen 
en mer aktiv stat. 

Inte minst arbetarrörelsens medlem-
mar stimulerades till en vidare samhäl-
lelig aktivitet och skolades att tänka och 
handla politiskt och deltog också ofta i 
politikens implementering på lokal nivå.

Masspartiernas tid
Efter andra världskriget var de auk-

toritära och fascistiska idealen kompro-
metterade. I stora delar av den industri-
aliserade världen härskade socialliberalt 
konsensus. Det rådde ett slags symbios 
mellan kapitalets önskan om masspro-
duktion och folkets om massdemokrati. 
Ekonomins styrka var beroende av lö-
nearbetarnas välstånd, kunde det heta. 
(Crouch 2011.)

Om demokratin under mellankrigs-
tiden hela tiden hade riskerat att kvävas 
av återkommande ekonomiska kriser 
bars efterkrigstidens demokrati fram 
av de gyllene 30 åren, den längsta och 
kraftigaste boom den internationella 
kapitalismen skådat. Understött av den 
ekonomiska högkonjunkturen byggdes 
de fordistiska välfärdssamhällena. (För 
denna utveckling, se Judt 2010.)

Nu accepterades en betydligt mer ak-
tiv stat. Den skulle kunna ta på sig en 
ökad roll för att skapa den infrastruktur 
som det moderna industri- och välfärds-
samhället krävde. Staten tog också på sig 
ett ökat ansvar för medborgarnas välfärd 
och trygghet, inte minst när denna hota-
des av de kraftiga strukturomvandlingar 
som efterkrigstidens rekordår förde med 
sig. 

Välfärdsstaten blev således under ef-
terkrigstiden något som från en rad oli-
ka politiska ståndpunkter uppfattades 
som ett legitimt sätt för staten att aktivt 
ingripa i utvecklingen mot demokrati, 
social trygghet och effektiva marknader. 
Den sågs som lösningen på kapitalis-
mens och industrisamhällets problem. 
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Välfärdsstat och offentlig service blev 
dessutom en viktig del av själva demo-
kratiseringsprocessen. Sociologen T H 
Marshall menade att medborgarnas rätt 
till sociala tjänster blev ett uttryck för 
demokrati, på samma sätt som rösträt-
ten en generation tidigare. (Marshall 
1950.)

Forskare har beskrivit efterkrigstiden 
som massdemokratins och masspar-
tiernas tid. (Mair 2013.) Uppkomsten 
av efterkrigstidens välorganiserade väl-
färdsstat var inte något som bara kan för-
knippas med socialdemokratin. Också 
tyska kristdemokrater, engelska tories, 
franska gaullister – och finska agrarer – 
byggde välfärdssystem och accepterade, 
i olika utsträckning och med olika po-
litiska motiv, ett ökat statligt ingripan-
de i den ekonomiska politiken. Och alla 
byggde starka partiorganisationer.

Dessa partier bidrog också till att ge 
efterkrigstidens samhällen en unik legi-
timitet.

Nu var naturligtvis verkligheten bak-
om efterkrigstidens demokratiska ideal 
lite mer komplicerad. Det fanns viktiga 
intressen och påtryckningsgrupper som 
inte rymdes inom modellen. Och den 
ekonomiska sfären var till stora delar 
utanför demokratins kontroll.

På olika sätt disciplinerades demo-
kratierna. Parlamenten hade ingen 
oinskränkt makt. Välfärds- och plane-
ringsbyråkratierna fick stort inflytande. 
På många håll i Europa skedde en juri-
difiering, påskyndad av den tilltagande 
euro peiska integrationen. 

I såväl Sverige som Finland kom de 
korporativa strukturerna att spela en 
framträdande roll. Inte minst i Sveri-
ge. Begrepp som Saltsjöbadsanda och 
Harpsundsdemokrati har kommit att 
symbolisera ett system där många över-
gripande beslut i praktiken överlämna-

des till överenskommelser mellan fram-
för allt staten och arbetsmarknadens 
parter. (Thullberg & Östberg 1992.) 

Folkrörelsedemokratins zenith?
I Sverige är detta också folkrörel-

separtiernas – i första hand social-
demokraternas, men också center-
partiets - stora stund. Partierna var 
verkligen masspartier. Framför allt soci-
aldemokratin. Arbetarklassen var större 
än någonsin. (För nedanstående, se Öst-
berg 2012, Östberg & Andersson 2013.)

Den svenska arbetarklassen har i 
hundra år tillhört världens mest och 
bäst organiserade. Det socialdemokra-
tiska partiet hade som mest 1,23 miljo-
ner medlemmar i ett land med en total 
befolkning av drygt 8 miljoner. De fles-
ta var fram till 1990 kollektivanslutna 
genom LO, men över 300 000 var di-
rektanslutna till en arbetarkommun. 
Partiets ungdomsförbund SSU hade 
som mest över 100 000 och dominera-
des länge av arbetarungdom. Student-
förbundet fick ett kraftigt uppsving 
under det tidiga 1960-talet. Det soci-
aldemokratiska kvinnoförbundet hade 
på 1970-talet 40 0000 medlemmar i ett 
tusental kvinnoklubbar. De kristna soci-
aldemokraterna var organiserade i Bro-
derskapsrörelsen. 

En rad andra organisationer räkna-
des dit även om banden inte alltid var 
formaliserades. Viktigast var naturligtvis 
Landsorganisationen, vilken som mest 
hade 2 miljoner medlemmar. A-press-
sen, Arbetarnas bildningsförbund, folk-
högskolor, Folkets hus och Folkets par-
ker runt om i landet och organisationer 
som Pensionärernas riksorganisation 
och Hyresgästföreningen räknades som 
självklara delar av rörelsen. I nära sam-
arbete med socialdemokratin fanns även 
kooperativ och företag: Konsum, Folk-
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sam, HSB, bostadskooperativa Riksbyg-
gen, RESO, filmbolag och reklambyråer. 
Med rörelsen från (barnorganisationen) 
Unga Örnar till (begravningsfirman) 
Fonus var ett ofta hört skämt.

Formellt har de flesta av dessa orga-
nisationer stått självständiga gentemot 
det socialdemokratiska partiet och varit 
öppna för medlemskap även för andra. 
Ändå har ingen tvekan rått om att de 
ingått i den socialdemokratiska rörelse-
sfären. 

Hundra tusental, över tid miljoner 
hade uppdrag på olika nivåer. Av sär-
skild betydelse är hur dessa medlemmar 
drogs in i ett aktivt skötande av staten, 
centralt och än mer lokalt. Man kan ock-
så se uppkomsten av en lokal professi-
onell välfärdsbyråkrati, en grupp med 
samtidig förankring i, och försörjning 
genom, rörelsen, den kommunala poli-
tiken och den lokala välfärdsstaten. 

I 44 år i rad hade man regeringsmak-
ten, på lokal nivå var ofta inflytandet än-
nu större och bestod längre. Och man 
använde den. Även om de fordistiska 
välfärdsstaterna var ett internationellt 
fenomen är det uppenbart att den fick 
en särskild svensk touch.

För socialdemokratin gavs en möjlig-
het att formulera en strategi som grad-
vis skulle kunna leda till ökad frigörelse 
från marknadsberoendet. Keynes möj-
liggjorde förenandet av arbetarklassens 
intressen och den nationella tillväxten. 
Ekonomisk planering, full sysselsätt-
ning, expansion av välfärdsstaten, om-
fördelning av resurser för att kompen-
sera för de ojämlikheter som skapas av 
marknaden, ökad jämlikhet, det rymdes 
också, åtminstone inledningsvis, inom 
ramen för det reformistiska projektet – 
särskilt med en så skicklig överbyggnad 
som Rehn-Meidnermodellen.

Välfärdssektorn var offentligt finan-

sierad, ägd och driven – den dekommo-
difierades i betydande utsträckning.

Politiken rymdes emellertid inom de 
grundläggande kapitalistiska struktu-
rerna. Några reella steg mot ett brott 
med marknadsekonomin togs inte. Kri-
tiker från vänster kunde kärvt beskt stäl-
la frågan ”en klasskompromiss under 
högkonjunktur, var det allt socialdemo-
kratin kunde leverera?”

Och kritiker saknades inte.
Denna svenska välfärdsregim var 

inga lunda oproblematisk ur demokra-
tisk synvinkel.

Den sökte sin kraft ur strukturer or-
ganiserade för och av massorna. Men de 
leddes av byråkratier. De var nödvändi-
ga för att partierna skulle fungera som 
massorganisationer, för att knyta kon-
takter med massorna – men också för 
att kunna fylla sina funktioner i parla-
mentariska och korporativa strukturer. 
Med åren, och i takt med att rörelsens 
inflytande ökade i olika samhällsorgan, 
växte också kritiken mot en tilltagande 
maktfullkomlighet. 

Några faktorer förstärkte dessa ten-
denser. 

De korporativa strukturer som var 
ett så påtagligt inslag i den svenska mo-
dellen var en. Begreppet Harpsunds-
demokrati har kommit att symbolisera 
de informella överläggningar och över-
enskommelse som skedde mellan staten 
och de viktiga intresseorganisationer-
na, framför allt arbetsmarknadens par-
ter. De försvagade riksdagens ställning, 
men skapade också en situation där re-
geringen, som också innehöll socialde-
mokratins reella ledning, band upp sig 
för uppgörelser som inte kunde under-
ställas rörelsens demokratiska prövning 
i något meningsfullt avseende.

Välfärdsstatens expansion på central 
nivå skapade behov av ett stort antal nya 

TS14.indb   20 2016-11-13   18:48



Ett hundraårsjubileum med förhinder: Den hotade demokratin 21

tjänstemän i departement och ämbets-
verk. Spåren av dessa ofta kompetenta 
och effektiva sociala ingenjörer kunde 
avläsas i ett kraftigt ökat statligt ingri-
pande och medföljande förordningar 
och statliga riktlinjer.

Samtidigt skedde en centralisering 
av viktiga organ, såväl i samhälle som 
rörelse.

De svenska kommunerna, som så 
sent som i början av 1950-talet varit fler 
än 2 000, minskade till 850 och, från 
1970-talet, 270. En rad kommunala för-
troendeuppdrag försvann och makten 
koncentrerades till ett färre antal per-
soner. 

Samtidigt skedde en omfattande sam-
manslagning av arbetarrörelsens lokala 
föreningsliv. Antalet arbetarkommuner 
minskade kraftigt och inom LO minska-
de genom sammanslagningar på kort tid 
antalet lokala fackföreningar från 8 000 
till 1 700.

Det skedde också en kraftig professi-
onalisering. Större kommuner och ökat 
statligt bidrag till politik och förenings-
liv skapade förutsättningar för en kraftig 
ökning av heltidsanställda, något som i 
betydande utsträckning kom socialde-
mokratin och dess olika beståndsdelar 
till del.

Som ett brev på posten blossade de-
batten om pampen, både kommunal-
pampen och fackpampen, upp.

Denna kritik var ett uttryck för en 
utmaning som från olika håll riktades 
mot efterkrigstidens välfärdssamhällen 
och konsensuskultur. Utmaningen kom 
först från vänster.

Modellen utmanas
Den samhälleliga rörelse som kommit 

att sammanfattas med ”1968” vitalisera-
de den demokratiska diskussionen. En 
viktig del av de frågor som restes hand-

lade om att förnya de demokratiska 
strukturerna. (Se Östberg 2002.) Kritik 
av byråkrati och korporativa strukturer 
var legio. Demokratins utveckling till 
nya områden som skoldemokrati och 
studentmakt restes. En särskild roll kom 
frågor om ekonomisk demokrati och ar-
betsplatsdemokrati att spela, de drevs 
framför allt av fackföreningsrörelsen 
och kom i sin mest radikala form, lön-
tagarfonderna, att utmana samhällets 
grundläggande maktförhållanden.

Också folkrörelsernas klassiska re-
presentativa demokrati kom att ifråga-
sättas. Det experimenterades friskt med 
direktdemokrati, stormöten och mer an-
tiauktoritära organisationsformer.

Intressant nog kom det andra stora 
folkrörelsepartiet, centern, att bli en ak-
tör i denna debatt. Decentralisering och 
närdemokrati blev en viktig del i partiets 
politiska arsenal vid denna tid. Det bör 
noteras att denna ideologiska profilering 
skedde parallellt med en omfattande 
centralisering av böndernas förenings-
rörelse, särskilt dess ekonomiska del.

Men 68-orna ville också radikalisera 
politiken. Det fanns tidigt en betydande 
intern självmedvetenhet om vad social-
demokratin hade uppnått – välfärdsbyg-
get är i stort sett avslutat sade den legen-
dariske finansministern Gunnar Sträng 
redan i mitten av 1960-talet. Knappt ha-
de han yttrat detta förrän en omfattande 
diskussion om de fortfarande betydande 
sprickor som fanns i välfärden bröt ut. 
Bostadsbristen var skriande, ojämlikhe-
ten fortfarande omfattande, den ensidi-
ga satsningen på tillväxtpolitiken hade 
lämnat viktiga samhällsgrupper bakom 
sig, kvinnorna var fortfarande i betydan-
de utsträckning utestängda från politi-
kens finrum.

68-radikaliseringen knöt an till folk-
rörelsetraditionen i den meningen att 
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den byggde på skapandet och mobilise-
ring av sociala rörelser. I viss utsträck-
ning sökte de alltså förnya rörelsernas 
demokratiska strukturer, i andra aspek-
ter var de tydligt inspirerade av de äldre 
rörelserna, även om de ansåg att dessa i 
allt för stor utsträckning förstenats och 
integrerats i det omgivande samhället.

Det är viktigt att se att de nya rörel-
serna knuffade de gamla framför sig. 
Tydligast kan detta kanske studeras i 
kvinnorörelsen. Grupp 8, arketypen för 
en ny slags radikal och antiauktoritär 
rörelse påverkade kraftigt de etablerade 
kvinnoförbunden. Indirekt genom att 
Grupp 8s mediala och sociala genom-
slag fick andra kvinnoorganiseringar 
att radikalisera sin politik. Men också 
direkt. Man lyckades bygga breda sam-
arbetsfronter över politiska och sociala 
gränser, till exempel kring kraven på 
daghemsutbyggnad eller för att stoppa 
en kvinnofientlig sexualbrottslagstift-
ning. (Thomsson Myrvang 2015.)

När radikaliseringen nådde arbetar-
rörelsen genom fackföreningsrörelsen 
inträdde ett nytt stadium. Den hade 
delvis utvecklats parallellt, men skilt, 
från den mer ungdomsinspirerade rö-
relsen kring krav på ökad jämlikhet och 
arbetsplatsdemokrati under slutet av 
1960-talet. 

Pådrivna av det tidiga 1970-talets 
strejkrörelser kom fackföreningsrö-
relsen att bryta med några av Saltsjö-
badsandans fundamenta, t ex vad gäller 
kraven på att statlig lagstiftning skulle 
ersätta överenskommelser mellan ar-
betsmarknadens parter i frågor som 
var viktiga för arbetarna, som anställ-
ningstrygghet och medbestämmande. 
Och för första gången reste den svens-
ka fackföreningsrörelsen genom försla-
get om löntagarfonder, på allvar frå-
gan om demokratins utvidgning till att 

också omfatta ekonomi och näringsliv.
I denna texts perspektiv är det också 

viktigt att peka på att de omfattande so-
ciala reformer som genomfördes under 
1970-talet – kanske de mest omfattande 
någonsin, åtminstone i Sverige - bara 
kan förstås utifrån den gemensamma 
mobilisering av nya och gamla sociala 
rörelser som ägde rum under denna tid. 

Den politiska utgången av denna 
kraftiga radikalisering blev paradoxalt 
nog att socialdemokraterna efter 44 år 
förlorade regeringsmakten och ersattes 
av en borgerlig regering. Orsakerna var 
flera, inte minst det som pekats på ovan, 
att den socialdemokratiska rörelsen an-
sågs ha förstenats och byråkratiserats. 

Men det är samtidigt intressant att 
notera att Olof Palme 1976 ersattes av 
ledaren för det andra stora folkrörel-
separtiet, centerns Thorbjörn Fälldin. 
Hans parti hade kunnat dra politisk för-
del av att vara det parti som mest konse-
kvent kritiserat samhällets centralistiska 
tendenser. Särskilt i partiets ungdoms-
förbund frodades omfattande idéer 
om närdemokrati och byalag. Och inte 
minst, centern hade lyckats få ett starkt 
inflytande över den just då viktigaste av 
de nya rörelserna, miljö rörelsen, och 
framför allt Folkkampanjen mot kärn-
kraft.

Däremot är det svårt att hävda att den 
nytillträdda borgerliga trepartiregering-
en i någon väsentlig utsträckning bygg-
de på folkrörelser. 

I folkpartiet hade dess frisinnade 
folkrörelsebas trängts kraftigt tillbaka 
av sekulära storstadsliberaler. Nykter-
hetsrörelsen hade marginaliserats och 
frikyrkofolket hade i väsentlig utsträck-
ning sökt sig till det relativt nybildade 
Kristdemokraterna, som under sin dy-
namiske nye ledare Alf Svensson mål-
medvetet närmade sig riksdagsmandat.
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Moderaterna dominerades av nä-
ringslivsföreträdare och studentpoli-
tiker. Och centerpartiet gick i de kom-
mande valen kraftigt tillbaka.

Demokrati i nyliberalismens tid
Men den stora utmaningen mot ef-

terkrigstidens fordistiska välfärdsstater 
visade sig snart inte komma från vänster 
utan från höger Det kan påpekas att den 
högervåg som tydligt började rulla upp 
i slutet av 1970-talet inledningsvis fick 
inspiration från vänstern. Kritiken mot 
den byråkratiska staten, parlamentaris-
mens tillkortakommanden, de antiauk-
toritära strömningarna, ja till och med 
individualismen fanns med som viktiga 
stråk hos 68-orna.

Men det var andra lösningar som kom 
från höger.

En viktig bakgrund till det stora skif-
te som skedde under 70-talet var slutet 
på den långa efterkrigsboomen. Kapita-
lismen gick in i ett mer normalt tillstånd 
av kriser som den ännu inte övervunnit. 
Detta eroderade i sin tur en del av väl-
färdsstatens ekonomiska fundament. 

Keynes var död. Efterkrigstidens 
starka välfärdsstater sågs av såväl nä-
ringslivets företrädare som de hastigt 
växande nyliberala strömningarna bland 
de allt mer inflytelserika nationalekono-
merna som ett hinder, ja som en orsak 
till den ekonomiska krisen, kanske den 
viktigaste. Den radikalisering som kän-
netecknade 1970-talet, och inte minst 
den europeiska strejkvåg som följde i 
fotspåren av 1968, skrämde. Skulle för-
väntningarnas missnöje åter skaka om 
samhället?

Ett centralt tema i den syn som ut-
vecklades hos borgerliga krafter var 
uppfattningen att politiken fått för stort 
inflytande på marknadens bekostnad. 
Lösningen låg i att släppa loss kapitalis-

mens självläkande krafter, marknadens 
primat, inte politikens. Demokratins 
former kom åter att i stor utsträckning 
bestämmas av den globala ekonomiska 
utvecklingen. Och här sågs den breda 
massdemokratin som förknippats med 
välfärdsstaterna som ett särskilt pro-
blem.

Hayeks uppfattning att varje försök 
att styra människors liv ovillkorligen är 
förtryckande kombinerades med upp-
fattningen att demokrati oundvikligen 
leder till irrationella ekonomiska beslut, 
slöseri och skuldsättning – väljarna kan 
om de ges chansen inte motstå att ta ut 
så mycket som möjligt.

Tankarna har nyligen kongenialt sam-
manfattats av nationalekonomen och 
bankmannen Björn Wahlros: Markna-
den bör – både av effektivitetsskäl och 
på moraliska grunder – ges prioritet 
framför olika former av politiskt eller 
statligt agerande. Politiskt styre kan in-
te undvikas helt eftersom det finns vissa 
varor som marknaden helt enkelt inte 
kan hantera. Men eftersom demokratin 
i jämförelse med marknader tenderar att 
vara ganska ineffektiv och/eller kost-
sam, är det bara sunt förnuft att föreslå 
att den bör tillämpas sparsamt.

Om denna omsvängning när det gäl-
ler den ekonomiska politiken varit önsk-
värd eller nödvändig är omdiskuterat, 
men är inte temat i denna artikel. Det är 
däremot de demokratiska konsekvenser-
na av denna utveckling.

Politik och marknad
Frågan om relationerna mellan mark-

nad och demokrati har under de senaste 
åren fått stor uppmärksamhet och kri-
tiskt granskats av några av våra ledande 
samhällsforskare. De mest bekymrade 
är inte isolerade debattörer långt ute 
på vänsterkanten, utan etablerade fors-
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kare, flera av dem verksamma vid Max 
Plank-institutets avdelning för sam-
hällsforskning eller vid Europauniver-
sitet i Florens. Wolfgang Streeck, Peter 
Mair, Colin Crouch och Wendy Brown 
är några av de mest kända. Deras kritik 
och oro följer några linjer.

En handlar om en gradvis förskjut-
ning från en omfördelande massdemo-
krati till vad de beskriver som en kom-
bination av rättsstat och offentligt un-
derhåll. Måttet på ekonomins styrka är 
inte länge medborgarnas välstånd utan 
aktieutdelningen. Med marknaden som 
måttstock försvinner perspektivet av 
gemensamma värden och i förlängning-
en av gemensamma sammanslutningar. 
(Brown 2015.)

Politikens utrymme har minskat och 
det av flera skäl. 

Välfärdsstaten har krympt och i bety-
dande utsträckning integrerats in mark-
nadsekonomin. De tendenser till deko-
modifiering som var tydliga i Sverige 
har försvagats eller upphört. En rad av 
de sociala regleringar som infördes efter 
kriget har upphävts.

En annan orsak är konsekvenserna av 
den ökade samhälleliga skuldsättningen, 
vilket är ett internationellt fenomen. De 
statliga skulderna steg kraftigt under 
1980-talet och privata från 1990-talet. 
Som vi sett var uppfattningen att för-
svagade offentliga finanser berodde på 
svaga politiker som givit efter för mas-
sornas krav ett viktigt argument för att 
minska politikens utrymme. De forskare 
detta avsnitt bygger på avvisar en sådan 
historieskrivning, Tvärt om menar de 
att skuldsättningen sköt fart först när 
nyliberalismen tagit över och de soci-
ala rörelser som mest kraftfullt argu-
menterat för en stor och omfördelande 
välfärdsstat försvagats. Det gäller inte 
minst fackföreningsrörelsen, som blev 

en tidig måltavla för nyliberala politiker 
som Thatcher och Reagan. De offentliga 
finansernas försvagning handlar dessut-
om inte om att statsutgifterna ökat utan 
om att inkomsterna minskat, framför 
allt genom omfattande skattesänkning-
ar. Dessa har dessutom haft en inkomst-
profil som gynnat höginkomsttagare. I 
Sverige är sänkningen av marginalskat-
ter, jobbskatteavdragens utformning el-
ler avskaffandet av förmögenhets- och 
arvsskatter uttryck för denna tendens.

De egentliga motiven till först de of-
fentliga och sedan de privata skulder-
nas kraftiga ökning är istället ett försök 
att lösa kapitalismens grundläggande 
problem, behålla tillväxtillusionen och 
minska de sociala spänningarna, men-
ar Walter Streeck. Staten har genom 
sin politik köpt tid åt det kapitalistiska 
systemet.

Det är alltså inte så att kapitalet krä-
ver en nattväktarstat, tvärt om, staten 
ska vara liten men effektiv och med 
minskat folkligt inflytande.

Denna ökade skuldsättning ges alltså 
en central roll för demokratins minska-
de ramar. Tillsammans med minskad 
tillväxt, välfärdssystemens konstruk-
tion, och minskade statliga löpande in-
täkter i form av sänkta skatter har den 
lett till att en allt mindre del av statens 
resurser kan användas till nya reformer. 
Om demokrati också handlar om att 
kunna påverka den inhemska politiken 
och kunna rösta om nationella priori-
teringar är det ett problem om det in-
te finns några alternativ att rösta om.  
Istället har följden blivit att framför allt 
de sociala investeringarna – utbildning, 
forskning och utveckling, familjepolitik 
och arbetsmarknadspolitik – kontinuer-
ligt sjunker. 

Utvecklingen gäller generellt för  
EU:s medlemsstater, men är som be-
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kant mest akut för de högst skuldsatta 
länderna i södra Europa. Genom de-
ras anknytning till Eurosamarbetet har 
de förbundit sig att följa de krav som 
genom ECOFIN stipulerats för sam-
arbetet - och samtidigt avhänt sig de 
makroekonomiska verktyg, framför allt 
ränte- och valutapolitik, som länder i 
kris tidigare förfogat över. De har ock-
så för att erhålla stöd förbundit sig att 
i detalj följa de direktiv som fastställts 
av den s.k. Trojkan: ECG, IMF och 
EU-kommissionen, tre organ som alla 
intar en självständig ställning gentemot 
politiska påtryckningar och demokra-
tiskt valda organ.

Dessa krav fastställer, ofta i stor de-
talj, hur de olika länderna ska utforma 
sin politik när det gäller nedskärningar i 
sociala system, avregleringar av relatio-
ner på arbetsmarknaden, privatiseringar 
av offentliga tillgångar, vilka skatter som 
ska sänkas (i regel företagens) och höjas 
(i regel på konsumtion).

De villkor som de överstatliga orga-
nens ställer är också ofta utformade så 
att de gäller för kommande regeringar, 
även om politiken underkänts av väl-
jarna. Det är uppenbart att det kraftigt 
inskränker politikers och politiska parti-
ers möjligheter att företräda, eller ens ta 
hänsyn till väljarnas krav. Istället binds 
deras manöverutrymme av andra insti-
tutioner än de nationellt demokratiska. 
(Mair 2013.)

En annan tendens som också pekar 
i riktning mot ett minskat utrymme 
för mer omfattande politiska ingrepp 
i marknadsekonomin är en ökad regel-
styrning av den politiska verksamheten. 
Den Lindbeckkommission som tillsattes 
under den svenska 1990-talskrisen före-
slog en rad åtgärder som hade till syfte 
att binda upp händerna på vad som sågs 
som ansvarslösa och klåfingriga politiker

Genom den budgetlag som infördes 
efter kommissionens rekommendatio-
ner infördes en budgetprocess som i vä-
sentlig utsträckning begränsar enskilda 
ledamöters möjligheter att påverka bud-
getens utformning. Även riksdagsarbe-
tet effektiviserades, genom att finans-
utskottet fick ökad makt.

Samtidigt skedde också en överflytt-
ning av makt från riksdag till regering 
och inom regeringskansliet till statsmi-
nistern. EU-anslutningen 1994 innebar 
att ytterligare ett stort antal beslut flyt-
tades utanför de folkvaldas egid.

Alla dessa tendenser har tillsammans 
inneburit en minskad självständighet 
för de folkvalda riksdagsledamöterna. 
Kritiska ledamöter har hävdat att de re-
ducerats till ”transportkompanier” med 
enda uppgift att rösta fram regeringens 
förslag.

I vårt perspektiv är det också intres-
sant att kommissionen avspeglade en 
uppfattning att det gamla korporativa 
systemet spelat ut sin roll. Inga beslut 
skulle längre kunna ges till partssam-
mansatta organ. Särskilt problematiskt 
ansågs att fackföreningarnas stora in-
flytande varit. Över huvud taget borde 
staten hålla armlängds avstånd till in-
tresseorganisationerna, läs i huvudsak 
folkrörelserna, och dra ner på stödet till 
dem, menade man.(Se Östberg 2014.)

Genom viktiga beslut har politikerna 
också avhänt sig makt över den ekono-
miska politiken. I Sverige inleddes ut-
vecklingen genom några symbolmätta-
de beslut om avveckling av bank- och 
valutaregleringar under andra hälften 
av 1980-talet. 1990 beslöts att ett infla-
tionsmål på två procent skulle överord-
nas målet om låg arbetslöshet. När Riks-
banken så formellt fick sin självstän-
dighet från politiskt styre 1999 överlät 
politikerna avgörande delar av den 
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makroekonomiska politiken till ekono-
mer, ofta rekryterade från banksektorn. 

Också införandet av marknadsinspi-
rerade styrprocesser inom politik och 
förvaltning har försvagat den demokra-
tiska kontrollen. Genom att med be-
greppet ”governance” introducera tra-
ditionell politisk styrning har man ytter-
ligare löst upp gränserna mellan politik 
och marknad. Man har skapat amorfa 
nätverk som inkluderar stat, marknad 
och andra intressenter och informella 
aktörer med syfte att gemensamt hitta 
praktiska lösningar på tekniska problem. 
Måttstocken är vilken lösning som gyn-
nar marknaden. New Public Manage-
ment är en näraliggande innovation där 
marknadsimporterade effektivitets- och 
lönsamhetskalkyler blir styrande för or-
ganiseringen av offentlig verksamhet. 

Om statens uppgift blir att i samarbe-
te med marknaden garantera ekonomisk 
tillväxt och ett gott investeringsklimat 
reduceras det demokratiska fältet till ett 
ekonomiskt räkneverk. På så sätt upplö-
ses själv idén om folket, menar Wendy 
Brown.

Överstatlighet och demokrati
Just uppkomsten av en rad organ som 

inte står under traditionell politisk kon-
troll, är särskilt märkbar på en interna-
tionell nivå: olika EU-institutioner som 
ECB eller Europadomstolen, IMF och 
Världsbanken osv. 

En särskild roll spelar här EU. EU 
har på ett aktivt sätt fyllt funktionen 
som liberaliseringens motor. Genom 
Maastricht- och Lissabonfördragen ko-
difierades monetarismen som grund för 
den ekonomiska politiken. EU:s olika 
organ, framför allt Kommissionen, Eu-
ropeiska centralbanken och EU-dom-
stolen har varit centrala redskap för 
denna utveckling

Men hela  EU:s konstruktion står i 
motsättning till den typ av parlamenta-
riska demokratier som länge utgjort ide-
alet för den liberala demokratin.

En viktig utgångspunkt för EU är att 
vara ett konsensusinriktat, konserve-
rande system där beslut fattas i samför-
stånd. Det förstärks av att EU består av 
en rad olika institutioner utan något 
klart maktcentrum. Det finns ett minis-
terråd, en kommission med en omfat-
tande och mäktig byråkrati, och vidare 
Europaparlamentet, Europeiska cen-
tralbanken, EU-domstolen och de 28 
medlemsländernas regeringar och na-
tionella parlament, alla med inflytande 
över unionen och dess beslut. En själv-
klar följd blir att systemet blir så svår-
manövrerat att när beslut väl är fattade 
är de svåra att ändra. (Moschonas 2009.)

De politiska partierna, som traditio-
nellt byggt upp de nationella demokra-
tierna har ingen självklar maktställning i 
detta konglomerat av institutioner. Visst 
finns de direkt eller indirekt represen-
terade i många av organen, men inte på 
ett samordnat sätt. Dessutom måste de 
politiska partierna i EU agera genom 
de olika partigrupperna. I socialdemo-
kraternas fall innebär det att inflytandet 
från det högerinriktade tyska partiet – 
som idag dessutom är djupt uppbundet 
i en politisk koalition med de konservati-
va kristdemokraterna – är massivt.

Dessutom finns mäktiga och välor-
ganiserade yttre påtryckningsgrupper. 
Lobbyverksamheten i Bryssel är en 
mångmiljardindustri som bara närings-
livsorganisationer med massiva resurser 
full ut kan utnyttja. Folkrörelseinflytan-
det är perifert. I den amorfa massa av 
NGO-er som försöker påverka  EU:s 
beslut utgör de bara en mindre del.

Utvecklingen från idealet om poli-
tikens primat till en marknadens har 
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för dess förespråkare varit framgångs-
rik. Bäst sammanfattas det kanske av 
ett numera klassiskt uttalande av för-
re chefen för USA:s centralbank, Alan 
Greenspan: ”Vi har haft turen att de 
politiska besluten i USA tack vare glo-
baliseringen till större delen har ersatts 
av den världsomspännande marknads-
ekonomin. Med undantag för den na-
tionella säkerheten spelar det knappast 
någon roll vem som blir nästa president. 
Världen styrs av marknadskrafterna”.

Det är uppenbart att demokratin 
knappast stärkts som en följd av det 
ekonomisk-politiska systemskiftet som 
kännetecknat de senaste årtiondena. 

Partidemokratins svanesång
Ett återkommande påstående är att 

utvecklingen har bidragit till en ökad 
klyfta mellan medborgarna och den po-
litiska eliten. Det är framför allt Peter 
Mair som drivit tesen att partidemo-
kratins tid har passerat. Partierna har 
fortfarande en roll i det parlamentariska 
systemet men styrkeförhållanden är helt 
annorlunda.

Det politiska systemet behöver i 
minskande grad de politiska partierna, 
ledarna behöver inte partiet, partiet in-
te sina medlemmar. Resultatet blir att 
medlemmarnas engagemang minskar, 
väljarna flyr och partierna förlorar sin 
legitimitet att företräda medborgarna.

Det som medlemmarna förut be-
hövdes till: att välja ledning, finansiera 
verksamheten, ge input i politiken och 
föra ut den, behövs inte längre. Statli-
ga partibidrag och sponsring har lett 
fram till att medlemsavgifter idag utgör 
en obetydlig roll av partiernas budget. 
Opinionsundersökningar ersätter infor-
mation från medlemsorganisationerna. 
Medier och PR-konsulter för ut parti-
ernas budskap mer effektiv och riktat än 

medlemmarna kan. Och partiernas led-
ningar rekryteras i allt mindre utsträck-
ning från medlemsbasen och i allt större 
utsträckning genom självrekrytering el-
ler handplockning.

Partiledningarna rekryteras från ett 
allt snävare socialt skikt, som skiljer sig 
från medlemmars och väljares. Parti-
ledningarna har professionaliserats och 
karriärvägarna blir allt mer gemensam 
för de olika partierna. Ledningarnas 
lojaliteter ligger också allt mer hos den 
politiska klassen. Möjlighet att göra kar-
riär inom näringsliv eller lobbyorganisa-
tioner gör att behovet till återkoppling 
till partiet ytterligare minskar. Personval 
och politikens individualisering gör att 
ledarna också står allt mer självständiga 
gentemot sina partier.

Dessa tendenser till att forma en ny 
politisk klass förstärks när det råder en 
grundläggande konsensus om den ge-
nerella politiken, eller åtminstone att 
utrymmet för mer omfattande politiska 
kursändringar inte föreligger. Kampen 
om mitten är ju vad som kännetecknat 
politiken de senaste decennierna. De 
täta regeringsskiftena leder också till 
att alla stora partier för eller senare får 
ta ansvar för politiken och tat en åter-
ställarpolitik, där regeringsskifte också 
innebär väsentliga politiska kursänd-
ringar numera är ovanlig, och ibland 
omöjlig.

Den andra sidan av detta mynt är att 
medborgarnas politiska engagemang 
minskar. Röstdeltagandet har minskat 
över hela Europa de senaste årtiondena, 
liksom förtroendet för politiken och po-
litikerna. Medborgarna ser inte reger-
ingarna som sina egna företrädare.

Engagemanget i de politiska partier-
na minskar. Medlemsantalet har mins-
kat drastiskt och engagemanget sjunkit. 
Väljarnas lojalitet med partierna har 
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också blivit väsentligt svagare, partiby-
ten mellan val är betydligt vanligare idag 
än tidigare. Efterkrigstidens masspartier 
har utvecklats till professionella ”ca-
tch-all-partier”. (Se Östberg 2014, Stats-
vetenskaplig tidskrift 2010:1.)

Utvecklingen har också tydliga so-
cio-ekonomiska konsekvenser. De som 
främst tappat förtroendet för politiken 
och som fjärmat sig längt från politiskt 
deltagande är de som drabbats hårdast 
av de ökade samhällsklyftor som upp-
stått i politikens fotspår. Claus Offe har 
talat om en dubbel klyfta: regeringar-
na har tappat kontrollen över skatter 
och den finansiella sektorn och som 
svar har medborgarna tappat förtroen-
de för pålitligheten i den demokratiska 
kontrollen över den politik regeringarna 
för. Frågan är vad medborgarna kommer 
att göra istället.

Och hur ser den framtida relationen 
ut mellan demokrati och kapitalism?

Och folkrörelsepartierna?
Det är en huvudtes hos Peter Mair att 

denna utveckling är generell för den in-
dustriella världen. Men om det stämmer 
även för Sverige får den i perspektivet 
av temat i denna artikel särskilda kon-
sekvenser för de partier som här kallats 
folkrörelsepartier.

Stora delar av den rörelsesfär som so-
cialdemokratin utgjort har försvagats, 
eller till och med eroderats. (För noter, 
se Östberg 2012.)

Det finns flera orsaker till det.
En har att göra med förändringar i 

klasstruktur och social sammansätt-
ning. Den industriarbetarklass som 
utgjort den sociala basen för socialde-
mokratin har kraftigt försvagats. Den 
utgjorde så sent som på 1960-talet 30% 
av de förvärvsarbetande, sjönk efter 70- 
och 90-talskriserna till 15% och har yt-

terligare gått tillbaka efter finanskrisen. 
Inte minst har de industriorter, ofta av 
bruksortskaraktär där socialdemokra-
tins ställning varit hegemonisk allt mer 
försvunnit. Klassröstningen, där 70–80 
procent av LO:s medlemmar röstat på 
socialdemokratin och de flesta andra till 
vänster har tunnats ut efter sekelskiftet. 
Idag till den grad att Sverigedemokra-
terna utmanar socialdemokratin som det 
största partiet inom LO.

En annan central faktor är försvag-
ningen av de sociala rörelser ur vilken 
socialdemokratin är sprungen. 

LO har tappat en halv miljon med-
lemmar de senaste tio åren och organisa-
tionsgraden ligger för första gången sen 
1930-talet under 70 procent. Koopera-
tionen har kommersialiserats, Folkets 
Hus i betydande utsträckning sålts ut 
eller lagts ner, A-pressen gått i konkurs 
och Aftonbladet sålts till Schibstedts.

Partiets medlemsantal har rasat. En 
avgörande förändring inträffade när LO 
i början av 1990-talet upphävde kollek-
tivanslutningen. Innan dess hade parti-
et över 1,2 miljoner medlemmar. 1992 
var antalet fortfarande en kvarts miljon, 
det har i dag sjunkit till under 100 000 
, och medelåldern ligger på över 60 år. 
Genom ungdomsförbundet SSU:s par-
tiella sammanbrott har partiet förlorat 
den traditionellt viktigaste källan för 
rekrytering av ledarskap på olika nivåer.

Medlemskårens sociala sammansätt-
ning har förändrats. För ett par decen-
nier sedan var det självklart att de allra 
flesta fackligt aktiva var organiserade 
socialdemokrater. Det gäller inte längre.

Den förändrade sociala sammansätt-
ningen är särskilt märkbar när det gäller 
förtroendevalda. Det råder en kraftig 
underrepresentation av arbetare i de 
politiska församlingarna, i förhållande 
medlemmarna och än mer i förhållande 
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till väljarna, och det blir mer påtagligt ju 
högre upp i hierarkin man kommer. An-
delen ”politiska broilers”, alltså ledande 
företrädare som saknar yrkeserfarenhet 
utanför politiken, har ökat kraftigt. 

Länge dominerade värderingar grun-
dade i arbetarrörelsens egalitära ideal 
även inom de högre skikten av det so-
cialdemokratiska partiet. Också ledare 
med rötter inom andra klasser iakttog 
en stark lojalitet med arbetarrörelsen 
och dess värderingar – Tage Erlander 
bodde i ett hyreshus på Kungsholmen 
och Olof Palme länge i radhus i Välling-
by. Detta har luckrats upp i takt med att 
rekryteringsbasen förändrats och möj-
ligtvis också som en följd av att partiets 
politik blivit mer marknadsanpassad. 
Finansministrar som Kjell-Olof Feldt, 
Erik Åsbrink och Per Nuder fortsatte 
efter sin avgång karriären som styrelse-
proffs i det privata näringslivet. Det är 
svårt att tänka sig Ernst Wigforss eller 
Gunnar Sträng i den positionen. En rad 
av deras medarbetare har därefter växlat 
positioner mellan uppdrag i det social-
demokratiska regeringskansliet, ekono-
miska rådgivare till de stora bankerna 
och centrala funktioner i staten, inte 
minst inom riksbank och policyskapan-
de ämbetsverk, och på senare tid också 
inom politisk konsultverksamhet – med 
Göran Persson som det klarast skinande 
exemplet.

Partiet har också genomgått en kraf-
tig politisk omvandling. Det är en ofta 
framförd uppfattning att socialdemo-
kratin var 1900-talets mest framgångs-
rika politiska kraft. Men, är en återkom-
mande fråga, hur kommer det sig att 
den inte hade något självständigt bidrag 
att komma med efter den djupa ekono-
miska och sociala krisen 2008 som man 
haft 1932 – eller som (ny)liberalismen 
haft för det sena 1900-talets kriser? 

Svaret ligger rimligtvis i det förhål-
lande att partiet i väsentliga delar ac-
cepterat grunddragen i den nyliberalt 
influerade grundsyn som i större eller 
mindre utsträckning är gemensam för 
i stort sett alla ledande europeiska po-
litiska partier. I vissa fall har man varit 
pådrivande i utvecklingen mot avregle-
ringar och marknadsanpassningar och 
enbart undantagsvis har man upphävt 
beslut i denna riktning som genomförts 
av borgerliga regeringar. Denna anpass-
ning mot mitten har föga lönats av väl-
jarna, Länge hade partiet 45 % av väl-
jarna, fram till sekelskiftet ytterst sällan 
lägre än 40. Idag ligger opinionssiffror-
na kring 25%

Inom parentes kan noteras att Cen-
terpartiet i än högre grad, i takt med 
landsbygdens avfolkning, drabbats av 
tillbakagång i medlemsantal och väljar-
stöd. Medan det gröna Centerpartiet 
under 1970-talet hade 25 % av väljarkå-
ren har det de senaste valen legat kring 
5–7 %. Den politiska omsvängningen 
har också varit betydande. Som en ödets 
ironi hamnade partiet, bl a på grund 
av sin organisatoriska svaghet, under, 
åtminstone ideologiskt inflytande av 
”Stureplanscentern”, en storstadsbase-
rad nyliberal riktning, som i väsentliga 
frågor placerade partiet långt till höger 
på den politiska skalan. 

En europeisk väg?
Det är uppenbart att den svenska ut-

vecklingen i alla sina huvuddrag följer 
en generell europeisk väg. Den nylibe-
rala ekonomiska politik som dominerat 
de senaste decennierna har drivits på 
och i stor utsträckning implementerats  
gen om EU och dess olika organ. 

De svenska socialdemokraterna intog 
länge en skeptisk inställning till EU och 
dess föregångare EEC. Intressant nog 
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var ett viktigt argument att en EEC-an-
slutning skulle utgöra ett hot mot den 
svenska modellen och dess socialpolitik. 
När partiet i början av 1990-talet över 
en natt vände på klacken och ansökte om 
medlemskap var ett centralt argument 
från partiledningen för att övertala en 
motsträvig medlemskår att Sverige ha-
de ett särskilt ansvar att delta i arbetet 
att skapa ett socialt EU. 

Något sådant har inte varit möjligt 
att uppnå, och är antagligen över huvud 
taget inte möjligt att driva igenom. Inte 
ens när  EU:s ledande organ vid sekel-
skiftet hade en kraftig socialdemokratisk 
majoritet var det genomförbart att anta 
det ganska blygsamma offensiva förslag 
att bekämpa arbetslösheten som Allan 
Larsson arbetat fram.

Men om vi nu ändå leker med tanken 
att socialdemokraterna skulle ena sig om 
en offensiv expansiv ekonomisk politik 
som till exempel begränsade markna-
dens makt och lät bankerna, inte fol-
ket, betala den ekonomiska krisen. Och 
om man dessutom lyckades få majori-
tet i de politiskt sammansatta organen 
(ministerråd och parlament) och dess-
utom få kommissionen och den mäkti-
ga EU- byråkratin med på båten – och 
hur troligt är det? –  skulle den politi-
ken då kunna realiseras? Den ledande 
EU- experten vid Europaparlamentet 
i Florens, statsvetaren Stefano Barto-
lini, svarar ett entydigt nej: ”En sådan 
förändrad politik skulle hindras av den 
Europeiska centralbankens självständig-
het, av EG-rätten och EG-domstolen.” 
Den demokratiska beslutsprocessen i 
form av majoritetsbeslut i politiskt valda 
och tillsatta församlingar existerar inte 
inom EU.

Det är uppenbart att EU-projektet 
idag saknar djupare demokratisk legiti-
mitet i breda lager. 

När  EU:s handelskommissionär Ce-
cilia Malmström intervjuades i den eng-
elska tidningen The Independent om de 
massiva protesterna runt om i Europa 
mot det nya frihandelsavtalet med USA 
och tillfrågades om hon inte tog intryck 
av dem väckte hennes svar internationell 
uppmärksamhet: ”I don’t take my man-
date from the European people”.

Formellt hade Malmström, som är 
doktor i statsvetenskap, rätt. Men sva-
ret på frågan underlättar inte säljandet 
av EU som ett demokratiskt projekt.

Inte minst har de djupa sociala kriser-
na i södra Europa satt demokratin i fo-
kus. De åtgärder som trojkan satt in mot 
Grekland är som bekant omdiskutera-
de. Och de bekräftar med råge de ovan 
framförda åsikterna om hur ekonomiska 
kriser angriper demokratin.

Trojkans tredje memorandum som-
maren 2015 innehöll inte bara detal-
jerade direktiv som det grekiska par-
lamentet måste fatta om höjd moms, 
sänkta pensioner eller omfattande ut-
försäljningar av grekiska tillgångar på 
upp till 50 miljarder euro. Det innebar 
också att IMFs representanter bokstav-
ligen flyttade in i det grekiska finansde-
partementet och att regeringen ålades 
att konsultera trojkan innan den lägger 
fram, förslag av ekonomisk betydelse för 
parlamentet, eller ens presenterar dem 
offentligt för allmänheten.

Och det handlar inte bara om direk-
tiv uppifrån. Hösten 2015 väckte den 
portugisiske presidenten stor uppmärk-
samhet när han vägrade låta vänsterma-
joriteten i det portugisiska parlamentet 
bilda regering, med argumentet att ”det 
vore att ge fel signaler till de finansiella 
institutionerna, investerarna och mark-
naden”.

Den nuvarande europeiska överstat-
ligheten är för närvarande är drabbad av 
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en djup legitimitetskris på alla nivåer: 
Politiskt, ekonomiskt och inte minst de-
mokratiskt. Vad finns det för alternativ 
till status quo? Dagens europeiska ledar-
skap verkar nämligen sakna alternativa 
handlingsplaner, och i den mån en sådan 
skulle presenteras verkar det tungrodda 
EU-maskineriet fungera som avsett: att 
förhindra varje långtgående förändring. 
I den utsträckning den ekonomiska kri-
sen fortsätter att sprida sig kommer fler 
länder att befinna sig i samma demo-
kratiska dilemma som länderna i södra 
Europa. Den politik Finlands nuvaran-
de regering försöker att implemente-
ra – med omfattande nedskärningar i 
det sociala välfärdsnätet, infrastruktur 
och utbildning och försök att inskrän-
ka rörelsefriheten för arbetsmarknadens 
parter, i första hand fackföreningarna – 
följer i detalj Eurozonens riktlinjer och 
ett regeringsskifte skulle så länge dessa 
ramar gäller inte i någon avgörande grad 
kunna ändra denna inriktning.

Tre huvudalternativ till staus quo går 
att urskilja.

Ett är att fördjupa marknadens grepp 
ytterligare. Här kan jag återvända till 
den auktoritet jag citerade ovan, Björn 
Wahlroos. Det går åt rätt håll, menar 
han. Men man måste gå vidare för att 
komma till rätta med majoritetsdemo-
kratin. Tvåkammarsystem, starkt pre-
sidentiellt veto, juridisk överprövning 
av politiska beslut, en stark byråkrati. 
Kvalificerad majoritet för skattehöj-
ning skulle lösa mycket. (Inom paren-
tes är det påtagligt hur starkt dessa 
förslag påminner om den hur den icke- 
demokratiska högern argumenterade för 
100 år sedan.) Syftet är uppenbarligen, 
för att tala med Streeck, att ytterligare 
lösa banden mellan kapitalism och de-
mokrati.

Ett annat alternativ ser vi hos de hö-

gerpopulistiska partier som idag växer 
sig starka i länder som drabbats hårt av 
krisen. En främlingsfientlig, i grunden 
auktoritär och antidemokratisk ström-
ning med nostalgiska drag utan egna 
lösningar. Detta alternativ är inte längre 
bara ett framtida hot. Frankrikes nästa 
president skulle mycket väl kunna heta 
le Pen. I Ungern är dess inflytande tungt 
också hos det regerande Fides-parti-
et. En motsvarande utveckling mot en 
auto ritär stat ser vi i Ryssland.

Men finns det fortfarande ett tredje, 
folkrörelsedemokratiskt alternativ? 

De klassiska sociala massrörelserna 
som utgjorde dess bas har eroderat och 
bara delvis kompletterats med nya. Det 
gäller särskilt den socialdemokratiska 
rörelsesfären, som dessutom fått betala 
ett högt pris för sin oförmåga att formu-
lera en politik som i någon väsentlig ut-
sträckning skiljer sig från ett nyliberalt 
konsensus.

En central tes i denna artikel har va-
rit att mobilisering av folkrörelser spelat 
en central roll för den svenska samhälls-
utvecklingen. Den allmänna rösträt-
tens erövring efter första världskriget, 
folkhemspolitikens etablering under 
1930-talet eller 1970-talets stora socia-
la reformvåg är alla relaterade till sådan 
folklig kamp, har det hävdats. Är detta 
möjligt igen?

Vi har under de senaste åren sett upp-
komsten av en ny typ av breda partier. 
De bygger på nya sociala rörelser, som 
ofta uppkommit i protester mot försö-
ken att implementera EU:s nyliberalt 
inspirerade åtstramningspolitik. I t ex 
Grekland har de också burits upp av 
äldre folkliga rörelser, framför all fack-
liga. Där har Syriza till och med vunnit 
ett val och en folkomröstning på ett pro-
gram riktat mot just EU-byråkratin och 
dess ekonomiska politik. Med Corbyns 
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val till ledare för brittiska Labour har 
dessa idéer nått en av den traditionella 
arbetarrörelsens starkaste fästen. Också 
inom den svenska socialdemokratin har 
strömningar som vill bryta med huvud-
riktningen för de senaste årtiondenas 
ekonomisk-politiska utveckling blivit 
all mer synliga. De som ville hindra 
fortsatta privatiseringar och vinster in-
om välfärdssektorn torde ha utgjort en 
majoritet av ombuden på den senaste 
socialdemokratiska kongressen. Folkrö-
relsepartiet verkar inte helt dött.

Samtidigt, den globala marknad som 
flyttat fram sina positioner under de se-
naste decennierna har gjort det med en 
kraft och i en omfattning som har få his-
toriska motsvarigheter. Kombinationen 
av försvagningen av de kraftfält som va-
rit tidigare radikaliseringsperioders bä-
rare och den globala marknadens kraf-
tigt stärkta ställning har lett till radikalt 
andra förutsättningar för politisk mobi-
lisering och handling än de som prägla-
de 1900-talets historia.

Så frågan är, finns det ett utrymme 
för en ny fusion mellan vad som återstår 
av de traditionella folkrörelsepartierna 
och nya former av sociala rörelser som 
skulle på ett avgörande sätt skulle kun-
na öka politikens inflytande på markna-
dens bekostnad – och på så sätt försöka 
att åter vidga demokratins ramar? 

Litteratur

Ambjörnsson, Ronny, (1988). Den skötsamme arbe-
taren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-
hälle 1880-1930, Stockholm: Carlsson

Berman, Sheri (2006). The primacy of politics: social 
democracy and the making of Europe’s twentieth 
century. Cambridge: Cambridge University Press

Brown, Wendy (2015). Undoing the demos: neolibe-
ralism’s stealth revolution. First Edition New York: 
Zone Books 

Crouch, Colin (2011). Postdemokrati, Göteborg: 
Daidalos 

Fallada, Hans (2015). Hur ska det gå för Pinnebergs?: 
roman. [Ny utg.] Stockholm: Lind & Co 

Johansson, Hilding (1980). Folkrörelserna i Sverige. 
Stockholm: Sober 

Jonsson, Stefan (2013). Crowds and democracy: 
the idea and image of the masses from revolution to 
fascism.

Judt, Tony (2010). Postwar: a history of Europe since 
1945, [New ed.] London: Vintage

Lundkvist, Sven (1977). Folkrörelserna i det svenska 
samhället 1850-1920, Uppsala: Univ. 

Mair, Peter (2013).Ruling the void: the hollowing of 
Western democracy, London: Verso

Marshall, Thomas Humphrey (1950). Citizenship and 
social class and other essays Cambridge: 1950

Moschonas, Gerassimo (2009). “ Reformism In a 
“Conservative” System: The European Union and 
Social Democratic Identity” I Callaghan, John (red.) 
(2009) In search of social democracy: responses to 
crisis and modernisation. Manchester: Manchester 
University Press

Müller, Jan-Werner (2013). Demokratins tidsål-
der: politiska idéer i 1900-talets Europa. Göteborg: 
Daidalos 

Olsson, Lars & Ekdahl, Lars (2014). Klass i rörelse: ar-
betarrörelsen i svensk samhällsutveckling. [Ny uppl.] 
Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Thomsson Myrvang, Ulrika (2015). Systerskapets 
strategier: om kvinnopolitiska praktiker i svensk de-
mokrati. Stockholm : Stockholms universitet

Roper, Brian S. (2013). The history of democracy: a 
Marxist interpretation. London: Pluto

Statsvetenskaplig tidskrift 2010:1

Streeck, Wolfgang (2013). Köpt tid: den demokratiska 
kapitalismens uppskjutna kris : Adornoföreläsningar i 
Frankfurt 2012, Göteborg: Daidalos

TS14.indb   32 2016-11-13   18:48



Ett hundraårsjubileum med förhinder: Den hotade demokratin 33

Thullberg, Per & Östberg, Kjell (red.) (1994). Den 
svenska modellen. Lund: Studentlitteratur

Wahlroos, Björn (2012). Marknader och demokra-
ti: uppbrott från majoritetens tyranni, Stockholm: 
Atlantis 

Östberg, Kjell (1990). Byråkrati och reformism: en 
studie av svensk socialdemokratis politiska och 
sociala integrering fram till första världskriget. Diss. 
Stockholm: Univ., 1990

Östberg, Kjell (1997). Efter rösträtten: kvinnors ut-
rymme efter det demokratiska genombrottet. Eslöv: 
B. Östlings bokförl. Symposion

Östberg, Kjell (2002). 1968 när allting var i rörelse: 
sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, 
Stockholm: Prisma i samarbete med Samtidshistoris-
ka institutet vid Södertörns högsk. 

Östberg, Kjell (2012) ”Swedish Social Democra-
cy after the Cold War. Whatever happened to the 
movement?” I Schmidt, Ingo & Evans, Bryan (red.), 
Social democracy after the Cold War, Edmonton, AB: 
AU Press

Östberg, Kjell & Andersson, Jenny (2013). Sveriges 
historia. 1965-2012, Stockholm: Norstedt 

TS14.indb   33 2016-11-13   18:48



34 

Håkan Blomqvist

Den globala kontra- 
revolutionens rötter
–en reflektion kring Marx, 
ideologiska familjer 
och historiens fälla

Står vi inför en global kontrarevolution? Från Trump till 
Putin, i det växande myllret av europeisk högerextremism, 
främlingsfientlig nationalism och återuppstånden fascism, 
bland fundamentalistiska kristna och islamister, korsfarare 
och jihadister framträder en interkontinental rekyl mot 
demokratiska, sekulära och antipatriarkala förändringar. 
En ”liberalismens motrörelse”, närmast ofrånkomlig när 
liberala värderingar och marknadsliberalism framgångsrikt 
sprids över planeten, menar liberala pressdebattörer.(1) Nej, 
ett uttryck för kapitalismens ödeläggelse av människors 
livsvillkor, växande social otrygghet plus imperialistiska krig  
i tredje världen, invänds gärna från vänster.

1  För exempel på liberal pressdebatt se DN 9/9 -16, Ingmar Nevéus ”Efter Brexit: EU splittras till tre regionala 
block”, DN 29/7 -16 Richard Schwartz ”Liberalismens motrörelse” och DN 3/10 -16 Ingmar Nevéus ”Orbán 
segerviss trots omröstningsfiasko”.
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Det är ingen svårighet att beläg-
ga att ideologiska och politiska 
motreaktioner återkommande 

uppkommer som svar på progressi-
va framryckningar. Revolution möter 
oundvikligen kontrarevolution, som det 
kunde heta i den unga kommunistiska 
rörelsen.

Kvinnors ökade fri- och rättigheter, 
med växande självtillit och omdefinie-
ring av tidigare roller på livets olika 
områden, provocerar fram patriarkalt 
motstånd över hela planeten, från Face-
bookhat och individuellt våld på våra 
breddgrader till ren förslavning och 
terror på andra håll. Kvinnornas världs-
revolution, där strävan efter ekonomisk 
självständighet, jämlik behandling och 
tillgång till samhällets alla områden, 
möts ovillkorligen av hinder och mot-
stånd från patriarkala förhållanden där 
män och manligt dominerade värdesys-
tem dominerat och gynnats. 

Motsvarande gäller allmänt när un-
derordnade, nedtryckta eller åsidosatta 
delar av befolkningar utvecklar kollek-
tivt medvetande och kraft att förändra. 
Krav på likabehandling, inflytande och 
att respekteras i egen rätt, möts av hin-
drande sociala, kulturella, politiska och 
juridiska strukturer, sega eller hårda, re-
tirerande eller våldsamma – allt utifrån 
vad som står på spel och aktörernas grad 
av mobilisering. Sexuella minoriteter, 
ursprungsbefolkningar, etniska grup-
per, funktionsnedsatta - för att nämna 
vad som idag uppmärksammas – har att 
bryta igenom det som länge varit etable-
rat på värderingars, sociala relationers 
och maktförhållandens områden.

I global skala gällde det under den 
koloniala frigörelsekampen efter andra 
världskriget då europeiska kolonialväl-
den som etablerats under trehundra år 
bröts upp på trettio. Den koloniala re-

volutionen tillsammans med den ame-
rikanska svarta medborgarrättsrörelsen 
trängde inte bara igenom hårda politis-
ka och militära förhållanden. Den bröt 
sönder den europeiska rasvetenskapen 
och dess populärkulturella versioner 
som så länge dominerat och genomsy-
rat den vita imperialistiska världen. Det 
skedde inte utan rasande motstånd från 
krig, terror, lynchningar, polisvåld och 
ideologi. 

För att inte tala om den internatio-
nella arbetarklassens strävan efter bätt-
re villkor, jämlikhet och inflytande gent-
emot hårda klassamhällen och hänsyns-
lös kapitalism. De senaste hundrafemtio 
årens klasskamp har genom massrörel-
ser och strejker, reformer och revolutio-
ner utmanat gamla och nya härskarklas-
ser, flyttat fram positioner och mötts av 
såväl motreaktion som blodiga kontra-
revolutioner.

Att erövra demokratin och förvand-
la dess löften om jämlikhet, inflytande 
och personlig frihet till verklighet för 
alla, inte bara för en ärftlig eller merito-
kratiskt grundad elit, kräver permanent 
kamp mot de maktsystem som upprätt-
håller våra samhällens ojämlikhet och 
förtryck.

Att benämna dagens globala mot-
reaktion och öppna kontrarevolution 
som just ”liberalismens motrörelse”, 
är därmed bedrägligt. Det är knappast 
inskränkt ”liberala värderingar” som 
konfronteras av dagens motreaktio-
ner. Liberalism, i politisk mening, har 
kunnat samsas med de hårdaste former-
na av klass-, ras- och könsförtryck. Ja, 
”liberalkapitalismen”, alltså den klas-
siska laissez-faire(låt gå)-kapitalismens 
otyglade profitdrift, odlar exploatering, 
rangordningar och klassvälden bak-
om sina frihetsbudskap. Liberalismens 
ideo loger och debattörer föreställer sig 
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att kapitalistisk marknadsekonomi ut-
gör förutsättningen för demokrati och 
”liberala värdens” framträngande. Den 
kapitalistiska globalisering som bryter 
sönder lokala ekonomier och traditio-
nella levnadssätt utmanar, tänker de sig, 
feodala och auktoritära makt- och vär-
desystem. 

Det kan inte ske: ”utan födslovåndor 
och motstånd. Ty denna modell måste 
för att fungera övertas i sin helhet; de-
mokrati till hälften fungerar lika litet 
som en till hälften fri marknad”, for-
mulerar sig den liberalkonservative de-
battören Richard Schwartz i en närmast 
copy paste-version av kommunistiska 
manifestets ord: 

Bourgeoisin har överallt, där den kom-
mit till makten, förstört alla feodala, pa-
triarkaliska och idylliska förhållanden. 
Den har obarmhärtigt slitit sönder de 
brokiga feodalband, som band samman 
människorna med deras naturliga led-
are – – – Bourgeoisin rycker genom den 
snabba förbättringen av alla produktions-
instrument, genom de oändligt förbättra-
de kommunikationerna alla, även de mest 
barbariska nationer, in i civilisationen. De 
billiga varupriserna är det tunga artilleri, 
med vilket den skjuter ner alla kinesiska 
murar och varmed den tvingar barbarernas 
hårdnackade främlingshat att kapitulera. 
Den tvingar alla nationer att tillägna sig 
bourgeoisins produktionssätt, om de ej vill 
gå under; den tvingar dem att hos sig själva 
införa den så kallade civilisationen, d.v.s. 
att bli bourgeoisi. Med ett ord: bourgeoisin 
skapar sig en värld efter sitt eget beläte.

Men där liberaler föreställer sig att 
denna omvandling är bärare av all värl-
dens goda ”liberala värden”, fokuserade 
Marx och Engels på själva kärnan i den 
omvälvning som icke kvarlämnat någ-
ra andra band än det nakna intresset, det 
känslolösa ’kontant betalning’. De äldre 

samlevnadsformerna och idealen ersat-
tes inte av den franska revolutionens 
och de emancipatoriska rörelsernas 
egalitära visioner om mänsklighetens 
frigörelse från förtryck, utan upplöstes 
i den egoistiska beräkningens iskalla vat-
ten. Personlig värdighet ersattes, skrev 
manifestet, av bytesvärde, lagstadgade 
friheter av den samvetslösa handelsfrihe-
ten och politiska och religiösa illusioner 
av den öppna, skamlösa, direkta, kalla ut-
sugningen.

Ideologiska familjer
Och just här finner vi en nyckel till 

förståelse av den världsomspännan-
de kontrarevolutionära vågrörelse in-
om politik och kultur vi idag upplever. 
Den globaliserade kapitalistiska mark-
nadsomvälvningen möter motstånd och 
motreaktion både från offren för den 
skamlösa utsugningen och från de äldre 
strukturer Marx beskrev i termer av det 
fromma svärmeriets heliga rysning, el-
ler gamla ärevördiga föreställningar och 
åskådningar liksom från den nationella 
industrin, det vill säga nationella ekono-
miska intressen. 

Där liberaler endast vill erkänna den 
senare motreaktionen, den från åldriga 
föreställningar och nationellt inskränk-
ta intressen, handlar världsutvecklingen 
i lika hög grad om revolt mot den ste-
grade utsugningen. Det ödesdigra är 
när den revolten koopteras av politiskt 
reaktionära krafter riktade mot de pro-
gressiva framsteg för frigörande jämlik-
hetssträvanden som byggde på just be-
gränsningar av den skamlösa utsugningen.

De första tre decennierna efter andra 
världskriget präglades i den industriella 
västkapitalismen av en historisk kom-
promiss mellan kapital och arbete, eller 
mellan utsugning och människovärde. 
Efter sextio miljoner döda och stora de-
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lar av Europa och koloniala intresseom-
råden i aska, utgjorde det kalla kriget en 
slags armerat vapenstillestånd kring en 
stabilisering byggd på tämjd eller kon-
trollerad exploatering av lönearbetet. 

Det handlade om ett mått av avkom-
modofiering, det vill säga där arbetskraf-
ten inte längre kunde behandlas som lätt 
utbytbar vara, prissatt efter utbud och 
efterfrågan. Regleringar mot utsugning, 
sociala buffertar i form av världsfärds-
system och statliga kontroller kring ka-
pitalismens marknadslogik tillsammans 
med trycket från stora folkrörelsers och 
sociala förväntningar, präglade vad som 
ändå kallats ”kapitalismens guldålder”. 

Återuppbyggnaden av en utbombad 
värld där föråldrade produktivkrafter 
kunde skyfflas bort med ruinmassorna, 
möjliggjorde god lönsamhet för tunga 
kapitalinvesteringar i massproduktion 
som tycktes kunna förenas med väl-
färdsutveckling och demokratisk – eller 
statlig – kontroll. 

Existensen av Sovjetunionen som 
trots dess repressiva natur och efter-
blivenhet på konsumtionens och andra 
områden, bidrog till att upprätthålla 
kompromissen. Inte minst genom den 
koloniala frigörelsens möjligheter att 
söka materiellt stöd från det sovjetledda 
östblocket och ta fasta på ickekapitalis-
tiska lösningar.

Trots den globala motsättningen 
mellan västkapitalismen, vars kärnlän-
der allmänt reglerades av demokratiska 
representationssystem, och sovjetsyste-
mets byråkratiska och diktatoriska stats-
ekonomier, existerade på det ideologiska 
planet någonting gemensamt. 

Historikern Eric Hobsbawm menade 
att de båda blocken idémässigt tillhörde 
den ”moderna familjen”, det vill säga 
uttryckte idéströmningar från den euro-
piska Upplysningen och franska revolu-

tionen. För Hobsbawm kunde världskri-
gets ”stora allians” mellan de kapitalis-
tiska västmakterna och Sovjetunionen 
inte bara förstås utifrån geopolitiska 
intressen, utan på det ideologiska planet 
också liknas vid en slags familjetillhörig-
het. Trots de himmelsvida skillnaderna 
i synen på politiskt och ekonomiskt sys-
tem, individ och kollektiv, socialism och 
kapitalism, fanns, menade han, en slags 
gemensamma idéanknutna föreställ-
ningar om framtidsorienteringen i den 
historiska utvecklingskedjan från pri-
mitivare ursprung till förverkligandet 
av det moderna projektets emancipa-
toriska möjlighet. Mot denna ”moder-
na familj” – som dominerade den stora 
världskrigsalliansen – stod den ”anti-
moderna” ideologiska familj som fören-
ade konservativa och traditionalistiska 
idévärldar kring ursprung, egenart och 
organisk samhällsgemenskap byggd på 
naturbundna hierarkier. 

Trots fascismens radikala och strids-
inriktade förkunnelser mot ”det gamla”, 
liksom dess bruk av modernitetens mest 
utvecklade tekniker, ger oss Hobsbawm 
här en ledtråd till förståelsen av efter-
krigsordningen. Den ”antimoderna fa-
miljens” förkrossande nederlag 1945, 
inte bara på slagfälten utan också vad 
gäller dess ideologiska ställning bland 
både nationella härskarklasser och poli-
tiska eliter – vare sig dessa samarbetat 
med fascismen eller ej – tycktes sopa 
bort fördemokratiska ideal till histori-
ens skräpkammare. 

Bara FN-deklarationen om mänsk-
liga rättigheter 1948 – antagen under 
maximalt hyckleri och enighet när det 
kalla krigets anklagelser redan haglade 
– säger något om vilka idéströmning-
ar som ansågs ha segrat och vilka som 
krossats under världskriget. Människ-
ors olika värde, klassförtryck, exploate-

TS14.indb   37 2016-11-13   18:48



38 Håkan Blomqvist

ring och rasåtskillnad skulle övervinnas 
och den nya världen byggas på ideal om 
alla människors lika värde och rättig-
heter. FN-deklarationen uttalade sig 
inte om ekonomiskt system men för de 
jämlikhetsidéer som vunnit mark sedan 
1700-talet och förknippats med 1789. 
Det var i det kölvattnet och med de 
ideo logiska verktygen, som de koloniala 
befrielserörelserna stred för nationellt 
oberoende, som medborgarrättsrörel-
sen krävde likabehandling och slut på 
rasförtryck liksom arbetar- och kvin-
norörelser drev fram reformer i rikt-
ning mot ökad jämlikhet. De möttes av 
motstånd, sega maktstrukturer och pe-
riodvis hårda motoffensiver, men hade 
vad som romantiskt skulle kunna kallas, 
”tiden i ryggen”. Den besegrade ”ideo-
logiska familjens” arsenal av konserva-
tiva värderingar, patriarkala relationer 
och traditionella livsmönster var försva-
gad, kampen mot den ”skamlösa utsug-
ningen” skedde under 1789:s fanor med 
ledarskap besjälade av förhoppningar 
knutna till det modernas ideal. 1940- till 
70-talets antiimperialism anfördes glo-
balt av vänsternationalister eller kom-
munister och kunde länkas till progres-
siva sociala rörelser i den kapitalistiska 
industrivärldens mitt. 

Den liberala triumfalismens pris
Vändningen skedde genom nylibera-

lismens och den borgerliga motoffen-
sivens triumfatoriska 1980- och 90-tal. 
Förutsättningen var högst materiell. 
Återuppbyggnadsperioden efter an-
dra världskriget var över, den inter-
nationella ekonomiska konkurrensen 
ökade, lönsamheten – den så kallade 
profitkvoten – i traditionellt kapital 
tenderade att plana ut och kapital söka 
sig till finansiella investeringar. Med 
1980-talets genombrott på kommuni-

kationsteknologins område förvandla-
des efterkrigstidens regleringar till rena 
schweizerostar av kryphål. Med stöd 
av den ekonomisk-teknologiska globa-
liseringens förändringstryck pressade 
mäktiga kapitalintressen igenom alltfler 
avregleringar på finansmarknader och 
andra områden. Efterkrigskompromis-
sens institutionella arrangemang som 
genom åren, den kollektiva glömskan 
och förändrade sociopolitiska styrkeför-
hållanden blivit alltmer porösa, utgjorde 
inga oövervinnliga barrikader. Och med 
Sovjetunionens upplösning var fältet 
fritt. Den nyliberala omvandlingens 
principer – formulerade av de interna-
tionella finansinstituten och ekonomiska 
överenskommelserna i ett ”Washington 
Consensus” – kunde bryta fram som 
en stormvåg över kontinenterna. Som 
Kommunistiska manifestet för så länge 
sedan beskrev kapitalismens natur:

”Bourgeoisin kan inte existera utan 
att oavbrutet revolutionera produktions-
instrumenten, dvs. produktionsförhållan-
dena, alltså samtliga samhällsförhållan-
den. – – – Produktionens omvälvning, det 
oavbrutna omskakandet av alla samhälls-
förhållanden, den eviga osäkerheten och 
rörelsen kännetecknar bourgeoisins epok 
gentemot alla andra. Alla fasta igenrosta-
de förhållanden med sina åtföljande gamla 
ärevördiga föreställningar och uppfatt-
ningar upplöses, alla nybildade föråldras 
innan de hinner bli förstockade.”

Med vad löser kapitalet sina lönsam-
hetskriser, frågade Marx sin samtid i en 
förståelse som når oss genom halvtannat 
sekel. 

1. Genom att skärpa utsugningen av 
arbetskraften – alltså höja arbetstempot 
och produktiviteten (”utsvettningen”), 
minska reallönerna och skära på arbetets 
kostnader. Vilket just har präglat de se-
naste årtiondenas sociala nedskärning-
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ar, minskade anställningstrygghet och 
sänkta realinkomster (där växande delar 
av lönearbetarklassen i kapitalismens 
hjärtland USA lever på 1970-talets lö-
nenivåer och unga förväntar sig lägre 
realinkomster än föräldrageneratio-
nen). För att inte tala om förflyttningen 
av varu- och tjänsteproduktion till låg-
löneländer med helt andra arbetskrafts-
kostnader och grader av exploatering – 
liksom framväxten av ett helt rätts- och 
papperslöst proletariat i världens migra-
tionsströmmar.

2. Genom att slå ut föråldrade pro-
duktivkrafter vars lönsamhet sjunkit 
under kapitalets eftersträvade räntabi-
litetsnivåer. Denna utslagning, kapita-
lismens så kallade kreativa förstörelse, 
omger oss i form av växande industriella 
ruinlandskap från Detroit till nordfran-
ska stålstäder och östeuropeiska rost-
bälten. Men också i form av utgallrad 
arbetskraft som inte kan hålla takten 
med omvälvningarna och tillhöra den 
högpresterande arbetskraften.

3. Genom att erövra nya marknader, 
både i form av efterfrågan på nya pro-
dukter, effektivare penetrering av äldre 
marknader genom prissättning, kvali-
tetsförändringar och marknadsföring 
samt inbrytningar på tidigare stängda 
områden; som östblockets och många 
utvecklingsländers statsekonomier lik-
som de offentligt ägda och styrda väl-
färdssektorerna inom vård-, omsorg och 
utbildning tillsammans med kommuni-
kationer och annan infrastruktur som 
den historiska efterkrigskompromissen 
gjorde till gemensam egendom.

Ideologiskt omvandlingstryck
Den nyliberala ideologiska offensiv 

som klädde sådana materiella föränd-
ringar i ord och ideologi begränsade sig 
inte till ekonomiska teman. Och Marx 

berömda förutsägelse i manifestet om 
följderna av kapitalismens omvälvning-
ar på det mänskliga medvetandets om-
råde kom knappast att förverkligas: Allt 
fast och beständigt förflyktigas, allt heligt 
profaneras och människorna blir slutligen 
tvungna att se sin livssituation och sina 
ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon.

 Tvärtom. Den nyktert samhällstill-
vända blicken inom politik, kultur och 
bredare värderingsområden har sedan 
1970-talet oavbrutet grumlats, både ge-
nom borgerlig ideologisk aktivism för 
att sporra till omställningar i marknads-
kapitalistisk riktning – och som anpass-
ning till förändrade materiella förhål-
landen.

Genom väldiga ideologiska offensi-
ver för privatiseringar av det ekonomis-
ka och personliga livets olika sidor har 
efterkrigstidens välfärdskollektivism 
brutits upp och nyliberala ”reformer” 
motiverats. Och, som Marx uttryckte 
det: ”såsom det går i den materiella, så 
går det ock i den andliga produktionen”.

 Där samhällets ekonomiska bas präg-
las av nya teknologier som förändrat ar-
betsprocesser och styrmekanismer med 
individualiserade och marknadsanpas-
sade belöningssystem i släptåg, pressar 
sig förändrade värderingsmönster fram 
med stor kraft. 

Den ”jag-revolution” vars ena sida 
kan ses som uttryck för emancipatorisk 
individualitet gentemot diskriminering 
och rangordning, passar också en sam-
hällstyp där hårdare konkurrens, priva-
tintresse och personligt berikande beja-
kas.

Det är denna sida av nyliberalismens 
förändrade tankemönster som idag får 
så ödesdigra konsekvenser – i synnerhet 
som den genomsyrats av de politiska 
offensiver som under årtionden riktats 
mot allt som stavas socialism, offentlig 
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sektor, jämlikhet och demokratiskt in-
flytande i ekonomin.

 Den stora återkomsten
De senaste fyrtio årens liberaldemo-

kratiska ideologiska och politiska storm-
angrepp mot kommunism och socialism 
har till stor del raderat ut alternativ till 
marknadskapitalismen i det allmänna 
medvetandet. Genom politik och me-
dia, populärkultur och skolundervis-
ning, forskning och även lagstiftning, 
har samhällslösningar med anknytning 
till kommunism och socialism demo-
niserats. Det har till stor del skett med 
demokratiska motiv och liberala frihets-
argument. Men där den liberala offen-
siven på köpet brutit ned idéer om ge-
mensamt samhällsansvar, solidaritet och 
jämlikhet har marken krattats för den 
stora återkomsten. 

När den ”nakna utsugningen”, ge-
nom de marknadskapitalistiska om-
välvningarna och avvecklingen av efter-
krigskompromissens sociala buffertar, 
framträder i all sin hårdföra brutalitet, 
då står 1945 års besegrade ideologiska 
familj där mitt i förödelsen. Länge var 
den nästan bortglömd – men erbjuder 
nu självsäkra och traditionsrotade svar 
i det nyliberala projektets waste land, så 
sorgligt demonstrerat hos den brittiska 
Brexitomröstningens kombination av 
vämjelse över den nyliberala ödelägg-
elsen och reaktionär främlingsfientlig 
nationalism. 

Här ska inte heller ledande borgerli-
ga maktcentras aktiva strategiska stöd 
åt reaktionära eller ultranationalistiska 
krafter för att gynna egna geopolitis-
ka och ekonomiska intressen glömmas. 
USAs massiva militära stöd till islamis-
tiska mujahedins mot den sovjetiska 
ockupationen av Afghanistan på sin tid, 
producerade talibanerna. Det lika mas-

siva stödet till Saudiarabien underblå-
ser ultrareaktionära och jihadistiska rö-
relser i delar av den muslimska världen. 
EU-stödet åt nationalistiska strävanden 
under uppbrytningen av Jugoslavien, 
kriget i Bosnien och Kosovo har bidragit 
till nationalismens renässans i Europa.

Den liberalkapitalism som sökt bar-
rikadera sig bakom internationella fi-
nansorgan, EU-diktat och militära in-
satsstyrkor planeten runt, står nu själv 
inför högrisken att dess alltmer auktori-
tära maktordningar erövras av den kon-
trarevolutionära ”motrörelsen” – unge-
fär som när Brünings undantagslagar 
i Tysklands tidiga 1930-tal behändigt 
övertogs av den nye rikskanslern Hitler 
som verktyg för den kommande nazidik-
taturen. Det är inte svårt att föreställa 
hur dagens motsvarande instrument i 
morgon kan användas av Le Pen, Or-
bán och rentav Åkesson. Just när detta 
skrivs diskuteras EU-kommissionens 
förslag till harmonisering av medlems-
staternas asyl- och flyktingpolitik till ett 
minimum anpassat efter den så kall-
lade Visegradgruppens politik – Polen, 
Tjeckien och Slovakien, som ett varsel 
om vad som kan ske.

Med hjälp av liberaldemokratins allt-
mer auktoritära system för att befästa de 
marknadskapitalistiska omvälvningarna 
– så skoningslöst demonstrerat i fallet 
Grekland – kan alltså den konservativa 
motrörelsen erövra betydande maktre-
surser för sina projekt. Nationalism med 
patriotisk fostran för ”traditionella vär-
den” kring patriarkala familje- och kön-
sideal, konservativa utbildnings- och 
kulturnormer, militarisering och auk-
toritära styrelseskick plus främlings-
fientlighet med repressiv flykting- och 
migrationspolitik – är vad som vankas. 
Striden om den polska aborträtten ang-
er tonen.
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Hur återkomsten kan te sig förevi-
sas således inte bara från de mest öp-
pet högerextrema, nationalistiska och 
fascistiska rörelserna i dagens Europa. 
Att flera av dessa inspireras och sup-
portas av dagens storryska nationalism 
brukar framhållas. Men utvecklingen 
bär på principiellt liknande drag på an-
dra håll i det öst där frustrationen över 
marknads kapitalismens pris kanaliserats 
till 1945 års besegrade alternativ, ja där 
dessa i bokstavlig mening återkommit 
som politisk kraft. Den rehabilitering 
av 1945 års förlorare som idag sker över 
stora delar av Östeuropa medför också 
maskering av medbrottslighet i nazis-
mens folkmord. För många dåtida na-
tionalister vars centrala målsättning var 
att bekämpa sovjetisk ockupation och 
förtryck, betraktades Hitlertyskland 
den gången som allierad, även om inte 
alltid som en politisk modell. 

De mest stridbara nationalisternas 
samlades kring etniska program som 
strävade efter en homogen nation där 
minoriteter skulle hållas kort eller för-
drivas. Antisemitism, där judar sågs som 
nationellt främmande och ombud för 
sovjetkommunismen, var på flera håll 
närmast självklar. Även andra minorite-
ter som polacker och ryssar i Ukraina, 
serber i Kroatien eller ungrare i Rumä-
nien, ansågs inte höra hemma i nation-
en. När dessa nationalistiska rörelser 
och förkämpar idag återupprättas följer 
som ett brev på posten antisemitism och 
radikal etnonationalism. För att inte tala 
om urskuldande av massakrer och folk-
mord på tysk sida.

Några exempel österifrån:
I mitten av juli i år döptes en av hu-

vudgatorna i Kiev om till Stepan Ban-
deras aveny och en skribent i den ameri-
kanska jiddischtidningen Forward skrev 

(2 aug): ”Tänk dig att du går på prome-
nad i din hemstad och runt hörnet mö-
ter en gata som just döpts om till Adolf 
Eichmanns väg. Detta är mer eller min-
dre vad som händer i dagens Ukraina.”

Bandera stred som ledare för natio-
naliströrelsen OUN med dess väpnade 
gren UPA, på Nazitysklands sida under 
invasionen av Sovjetunionen sommaren 
1941. I spåren följde massmord på ju-
dar, polacker och kommunister. Under 
etniska rensningar i Volynien, omtvistad 
region mellan Polen och Ukraina, mör-
dades bortåt hundratusen civila polack-
er och judar, varav många kvinnor och 
barn. 

Bandera själv tillbringade en stor del 
av krigsåren i tysk fångenskap efter att 
utropat en ukrainsk stat som tyskar-
na inte planerat. Banderas rörelse kom 
emellertid i praktiken att utgöra en del 
av det fascistiska Ukraina som under 
den sovjetiska motoffensiven 1944 käm-
pade på de retirerande tyska styrkornas 
sida. I dagens Ukraina har Bandera, mot 
kritik från bl a Europaparlamentet, för-
klarats som nationalhjälte, statyer rests 
på löpande band och hundraårsminnet 
av hans födelse högtidlighållits med ett 
frimärke medan födelsedagen gjordes 
till helgdag. Den ukrainska radan har 
till och med lagstiftat mot att kritisera 
hans gärning. Så det var till ukrainska 
protester som den polska sejmen (par-
lamentet) i somras beslutade karaktäri-
sera OUN/UPAs massakrer på polacker 
och judar som folkmord. För att inte tala 
om reaktionerna när Israels högerpresi-
dent Reuven Rivlin inför det ukrainska 
parlamentet i september nämnde UPA- 
soldaternas deltagande i massmord på 
judar i Babin Jar och på andra håll. Han 
möttes av raseri från nationalistiska le-
damöters sida och den israeliske ambas-
sadören kallades upp till Ukrainas utri-
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kesdepartement för att förklara sig. Re-
aktionen var så våldsam att även judiska 
företrädare kritiserade den israeliske 
presidenten för att leva i det förgångna 
och trots sitt ursprung i Jerusalem vara 
skolad i sovjetisk historieskrivning.

Rehabiliteringen av Bandera tillsam-
mans med andra ukrainska högernatio-
nalister på Nazitysklands sida, liksom 
av Simon Petliura vars ukrainska natio-
nalister genomförde massmord på judar 
under inbördeskriget mot bolsjevikerna 
1919–20, utgör en del av Ukrainas nya 
patriotiska historia. Det ukrainska ”in-
stitutet för nationell hågkomst” grun-
dat 2006 har fått i uppdrag att genom 
förändrad historieskrivning skapa en 
ny nationell ukrainsk identitet. ”I flera 
decennier fick vi lära oss att den ukra-
inska kampen för självständighet fördes 
av fascister. Den saken måste vi ändra på 
om vi verkligen ska skaka oss loss ur vårt 
Sovjetförflutna”, uttalade sig myndig-
hetens chef Volodymyr Vjatrovytj för 
Dagens Nyheter (28 okt -16). Oron 
bland historiker är stor över att den nya 
historieskrivningen sopar undan natio-
nalistiska förbrytelser. Minnesinstitutet 
förvaltar nämligen riksarkivet inklusive 
det material som tidigare tillhörde det 
sovjetiska KGB, och kritiseras för att re-
digera arkivmaterial och radera ut nega-
tiva uppgifter om UPA/ONU. 

Liknande historierevisionism uppre-
par sig i land efter land.

I Litauen undgick nyligen historikern 
Mindaugas Pocius med en hårsmån att 
åtalas för en kritisk studie av de så kall-
lade skogsbröderna som ända fram till 
1953 stred mot den sovjetiska ockupa-
tionen. Sammantaget mördade skogs-
bröderna minst niotusen människor 
som anklagades för samarbete med sov-
jetmyndigheterna, var Pocius resultat, 
bland dem hela familjer med minst tre-

hundra barn. ”Staten anser att en heroi-
serande beskrivning är nödvändig för att 
ena landet kring en stolt historia”, tol-
kade Pocius myndigheternas ingripan-
de (Universitetsläraren nr 4/16). I just 
Litauen genomfördes den mest totala 
förintelsen av den stora judiska befolk-
ningen varav 95 procent mördades, till 
stor del av litauiska nationalister redan 
innan de tyska trupperna anlänt sen-
sommaren 1941. 

”Förintelsemuseer” i både Litauen 
och Lettland ägnas idag i huvudsak inte 
åt förintelsen av den judiska befolkning-
en utan åt det sovjetiska förtrycket med 
deportationer och mord på baltiska na-
tionalister, intellektuella och andra som 
bedömdes opålitliga. 

Ett förslag i somras att byta namn på 
Skirpagatan i Vilnius avvisades av sta-
dens namnkommission. Kazys Skirpa 
var ledare för den litauiska aktivistfron-
ten som låg bakom massakrerna på lan-
dets judar och samarbetade med Nazi-
tyskland. Likt Bandera hölls han dock 
under en period i arrest av tyskarna för 
att inte råka utom kontroll och har där-
för kunnat lyftas fram i dagens Litauen 
som frihetshjälte.

I Polen pågår motreaktionen mot Jan 
Tomasz Gross’ med flera historikers 
granskning av polsk antisemitism och 
medansvar för massakrer på landets 
judar under kriget. Den banbrytande 
studien Neighbors (Grannar) om hur 
polacker mördade sina judiska grannar 
utan tysk medverkan i Jedwabne 1941 
för att komma över deras egendom – har 
utsatts för allt starkare kritik, även för 
att vara ren historieförfalskning. 

Även i ”Lag och rättvisas” Polen ska 
historieskrivningen vara nypatriotisk 
och lyfta fram nationens heroiska för-
flutna. Polackerna stred ju för överlev-
nad mot de nazityska ockupanterna vil-
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ket skorrar mot historia om polsk anti-
semitism. Om judar avskyddes hade det 
mer att göra med hat mot ”zydokomu-
na” – ”judekommunismen” – än med 
antisemitism, lyder en vanlig förklaring. 
Alltmedan det polska parlamentet gjort 
det straffbart att benämna Auschwitz 
och Majdanek ”polska förintelseläger”. 

Nya tystnader
Att forna skurkar blir till nationella 

hjältar och sovjetiska förebilder skyff-
las bort till historiens skräpvind är i viss 
mening ofrånkomligt. Stalinismens för-
brytelser, Gulag och massavrättningar 
har skapat grogrund för att avtäcka och 
lyfta fram de tystades och begravdas 
historia där både onda och goda åter-
uppstår, ibland i samma personer. Men 
samtidigt breder nya tystnader ut sig. 
Inte minst kring minnet av massmorden 
på miljonerna judar där urgamla före-
ställningar om judar som kristusmörda-
re hade rörts samman med nationalis-
tiska idéer om judar som rasfrämmande 
och onationella parasiter tillsammans 
med tron på kommunismens judiskhet. 

Föreställningen att det sovjetiska för-
trycket var judiskt och att hotet mot den 
kristna världen kom från ”judekommu-
nismen”, utgjorde ett centralt inslag in-
te bara i 30-talsfascismens och många 
nationalistiska rörelsers världsbild utan 
bland stora delar av de borgerliga eliter-
na. Och gör så än idag på många håll i 
öst och Centraleuropa. Med återkoms-
ten av 1945 års besegrade reaktiveras 
det förflutna genom nygamla hjältebe-
rättelser och nya tystnader.

Omer Bartov har beskrivit det nya 
landskapet. Han reste runt i västra 
Ukraina under 2000-talets första år för 
att finna spåren av sin släkt i Galizien, 
regionen i forna Österrike-Ungern med 
lång och rik judisk historia där den ju-

diska befolkningen i många städer och 
samhällen uppgick till en tredjedel eller 
kanske hälften av invånarna. Här rasa-
de under första hälften av 1900-talet två 
världskrig plus revolutioner och inbör-
deskrig och den judiska befolkningen 
utrotades nästan fullkomligt.

Det var här, i västra Ukraina med 
Lviv (det forna Lemberg) som huvud-
ort, liksom i den nordligare provinsen 
Volynien, som Bandera och andra ukra-
inska nationalister hade sin främsta bas 
och där deras hjältestatus nu är som 
mest oomtvistad. Här utplånas samti-
digt andra minnen. I stad efter stad, by 
efter by fann Bartov – ingenting. Eller 
snarare hur minnena av den judiska 
värld som var levande bara en genera-
tion bort, utraderats. Synagogor har ri-
vits, gravplatser skyfflats bort och mass-
gravar med tusentals judiska kvinnor, 
män och barn lämnats att växa igen. 

Under sovjettiden gällde en slags 
lågaktiv minneskultur där det judiska 
hos offren skrevs som “sovjetmedborg-
are”. I dagens Ukraina råder istället, 
menar han, snarare en aktiv utplåning 
av minne. Bartov kallar sin dokumen-
tation ”Erased – vanishing traces of 
Jewish Galicia in present-day Ukraine”  
(Utraderade: försvinnande spår av det 
judiska Galizien i dagens Ukraina), och 
tar läsaren med till den stora, avsiktliga 
glömskan. Inte bara genom att judiska 
gravstenar blivit till byggmaterial och 
platser för judisk tro och kultur röjts 
bort för köpgallerior. Där tidigare nå-
gon skylt kunde påminna om offren för 
förintelsen hyllas idag det nationalistis-
ka minnet av förövarna. I nazistjägaren 
Simon Wiesentahls födelsestad Butjatj, 
inte långt från Ternopil, levde före kri-
get omkring tiotusen judar som med 
den tyska ockupationen mördades till 
nästan sista man och kvinna under åren 
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1942–43. Tusentals sköts på en skogs-
höjd kallad Fedir. Idag är de flesta spå-
ren av stadens livskraftiga judiska för-
flutna bortskyfflade. Ett museum hyllar 
nationalisterna i UPA och på Fedirhöj-
den ståtar ett väldigt kors till minne, inte 
av stadens förintade judiska befolkning, 
utan tillägnat UPA:s frihetskämpar. Ett 
monument över Stepan Bandera var un-
der uppbyggnad vid författarens besök i 
den stad som hela författarens släkt här-
stammade ifrån och dit han var den en-
de som någonsin återkommit. Då hade 
historiens skyltar redan bytt namn och 
givit plats åt den nya tidens gamla hjältar 
som nyss förknippats med förintelsens 
mörker.

Avslutning
En ”liberalismens motrörelse” eller 

uttryck för rovkapitalismens ödeläggelse 
av människors livsvillkor? En ofrånkom-
lig motreaktion då mänskliga rättigheter 
vinner mark eller marknadsomvälvning-
arnas ruskiga skörd? Förklaringarna till 
dagens globala motreaktion tycks mot-
stridiga och kastar såväl vänster- som 
liberala debattörer åt olika håll. 

”Det har sällan varit perioder av eko-
nomisk turbulens som skapat de sto-
ra främlingsfientliga vågorna i USA, 
däremot har det varit just perioder av 
sociala framsteg för svarta och etniska 
minoriteter”, anser sig Martin Gelin 
på Dagens Nyheter kunna konstatera 
i ett omfattande reportage om den nya 
amerikanska extremhöger som surfar i 
Trumpkampanjens kölvatten (8 okt). 
Hela bilden av den amerikanska massar-
betslöshetens stålstadsskelett som gro-
grund för den amerikanska högeroffen-
siven är, menar han, felaktig. Det är en 
svart man på presidentposten som kan 
komma att avlösas av en kvinna, symbo-
ler för dramatiskt förändrade köns- och 

etniska relationer, som ligger bakom 
motreaktionen. Några dagar före re-
portaget publicerade samma tidning (3 
okt) en artikel av den liberale politikern 
Jasenko Selimovic som i egenskap av 
europaparlamentariker besökt det ita-
lienska krisande stålverket Ilva i Taran-
to, en ”rostig monstrumfabrik avbildad 
mest troget i någon Mad Max-film, som 
producerar hälften av Italiens stål” och 
som dödat minst fyrahundra människor 
genom förgiftande föroreningar. ”Men 
trots det ville nästan ingen av dem jag 
pratade med, inte invånare, inte poli-
tiker, inte arbetare, inte heller dokto-
rer, hjälpa till att stänga stålverket. De 
kvävdes, förgiftades, deras barns lungor 
tömdes på luft, men de var inte beredda 
att låta Ilva dö. Ingen ville förlora den 
värdighet som jobbet gav dem.” Och 
det var där, i Taranto, Selimovic menade 
sig börja förstå ”den populistiska lock-
elsen”, hur Trump kan få stöd, Brexit 
kan hända och svenska SD få närmare 
20 procent och utbrast: ”I det krisan-
de stålverket såg jag Trumps ansikte.” 
Gapet till människorna han träffade i 
Ilva var hisnande. ”Hos mig fanns inte 
ett spår av tvivel på att globaliseringen 
kan frambringa billigare stål, nya jobb, 
och en annorlunda framtid för Taranto. 
Hos Tarantoborna fanns endast misstro. 
Mot mig, mot ’eliten från Europaparla-
mentet som får 300 euro per dag för att 
komma hit och stänga den fabrik som 
har gett oss allt’.” 

Och han varnade sitt eget marknads-
liberala projekt att det kommer att kra-
scha om vi inte ”omfamnar” och hjälper 
omvälvningens förlorare: ”Vi saknar ett 
svar om framtiden för dessa människor. 
Vi anstränger oss inte ens att hitta det. 
Men det måste göras. Maktlösheten 
måste bemötas, globaliseringens förlo-
rare skyddas, den mångkulturella fram-
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tiden redas ut, rätten till en riktning, ett 
mål erövras. Först då kommer föränd-
ring att bli möjlig.”

På sätt och vis har både Gelin och 
Selimovic rätt, men bristen på Marx och 
utblick bortom den liberala världsbil-
den tycks göra tolkningarna oförenliga. 
Men vad de och så många andra teck-
nar är olika sidor av samma process, där  
reaktionära och konservativa ström-
ningar – som under ett par hundra år 
alltid motreagerat med varierande styr-
ka inför egalitära och emancipatoriska 
framryckningar – förenas med den soci-
ala reaktionen gentemot den ”skam  lösa 
utsugningen”. 

Det är just sammanflätningen av ty-
gellös kapitalistisk profitjakt med li-
berala frihetsideal – den kombination 
borgerlighetens ideologer föreställer sig 
utgör grundvalen för ”mänskliga rättig-
heter” – som lämnar fältet vidöppet för 
1945 års besegrade ideologiska familj 
att strömma tillbaka genom historiens 
backventil. 

I förlängningen av den nyliberala 
kapitalismens samhällsomvälvningar 
ligger därmed inte alls varken ökande 
välstånd eller de mänskliga friheternas 
förverkligande, utan motsatsen, kon-
trarevolution och kontrareform över 
hela linjen. Antingen genom nylibe-
ralismens egen drift till alltmer auk-
toritära maktsystem för att skydda fi-
nanskapitalens marknadsintressen,  
eller genom konservativa och reaktionä-
ra mot reaktioners övertagande av den 
politiska makten med stöd – eller pas-
sivitet – från förlorarnas sociala vrede.

Utgången avgörs inte bara av striden 
mellan liberaler och kontraliberaler, ut-
an i vad mån försvaret av mänskliga fri- 
och rättigheter kan förenas med kampen 
mot den ”skamlösa utsugningen” och 
bana en väg ut ur dagens historiska fälla.
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Tomas Tranströmer: Till vänner bakom en gräns

I
Jag skrev så kargt till er.  Men det jag inte fick skriva
svällde och svällde som ett gammaldags luftskepp
och gled bort till sist genom natthimlen

II
Nu är brevet hos censorn. Han tänder sin lampa.
i skenet flyger mina ord upp som apor på ett galler
ruskar till sist, blir still och visar tänderna

III
Läs mellan raderna. Vi ska träffas om 200 ord
då mikrofonerna i hotellets väggar är glömda
och äntligen få sova, bli ortoceratiter 
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Claes Andersson: De skyr inga medel

Se upp för honom som säger sig föra 
de mångas talan
Han kanske gör det

Se upp för honom som säger sig tala
bara å sina egna vägnar
Han kanske gör det

Se upp för honom som bara nickar
instämmande
I morgon kan nickningen gälla dig

De upp för dem som bara vill leva
sitt liv i fred
De skyr inga medel 
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BERT BRECHT:

Efter upproret den 17 juni
lät författarföreningens sekreterare
dela ut flygblad i Stalinallé
där man kunde läsa att folket
hade förverkat regeringens förtroende
och bara kunde vinna det igen
genom fördubblat arbete.

Vore det då inte enklare för regeringen
att upplösa folket och välja ett annat?

TS14.indb   48 2016-11-13   18:48



 49

Aleksej Sachnin:

Den ryska demokratirörelsens 
uppgång och fall

Man brukar räkna demokrati-
rörelsens historia i det mo-
derna Ryssland från och med 

perestrojka-perioden. Åtminstone in-
fördes ett speciellt politiskt språk, som 
hade demokratin som ett av sina högsta 
politiska värden, just vid den tidpunk-
ten.

Media och ”segrarnas” politiska dis-
kussioner skapade en långvarig tolkning 
av perestrojka som en kamp mellan ”de-
mokrater” och ”kommunister” eller 
”konservativa”, som representerade den 
sovjetiska regimens ”totalitära” väsen.1 
Som vanligt lider denna syn av överför-
enkling och ideologisk schematisering. 
Perestrojkan var inte en rätlinjig politisk 
process där anhängare av olika modeller 
helt enkelt kämpade med varandra. Det 
var en omfattande kris för det sociala 
och politiska systemet där olika sociala, 
politiska och ideologiska strömningar 
drabbade samman och ingick de mest 
bisarra allianser och skapade olika mel-
lanformer.

Det sovjetiska samhället var inte alls 
ett totalitärt organiserat arrangemang 
som var helt beroende av den officiella 
propagandan. Opolitiska sociala mass-
rörelser som Kommunarderna (hängiva 
anhängare till progressiva pedagogiska 

1 Lukin A.V, Nevezjestvo protiv nespravedlivostij. 
Polititjeskaja kultura rossiskij ”demokratov”, Moskva, 
2005, s 69.

tekniker), miljöskyddsgrupper, klub-
bar för amatörsångare, etc. existerade 
i Sovjetunionen redan från 1950-talet. 
Dissidentrörelsen som öppet kritisera-
de Sovjetunionens politiska och sociala 
system anslöt sig till dem på 1960-talet. 
Bland de oliktänkande fanns inte bara li-
berala grupper, utan också nationalistis-
ka slavofiler och vänstersocialister.2 Då 
och då utsatte myndigheterna de olik-
tänkande för förtryck, men de lyckades 
inte få bukt med dissidenternas sätt att 
tänka och handla.

I mitten av 1980-talet började situa-
tionen förändras, efter att Michail Gor-
batjov kommit till makten. Vid årsskiftet 
1986-1987 beslutade kommunistpartiets 
ledning att sluta förfölja de oliktänkan-
de. Samtidigt fick talet om ”glasnost och 
perestrojka” definitivt fotfäste i populä-
ra media. Det började produceras filmer 
och ges ut böcker och kritiskt material 
om den sovjetiska historien. Från och 
med den tidpunkten började oberoen-
de centra för samhällelig verksamhet att 
växa lavinartat.

En av de första skapades i Moskva i 
september 1986, ”Klubben för sociala 
initiativ”. Ett antal olika aktivistgrupper 
deltog i den. De hade alla olika ideolo- 
 
2 Medvedev Roy, Sovjetskij Soyuz. Poslednije godi 
zjizni, Moskva, AST, 2010; Sjubin A.V., Istoki Perestro-
jkij, Moskva, 2005; Sjubin A.V., Predannaja demokra-
tija. Neformalij i Perestrojka, Moskva, 2006.

TS14.indb   49 2016-11-13   18:48



50 Aleksej Sachnin

gisk profil och var radikala i varierande 
grad, men tillsammans utgjorde de en 
oberoende miljö för medborgerligt en-
gagemang. Liknande organ, klubbar 
och koalitioner började uppstå över hela 
landet.

Den framväxande demokratirörel-
sens hade väldigt varierande organisa-
torisk former. Exempelvis startade en 
grupp huvudsakligen liberala dissiden-
ter, under ledning av Valerija Novod-
vorskaja, ett seminarium, ”Demokrati 
och humanism”, vars deltagare snabbt 
kom att inrikta sig på att bilda ett po-
litiskt oppositionsparti. En grupp unga 
socialister på Statliga pedagogiska in-
stitutet i Moskva startade tidskriften 
”Obsjtjina” (gemenskap, efter ordet för 
gamla tiders byalag). Den samlade an-
hängare till en icke auktoritär socialism 
kring sig. En del av dem inledde en gan-
ska omfattande kampanj för att reforme-
ra kommunistpartiets ungdomsorgani-
sation (Komsomol), som dessförinnan 
varit ett helt tillförlitligt verktyg som 
gjort det möjligt för regimen att kont-
rollera den unga generationen.

Michail Gorbatjovs regering ville få 
igenom försiktiga ekonomiska och kul-
turella reformer, men mötte ett passivt 
motstånd från den konservativa nom-
enklaturan. Till en början påverkades 
befolkningen i stort väldigt lite av stri-
derna i toppen, men när krisen fördju-
pades började massornas roll i den po-
litiska processen att öka snabbt. Gor-
batjovs administration försökte utnyttja 
gräsrotsaktivismen och massornas sym-
pati under sin kamp mot den konserva-
tiva nomenklaturan.

Det upprättades mycket snabbt in-
formella band mellan den reformistiska 
flygeln inom kommunistpartiets ledning 
– så kallade ”liberala kommunister”, el-
ler annorlunda uttryckt ”perestrojkans 

chefer” – och grupper av gräsrotsakti-
vister. I början var banden av ömsesidigt 
intresse och av samarbetande karaktär.

Så en av perestrojkans ”chefer”, his-
torikern Jurij Afanasiev började delta 
på de liberala dissidenternas möten i 
M Gefters lägenhet, i egenskap av in-
officiell representant för SUKP:s cen-
tralkommittés ideologiska sekreterare 
Alexander Jakovlev. Han gjorde det för 
att ”gå igenom” frågor som politbyråns 
liberala flygel, inklusive Gorbatjov, var 
intresserade av. En av dessa frågor var 
till exempel om den antistalinistiska 
filmen ”Straff” skulle släppas fri.3 En 
annan kommunikationskanal mellan de 
framväxande medborgerliga grupperna 
och nomenklaturans toppar blev Sovjet-
unionens sociologförbund. 1986-1987 
hölls dussintals hetsiga diskussioner och 
konferenser under dess beskydd i Mosk-
va och Leningrad, med diskussionsfrå-
gor som man tidigare bara hade kunnat 
viska om i sitt kök.

De ”liberala kommunisterna” kring 
Gorbatjov hade noggrant följt den ök-
ande gräsrotsaktiviteten och försökte 
påverka den. Under lång tid hade det 
viktigaste verktyget för detta varit utgiv-
ningspolitiken och kulturen överhuvud-
taget. På speciell order från centralkom-
mitténs sekreterare Alexander Jakovlev 
förbereddes en serie utgivningar av tidi-
gare förbjudna verk av Nabokov, Solzje-
nitsyn, Rybakov, Pristavkin, Dudin-
tsev, och omkring 30 tidigare förbjud-
na filmer förbereddes för biograferna. 
På hans initiativ beslutade politbyrån 
(i maj 1988) att publicera tidigare för-
bjudna verk av ryska filosofer, inklusive 
representanter för den extrema högern, 
med hjälp av bokförlaget ”Pravda” och 
tidskriften ”Filosofins problem”.
3 Intervju med G Pavlovskij, i Sjubin, Predannaja 
demokratija.
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Jakovlev beskrev senare sin strategi 
med dessa ord: ”Gruppen av verkliga 
och inte påhittade reformerare hade 
utvecklat följande plan (givetvis bara 
muntligt): att med hjälp av Lenins auk-
toritet slå mot Stalin, mot stalinismen. 
Och om det lyckades slå mot Lenin med 
hjälp av Plechanov och socialdemokra-
terna, och sedan mot revolutionsteorier 
i allmänhet med hjälp av liberalismen 
och den ’etiska socialismen’. … Sovjets 
totalitära regim kunde bara krossas med 
hjälp av propaganda och partiets totali-
tära disciplin, under täckmantel av att 
förbättra socialismen. … I backspegeln 
kan jag med stolthet säga att denna ut-
studerade men mycket enkla taktik – att 
utnyttja diktaturens mekanismer mot 
själva det diktatoriska systemet – har 
fungerat.”4 Och denna taktik fungera-
de faktiskt ganska bra. 1986–1988 följde 
den offentliga debatten till stor del de 
motiv som lades fram av toppen.

Det är talande att ”glasnost”, yttran-
defrihet, bara tillämpades åt ett håll, 
som var bestämt på förhand bland ”pe-
restrojkans chefer”. När Nina Andreje-
vas berömda artikel ”Jag kan inte offra 
principerna”, som riktades mot förta-
let av Sovjets förflutna och försöken att 
ompröva det sovjetiska systemets ideo-
logiska grundvalar, publicerades i Sov-
jetryssland i mars 1988, så kritiserades 
den av hela parti-statsapparaten. På 
ett av politbyråns möten ägnade Gor-
batjov 1½ timme åt att kritisera artikeln 
och dess författare och redaktionen på 
Pravda som hade publicerat den. Då 
publicerade Pravda (partiets viktigaste 
tidning!) en officiell artikel av Jakovlev, 
som i namn av landets ledning likställde 
Andrejevas artikel med ”de perestrojka-

4 Jakovlev, Alexander, ”Bolsjevism - socialnaja bo-
lezn XX veka”, i Tjernaja kniga kommunizma. Moskva, 
Tri veka istorij, 2001.

fientliga krafternas manifest”. Sov-
jetrysslands redaktion genomsöktes av 
polisen.5

I augusti 1987 stod Moskva som värd 
för de medborgerliga (eller som de sa 
”informella”) klubbarnas och grup-
pernas ”dialogmöte”. Tilldragelsen äg-
de rum med stöd från två av kommu-
nistpartiets distriktskommittéer, och 
troligen med tyst stöd från höga parti-
ämbetsmän – Boris Jeltsin (sekreterare 
för Moskvas stadskommitté) och ovan 
nämnda Alexander Jakovlev.

Mer än 50 organisationer från 12 av 
landets regioner var representerade vid 
mötet. Demokratiska rörelsen fick sitt 
kött och blod. Mötesorganisatörerna 
var medvetna om detta faktum och in-
såg mycket väl både vad de gjorde och 
hur det hängde ihop med det härskan-
de partiet. En av organisatörerna, Gleb 
Pavlovskij, erinrade sig: ”Målet med 
mötet var att få till stånd en kraft som 
var oberoende från partiet, som före-
språkade att vara allierad med partiet 
men en självständig allierad som i viss 
mån kontrollerade partiet och var dess 
partner. Jag byggde mitt tal i början av 
mötet kring tanken: ’Vi kommer inte låta 
någon att blanda ihop oss med partiet.’ 
Men betoningen var på ’oss’. Vi hade ut-
vidgat begreppet perestrojka till revolu-
tionär perestrojka.”6

Vid denna tidpunkt var anhängare till 
olika socialistiska strömningar fortfa-
rande dominerande bland aktivisterna. 
Vid sidan av mötet skapades Socialist- 
klubbarnas federation (FSOK) – den 
första halvt lagliga politiska rörelsen i 
Sovjetunionen på nationell nivå. Men 
 
5 Jazov D.T., ”Stalin i pigmei”, i Zavtra; Jakovlev 
A.N., ”Principi Perestrojki, revolutionnost misjlenija i 
dejstvija”, i  Den’ - 1991 - No 16, s 3.
6 Intervju med G Pavlovskij, i Sjubin A.V., Predannaja 
democratija.
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bland talarna fanns också uttalade mot-
ståndare till regimen, som talade ut-
ifrån en radikalt liberal antisovjetisk 
ståndpunkt. Exempelvis uppmuntrade 
Valerija Novodvorskaja den pågående 
konferensen att utropa sig till Rysslands 
Konstituerande församling och störta 
”partokratregimen”.7 I maj 1988 bild-
ade anhängare till Novodvorskaja bör-
jan till ett liberalt parti, ”Demokratiska 
alliansen”.

Den ”informella” vänstern strävade 
efter att vara en återhållsam opposition, 
samarbeta med kommunistpartiets vän-
stersocialistiska del, men på samma 
gång bygga en social rörelse självstän-
digt från myndigheterna. En av deras 
ledare, teoretikern Boris Kagarlitskij, 
erinrar sig: ”De ’informella’ agerade 
efter principen ’reformer uppifrån och 
påtryckningar underifrån’. Och före 
1990–1991 var denna taktik helt berätti-
gad, eftersom det ännu inte var uppen-
bart att eliten gick i riktning mot libera-
lisering.” ”Kollektivsocialisterna” (som 
var ganska inflytelserika inom den soci-
ala rörelsen i Moskva 1987–1989) för-
de fram parollen: ”Länge leve enheten 
mellan kommunistpartiets progressiva 
krafter och den breda demokratiska rö-
relsen!”. 

Inom den demokratiska rörelsens 
liberala flygel blev gradvis en annan 
trend förhärskande. Den liberala olik-
tänkande traditionen grundade sig på 
en hård opposition mot regimen och 
dess ideologi. På samma gång betrakta-
des inte de sociala rörelsernas självsty-
re och inre demokrati som någon viktig 
prioritet, den ideologiska sovjetfient-
ligheten var mycket viktigare. Och det  
spelade en central roll under den fort-
satta utvecklingen.

7 Ibid.

Jeltsin och den interregionala 
deputeradegruppen

Ett av de viktigaste resultaten av 
perestrojkan som inleddes av Michail 
Gorbatjov blev att den härskande eliten 
– ”nomenklaturan” – splittrades djupt. 
Om det ledande samhällsskiktets inre 
olikheter tidigare hade begränsat sig till 
att bilda klaner och informella nätverk, 
så visade sig nu den politiska faktorn: 
omvandlingarna tvingade de högsta par-
tibyråkraterna att dela upp sig i fientliga 
läger. 

Redan 1987 blev Boris Jeltsin, som av 
politbyrån hade utsetts till chef för par-
tiets organisation i Moskva, en av ”re-
formivrarnas” ledare.

Jeltsin genomförde stora utrensning-
ar i Moskva. Exempelvis avskedades 23 
av partiets 33 kommittésekreterare. Det 
gjorde honom mycket populär inom 
befolkningen och bland andra rangens 
medlemmar i nomenklaturan som hade 
fått en ny chans att göra karriär. 

Jeltsins drastiska åtgärder gav upp-
hov till djupa sprickor i politbyrån. Jelt-
sin talade vid ett av politbyråns möten 
och kritiserade chefen för centralkom-
mitténs sekretariat, Jegor Ligatjev, för 
att perestrojkan gick så sakta. Han fick 
själv förolämpande kritik för detta, och 
började snabbt ångra sig, men det var 
försent. Han avsattes från sin position.

Även om Jeltsins kritiska tal inte of-
fentliggjordes så såg en del av samhället 
byråkraten i onåd som ledare för den in-
formella ”reformistiska delen” av kom-
munistpartiet. Många aktivistgrupper 
började medvetet rikta in sig på en al-
lians med Jeltsin för att kämpa mot de 
”konservativa”. 

Denna allians var förstås redan från 
början ojämlik, men i den mån initiati-
vet låg i händerna på aktivister och orga-
nisationer bland gräsrötterna var Jeltsins 
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personliga roll på många sätt begränsad. 
Efter en hetsig diskussion vägrade till 
exempel den socialistiska klubben ”Ge-
menskap” (”Obsjtjina”) och ”Klubben 
för sociala initiativ” att stöda Jeltsin ef-
tersom de inte kände till hans politiska 
program. Istället förkunnade de att Jelt-
sins krav skulle bli offentliga.

Men 1989 övergick initiativet i den 
liberalt kommunistiska nomenklaturans 
händer (ordet ”liberal” används här gi-
vetvis villkorligt; anhängarna till refor-
mer inom landets ledning var vid denna 
tidpunkt fortfarande förespråkare av en 
”förnyad socialism”). Det underlättades 
märkligt nog av att stora befolknings-
skikt från början av 1988 blandade sig i 
de offentliga aktiviteterna.

Den aktivitet som ”första vågens” 
sociala aktivister bedrev 1986–1987, 
splittringen inom landets ledning och 
folkets missnöje med resultatet av de 
första försiktiga marknadsreformerna, 
hade alla tillsammans lett till det som nu 
kallas ”andra vågens” informella orga-
nisationer och till demonstrationer un-
der våren och sommaren 1988, när det i 
Moskva upprättades en så kallad ”Hyde 
park”, där demonstrationer ägde rum 
varje vecka.

Medan antalet oberoende sociala 
aktivister i Moskva tidigare hade varit 
kring 500 (i andra städer ännu färre) 
hade tusentals människor deltagit i de-
monstrationer 1988. Men de flesta av 
dem kunde inte skryta med några större 
politiska erfarenheter eller djupgående 
kunskaper i sociala frågor. Vanligtvis 
var de mycket mindre intresserade av 
konstruktiva program eller ideologiska 
nyanser än den första vågen informella, 
och mycket mer intresserade av möjlig-
heten till politiska aktioner i sig själva. 

Den förhärskande stämningen var 
illusionen att det räckte att besegra de 

förhatliga konservativa i partiets cen-
tralkommitté, att övervinna den dogma-
tiska och inkompetenta nomenklaturans 
motstånd för att allt skulle falla på plats.8 

Denna politiska oerfarenhet och idea-
lism spelade ett spratt med den fram-
växande demokratirörelsen. 1988 och 
början av 1989 dominerade anhängare 
till demokratisk socialism i de flesta so-
ciala allianser (som Folkfronten i Mosk-
va), men under loppet av 1989 ”över-
svämmades” de av nykomlingar som 
förde fram vaga ”allmändemokratiska” 
paroller, och inte var intresserade av oli-
ka ideologiska åsiktsskillnader. Denna 
oerfarenhet och politiska naivitet hos 
den nyfödda sociala rörelsen var bara en 
av de omständigheter som så småning-
om ledde till dess fall. Den andra var de 
politiska ledarnas agerande.

I april 1989 ägde det första valet i 
sovjets historia rum där det fanns olika 
alternativ. Proceduren för att nominera 
och välja deputerade till Folkdeputera-
des kongress var naturligtvis långtifrån 
verkligt demokratisk. Gorbatjov och 
hans medarbetare i politbyrån ville be-
hålla kontrollen över valet och hålla allt-
för oberoende aktivister borta från det. 
Detta uppdrag skulle distriktens val-
kommissioner utföra när de gjorde det 
preliminära urvalet av kandidater. Som 
ett resultat av det tilläts i de flesta fall 
bara de vars kandidatur hade godkänts 
uppifrån av SUKP:s strukturer ställa 
upp i valet.

Men det spelade till och med ett an-
tal ”liberala kommunister” i händerna, 
som nominerades av offentliga organi-
sationer som de kontrollerade, som me-
dia eller kreativa föreningar (författare, 
journalister, konstnärer och så vidare). 
Samtidigt tilläts de flesta informella,  
 
8 Ibid.
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det vill säga gräsrotsaktivister, inte ställa 
upp i valet, eftersom de inte gick genom 
distriktskommissionernas såll. 

Som ett resultat av det bildades det 
vid kongressens öppnande  ett nätverk 
av liberala medlemmar från nomenkla-
turan som var redo att agera som orga-
niserad politisk kraft, men som inte var 
organisatoriskt knutet till gräsrotsakti-
vismen och civilsamhällets framväxande 
strukturer. Oppositionspolitiken blev nu 
offentlig, men på samma gång oansvarig 
gentemot civilsamhället.

Större delen av Folkdeputerades kon-
gress bestod av lojala nominerade som 
hade utsetts av de lokala myndigheter-
na. Men en betydande minoritet – lite 
mindre än 400 personer (av 2 250) – var 
anhängare till mer genomgripande re-
former. 

De organiserade sig i ”Interregionala 
deputeradegruppen” (Mezjregionalnaja 
deputatskaja gruppa,  MDG). MDG:s 
ledare var högt uppsatta och välkända 
personer som Boris Jeltsin, Andrej Sa-
charov, Jurij Afanasiev, Gavriil Popov. 
Nästan samtliga var högt uppsatta par-
tifunktionärer eller representanter för 
den så kallade ”högstatusintelligentsi-
an”. Denna Interregionala deputera-
degrupp blev snart kärnan till en öppen 
politisk opposition mot kommunistpar-
tiets regim.

Tillgången till detta halvparlamenta-
riska forum, som Folkdeputerades kon-
gress faktiskt var, gav bland annat till-
gång till finansiering (deputeradelöner, 
löner till assistenter, etc.) och möjlighet 
att skapa en laglig politisk apparat. 

Det var ett avgörande steg som led-
de till att den sociala rörelsen började 
organisera sig kring Interregionala de-
puteradegruppen, istället för att skapa 
en bredare miljö, de oberoende gräsröt-
ternas civilsamhälle. (Jag menar givetvis 

den förhärskande trenden. Det fanns 
förstås viss självorganisering bland ak-
tivister från MDG. Ingen försöker för-
neka det.) Men denna process tog tid. 
1989 och i början av 1990 samexisterade 
fortfarande dessa två strömningar i den 
demokratiska rörelsen. Så företrädare 
för gräsrötterna, ”informella” organi-
sationer, talade vid de alltmer omfat-
tande mötena och demonstrationerna , 
och de var ofta huvudorganisatörer för 
dessa tilldragelser. Men de tvingades 
dela scenen med ”stjärnorna”, det vill 
säga politiker från MDG och den libe-
ralt kommunistiska nomenklaturan som 
alltmer visades upp i media.

Även om samhället (och de själva) 
uppfattade de informella och de libera-
la kommunisterna som allierade – båda 
talade vid samma tilldragelser, båda kri-
tiserade det auktoritära enpartisystemet 
och dess speciella ämbetsmän – så ökade 
successivt motsättningarna mellan dessa 
två sociala miljöer. Politikerna från nom-
enklaturan irriterades av de ideologiska 
debatterna bland gräsrotsaktivisterna, 
deras ”demagogi”. De hade en benägen-
het att tränga undan diskussionskultu-
ren och koncentrera sig på ledarna och 
de mest övergripande ”demokratiska” 
parollerna. Detta ägde rum medan (och 
delvis som ett resultat av) den demokra-
tiska rörelsen ideologiskt övergick från 
demokratisk socialism till liberal kapi-
talism. I synnerhet eftersom en sådan 
förändrad inriktning hade fördjupat 
den ideologiska splittringen inom gräs-
rotsrörelsen, och de liberala grupperna 
snabbt hade dragits in i de högt uppsatta 
nomenklaturapolitikernas krets.

Efter MDG:s uppkomst byggdes de 
nya sociala förbunden inte längre upp 
på samma ideologiska agenda som de 
tidigare informella organisationerna 
och koalitionerna, utan kring ”opposi-
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tionskandidater” (trots att MDG gan-
ska länge vägrade att ta på sig status som 
opposition). Det tillät MDG:s ledare 
att göra sig av med konkurrensen från 
självständiga aktivistgrupper. Exem-
pelvis uteslöts den vänstersocialistiska 
gruppen ”Socialistiskt initiativ” under 
ledning av Boris Kagarlitskij från Folk-
fronten i Moskva 1989. Denna trend 
blev 1990 slutgiltig genom inrättandet 
av regionala ”Väljarsammanslutning-
ar”, som blev lydiga redskap för de libe-
rala kommunisternas ledare. 

I mars 1990 bildades slutligen val-
blocket ”Demokratiska Ryssland”. Det 
var i själva verket ett andra politiskt parti 
med ett eget omfattande regionalt nät-
verk och en egen apparat som uppstod i 
Sovjetunionen. 

Eftersom de liberala kommunister-
na i Ryska SFSR sedan 1990 hade tagit 
kamp om ”den ryska arenan”, det vill 
säga för politisk seger i den största re-
publiken, i Ryssland, och inte i unionens 
centrala regeringsorgan, så blev den de-
mokratiska massrörelsen gisslan hos si-
na egna högt uppsatta ledare.

1990–1991 övergav de liberala kom-
munister som ledde ”demokraterna” 
(formellt bara blocket ”Demokratiska 
Ryssland” men i vidare mening mycket 
mer – den demokratiska rörelsen i all-
mänhet) snabbt resterna av socialistisk 
retorik. I juli 1990 lämnade Boris Jeltsin 
kommunistpartiet. Han och ”Demo-
kratiska Rysslands” övriga ledare bör-
jade likställa demokratiska värden med 
marknadsreformer och västvärldens 
samhällsmodell. Om till exempel de li-
berala kommunisterna 1989-1990 myck-
et försiktigt förnekade motsättningarna 
mellan kapitalism och socialism (Andrej 
Sacharovs teori om ”konvergens”, Jurij 
Afanasievs försvar av en ”socialistisk 
marknad”, etc.) så antog denna senare 

retorik en radikalt nyliberal karaktär. 
Den liberala svängningen i ”perestro-
jkachefernas” ideologiska utveckling 
gjorde att vissa av de informella (gräs-
rots-) aktivister och ledare som delade 
dessa liberala värderingar och strävade 
efter radikala marknadsreformer, kunde 
integreras i den framväxande härskande 
klassen genom att gå in i ”Demokratiska 
Rysslands” regeringsstrukturer och se-
nare inlemmas i de nya ryska myndighe-
ternas organ och strukturer.

Boris Kagarlitskij sammanfattar re-
sultaten av det sena 1980-talets politiska 
kamp med dessa ord: ”Socialisterna som 
samlades under Moskvas Folkfronts fa-
na hade hoppats att liberalernas mono-
pol över media skulle uppvägas av po-
pulisternas kontroll över massrörelsen, 
och således att det skulle bli en sorts 
balans i landets politiska liv och förut-
sättningar för att det skulle uppstå en 
verklig pluralism. I själva verket har det 
motsatta ägt rum. 1988 hade den spon-
tant uppkomna populistiska rörelsen 
förenats med den socialistiska vänstern 
och mer eller mindre uttalat gått emot 
liberalerna, men 1989 bildades ett enda 
liberalt populistiskt block och vänstern 
isolerades.”9

Sedan slutet av 1989 (och i synner-
het sedan 1990) var den officiella pressen 
(som ofta leddes av företrädare för de 
liberala kommunisterna) öppet inblan-
dad i den intensiva antisovjetiska propa-
gandakampanjen. Lenin, Marx, Engels 
etc., som tidigare varit orubbligt mora-
liska och politiska auktoriteter, utsattes 
nu för hård kritik. Bolsjevismen och de 
revolutionära traditionerna fördömdes 
totalt. Ofta var kritiken ogrundad och 
tendentiös. Men partiets ideologiska  
 
9 Kagarlitskij B., Raskolovsjijsa monolit. Rossia na 
poroge novij bitv, Moskva 1992, s 55.
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apparat var praktiskt taget förlamad och 
kunde inte lägga fram några motargu-
ment i media. Denna situation under-
lättade den demokratiska massrörelsens 
ideologiska svängning och har gjort det 
möjligt att samla denna rörelse runt led-
are, som fram till nyligen var en lojal del 
av partitoppen men som med lätthet har 
övergivit sina tidigare uppfattningar.

Arbetarrörelsen
1989 klev arbetarrörelsen in på den 

politiska arenan och fick snabbt en 
enorm omfattning och påverkan. Un-
der 1989–1990 deltog flera miljoner 
människor i strejker. Arbetarrörelsen 
blev nästan omedelbart erkänd: polit-
byrån inledde förhandlingar med dess 
ledare, de ”liberala kommunisterna” 
försökte få stöd från den, de informella 
samarbetade aktivt med den. Men i all-
mänhet har arbetarrörelsen genomgått 
samma utveckling som den medborger-
liga och sociala rörelsen i de större stä-
derna.

Öppna arbetskonflikter förekom re-
dan tidigare i Sovjetunionen, men efter 
1987 började de uppträda regelbundet. 
Det började uppstå arbetarklubbar i 
industriregionerna, liknande de infor-
mellas offentliga klubbar, som de sam-
arbetade nära med. Inom kort började 
dessa klubbar samordnas av ”Städernas 
arbetarklubb” som bildades samma år.10 
Den första verkligt stora strejkvågen 
svepte över landet på våren och somma-
ren 1989. Speciellt massiva var gruvar-
betarnas aktioner.

Den ekonomiska reformen 1987 öka-
de företagens självständighet men ska-
pade inga marknadsmekanismer, och 
ledde till en märklig situation där före- 
 
10 Sjubin A.V., Predannaja democratija. Neformalij i 
Perestrojka, Moskva, 2006.

tagen fortsatte att få råvaror och resurser 
från centralregeringens ekonomiska 
organisationer, men visade sig vara re-
lativt oberoende från staten i sin ekono-
miska politik. Det gjorde det praktiskt 
taget omöjligt för staten att kontrollera 
företagens direktörer. För att få råvaror, 
regeringsbeställningar eller andra re-
surser var direktörerna före reformen 
tvungna att genomföra den besvärliga 
proceduren att samordna med ministe-
rierna, och därefter rapportera hur pla-
nen hade förverkligats och överlämna 
produkterna till den statliga kommis-
sionen. Efter reformen fick företagsle-
darna möjlighet att ”utöva utpressning” 
mot Moskva. Det räckte att visa arbe-
tarnas missnöje för att de skulle kunna 
kräva allt fler eftergifter och ekonomis-
ka bidrag. Samtidigt fanns det ännu inte 
någon fullfjädrad marknad, så strejker-
na drabbade inte företagens administra-
tion, alla skador drabbade helt och hål-
let staten. Det ledde till en situation där 
företagens administration i princip ofta 
var beredda att gynna strejkaktiviteter. 
Och det började växa som en snöboll.

Gorbatjov och hans regering hade 
väntat med mer radikala marknadsre-
former för att inte orsaka en våg av soci-
ala protester. Men det var exakt det som 
hände. Den spontana strejken i Mezj-
duretjensk i Sibirien började i juli 1989. 
Den orsakades av att det serverades 
ruttet kött i en av arbetarnas matsalar 
(precis som 84 år tidigare när ruttet kött 
utlöste upproret på slagskeppet ”Potem-
kin”). Men det var naturligtvis bara en 
ursäkt: strejken spred sig snabbt till hela 
gruvområdet i östra Sibirien och Kuz-
bass, och fortsatte sedan till europeiska 
gruvcentra som Donetsbäckenet och 
Vorutka.

I början organiserade sig arbetarna 
spontant i strejkkommittéer. ”Alla kun-
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de nominera alla.” Strejkkommittéerna 
skickade sina representanter till stadens 
och regionens arbetarkommittéer, som 
också fylldes med personer som no-
minerats och valts vid stora protestde-
monstrationer. 80% av medlemmarna 
i dessa kommittéer var arbetare och var 
tredje var kommunist. I många kom-
mittéer kom även en del representanter 
från de sovjetiska fackföreningarna med 
(strejkkommittéerna var inte i konflikt 
med fackföreningarna). I tremiljonsta-
den Kuzbass hamnade faktiskt makten i 
händerna på arbetarkommittéerna, som 
tog kontroll över livsmedelsdistributio-
nen, och tillsammans med milisen upp-
rätthöll den allmänna ordningen etc.11

I det första skedet formulerades kra-
ven vid massdemonstrationerna. Kra-
ven begränsades till två frågor. För det 
första krävde demonstranterna bättre 
arbetsförhållanden, att lönerna skulle 
ökas (de var redan avsevärt högre än ge-
nomsnittet), att förbättra bekvämlighe-
terna. För det andra ville de minska den 
administrativa apparaten och leda över 
de resurser som frigjordes till företagen, 
som också skulle få ökad oberoende från 
centrum. Det visade sig att arbetarna 
krävde att staten skulle ta mindre från 
branschen och på samma gång bidra 
med mer än tidigare till den.

Till slut beslutade landets ledning 
att göra eftergifter. Arbetarprotesterna 
var ett alltför hårt slag mot sovjetstatens 
auktoritet. Ministern för kolindustrin 
träffade gruvarbetarna. Politbyrån bild-
ade en förhandlingsgrupp för att få till 
stånd en kompromiss med arbetarna. 
Det beslutades att tillmötesgå de fles-
ta av arbetarnas krav. Men eftergifter-
na visade bara hur svag regeringen var.  
 
11 Lopatin L., Rabotjej dvizjenije Kuzbassa v vospo-
minanijah ego utjastnikov i otjevidtsev (1989-1998). 

Som ett resultat hade gruvornas led-
ning omedelbart anslutit sig till protest- 
rörelsen. De började tillhandahålla loka-
ler till de strejkande och inom kort bör-
jade representanter för ledningen anslu-
ta sig till strejkernas samordningsorgan.

”Generaldirektören för samfällighet-
en Naidov samlade gruvornas direktö-
rer, presenterade våra krav för dem och 
kompletterade med sina egna. Han gav 
oss kontoret i samfällighetens byggnad” 
– berättar en av deltagarna i strejken.12 
Kuzbass’ kolförbunds apparat tog över 
organiseringen av konferensen för sta-
dens strejkkommittéer och utarbetandet 
av kraven. Kolförbundets verkställande 
generaldirektör T Avlani blev ordföran-
de för den regionala strejkkommittén.13

På så sätt såg företagsdirektörerna 
till att rörelsen utvecklades till en hö-
gre nivå, och hoppades kunna utnyttja 
strejkrörelsen i industribranschens in-
tresse för att ”rafsa ihop” resurser, och 
om framgångarna fortsatte kämpa för 
företagens oberoende, först och främst 
direktörernas eget självbestämmande. 
I själva verket hände samma sak med 
arbetarrörelsen som tidigare med den 
allmänna medborgerliga rörelsen: den 
började organisera sig vertikalt istället 
för horisontellt, kring den missnöjda 
nomenklaturans representanter. Så rö-
relsen förlorade snabbt sin självstän-
dighet. Det påverkade snart rörelsens 
innehåll, där kraven att det skulle in-
föras en liberal marknad fick allt stör-
re tyngd. Genomförandet av dessa krav 
skulle inom en nära framtid på ett bru-
talt sätt skada arbetarklassens välbefin-
nande. Många gånger var det tidigare 
arbetarledare som genomförde denna  
 
12 Ibid.
13 Kostjukovskij V., Kuzbass. Zjarkoje leto 1989. 
Hronika, documentij. Vpetjatlenija otjevidtsa. Raz-
misjlenija publicista, Moskva, 1990, s 19.
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politik, som till exempel Michail Kisluk, 
som Jeltsin 1992 utsåg till guvernör för  
Kemerovonregionen där han genomför-
de massprivatiseringar som orsakade en 
verklig social katastrof.

På det hela taget dominerade den 
populistiska strömningen den sociala 
massrörelsen – både den allmänt med-
borgerliga och bland arbetarna. Det av-
gjorde ett antal av de viktigaste struktu-
rella dragen hos denna rörelse:

1. De offentliga ledarna stod i själ-
va verket utanför gräsrotsaktivisternas 
kontroll och var inte bundna av någ-
ra förpliktelser gentemot självständiga 
organisationer i civilsamhället. Nästan 
alla var medlemmar av partibyråkratin, 
som förändrat sina ideologiska princi-
per. Dessa ledare hade litat till en helt 
lojal, kontrollerad och välbetald apparat 
som beställde massmobiliseringar, hade 
kontakter med media etc.

2. När det gällde sin kollektiva iden-
titet agerade 1990-1991 års sociala rö-
relser som motståndare till kommunist-
partiets ”totalitära” regim, som inte sågs 
som en konkret auktoritär administrativ 
modell, utan som en rad inte klart ut-
talade ideologiska markörer, som kom-
munism, stalinism, etc. Rörelsens egen 
ideologiska och politiska identitet be-
stämdes genom några abstrakta demo-
kratiska paroller och värderingar utan 
ett sammanhängande och klart program 
och utan diskussioner om samhällsut-
vecklingens inriktning.

3. Det språk och den begreppsappa-
rat som användes offentligt i den sociala 
massrörelsen skapades delvis underifrån 
och delvis uppifrån, via media. Detta 
språk baserades på tanken om en kamp 
mellan abstrakta ideologiska eller mo-
raliska läror – ”demokrati” och ”kom-
munism”. Å ena sidan bidrog det till att 
den samlades kring populistiska ledare 

som förde fram de ”rätta” men abstrak-
ta parollerna. Å andra sidan uteslöt det 
nästan helt interna diskussioner inom 
massrörelsen, och gjorde det onödigt 
att den själv formulerade frågor om de 
sociala och politiska förändringar som 
var nödvändiga.

”Segern”
1991 vann Boris Jeltsin valet och blev 

Ryska SFSR:s första president. Han 
förlitade sig på den demokratiska mass-
rörelsen för att samla alltmer makt och 
resurser i sina egna händer. Det var en 
direkt utmaning mot den centrala sov-
jetmakten. Denna rivalitet mellan unio-
nens (Gorbatjov) och Rysslands (Jeltsin) 
myndigheter blev ett av de största ho-
ten mot unionens enhet. Hans effektiva 
apparat och det välorganiserade arbetet 
att mobilisera ett masstöd gjorde det 
möjligt för Jeltsin att lita på ett verkligt 
stöd underifrån, medan Gorbatjov inte 
kunde det. Och det var en av huvud-
skälen till att han förlorade. Sovjetuni-
onens sammanbrott hösten och vintern 
1991 var till stor del ett resultat av den-
na kamp mellan Kreml och Vita huset 
(Jeltsins och den ryska regeringens re-
sidens).

När det gäller den politiska kulturen 
fick Jeltsins seger ännu en konsekvens 
som inte var mindre viktig för Sovjetu-
nionen sönderfall. Vid den tidpunkten 
var det mesta av den medborgerliga och 
sociala aktiviteten på organisatorisk, po-
litisk och moralisk nivå direkt knuten till 
hans person. Ordet ”demokrati” skulle 
under några decennier vara fast knutet 
till den första ryska presidentens politik. 
Och på grund av det har själva begrep-
pet, så som det förknippas med medbor-
gerligt engagemang, blivit fånge i Jelts-
ins sociala experiment.

I december 1991 skrev ledarna för 
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Ryssland, Ukraina och Vitryssland un-
der det berömda ”Belavezjaavtalet” om 
att upplösa Sovjetunionen. Beslutet togs 
bakom scenen, utan några demokratiska 
procedurer och tvärtemot resultatet från 
folkomröstningen i hela unionen i mars 
1991, där en majoritet av sovjetmed-
borgarna röstade för att bevara unionen. 
De sista dagarna 1991 hissades den rys-
ka trikoloren över Kreml.

Jeltsin bildade en radikal nyliberal re-
gering under Egor Gajdar, som började 
genomföra ”chockterapins” reformer. 
Den sociala katastrof som de orsakade 
ledde till att Jeltsins popularitet mins-
kade drastiskt och till ökande protest-
stämningar. 

Under dessa omständigheter splitt-
rades den sociala rörelsen och det ryska 
civilsamhället som var organiserat kring 
tidigare liberala kommunister under 
ledning av Jeltsin. Men denna splittring 
ägde rum under de omständigheter som 
rådde i den struktur som redan hade 
upprättats i det offentliga rummet, och 
som hade en vertikal karaktär. 

En stor del av den sociala rörelsens 
medborgerliga aktivister förblev under 
lång tid lojal mot ”demokraterna”, mot 
de tidigare oppositionsledarna som nu 
kommit till makten. 

En annan del erfor djup besvikel-
se med de gamla idealen och ledarna. 
A Kazannik, en av hjältarna från Folk-
deputerades kongress 1989, och aktiv 
anhängare till den demokratiska oppo-
sitionen, uttryckte dessa känslor med 
följande ord: ”Det var ett fruktansvärt 
slag för mig att dessa tankar blev för-
rådda. Vi var beslutsamma. Men jag 
blev besviken. … Men den värsta var 
givetvis Sobtjak, och jag måste säga att 
till och med Boris Nikolajevitj [Jeltsin] 
avvek från de demokratiska principerna. 
De bar fram dessa ädla ideal, som for-

mades och till och med trummades in i 
huvudet på dem, men förrådde dem till 
sist.”14

Denna besvikelse över att masspro-
testerna mot de impopulära nyliberala 
reformerna hade lett till att tiotals mil-
joner snabbt hade blivit utarmade, och 
till att ekonomin och kulturen hade för-
fallit, var orsaken till att det bildades en 
ny samhällsekonomisk koalition som er-
satte ”demokraterna” på gator och torg 
i Moskva och andra ryska städer 1992-
1993.

En ganska stor del av civilsamhäl-
let förblev lojala mot ”demokraternas” 
ledare. Men det hade just skett en mer 
auktoritär organisering av det offentli-
ga rummet. Nu togs alla politiska beslut 
inom den nya Kremladministrationens 
snäva krets. Mobiliseringen av de delar 
av samhället som myndigheterna fort-
farande kunde luta sig på genomfördes 
genom ett propagandasystem, i huvud-
sak uppifrån och ner. De medborgerliga 
aktivisternas andra delar började samlas 
kring landets konstitutionella parla-
ment, Högsta sovjet, där majoriteten av 
de deputerade gradvis övergick i oppo-
sition mot Jeltsin och hans radikala libe-
rala reformer.

Nästan hela den aktiva delen av sam-
hället var indragna i denna konfron-
tation.15 Dess politiska och ideologis-
ka form baserade sig på tanken om en 
kamp mellan ”demokraterna” och deras 
”ideologiska” fiender – kommunister,  
 
14 Kazannik A.I., intervju i dokumentären ”De bese-
grades kongress?”
15 Bezborodov A., Jelisejeva N., Sjestakov V., Pe-
restrojka i krah SSSR. 1985-1993, Sankt-Peterburg: 
Norma, 2010, s. 188-216 — ISBN 978-5-87857-
162-3; Gajdar E.T., Dni porazjenij i pobed, Moskva: 
Vagrius, 1996, s 271-365 — ISBN 5-7027-0354-5; 
Moroz O.P., Tak kto zhe rasstreljal Parlament?, Mosk-
va: Rus-Olymp, 2007 — ISBN 978-5-9648-0169-6; 
Rogozin D.O., Vrag naroda, Moskva: Algorytm, 2006, 
s173-175 — ISBN 5-9265-0284-5.
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nationalister, stalinister. Detta motsats- 
förhållande pådyvlades av Kremlvänliga 
media och anammades sedan av konflik-
tens båda sidor. Som ett resultat av det 
karakteriserades även uppenbart auk-
toritära handlingar från regeringen och 
dess allierade, som militärkuppen i ok-
tober 1993, i massornas medvetande och 
i den offentliga debatten som ”demokra-
tiska”. I sin tur använde en stor del av 
anhängarna till Högsta sovjet begreppet 
”demokrati” som en negativ ideologisk 
beteckning. Deras gemensamma identi-
tet grundades på en formlös blandning 
av auktoritära, vänster- och patriotiska 
symboler och hänvisningar till ett (my-
tologiskt) sovjetiskt förflutet. Paradoxalt 
nog sade sig den demokratiska rörelsen 
mot den auktoritära och impopulära re-
gimen själv vara fiende till ”demokrati”.

Det blodiga krossandet av motstån-
det i oktober 1993 markerade slutet på 
en turbulent period i den ryska historien 
då social aktivitet var en av de viktigaste 
faktorerna bakom de förändringar som 
ägde rum i landet. Kuppen och det våld-
samma förtrycket av oppositionen gjor-
de de sista grundläggande justeringar-
na av det ryska offentliga rummets nya 
struktur. En av dess viktigaste effekter 
har blivit en hela tiden ökande avpoli-
tisering. 

Många av arbetarrörelsens tidigare 
ledare, många människorättsaktivister 
och ideologiska grupper har anslutit sig 
till makten och har blivit regeringstjäns-
temän eller deputerade, har anslutit sig 
till makten eller affärsvärlden och slut-
ligen blivit lojala byråkrater utan band 
till eller ansvar mot gräsrotsorganisatio-
nerna och -aktivisterna. Så professiona-
liseringen och införlivandet i myndighe-
ternas strukturer avgjorde klimatet för 
segrarnas arvtagare, det ”demokratis-
ka” lägrets anhängare. I sin tur anting-

en tvingades eller drog sig deras mot-
ståndare frivilligt tillbaka från offentlig 
aktivitet.

Att delta i det offentliga livet har i 
sig själv blivit djupt misskrediterat. Er-
farenheterna av en social massrörelse 
som på symbolisk nivå ”segrade” (de-
mokraterna hade besegrat kommunis-
terna och kommit till makten) men or-
sakade en social katastrof, till att landet 
föll samman och miljontals blev utarma-
de, blev ett djupgående trauma som man 
ännu inte har kommit över. Denna effekt 
förstärktes av de stora medias intensiva 
propaganda under de följande decen-
nierna, som förtalade och försökte riva 
ner alla identiteter och språk som häng-
de samman med gemenskap, politik, det 
offentliga rummet som sådant.

En av de viktigaste måltavlorna för 
detta nedbrytande arbete blev arbetar-
klassen (både som begrepp och kollek-
tiv identitet), som har förvandlats till en 
förhatlig och föraktad symbol för det 
misslyckade sovjetiska samhället.16 Som 
ett resultat av det innebar avpolitise-
ringen inte bara ”ökad politisk apati, ut-
an också ett verkligt världarnas krig, som 
ledde till att det privata livet har hamnat 
högst och den riktiga verkligheten och 
det offentliga rummet har förkastats och 
stigmatiserats.”17

Moderna sociologer säger: ”Avpoli-
tiseringen är fullständig: representan-
ter för alla delar av det postsovjetiska 
samhället hatar ’politik’ i alla dess ytt-
ringar och former, från protester till att 
regera. Bokstavligt talat allt som häng-
de samman med politik stigmatiserades 

16 Kleman C., Demidov A., Myrjasova O., Ot obi-
vatelej k aktivistam, Moskva, 2010; Zjuravlev Oleg, 
”Interpretacija postsovjetskoj depolitizacij i politizacia 
2011-2012 godov”, i Politika apolititjnih. Grazjdanskije 
dvizjenija v Rossij 2011-2013 gg, Moskva, 2014. s 52.
17 Zjuravlev Oleg, ”Interpretacija postsovjetskoj de-
politizacij i politizacia 2011-2012 godov”, .., s 29.
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och förkastades. Men först och främst 
var det själva den politiska formen som 
förkastades: förening och enhet som 
upplevs, upprättas och representeras 
i det offentliga rummet. Och allt detta 
förkastades av majoriteten, om inte hela 
samhället.”18

Efter att en revolution har besegrats 
följer alltid en period av djup reaktion. 
Det är vad som har hänt med det sovje-
tiska samhället, och på många sätt med 
de andra postsovjetiska samhällena. De 
processer som hänger samman med att 
de traditionella klasstrukturerna har 
brutits ned, masspartierna har fallit 
sönder och tidigare kollektiva identite-
ter och representationsformer har fallit 
samman, är utmärkande för de flesta ut-
vecklade länder, men har i Ryssland gått 
mycket intensivt och snabbt. Mot denna 
bakgrund hade den härskande elit som 
växte fram ur 1990-talets radikalt libe-
rala reformer och privatiseringar fria 
händer att genomföra institutionella re-
former. 

Civilsamhället och den sociala rö-
relsen var fullständigt besegrad. Un-
der flera år hade den snäva härskande 
klassen samlat enorma egendomar i si-
na händer och förvandlat ett av de mest 
jämlika samhällena till ett av de mest 
socialt polariserade. Efter att ägandet 
hade koncentrerats följde oundvikligen 
ett befästande av den politiska makten. 
Större delen av samhället avstod från 
verkliga och organiserade gemensamma 
aktioner, och det blev en av de avgöran-
de förutsättningarna för uppkomsten av 
en auktoritär politisk modell i Ryssland 
på 1990- och 2000-talen.

18 Ibid, s 29-30.

TS14.indb   61 2016-11-13   18:48



62 

Petter Bergman: Den 20 december 1967

”Då demonstrationen därefter påbörjades,  
upplöstes densamma.”
– Polismästare Lüning i DN 21/12 1967

Människorna kom ut ur huset
Hästarna väntade utanför huset
På varje häst en man;
i varje hand en piska.

Och det var inte Petersburg 1905  
Människorna gick framåt
Ryttarna red framåt
De skingrade människorna;
slog, arresterade och slog igen

Och det var inte Petrograd 1917  

Tidningarna skrev om lag och ordning
Människorna satt i arresten den natten
och kom hem med brutna revben och skallfrakturer 
och väntande fängelsedomar

Och det var inte Berlin 1919
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Det var i landet Sverige, som jag älskar
Hur starkt jag älskar det, förstod jag inte
förrän den 20 december 1967,
då så mycket Sverige gick förlorat

För om Sverige är vad jag trodde det var:
en lite fumlig välvilja, ett försök,
en essay i det goda samhället:
vad hade hästarna, piskorna och batongerna
där att göra då?

Och hästarna fanns där. Och batongerna.

Och jagaren på Nämndöfjärden, de lågtflygande
attackplanen över Svartlöga?
Är de till för oss? För att försvara
oss och vårt?

Aldrig mer tilltron
Aldrig mer den självklara hemkänslan

Hästarna kastar långa skuggor, men vi
måste öva oss alltmer i det mänskliga
För vi är ljuset som ger skuggan skugga
men också ljuset som ger ljuset ljus.
Vårdkasar i ett hotat land. Vårt land. Sverige.
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EU i kris
Här följer tre texter som alla diskuterar vänsterns förhållande 
till EU mot bakgrund av eurokrisen, Grekland och Brexit. De 
presenterar samtidigt tre olika strategiska inriktningar.

För Cédric Durand, ekonom och professor vid universitetet 
Paris 13, är saken klar. EU har förlorat all demokratisk 
legitimitet. Hela dess konstruktion bygger på att folket skall 
uteslutas från alla viktiga beslut. En rad folkomröstningar, 
senast Brexit, har bekräftat det folkliga missnöjet. 
Vänstern måste samla EU-motståndet i en kamp för 
projektets upplösning utan att ge efter för främlingsfientliga  
strömningar.

Angela Klein är medlem i die Linke och redaktör för 
månadstidningen Sozialistische Zeitung, utgiven av 
Internationale sozialistische Linke, medlemmar i  Fjärde 
Internationalen. Även hon ser möjligheten av att EU, eller 
åtminstone eurosamarbetet, står inför sin upplösning. 
EUs kapitalistiska karaktär förhindrar utvecklingen mot 
ett solidariskt, demokratiskt eller ekologiskt projekt. Men 
samtidigt är EU allt för viktigt för kapitalet för att ge upp 
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projektet och Brexit kommer knappast att förändra detta. 
Men problemet för vänstern med att bara ställa ett utträde 
mot ett försök att reformera EU är att det saknar ett socialt 
innehåll. Också nationalstaten behärskas av borgarklassen. 
Vad som behövs är en ny modell för demokratiskt deltagande 
som stärker den lokala nivån och gör den internationella mer 
ansvarig och överskådlig.

Catherine Samary är nationalekonom och verksam vid 
Paris-Dauphine-universitetet med inriktning på den sociala 
utvecklingen i Östeuropa. Hon har också under lång tid varit 
aktiv inom Fjärde internationalen och franska LCR. Utan 
att förneka betydelsen av nationalstaten menar Samary att 
ett utträde ur EU eller eurosamarbetet varken är det enda 
eller bästa sättet att bekämpa den politik EU står för. En 
sådan huvudinriktning innebär bara att man avstår från eller 
åtminstone undervärdera betydelsen av konkreta strider 
på europeisk nivå. Och det brådskar med att bygga upp en 
politisk europeisk sfär med inriktning på att utarbeta former 
för ett annat, demokratiskt Europa.
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Cédric Durand

Nu är det dags att upplösa EU

På grund av ekonomisk katastrof, 
byråkratisk arrogans och förakt 
för sociala frågor, har intresset för 

det europeiska projektet stadigt minskat 
under senare år.

De centrifugala krafter som har hopat 
sig tar nu över. Storbritanniens utträde 
ur EU är det första steget i en process 
mot upplösning av unionen, om ännu 
inte oundviklig så nu mycket trolig.

Till de svårigheter som denna proto -
stat redan kämpar med lägger sig nu den 
ekonomiska och finansiella chock som 
Brexit innebär, de olika tolkningarna om 
hur Brexit ska genomföras och de mot-
stridiga uppfattningarna om vilken väg 
man ska slå in på hädanefter: Mer eller 
mindre Europa för dem som är kvar? 
Det är en retorik om alternativ som döl-
jer ett verkligt dödläge: att öka integra-
tionen är absolut omöjligt i en situation 
där den allmänna opinionen blir alltmer 
avvisande gentemot EU. Att avstå från 
att driva på integrationen omöjliggör 
reformeringen av de illa fungerande in-
stitutionerna. Det demokratiska under-
skottet sluter sig som en fälla kring det 
europeiska kapitalet.

Omröstningen i Storbritannien var 
en klassröst. Knytnäven från dem som 

förlorat 10% av sina löner sedan 2008 
träffar premiärminister David Came-
ron och arbetsgivarna, eniga i sitt stöd 
för EU. Att valet delvis har influerats 
av rasistiska känslor och att extremhö-
gern dominerade nejsidan är uppen-
bart. Men oförmågan att formulera ett 
nej från vänstern – utöver små grupper 
som Socialist Workers Party och enstaka 
fackliga strukturer – är ett misslyckan-
de för hela den brittiska vänstern. Det 
är särskilt ett missat tillfälle för den nya 
Labourledaren och tidigare EU-skepti-
kern Jeremy Corbyn, som har bidragit 
till att ytterligare driva arbetarklassen i 
armarna på sina fiender.

Detta nya valuppror är ett uttryck för 
den politiska omstrukturering i stor ska-
la som äger rum i västvärlden. Nästan 
överallt har den extrema centern - cen-
ter-högern lika väl som center-vänstern 
- (eller mitten?) råkat i svårigheter av 
krafter eller personligheter som befin-
ner sig på motsatta planhalvor – som 
Donald Trump och Jeremy Corbyn, 
eller Podemos och Marine Le Pen. EU 
är själva inkarnationen av den extrema 
centerns projekt. 

På 1970-talet avstannade i stort sett 
integrationsprocessen med undantag av 
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vissa beslut från EG-domstolen. Dess 
pånyttfödelse under 1980-talet, som 
ledde fullbordandet av den inre markna-
den och den ekonomiska och monetära 
unionen, sammanfaller med den nylibe-
rala ideologins genombrott. 

Som en skapelse av denna korta his-
toriska period är EU:s institutioner i 
högsta grad sårbara. Som en nästan 
perfekt återspegling av den nyliberala 
tidsandan saknar de historiskt djup som 
skulle kunna möjliggöra att möta den 
omfattande turbulens som utlöstes av 
finanskrisen 2008 eller att rusta sig för 
den period som följde, 

Berövade sina demokratiska rötter 
saknar EU all legitimitet för att kunna 
förnya sig. Som en mötesplats för ”an-
svarsfulla” företrädare för regeringar 
är unionen en permanent koalition som 
utesluter all inblandning från folket.

Denna konstruktion reducerar dess-
utom de nationella demokratierna till en 
maskerad eftersom den utesluter varje 
möjlighet för dem att föra en egen själv-
ständig ekonomisk eller social politik.

Vem kan därför förvåna sig över att 
unionen inte längre har någon attrak-
tionskraft för de brittiska medborgare 
som befinner sig i marginalen?

Efter de franska och nederländska 
folkomröstningarna 2005, den irländska 
2008 och grekiska 2015, bekräftar Brexit 
att den pro-europeiska propagandakam-
panjen inte fungerar. Att anpassa sig till 
denna är livsfarligt för vänstern, det är 
att lämna fältet öppet för högern. Som 
visas i en färsk undersökning från Pew 
Institute ökar de som avvisar EU-pro-
jektet. De är i majoritet i Grekland 
(71%) och Frankrike (61%) men ock-
så mycket starka i Spanien (49%) och 
Tyskland (48%). Om man begränsar sig 
enbart till ekonomiska frågor, är skep-
tikerna i majoritet inom hela unionen. 
Ett annat intressant fenomen är att in-
ställningen skär över politiska gränser. 
Högern är mest negativ i norra Europa 
medan det snarare är vänstern i syd. 

Europeiska unionen är inget slagfält. 
Varken vänstern eller de sociala rörel-
serna har något betydande inflytande på 
denna nivå. Det är EU-motståndet som 
är det viktiga kampområdet nu. Det är 
där vänstern måste besegra främlings-
fientliga och auktoritära strömningar 
och formulera ett internationalistiskt 
klassprojket.
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Angela Klein

Vilket Europa?  
– Efter OXI och Brexit, 
EU:s kris och vänstern

Inom loppet av ett år har två befolk-
ningar i Europa – en i söder och en i 
norr – röstat mot EU och dess politik. 

De gjorde det med helt olika motiv och 
med olika mål. Medan det grekiska OXI 
den 5 juli 2015 riktades mot trojkans 
åtstramningsdiktat och degraderingen 
av Grekland till ett halvkolonialt land, 
kännetecknades det brittiska Brexit 
framförallt av rädslan för ”utlänningar” 
och en önskan att slippa ifrån den fria 
rörligheten inom EU. Men samtidigt 
uttryckte Brexit en önskan att göra upp 
med de härskande politiska eliterna. 
Medan vänstern var drivkraften bakom 
det grekiska NEJ, erövrades det brittiska 
NEJ av högern.

EU:s kris
Den världsekonomiska krisen 2008 

ledde till en djup kris för EU, som först 
yttrade sig som en kris för euron och 
sedan som ”flyktingkrisen”. Orsaker-
na till dessa kriser kvarstår: finanssys-
temet har inte tyglats och den sociala 
ojämlikheten inom och mellan med-
lemsstaterna har ökat enormt. Det är 
fortfarande inte uteslutet att Grekland 
kan uteslutas ur eurozonen. Samtidigt 
måste de härskande eliterna frukta att 
Brexit kommer att bli ett prejudikat till 
och med i EEC:s grundarländer (t ex i 
Frankrike eller Nederländerna).

Återigen befinner sig EU vid en 

vändpunkt. Det är osäkert om de 
härskande eliterna kan lyckas stabilise-
ra den Europeiska valutaunionen. Och 
det är tveksamt om en sådan stabilise-
ring skulle förbättra situationen för de 
beroende klasserna. Det är inte längre 
otänkbart att den gemensamma valutan 
kommer att bryta samman och EU upp-
lösas – vilket skulle innebära slutet för 
borgarklassens centrala politiska projekt 
i åtminstone Europas centrala länder se-
dan Andra världskriget.

 I den kapitalistiska 
konkurrensens djungel: 
den institutionella krisen
EU:s grundläggande sjukdom hänger 

samman med dess sociala karaktär: det 
har hittills varit kapitalistklassens pro-
jekt. EU har byggts för att säkerställa 
friheten för kapital- och handelsflöde-
na – först som en tullunion, sedan som 
en inre marknad och valutaunion, men 
utan någon gemensam regering och ut-
an social anpassning och gemensamma 
skyldigheter. Således har uppbygget av 
de europeiska maktstrukturerna följt 
mönstret från den tyska nationalstatens 
bildande, som till sist förverkligades 
1871: först tullunion, följd av en inre 
marknad som knöts till införandet av 
riksmarken. Men medan de första fröna 
till ett socialt trygghetssystem uppträd-
de i det tyska kejsardömet, liksom en 
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politisk union i form av riksdagen (som 
först efter den tyska revolutionen 1918–
1919 kom att helt och fullt uttrycka fol-
kets överhöghet), så har EU hittills inte 
blivit någon social och politisk union – 
och bara ett första elementärt samarbe-
te mellan polisen och militären. Den del 
av ekonomin som – efter kol-, järn- och 
stålindustrin – var den första att integre-
ras i gemenskapen var handelspolitiken. 
Den ligger därför fortfarande helt och 
hållet under EU-kommissionens ansvar. 

Det fanns olika källor till grund-
ningstanken om en ”allt närmare union 
mellan Europas folk” (Romfördraget 
1957): Kalla kriget och att omintetgöra 
den ”traditionella fiendskapen” mel-
lan Frankrike och Tyskland genom en 
gemensam kontroll av  kol-, järn- och 
stålindustrin. Men drivkraften bakom 
utvecklingen av detta projekt har fram 
till nu varit kapitalets ständigt ökande 
centralisering och globalisering. Ka-
pitalet härskar över allt större ekono-
miska områden och tvingas bygga in-
ternationella (europeiska) ekonomiska 
och finansiella strukturer, men är fånge 
inom sina nationellt statliga grundvalar. 
Detta är uttryck för en grundläggande 
egenskap hos det kapitalistiska produk-
tionssättet: det grundar sig på konkur-
rens mellan enskilda kapitalister och gör 
det inte möjligt att utnyttja resurser över 
gränserna på ett kollektivt sätt.

Tanken på konkurrens löper genom 
alla de europeiska fördragen: konkur-
rens inåt och konkurrens mot yttervärl-
den. Den bästa formuleringen av detta 
faktum finns i ordförandens sammanfat-
tande ord vid Europarådets möte i Lis-
sabon (23 och 24 mars 2000), där unio-
nen slog fast sitt ”strategiska mål … att 
bli den mest konkurrenskraftiga och dy-
namiska kunskapsbaserade ekonomin i 
världen.” Inåt utnyttjar de konkurreran-

de kapitalgrupperna de nationella reger-
ingarna för att skaffa sig marknadsande-
lar och lokala fördelar. Utåt behöver de 
den europeiska inre marknadens och 
euron liksom EU:s uppträdande som 
gemensam handelskraft för att hävda si-
na intressen gentemot de amerikanska, 
asiatiska, etc., konkurrenterna.

Det är inte Europakommissionen 
som är den dominerande faktorn i EU, 
som Lexit-kampanjen i Storbritannien 
felaktigt har hävdat, utan Europarådet 
med statsöverhuvuden och regering-
ar från EU:s medlemsländer (”med-
lemsländerna är herrar över fördragen” 
som Merkel ständigt upprepar). Men 
de ser sig först och främst som företrä-
dare för ”sina” stora kapitalgruppers 
och -förbunds intressen och inte som 
förkämpar för ”sina” befolkningars in-
tressen – inte ens som byggare av ett 
gemensamt hus vid namn Europa (se 
t ex Tysklands ständiga vägran under 
eurokrisen att sluta avtal om ett alleuro-
peiskt ekonomiskt ansvar för de länder 
som drabbades av bankkrisen; eller de 
flesta medlemsländernas vägran att ta ett 
gemensamt ansvar för att ta emot flyk-
tingar). Det kanske stämmer att 80% av 
de lagar som det röstas om i de nationel-
la parlamenten har sitt ursprung i Brys-
sel, och att de helt och hållet följer det 
euro peiska kapitalets nyliberala agenda. 
Men inget av kommissionens utkast blir 
några direktiv utan de nationella reger-
ingarnas godkännande. Och företagens 
lobbyister – bland dem också medlems-
ländernas ledande politiker – är ofta 
medförfattare till dessa utkast.

Dessutom finns det ingen europeisk 
vallag: befolkningarna är fortfarande 
uppdelade nationellt (ett faktum som 
motsvarar principen om konkurrens). 
Politikerna är bara ansvariga inför sina 
nationella länders befolkningar, inte en 

TS14.indb   69 2016-11-13   18:48



70 Angela KLein

alleuropeisk härskare. Det leder till det 
schizofrena beteendet att skryta ”hem-
ma” om vad de har uppnått ”för oss” i 
Bryssel under förhandlingarna, medan 
de vägrar att ta något ansvar för hur de 
röstar i Bryssel: ”Bryssel”, EU – det är 
alltid några andra människor. Ett aktu-
ellt exempel på detta beteende var hur 
Cameron hanterade den brittiska folk-
omröstningen. Han var på samma gång 
för och mot EU. Under åratal har han 
ifrågasatt EU:s centrala tanke, det vill 
säga en allt närmare union, eftersom 
hans konservativa väljare är mot det. 
Men han var mot att lämna EU efter-
som Londons finansvärld var våldsamt 
mot att lämna den. Således tjänade han 
på samma gång finanskapitalets vardag-
liga intressen och högerväljarnas pro-
vinsiella stämningar.

Med andra ord: EU:s kapitalistiska 
karaktär förhindrar EU att bli ett eko-
logiskt och demokratiskt projekt som 
kännetecknas av samhällssolidaritet. 
Tvärtom skapar den ökande sociala 
ojämlikheten nya maktförhållanden  och 
beroenden mellan medlemsländerna 
och hotar till och med det kapitalistiska 
projektet. Å andra sidan har arbetarna 
inget intresse av att stöda detta projekt. 
EU skapades inte åt dem. Men inte hel-
ler har arbetarklassen något intresse av 
att få enbart förfall och inga alternativ. 
De många krig som Europa har upplevt 
lär oss att militära konflikter bara sällan 
kan omvandlas till revolutioner. Arbe-
tarklassen måste tänka ut sitt eget eu-
ropeiska projekt, och det börjar bli ont 
om tid.

Den ekonomiska krisen: 
inga uppoffringar för euron!
För kapitalistklassen i eurozonen 

(men inte bara den) har en stabilisering 
av euron blivit EU:s viktigaste existens-

berättigande. Den gemensamma valutan 
inte bara minskar kostnaderna för att få 
tillgång till de europeiska marknaderna 
och gör det lättare att få tillgång till dem 
– både för medlemsländerna och det 
icke europeiska kapitalet. Det ger också 
det europeiska kapitalet den nödvändi-
ga tyngd som krävs för att konkurrera 
tillsammans med de stora. Utan euron 
skulle de enskilda medlemsländerna in-
te längre kunna sitta med vid G8:s bord 
– inte ens Tyskland. Därför är det inte 
stilistisk eller moralisk förvirring när 
Merkel säger: ”Ett misslyckande för eu-
ron skulle innebära ett misslyckande för 
Europa.” Ur kapitalistisk synvinkel är 
det helt rätt. Med sin anmärkning bely-
ser Merkel EU:s verkliga betydelse. (Be-
tydelsen av eurons effekter utomlands 
blev uppenbar under eurokrisen: under 
sitt besök i Kina 2012 insåg Merkel att 
Kina skulle sälja sina marknadsfonder 
i euro om inte eurozonen kunde hållas 
samman och Grekland blev tvunget att 
lämna zonen. När Merkel återvände till 
Tyskland krävde hon envist att Grek-
land skulle bli kvar i eurozonen.)

Men det ser inte så bra ut för euron. 
Som gemensamt projekt lider det av 
EU:s inre motsättningar. Euron kan 
bara vara så stabil som den Ekonomis-
ka valutaunion (EMU) som är eurons 
grund. EMU:s ekonomier håller på 
att glida isär. Det var fallet redan innan  
euron infördes, under recessionerna på 
1960- och 1970-talen. Denna polarise-
ring uttrycktes i de olika inflationstak-
ter som till slut ledde till att ”valutaor-
men” misslyckades, det första försöket 
till valutasamarbete på 1970-talet. Ef-
ter uppsvinget för den Nya ekonomin 
gav införandet av euron, och med det 
de minskade räntorna på statsobligatio-
ner i eurozonens samtliga länder, till en 
början en stimulans till och utvidgning 
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av finans- och fastighetssektorn. Det 
gjorde det möjligt att för en tid dölja det 
faktum att eurozonens betalningsbalan-
ser på ett dramatiskt sätt höll på att glida 
isär. Nu kolliderar de olika produktions-
nivåerna, och de ekonomier som mest 
gynnas av det är givetvis de ekonomier 
som har högst produktivitet, framförallt 
Tysklands.

Finanskrisen 2008 blottlade dessa 
skillnader. Under krisen var de olika 
medlemsländerna framförallt intresse-
rade av att rädda sina egna banker. De 
summor som var inblandade gick långt 
utöver de flesta länders förmåga. Alltså 
skulle det ha behövts ett gemensamt an-
svar inom eurozonen för att inte hela va-
lutaunionen skulle bryta samman. Men 
under lång tid vägrade den tyska reger-
ingen godkänna en gemensam rädd-
ningsfond, europeiska statsobligationer 
eller en europeisk bankövervakning ef-
tersom den ger efter för chauvinistiska 
stämningar bland väljarna: ”Vi betalar 
inte för de lata grekerna.” Till slut blev 
den tvungen att ge med sig, men den 
gjorde det till priset att föreskriva en 
ohållbar budgetdisciplin för andra län-
der. På så sätt drabbas dessa länder av 
en enorm skuldbörda och tvingas i själ-
va verket in i ett strukturellt ekonomiskt 
beroende. Därmed öppnar sig en djup 
klyfta mellan norra och södra Europa.

För Tyskland och den grupp länder 
som står dem närmast har euron och 
den inflationsbekämpande och konkur-
rensinriktade politik som är knuten till 
euron (nyckelord: skuldbroms) nu blivit 
ett viktigt verktyg för att dominera Eu-
ropa politiskt. För en del länder i södra 
Europa blev deras strukturella skuld och 
det därav följande beroendet av kredit-
givarna i norr ett avgörande problem. 
De måste komma ur skuldfällan om de 
någonsin ska kunna följa sin egen ut-

veckling. För dem är ett första steg att 
lämna euron.

För länderna i Europas norra hälft är 
problemet ett annat: här finns de reger-
ingar som tar det främsta ansvaret för 
omvälvningarna i EU. Här är huvud-
uppgiften att undanröja dessa reger-
ingar för att störta finanssektorns och 
de stora kapitalgruppernas makt och 
bekämpa de chauvinistiska stämningar-
na bland arbetande människor. Annars 
skulle det inte vara någon nytta att läm-
na euron.

Åtstramningspolitiken måste bekäm-
pas i alla länder, men de enskilda med-
lemsländernas ställning i EU:s makt-
struktur är olika. I centrum ser proble-
men helt annorlunda ut än i periferin.

Projekt ”Europas kärna”
Att kräva att länderna ska vara ”her-

rar över fördragen” är en balansakt, 
vilket eurokrisen och Brexit har visat. 
Brexit undergräver det brittiska kapita-
let mer än EU. Storbritannien leder inte 
euron, och ingen av högergrupperna vill 
bryta sig loss från den europeiska inre 
marknaden. Istället utnyttjar de resulta-
tet för att förhandla fram ännu fler un-
dantag från dess regler, i synnerhet av-
skaffandet av rörelsefriheten.

De som ser Brexit som början till 
slutet på EU kommer att bli besvikna. 
EU är alltför viktig för kapitalet. Med 
Storbritanniens medlemskap skulle 
EU förlora en nettobetalare och en vik-
tig stöttepelare i den militära unionen. 
Möjliga förflyttningar av fabriker och 
finanscentra till kontinenten skulle stär-
ka de europeiska konkurrenterna. Den 
största farhåga som Brexit givit upphov 
till inom den härskande eliten är tanken 
att det skulle kunna utgöra ett prejudi-
kat för den europeiska gemenskapens 
kärnländer.
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Sedan eurokrisen och trots alla tyd-
ligt Europafientliga stämningar inrik-
tar sig därför alla ansträngningar på att 
fördjupa integrationen av Europa. Den 
europeiska bankunionen är ett första 
steg mot ett gemensamt betalningsan-
svar. 2012 lade Europakommissionens 
och Europarådets respektive ordföran-
den fram utkast till en europeisk kärna 
bestående av eurozonens medlemmar. 
Båda utkasten innefattar en budget för 
eurozonen som inbegriper finansiella 
verktyg för socialt understöd: i Euro-
pakommissionens skrivbordslådor finns 
planer på en europeisk arbetslöshetsför-
säkring, en europeisk pensionsfond och 
en europeisk minimilön. Medlemslän-
derna vill ännu inte ha något med det-
ta att göra. Och det betyder inte att EU 
nu har upptäckt sin sociala sida: sådana 
åtgärder kommer att kombineras med 
villkoret att alla länder i eurozonen är 
tvungna att i bilaterala avtal hålla en 
bättre budgetdisciplin och genomföra 
fler ”reformer” och förverkliga kom-
missionens årliga rekommendationer. 
Dessutom förbereder kommissionen 
direktiv för en mer flexibel arbetsmark-
nad, som ska ersätta efterkrigstidens ar-
betsmarknadslagar. Angrepp som lagen 
om enhetliga avtal eller ”reformen” av 
arbetslagstiftningen i Frankrike (och för 
några år sedan avskaffandet av artikel 18 
i Italiens arbetslagstiftning) visar tren-
den. Från Danmark, som inte är med i 
zonen, tänker kommissionen anamma 
den automatiska anpassningen av pen-
sionsåldern till den ökande förväntade 
livslängden.

Från liberalernas fraktion i Europa-
parlamentet kommer förslag om en ge-
mensam finansminister, en gemensam 
utrikesminister, införandet av så kallade 
”räddningsinstrument” som Europeiska 
stabilitetsmekanismen och Europeiska 

finanspakten i EU:s lagar, en gemensam 
skuldfond liksom euroobligationer och 
en europeisk budget med egna skatter 
och en nedskärning av Europakommis-
sionen.

Detta leder till en harmonisering men 
en harmonisering som går neråt. Runt 
denna europeiska kärna skulle det fin-
nas associerade medlemmar som skulle 
ha olika status motsvarande sin ekono-
miska styrka. Länderna i södra Europa 
skulle bli beroende ekonomier.

För arbetarklassen skulle en sådan 
fördjupad europeisk integration innebä-
ra en avsevärd utvidgning av angreppen 
mot dess landvinningar – även om det 
skulle bli ett delvis framsteg vad gäller 
en social minimistandard. Dessutom 
skulle den europeiska modellen bli än-
nu mer odemokratisk, eftersom det inte 
finns något perspektiv att Europaparla-
mentet ska bli ett fullvärdigt parlament 
med fullständig förmåga att lagstifta 
och inga anordningar för att uttrycka 
befolkningarnas gemensamma vilja i 
eurozonen. Mot dessa planer krävs ett 
beslutsamt motstånd som samordnas i 
europeisk skala.

Men för tillfället har dessa utkast 
lagts tillbaka i skivbordslådorna efter-
som de skulle medföra förändringar av 
fördragen, vilket betyder att de måste 
ratificeras av de nationella parlamenten 
– och alltså skulle kunna avvisas.

Vänstern och EU
Den brittiska folkomröstningen var 

ett bra exempel på hur den härskande 
klassen använder EU som syndabock 
för sin egen politik när det passar den 
och den vill ställa till med förvirring för 
att inte tvingas betala det politiska priset 
för sin politik. En befolkning som i de-
cennier har drabbats av avindustrialise-
ring och en inriktning på finanssektorn 
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(London är idag världens näst viktigaste 
finanscentrum) lurades tro att de nega-
tiva resultaten av allt detta berodde på 
”Bryssel” och dess invandringspolitik. 
Den brittiska vänstern gick direkt i den-
na fälla.

Folkomröstningen 
– en sommarteater
Kravet på en Lexit angriper bara de 

icke valda europeiska institutionernas, 
som Europakommissionens och Euro-
peiska centralbankens (ECB), (felaktigt 
påstådda) dominerande roll. Det säger 
inte ett ord om Thatcherregeringens 
ansvar för Storbritanniens industriella 
förfall, om London Citys medansvar för 
finanskrisen eller om Camerons ansvar 
för det ökade trycket mot lönerna (det 
var trots allt Cameron som i början av 
2000-talet öppnade dörrarna för mig-
rantarbetare från Östeuropa utan att ge 
dem samma arbetsförhållanden).  Och 
inte ett ord om det faktum att det var 
den brittiska regeringen som under år-
tionden hade blockerat ens minsta ut-
veckling i riktning mot en Europeisk 
social union. Tillsammans med Frank-
rike har Storbritannien ända sedan slu-
tet av 1990-talet varit framträdande i att 
resa murar mot flyktingar, ödelägga ini-
tiativet Mare Nostrum och militarisera 
den flyktingfientliga politiken. Majori-
teten av de brittiska fackföreningarna 
och Labourpartiet gjorde inte motstånd 
mot Tories ärkekonservativa Europapo-
litik – tvärtom har den socialchauvinis-
tiska linjen ”brittiska jobb till brittiska 
arbetare” en lång tradition inom den 
brittiska arbetarklassen.

Således var dörren öppen för en ald-
rig tidigare skådad rasistisk kampanj 
som framförallt riktades mot invandra-
re från EU:s östeuropeiska länder och 
innehöll fysiska angrepp och till och 

med mord. Kampanjens grundtanke – 
att avvisa rörelsefriheten inom EU – var 
lika utbredd i Stanna kvar-kampanjen 
som i Brexit-kampanjen. Det går inte 
att förneka denna fördomsfullhet, även 
om en hel del verklig fattigdom, sociala 
farhågor och hat mot den politiska eliten 
och deras ”system” kan vara inblandad.

Förhoppningarna hos de inom vän-
stern som entusiastiskt hälsade Brex-
it som ett ”framsteg” kommer inte att 
infrias. Tories har snabbt övervunnit 
sin ledarskapskris: Cameron är bor-
ta men Tories genomgår en process av 
”UKIP-isering”. Den enda ljuspunkten 
vid horisonten är att Corbyn kanske kan 
bli kvar som partiledare, och att Skott-
land eventuellt bryter sig loss. Den an-
tikapitalistiska (och EU-fientliga) vän-
stern är långt efter och lika splittrad som 
någonsin, och oförmögen att politiskt 
utnyttja Tories ledarskapskris.

Socialchauvinism
Folkomröstningen har blottat två pro-

blem:
• För det första vilseleds vänstern av 

en felaktig frågeställning: en antikapita-
listisk vänster ska inte ”välja” mellan oli-
ka borgerliga stater, än mindre om den 
ena delen bara är ett bihang till den an-
dra. I ett imperialistiskt land som Stor-
britannien måste vänstern avslöja re-
geringens falskspel och gå mot de chau-
vinistiska stämningar som var knutna till 
högerns EU-fientliga agitation. För den 
antikapitalistiska vänstern finns huvud-
fienden i London, inte i Bryssel. Den 
behöver inte dämpa sin EU-fientliga in-
ställning, men dess viktigaste måltavla 
måste vara den egna regeringen. Istäl-
let spelade viktiga delar av den brittiska 
radikala vänstern samma spel som re-
geringen och misslyckades fullständigt. 
Vi kan vara stolta över att vår brittiska 
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sektion beslutade sig för att driva en 
kampanj som huvudsakligen riktade sig 
mot den rasistiska hysterin, även om det 
innebar att uppmana till en röst på att 
stanna kvar.

Jag hävdar inte att uppmaningen till 
en röst på att stanna kvar var den en-
da möjligheten. Jag hävdar att Lexit- 
förespråkarna inte lyckades rikta in sin 
kampanj mot hur Tories ledde folkom-
röstningen och vilka deras avsikter var. 
Därmed spelade de samma spel som  
Tories, och lade ansvaret för den socia-
la situationen hemma helt och hållet på 
EU.

• För det andra, när Brexit fick ett så 
stort samtycke i vissa arbetarmiljöer så 
uppstår frågan hur vänstern ska ta itu 
med chauvinismens intrång i arbetar-
klassen och den öppna flank det erbjud-
er högern. Det är inte bara ett brittiskt 
problem och egentligen inte något nytt. 
Vi har under lång tid sett samma sak i 
de tidigare industriregionerna i östra 
och norra Frankrike, i norra Italien, i 
Skandinavien, i Östeuropa och slut-
ligen också i Tyskland, där vi inte be-
hövde vänta på det högerextrema AfD:s 
valframgångar för att få veta att 20% av 
fackföreningarnas medlemmar sedan 
åratal är öppna för högerns paroller. Att 
extremhögern i norra Europa länder är 
starkare än i södra Europa beror delvis 
på de förstnämnda ländernas imperialis-
tiska roll: de kan erbjuda sin ”betydel-
se på den internationella scenen” som 
kompensation även för de som har det 
riktigt svårt på hemmaplan. Dessutom 
stärker en del fackliga ledningars korpo-
rativa politik arbetarklassens ideologiska 
band till sin egen borgarklass. (Det finns 
speciella skäl till extremhögerns enorma 
tillväxt i Östeuropa.)

Ett antirasistiska arbete som begrän-
sar sig till att avslöja avslöja extrem-

högerns ondska och arbetarfientlighet 
kommer inte att leda långt om det inte 
på ett framgångsrikt sätt angriper soci-
alchauvinismen inom vår egen klass.

Internationalisering
Arbetarrörelsen har svårt att svara 

på kapitalets internationalisering (och 
euro peisering).

Språksvårigheter, bristande materi-
ella medel och olika former för hur fö-
retagets anställda representeras är ofta 
hinder för omedelbara kontakter mellan 
arbetarna i olika företag i olika länder. 
För att hålla dem varaktigt levande krävs 
organisationer, och märkligt nog är det 
mycket ofta icke-statliga organisationer 
(NGO) och inte fackföreningar som 
fungerar som sådana (speciellt under 
kampen i det globala syd). Men när in-
ternationell kamp äger rum är den ofta 
ganska framgångsrik.

Fackföreningarna har förvisso byggt 
upp internationella och europeiska 
strukturer, men det är studie- eller lob-
byorganisationer. De saknar kompe-
tens att organisera arbetarkamp på egen 
hand på europeisk nivå. Fackförening-
arna är svartsjukt noga att inte förlora 
kontrollen över organiserandet av för-
hållandet mellan arbete och kapital. (Ett 
undantag är sjömännen, som oundvikli-
gen alltid har haft nätverk och har varit 
förmögna till gemensam arbetarkamp 
– följaktligen besegrade de ”hamnpa-
ketet”.)

Men genom att upprepa de möns-
ter som behövs i de enskilda länderna 
kan fackföreningarna – till skillnad från 
borgarklassen – inte bygga upp dugli-
ga europeiska strukturer jämte sina na-
tionella strukturer. Därmed spelar de 
knappt någon roll i viktiga beslut som 
Finanspakten eller Tjänstedirektivet. 
Som mest kan de organisera impone-

TS14.indb   74 2016-11-13   18:48



Vilket Europa? 75

rande demonstrationer i Bryssel. Den 
Europeiska fackföreningsfederationen 
är en lobbystruktur som inte kan tävla 
med företagarnas lobbyorganisationer. 
Vilken skillnad mot mobiliseringarna 
mot TTIP!

Innanför eller utanför?
I och med att arbetarrörelsen saknar 

en egen tyngd som skulle kunna sättas in 
för att förverkliga tankarna på ett socialt 
Europa, sträcker sig vänsterns åsikter 
från att reformera EU till att lämna EU. 
Men att bara ställa de båda mot varandra 
saknar allt socialt innehåll.

De fackföreningar som ser sig själva 
som parter på arbetsmarknaden accep-
terar de ramar som kapitalet har satt 
upp. Således vill de också förbättra EU. 
Samma sak gäller den socialdemokratis-
ka och reforminriktade vänstern: för att 
bli effektivare ser de en lösning i ökade 
juridiska befogenheter för Europapar-
lamentet och i sista hand en europeisk 
federal stat eller en europeisk republ-
ik. Mer makt till Europaparlamentet är 
egentligen inte fel även om det är tvek-
samt om en klassisk parlamentarisk de-
mokrati räcker för att ge Europas med-
borgare tillräckligt att säga till om. Men 
tanken på en europeisk centralstat som 
inte ifrågasätter sin kapitalistiska karak-
tär ligger farligt nära framtidsutsikten 
på ”Europas kärna”.

Det finns inget alternativ till att läm-
na EU. Men vart det leder beror på vem 
som står i ledningen för processen: vän-
stern eller den reaktionära högern. Om 
vänstern vill leda den måste den uppfyl-
la två krav:

• Den måste störta den härskande 
klassen från makten i sitt eget land, det 
vill säga ge klasskampen i sitt eget land 
högsta prioritet.

• Den måste kunna stöda europeiska 

sociala rörelser, inklusive arbetarkamp.
Då kommer motsatsen mellan ”in-

nan  för eller utanför” inte längre att vara 
så strikt. Ty så länge EU existerar kom-
mer det naturligtvis att vara nödvändigt 
att påverka den europeiska lagstiftning-
en och utveckla våra egna tankar om hur 
man ska bygga ett demokratiskt Europa 
som kännetecknas av social solidaritet.

Vilket sorts Europa vill vi ha?
Ett argument för att lämna EU var 

att den var odemokratisk eftersom den 
innebar ett överförande av juridiska 
befogenheter och kontrollerande funk-
tioner. Även detta är ett argument som 
inte är klasspecifikt. Det härrör från 
en uppfattning om staten som inte be-
traktar sina medborgares demokratiska 
självbestämmande som centralt, utan att 
staten ska ha sista ordet i alla frågor som 
är av övernationellt intresse. Den tyska 
konstitutionsdomstolens domar är till 
exempel präglade av denna inställning: 
det tyska parlamentet måste ha sista or-
det. Det är ingen slump att detta argu-
ment framförallt förs fram av den kon-
servativa högern – det motsvarar deras 
åsikt att staten är den centrala politiska 
huvudpersonen. Men det finns också 
förespråkare av suveränism inom vän-
stern, framförallt i Frankrike.

En socialistisk vänster har en annan 
uppfattning. De ser samhällsklasserna 
som de centrala politiska huvudper-
sonerna. Den enskilda nationalstaten 
är borgerlig med borgarklassen som 
härskande klass, och den finner sig bara 
i demokratiska satsningar så länge den 
inte tappar kontrollen över händelser-
na. Om det behövs så undergräver helt 
enkelt borgarklassen parlamentets eller 
fackföreningarnas rättigheter – till ex-
empel när de tyska parlamentsledamö-
terna tvingas in i en lagstiftningsproce-
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dur som de inte länge kan kontrollera på 
grund av informationsexplosionen och 
de snabba förhandlingarna. Borgarklas-
sen betraktar demokrati som en rättssä-
kerhet för att trygga privategendomen.

Under lång tid har det i Tyskland 
också ägt rum ett överförande av lag-
stiftningen från parlamentet till re-
geringen. Och ingen kan påstå att ”vi” 
– det vill säga parlamentsledamöterna 
(ett mycket begränsat ”vi”) – verkligen 
beslutade om EU:s räddningspaket för 
Grekland. Beslutet togs av den verkstäl-
lande makten å den härskande klassens 
vägnar. Parlamentsledamöterna tilläts 
bara nicka sitt bifall. Begreppet ”natio-
nell suveränitet” döljer detta faktum.

EU:s brist är inte att det har skett ett 
delvis överförande av suveränitet från 
nationell till europeisk nivå. Bristen är 
att detta överförande sker medvetet och 
avsiktligt på ett odemokratiskt sätt – 
med icke valda institutioner som inte är 
ansvariga inför väljarna och med ett Eu-
ropaparlament som bara är parlament 
till namnet.

De globala problem vi står inför idag 
– massarbetslöshet, svält, ökande social 
ojämlikhet inom och mellan länderna, 
klimatförändringar, flyktingvågor – är 
problem som inte längre går att lösa i 
nationell skala. Dessutom är de globa-
la resurserna ojämnt fördelade. Om vi 
inte vill att de ska erövras med hjälp av 
(strukturellt eller naket) våld så måste 
vi vara beredda att dela på dem och ta 
ett gemensamt ansvar – alltså behöver vi 
gemensamma procedurer och besluts-
strukturer på internationell (europeisk) 
nivå.

De behöver inte bara ha demokratisk 
legitimitet utan måste vara uppbyggda 
så att bara de beslut som inte kan tas på 
lägre nivå ska tas på internationell nivå. 
Och de måste vara uppbyggda på ett så-

dant sätt, att även om det är ganska lång 
väg till de internationella besluten så ska 
största möjliga antal människor kunna 
delta. Den borgerliga nationalstatens 
hittills existerande modell – den parla-
mentariska demokratin – är inte lämplig 
för det. Vi behöver en ny modell för de-
mokratiskt deltagande som stärker den 
lokala nivån och gör den internationella 
nivån mer ansvarig och överskådlig.

En sådan ”vänstermodell för närhets-
principen” skulle stödjas av en långtgå-
ende avglobalisering av produktionen, 
som återigen skulle lägga produktionen 
av samhällets välstånd så nära de som 
konsumerar välståndet som möjligt och 
i linje med deras behov och inte för att 
leva upp till aktieägarnas förväntningar. 
En decentraliserad energiförsörjning 
som till 100% grundar sig på förnyel-
sebar energi gör detta möjligt idag och 
kan skapa större självbestämmande för 
mindre samhällen.

Översättning Göran Källqvist
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August Strindberg: Maj på heden

Solen lyser på lärkväg! Hå!
Heden sträcker sig brun och dyig
Inga blomster i gräset stå,
ingen lärka hörs ännu slå,
sjön i fjärran är svart och byig
När man plöjer och sår
ifrån år till år
är väl skörden vår?
Eller är den ej?
Säj!
Nej!

Heden ligger så tunger! O!
Karlar komma med läkt och bräder,
timra, snickra, som till bro,
måla sedan med rött som blod;
rött är grundfärg, den syns och kläder!
Den är lik en schavott,
den bådar ej gott
men står där den stått.
Bådar den gott?
Säj!
Nej!
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Solen lyser på lärkväg! Hör!
Heden av kaserner är kransad,
ibland trupper man trumman rör
och trumpeten vår högtid stör – 
stora staden är väl förskansad.
Och soldater till fot
ser ut som ett hot
Är det krig eller fred,
vred
säg ut eller tig!
Det är krig!

Skaror tåga i rad! Framåt!
Röda fanor de föra!
Utan vapen och utan ståt,
ingen mäktar dem skilja åt,
ingen vågar de tysta röra!
Då höras där ord
från talarebord
ej om brand eller mord;
blott om orätt och rätt!
Rätt
vi vill ha!
Ja!
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Catherine Samary

 

Bygg kampen mot EU  
på europeisk nivå – till försvar  
för ”det gemensamma” 

Europafrågan har de senaste åren fått en central plats  

i den strategiska debatten inom den radikala vänstern 

i Europa. Contretemps-web, från vilken denna artkel är 

hämtad har publicerat ett stort antal bidrag av bland andra 

Cédric Durand (se sid 64), Stathis Kouvelakis och Panagiotis 

Sotiris som argumenterat för att den radikala vänstern 

måste bryta med EU och satsa på utträde ur euron med ett 

internationalistiskt perspektiv(1). Denna artikel av Catherine 

Samary, som också är hämtad därifrån har ett annat 

perspektiv.
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Eurogruppens grepp över Grekland 
och splittringen av Syriza efter det 
tredje och katastrofala memoran-

dum som röstades i genom i juli [2015] 
angår hela den europeiska vänstern. 
Den hotas av två självmordsinriktade 
attityder: antingen att underkasta sig 
den politik Eurogruppen driver utifrån 
uppfattningen att euron är något cen-
tralt (och där allt tal om utträde avvi-
sas) eller inriktningen på nationalistiska 
fronter med den främlingsfientliga ex-
tremhögern på grundval av en gemen-
sam, negativ, syn på euron (utträde till 
varje pris).

Utträde ur euron som generallinje - 
också när man vill framställa den som 
”internationalistisk” - innebär att man 
avstår från kamp inom/mot EU även 
när det är möjligt att bekämpa en nyko-
lonial konsolidering av Eurogruppen.

Tsipras kunde utnyttja kraften i pro-
testen i grekernas nej (OXI) genom att 
framställa sitt agerande som motstånd 
mot Eurogruppen. 

Att ta avstånd från deras memoran-
dum, de krafter som drivit igenom det 
– oavsett vilka de är – och all åtstram-
ningspolitik det kommer att leda till, ut-
gör, tillsammans med kravet på flykting-
mottagande, den arena polariseringen i 
strategisk mening utspelar sig på i natio-
nell skala och på europeisk nivå. 

Fronter inom och mot EU, för ett an-
nat Europa, är nödvändiga om man vill 
göra såväl nationell som internationalis-
tisk kamp effektiv – alltifrån protester 
mot TTIP (Transatlantiska partnerska-
pet för handel och investeringar) till kli-
matkonferenser, motstånd mot alla for-
mer av rasism och mot idéer om ”krig 
mellan civilisationerna”.

För att kunna föra dessa strider är det 
av största vikt att bygga upp en gemen-
sam demokratisk europeisk sfär mot al-

la former av förtryck och till försvar för 
”det gemensamma” som det tjugoförsta 
århundradets kapitalism för ett socialt 
krig mot i syfte att kunna privatisera 
och riva ned. Med utgångspunkt i vad 
EU har gemensamt med den globala ka-
pitalismen.

När Margaret Thatcher lanserade pa-
rollen ”TINA” – There Is No Alternati-
ve – skedde det efter den kris världsord-
ningen hamnat i på 1970-talet. Slagor-
det har därefter ständigt upprepats och 
hamrats in i det allmänna medvetandet 
och av de dominerande medierna. Där 
ges inga andra alternativ än att skära ned 
de sociala utgifterna, som pekas ut som 
orsak till den offentliga skuldsättningen. 
Där ges inget annat alternativ än att pri-
vatisera företag och offentlig service för 
att kunna få bukt med skuldsättningen. 
Där ges inget annat alternativ än att göra 
slut på ”stelbentheten” på arbetsmark-
naden, med dess sociala skyddsnät, om 
man ska kunna ”hävda sig i konkurren-
sen”. Där ges inget annat sätt att minska 
arbetslösheten än att göra det enklare att 
avskeda, skapa osäkra anställningar och 
öka antalet ”fattiga arbetare”.

Denna ångvält är djupt anti-demo-
kratisk för att den är djupt anti-social.

Innan ”ordo-liberalismen” (av tyskt 
snitt eller inte) krävde att europeiska 
konstitutioner och fördrag skulle förses 
med ”gyllene regler” om ”fri och oreg-
lerad konkurrens” och åtstramningspo-
litik, hade nyliberalismen redan inlett 
kampen för marknaden mot staten. (2)

 Programmet genomdrevs av länder 
som gått från välfärdsstat till nylibera-
lism. Och den fas som inleddes 1980 
innebar att de stater som gick i spetsen 
för denna utveckling dessutom kunde 
luta sig mot finansiella institutioner för 
globalisering – i första hand Interna-
tionella valutafonden (IMF) – för att få  
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igenom sin egen politik med nya ”reg-
ler” och ”strukturell anpassningspoli-
tik”, av exakt samma slag som Grekland 
nu påtvingats. De svårigheter världhan-
delsorganisationen WTO hamnade i 
fick samma stater att kraftigt utöka an-
talet hemliga förhandlingar om frihan-
delsavtal med syfte att skydda multina-
tionella företag mot alla former av pro-
tester och mot nationella skyddsmurar 
runt den offentliga sektorn och miljön 
– som de krav som TAFTA [Transatlan-
tiska frihandelsområdet] nu försöker på-
tvinga EU ... Och det är den ohämma-
de kapitalistiska ackumulationens logik 
som förhindrar all seriös, alltså politisk, 
behandling av den klimatkris som hotar 
planeten – något som framgick vid kli-
matkonferensen COP21 i Paris.

Detta ”det finns inga andra alterna-
tiv” – det TINA, som EU vill inrista i 
marmor i sina fördrag är således helt 
klart en integrerad del av den nya glo-
baliserade finanskapitalismen, och man 
tänker inte tillåta att någon ifrågasätter 
den. 

Denna radikalism är kopplad till ett i 
bokstavlig mening kontrarevolutionärt 
”Aldrig mera detta”, alltså den kris som 
uppstod inom det kapitalistiska ”världs-
system”, som på 1970-talet inte bara 
hotades av en ”klassisk” profitkris, utan 
även av att alla dominanssystem började 
ifrågasättas runt om i världen. 

Det var i centrum av denna kapita-
lism, i Storbritannien och USA, i det 
gamla Europa, som en veritabel social 
krigföring därefter påbörjades för att 
bryta sönder de styrkeförhållanden, som 
tidigare kamp skapat och göra slut på 
”det korta sovjetseklet” – för att använ-
da historikern Moshe Lewins begrepp.

Vi kan se hur kraftigt dessa sociala 
och ideologiska attacker tilltog efter den 
tyska återföreningen och slutet på den 

bipolära världen. Den nyliberala ideolo-
gin, som ger de arbetslösa, de fattiga och 
bidragstagarna skulden för arbetslöshe-
ten, har stärkts genom försök att beskri-
va alla tidigare revolutioner som något 
kriminellt (eller reducerade till Gulag). 

Detta underlättades inte minst av den 
repression de ”kommunister” som satt 
vid makten riktade mot Pragvåren 1968 
och Solidarnosc i Polen 1980 eller mot 
den folkliga proteströrelsen på Tienan-
mentorget i Kina 1989. Och återinfö-
randet av kapitalism fick sedan stöd av 
en majoritet av tidigare kommunistiska 
ledare, som anammade privatisering-
ar och integration i den kapitalistiska 
världsordningen. 

Samma skeva bild har också givits av 
socialdemokratins omvandling i nyli-
beral riktning och har fortsatt att skapa 
förvirring i folks hjärnor.

Allt detta innebär inte på något sätt 
att ”Historien nått sitt slut”. Men styr-
keförhållandena har förändrats och ny-
liberal ideologi har trängt in i tänkandet 
utan några tydliga alternativ. Det är ock-
så skälet till att vi måste utgå från vad 
som ännu lever starkt i folks medvetan-
de: kraven på värdighet, på social rättvi-
sa, tillgång till rättigheter som erövrats 
på 1900-talet och som ifrågasätts av ka-
pitalismen på 2000-talet.

Alla de stora demokratiska uppror 
som bröt ut i de länder som en gång 
åberopat sig på kommunismen – DDR, 
Polen, Ungern, Tjeckoslovakien - för-
sökte i praktiken minska klyftan mellan 
socialismens löften och verkligheten. 
Men från 1989/91 har befolkningen där 
hamnat i en betydligt större klyfta mel-
lan den globaliserade kapitalismens tal 
om ”frihet” och ”effektivitet” och den 
sociala katastrof den lett till, och dess-
utom en ”demokrati” med maktväxling 
men utan några verkliga alternativ.
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 Vikten av en konkret kritik av EU
En monetär union på kapitalistisk 

grundval mellan länder på olika ut-
vecklingsnivå, och utan balans i bud-
getfrågor, leder till en fördjupning av 
ojämlika förhållanden, och det gäller 
också för EU. Tvärtemot vad som ofta 
sägs var detta en allmän uppfattning in-
om EG ända fram till förhandlingarna 
om Maastrichtavtalet. ”De europeiska 
strukturfonderna”, som tillsammans 
med den gemensamma jordbrukspoliti-
ken utgör huvuddelen av EU:s budget 
infördes och utvecklades för att minska 
de växande klyftorna efter de första ut-
vidgningarna av antalet medlemsländer 
(först 1975, sedan under 1980-talet och 
början av 1990-talet). Det rörde sig om 
regioner med en BNP lägre än två tred-
jedelar av genomsnittlig BNP inom EG. 
I början av 1990-talet kompletterades 
detta med ”sammanhållningsfonder” 
för länder som låg under genomsnitt-
lig BNP inom Unionen (vid den tiden 
”PIGS”: Portugal, Irland, Grekland 
och Spanien) för att underlätta deras in-
tegration i en gemensam marknad och 
monetär union. Men fyra omständig-
heter påverkade omfördelningseffekten 
av strukturfonderna:

• Den roll som spelades av de med-
lemsstater som förvaltade dessa fonder 
och dessa länders ekonomiska politik, 
skattepolitik och budgetpolitik efter den 
nyliberala vändningen. Följden blev en 
ökning av ekonomiska och sociala klyf-
tor inom varje land där de mest lyckligt 
lottade regionerna gynnades.

• Nivån på Europabudgeten. Under 
förhandlingarna om ”Agenda 2000”, en 
sjuårig budgetplan, sattes ett tak för den 
– efter påtryckningar av den fransk-tys-
ka ledningen – på maximalt cirka en 
procent av EU:s BNP. Samtidigt pla-
nerades för integration av tio nya länder 

från Central- och Östeuropa under åren 
2004–2007, där samtliga hade rätt till 
de europeiska fonderna. ”Godbitarna” 
i Europabudgeten minskades således 
medan nya medlemsländer ledde till 
ökade klyftor.

• Kriterierna för fördelningen av den-
na ”godbit” har också förändrats: först 
genom att ge mindre till de nya med-
lemsländerna från Östeuropa än vad 
länderna i Sydeuropa fått. Sedan, för 
att öka nivån på likabehandling, inför-
des nya regler för ”effektivitet” vid för-
delningen av fonderna, vilket innebar att 
ju mer resurser man hade desto större 
var möjligheterna att få stöd. Detta led-
de till att skillnaderna ökade ytterligare. 

• Slutligen förstärkte Maastrichtav-
talet svagheterna i omfördelningen av 
”godbitarna” i budgeten genom bristen 
på mekanismer för solidaritet mellan 
medlemsstaterna å ena sidan och Euro-
peiska centralbanken och medlemmar-
na av den ekonomiska och monetära 
unionen (EMU) å den andra i samband 
med kriser. Dessa ”kriterier” hade va-
rit villkoret för att Tyskland skulle avstå 
från D-marken - men alla de mäktigare 
länderna inom EU godkände denna åt-
stramningspolitik, som de kunde huka 
sig bakom när arbetarna i de egna län-
derna blev missnöjda.

Men om Europabudgeten inte gjorde 
det möjligt att minska klyftorna var det 
en svaghet som inte fanns inskriven i de 
ursprungliga medlemsfördragen. Det 
handlade om ett medvetet val när det 
kalla kriget var över. Före den tyska åter-
föreningen hade det gällt att förankra de 
länder i Sydeuropa som störtat sina dik-
taturer i ett kapitalistiskt Europa - inför 
risken för fler Nejlikerevolutioner som 
i Portugal. Genom att ge fonderna mer 
resurser antogs då budgetar som påmin-
de om Marshallplanen.
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Ur den synvinkeln handlade EMU:s 
”brister” för övrigt inte om några ”miss-
tag”. Det var i stället beslut präglade av 
det politiska läget, styrkeförhållandena 
efter den tyska återföreningen och den 
nyliberala vändning som ledde till pri-
vatiseringar. Dessa reformer hade ge-
nomförts i det som en gång varit DDR 
med metoder som senare skulle fungera 
som inspirationskälla för den nykolonia-
la makt som idag upprättats i Grekland.

Tyskarna får själv reda ut vad man 
vunnit eller förlorat, men klyftorna vad 
gäller arbetslöshet och levnadsnivå är 
avsevärda mellan befolkningen ”i öst” 
och resten av landet, och den ”ostalgi” 
som kommer till uttryck handlar inte 
om någon längtan efter de gamla fäng-
elserna.(3) Med andra ord, om åtskilliga 
av EU:s drag påminner om nyliberal 
kapitalism ingår de i ett specifikt his-
toriskt sammanhang, som bl a präglas 
av de båda världskrigen och därefter 
det kalla kriget och de ogenomskinliga 
händelserna 1989/1991. Men den ny-
liberala vändning som präglar EU står 
i motsättning till de politiska löften om 
omfördelning som varit så lockande för 
Sydeuropa. Euron är inte någon ”in-
karnation” av nyliberalismen: samma 
politik hade införts på det sociala planet 
inom EU även den förutan. På samma 
sätt satsades i början av 2000-talet på en 
politik med omfattande lån till en rän-
ta som inledningsvis verkade lockande 
(på grund av olika tekniska och mone-
tära arrangemang), vilket orsakade en 
bubbla på fastighetsmarknaden i USA 
(med dollar), i Kroatien (utan euro) och 
i Spanien (med euro). Eller också ledde 
den till en ”efterfrågechock” som i de 
baltiska staterna (utan euro vid den ti-
den) eller i Grekland (med euro). Gör 
man en fetisch av euron missar man en 
rad andra orsaker. Men sättet att an-

vända euron går att kritisera på ett kon-
kret sätt med hänvisning till löftena om 
”konvergens” eller rent av en ”social 
modell för Europa” och jämlikhet mel-
lan dess medlemmar. Här gäller det att 
ta itu med de motsättningar som käns-
lan av bristande legitimitet lett till. Det 
handlar om att genom proteströrelser 
och folkligt missnöje ifrågasätta olika 
fördrag och den förhärskande logiken 
och där den grundläggande frågan är: 
Vad skall EU och Euron vara bra för?

Förhandlingarna i Maastricht, som 
ledde till skapandet av EU, var inga-
lunda något rätlinjigt eller välgjort ar-
bete, utan skedde i samband med två 
oförutsedda chockvågor: den tyska 
återföreningen och att en omfattande 
spekulationsvåg spräckte det europeis-
ka monetära system (EMS) som utgick 
från en gemensam valuta. Överenskom-
melsen 1992 försökte på ett haltande sätt 
att komma med svar på flera problem: 
att få ett slut på marknadens intensiva 
spekulation mot valutorna inom EMS 
samtidigt som man gav lättnader åt 
dollarn, vidare siktade man in sig på att 
”få igenom” en nyliberal social politik 
på en kontinent där motståndet fort-
farande var starkt, samt slutligen – för 
Frankrike under Mitterrand – att till 
varje pris inlemma ett enat Tyskland i 
det europeiska projektet – i ett läge när 
USA lade tonvikten på Nato. Inget av 
detta var särskilt stabilt och än mindre 
genomfördes det på något demokratiskt 
sätt. Allt handlade om en socialt aggres-
siv politik från de härskande klasserna. 
Men det gav en ny och ”politiskt” spe-
cifik inriktning på Europabygget. Kri-
sen 2008-2009 avslöjade all obalans och 
alla svagheter med EMU – som hade 
kunnat spricka. De härskande klasser-
na gjorde då bedömningen att de hade 
mer att förlora än att vinna på något så-
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dant. Men den europeiska ”federalism” 
som i en hast stärktes, och som en del 
gladde sig åt som ”steg i rätt riktning” 
mot ”mer Europa”, måste avvisas i al-
la sina anti-demokratiska och illegala 
aspekter, även utifrån fördragstexter-
na. Det sätt Grekland sattes under för-
myndarskap på och för övrigt också den 
roll Eurogruppen (informell och under 
tysk hegemoni) spelade under pseudo- 
förhandlingarna med regeringen Tsi-
pras, utgör illustrationer av den kraftigt 
ökande makten hos icke valda organ och 
vidden av ny lagstiftning inom EU på 
grund av krisen. Parlamentens själv-
ständighet i budgetfrågor inskränktes 
i syfte att riva ned det som återstod av 
”den sociala modellen i Europa”, allt ut-
an legitimitet eller stöd i lagarna. För-
slaget – som kom från François Hollan-
de – om att skapa en ”regering” inom 
eurozonen (för att ersätta den informel-
la Eurogruppen) skulle bara befästa de 
oacceptabla rättigheter som en grupp 
medlemmar av EU tillskansat sig för 
att få bestämma över andras väl och ve 
– till och med genom att hota dem med 
uteslutning, trots att detta alls inte finns 
inskrivet i fördragen.

Kort sagt har EU skapat hinder för 
de krafter, som motsätter sig de mål som 
drivits igenom uppifrån. Det är inte ”re-
formerbart” och måste ifrågasättas. Är 
ett utträde ur euron en lösning? Och det 
grekiska exemplet slutet – eller början – 
på en ny fas av protester inom EU, mot 
dess institutioner och politik?

Är utträde det enda eller
bästa sättet att ifrågasätta EU?
Frédéric Lordon och Cédric Durand, 

liksom en stor del av vänstern inom Sy-
riza, trummar på om att ”euron i grun-
den förbjuder all tänkbar progressiv 
politik”. (4) De försvarar en strategi som 

går ut på att lämna euron - och miss-
lyckandet för Syriza utgör enligt deras 
uppfattning bara en bekräftelse på det-
ta. Gentemot den kraftiga åtstramning 
och den obalans som en enad monetär 
politik leder till inom ett heterogent 
och icke demokratiskt område (vilket är 
sant) förespråkar de att mans ska åter-
erövra suveräniteten över de nationella 
valutorna och nationalstaternas demo-
kratiska möjligheter. En del av dem som 
delar denna bedömning, som Jacques 
Sapir, anser att det gäller att vara konse-
kvent och också gå med på att bygga ge-
mensamma fronter med extremhögern 
för utträde - i synnerhet som Front na-
tional ”har förändrats”. Den hållningen 
avvisas av de flesta av de vänsterinrik-
tade utträdesanhängarna, som Frédéric 
Lordon (5). Han och Cédric Durand, och 
flera andra i deras närhet, försvarar en 
internationalism, som vi ska återkomma 
till. Logiken i ett utträde som ”general-
linje” blir att avstå från konkreta strider 
inom EU och följden bara två alterna-
tiv: underkasta sig (och stanna kvar i eu-
ron) eller lämna euron, och smita undan 
kampen inom/mot EU. 

Men att ha utträde som agitatorisk 
huvudaxel är ingen entydig linje. Ba-
ra genom en konkret analys går det att 
avgöra om ett utträde är ”en plan B”, 
som syftar till att skydda en progressiv 
utveckling av den sociala och politiska 
kampen (som OXI i Grekland) mot att 
kvävas av eurogruppen, eller om den 
kommer att domineras eller genomdri-
vas av reaktionära krafter. Vad skulle vi 
ha att vinna på att en högermajoritet 
vill ha utträde? Klart är att allt socialt 
och demokratiskt motstånd mot den rå-
dande politiken skulle hamna i konflikt 
med EU:s fördrag och institutioner, 
och exemplet Grekland bekräftar att till 
och med försvar av elementära rättig-
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heter innebär konfrontation med mot-
ståndaren – och att vi måste förbereda 
oss på det. Något som Syriza inte gjorde 
i hopp om att det skulle gå att hitta ”en 
bra kompromiss”. Här finns lärdomar 
att göra. Men insikter om den verkliga 
karaktären av ”pseudo-förhandlingar-
na” leder inte till någon allmän strategi 
för utträde och för övrigt inte heller till 
att avstå från de pedagogiska lärdomar-
na av förhandlingar; att offentliggöra de 
villkor kreditgivarna och de domineran-
de makthavarna satt upp vore i sig ”ett 
brott mot de institutionella reglerna” i 
syfte att förändra styrkeförhållandena. 
En sådan hållning är jämförbar med 
medborgargranskning av den offent-
liga skuldsättningen i ett läge där nyli-
beral ideologi härskar. Det gäller att klä 
av dem och avslöja deras lögner, stöd-
ja sig på de demokratiska och sociala 
rättigheterna mot de privata intressen 
som döljer sig bakom argument om ”åt-
stramningar” och disciplin, stärka den 
demokratiska legitimiteten hos folkval-
da som står för ett program, inte bara 
gentemot sina väljare – utan också med 
hänvisning till vad som är avgörande för 
Europa. Detta påbörjade Syriza – och 
det är inte något avslutat om vi betän-
ker vad Yanis Varoufakis sagt: ”Före 
valet den 25 januari 2015 sade vi och 
Alexis Tsipras till omvärlden:’Det som 
påbörjats i Grekland kommer att spri-
da sig över Europa’ …Vårt slagord var: 
’Vi återtar makten i Grekland. Vi tänker 
förändra Europa!’ Efter kapitulationen 
i juli var min naturliga slutsats att efter 
grekernas nederlag, besegrade men inte 
kuvade, är tiden mogen att åter sprida 
budskapet från våren i Aten, som redan 
’smittat ner’ många i Europa, och föra 
ut det överallt, från Helsingfors till Por-
to, från Belfast ända till Kreta” (6), en in-
ställning som också återfinns i det kol-

lektiva verket ”Vad bör göras av Europa? 
Olydnad för att bygga upp något nytt” 
- som måste diskuteras och preciseras. 
Stämningarna från ”OXI” mot åtstram-
ningarna är inte bortglömda. Det gäller 
att lägga beslag på den demokratiska le-
gitimiteten, mot icke folkvalda maktha-
vare inom EU och det sociala krig som 
pågår. Denna hållning strider inte bara 
radikalt mot all underkastelse under 
Eurogruppens diktat, utan också mot 
idén om ett allmänt utträde grundat på 
uppfattningen att det skulle vara ett vill-
kor för all progressiv kamp. Det innebär 
försvarskamp mot all utpressning från 
Eurogruppen genom gemensamma ak-
tioner, som ju föreslogs i Grekland, men 
som inte sattes i verket (eller för sent 
och under besvärliga omständigheter), 
exempelvis kontroll av banker och kapi-
talrörelser, förberedelser för en parallell 
valuta och, som första åtgärd, att ställa 
in avbetalningar på skulderna. Förslaget 
om ”en fiskal valuta” som skulle begrän-
sa beroendet av euron och världsmark-
naden, skulle kunna bana väg för ett 
alternativ till det europeiska monetära 
systemet där eurons funktionssätt om-
vandlas, men skulle också kunna inne-
bära provisoriska former för motstånd. 
Nät av solidaritet på olika nivåer, med 
företrädare för jordbruk, småföretagare, 
tjänstesektorn – och självstyrande häl-
socentraler eller skolor – bör inlemmas 
i solidaritetsnäten med provisoriska re-
surser för finansiering och distribution. 
Med stöd av nätverk på europeisk nivå 
kunde de etablera sig i Grekland och 
på andra håll för en strategi som går ut 
på motstånd på flera fronter: mot tryck 
utifrån, från Eurogruppen och världs-
marknaden, mot den inhemska oligar-
kin och dess arméer, och mot rasismen 
(som exkluderar, som Gyllene gryning) 
och för solidaritet med ”icke greker”. 
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Gemensamma strategier i de mest sår-
bara länderna ”i periferin” kan med 
rätta debatteras och planeras. Även om 
man måste kritisera ”det fransk-tyska 
tandemets” dominans och allt det som 
handlar om att dominera ”Europabyg-
get”, utgör förvisso framställningen av 
problemen i termer av periferi/centrum 
(eller som ”nykolonialism”) en avspeg-
ling av något verkligt upplevt, men kan-
ske inte helt adekvat när det gäller att 
lyfta fram den folkvilja, som helt uppen-
bart siktar på betydligt mer än ”att säga 
nej till euron”, och som ytterst måste ta 
itu med och bekämpa själva kärnan i det 
”ordoliberala” projektet.

Det är betecknande att den radikala 
vänstern i jakten på en strategi för ”pe-
riferierna” står inför dubbla önskningar 
från grekerna (eller befolkningen i an-
dra ”periferier” som Portugal) om att ha 
kvar euron – men inte godta den politik 
som råder. Handlar det om att de do-
minerade är ”alienerade”? Eller brister 
i pedagogiken från förespråkarna för ut-
träde? Eller rädsla för ett hopp ut i ”det 
okända”, som ett utträde kan innebära? 
Eller uttryck för två tungt vägande ar-
gument. Det första att euron skulle vara 
förbehållen de rikaste avslöjar ett djupt 
icke egalitärt synsätt med risk för att de 
som står utanför skulle bli än mer ”pe-
rifera” eller tvingade till utträde. Med 
andra ord, att ha kvar euron innebär 
också ett krav på jämlikhet. Det andra 
argumentet är att ingen valuta i världen 
någonsin har förhindrat olika politiska 
lösningar – eller rent av en systemför-
ändring. Varför skulle det då vara omöj-
ligt att ta strid för en annan politik, med 
euron? Och vilka är förresten ”perife-
rierna” enligt måttstocken ”centrum/
periferi”? Behöver ”periferierna” en 
särskilt utträdesstrategi? Spanien är 
klart viktigare än Grekland. Och var ska 

Italien placeras? Och bör strategierna 
för motstånd i Sydeuropa även försöka 
dra med sig invånarna i länderna i ”cen-
trum” - dvs ”det historiska hjärtat” av 
det som en gång var EEC? Vilket ansvar 
skulle då en stark vänster i Tyskland och 
Frankrike ha? Ska vi förorda att vi ska 
försöka återvinna ”vår” suveränitet och 
”vår valuta”? Eller fördöma behand-
lingen av Grekland och poängtera hur 
mycket de avgörande frågorna (demo-
kratiska och sociala) är gemensamma 
för invånarna inom EU?

De ”anti-koloniala” reaktioner som 
riktas mot Tyskland, när det gäller lan-
dets dominerande ställning och de tyska 
ledarnas agerande inom Eurogruppen, 
innebär en dubbel fälla: den blundar 
för hur mycket de härskande klasserna 
på andra håll inom EU har gemensamt 
med de härskande i Tyskland, inklusi-
ve de i ”periferin” och inte minst den 
grekiska oligarkin – ett sådant synsätt 
innebär helt logiskt att klassmotsätt-
ningarna i Grekland suddas ut till för-
mån för en ”nationell allians”, som får 
heta ”anti-kolonial”. 

På samma gång glöms att det socia-
la krig som EU:s institutioner bedriver 
(med eller utan euro och i global kapi-
talistisk skala) syftar till att riva sönder 
de sista existerande sociala skyddsnäten 
i länderna i centrum: de institutioner 
och metoder som främst tyska politiker 
inom Eurogruppen tillfogat Grekland 
har redan använts ... mot befolkningen i 
det forna DDR (7): och samma sorts soci-
ala krigföring som Grekland drabbats av 
har massan av tyska arbetare utsatts för i 
specifika former, som Hartzlagarna och 
sänkta löner under hot om utlokalise-
ringar av företag. Enligt Yanis Varoufa-
kis är [den tyske finansminstern] doktor 
Schäubles verkliga måltavla i attackerna 
på Syriza i själva verket välfärdsstaten i 

TS14.indb   87 2016-11-13   18:48



88 Catherine Samary

Frankrike – och handlade det inte i för-
sta hand till och med om en åtstram-
ningspolitik i Tyskland självt?

Det handlar inte om att komma med 
några pekpinnar i ett läge då hela den 
europeiska vänstern står inför en situ-
ation utan motstycke och ingen sitter 
på någon ”universalnyckel” till lösning. 
Men det är inte säkert att lägga tyngd-
punkten på att återinföra nationella 
valutor vore ”enklare”, och framför 
allt tydligare och lättare att mobilisera 
kring, än att kämpa för andra mänskli-
ga och sociala villkor från Tyskland till 
Grekland över Slovenien eller Polen.

Vad står på spel i Europa, 
strategiskt, demokratiskt 
– internationalistiskt
Utöver kritiken av EU hävdar flera 

debattörer inom vänstern att Syrizas 
nederlag måste innebära slutet på alla 
”illusioner”, inte bara ”naiv” europa-
vänlighet (vilket vore önskvärt) utan 
också alternativa lösningar på Europe-
isk nivå. Frédéric Lordon kritiserar de 
senare och ifrågasätter deras interna-
tionalism.(7) Han, Cédric Durand, Raz-
mig Keucheyan och Stathis Kouvelakis 
anser sig ha fångat in ”internationalis-
mens verkliga natur” med sin kritik av 
”europeismen”. I sina analyser talar de 
(med rätta) om hur kapitalet omgestal-
tar utrymmet till sin egen fördel: ”de 
härskande klassernas internationalism 
breder idag ut sig på nationalstatens be-
kostnad. En sann internationalism från 
de förtrycktas sida skulle då gå ut på att 
krossa de internationella klassbojorna 
och på nytt kämpa för nationalstaten. 
Europa är varken en sammanhängande 
enhet på det ekonomiska planet (vilket 
framgått av krisen), än mindre något 
kulturellt homogent område. (...) Att 
bryta med Europa för att kunna vakna 

upp ur den nyliberala mardrömmen: 
kanske är det vad en verklig internatio-
nalism går ut på”, skriver de.

Med andra ord borde vi ta upp den 
nationella kampens fackla (mot extrem-
högern) samtidigt som vi direkt engage-
rar oss i internationalistisk kamp, men 
utan specifik europeisk karaktär.

Utan att kunna gå närmare in på dem 
ser vi flera invändningar mot denna ana-
lys om vi utgår från vad vi är eniga om, 
men som polemiken kan skymma. 

Ingen har sagt att nationell kamp ska 
sättas inom parentes. Och det är korrekt 
att extremhögern inte får ges ensamrätt 
på radikal kritik av de europeiska för-
dragen och nykolonialt agerande av icke 
valda institutioner. 

Det är också rätt att det Europa vi 
eftersträvar bara blir meningsfullt om 
folkens suveränitet och jämställdhet 
erkänns. Men detta räcker inte för att 
klargöra det som står på spel. Förutom 
det faktum att kulturell (och språklig) 
mångfald inte utgör något absolut hin-
der för framväxten av mångnationella 
kulturella gemenskaper med gemen-
samma intressen, låter det i ett läge då 
kapitalet är på väg in i en intensiv globa-
lisering, inte helt övertygande att avstå 
från att försöka upprätta andra makt-
former och motstånd på de olika nivåer, 
där kapitalet utövar sin bestämmande-
rätt. Och långt ifrån att ”spränga” na-
tionalstaten i bitar uttrycker också det 
europeiska kapitalet sin bestämmande-
rätt på nationell och internationellt nivå 
via Europa. 

Det går inte att nonchalera de viktiga 
strategiska frågor, där den europeiska 
”nivån” – politiskt – är avgörande: från 
det transatlantiska frihandelsavtalet till 
klimatkrisen eller de stora internatio-
nella konflikterna. Men först och främst 
skulle motstånd mot den ekonomiska 
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globaliseringen och konkurrensen i själ-
va verket ”gå lättare” om vi tog kontroll 
över den europeiska nivån. 

”Altereuropeismen” är inte någon 
”abstrakt internationalism” (som är ute 
efter att göra euron till någon fetisch i 
positiv mening), som står i motsättning 
till kamp på det nationella planet och fö-
respråkar solidaritetsyttringar som skul-
le upphöra vid EU:s gränser. Den siktar 
på att göra olika former av nationell och 
global kamp (idag organiskt beroende av 
varandra) mer effektiv och konsekvent 
genom att verka på en betydelsefull mel-
lanliggande nivå. Det är framför allt på 
den nivån som det är möjligt, och måste 
vara det, att ta strid för jämlikheten mel-
lan innevånarna i olika länder och deras 
rätt till självbestämmande – mot alla 
stormakter inom EU i synnerhet. 

Oavsett om det handlar om beslut 
på europeisk nivå eller internationella 
förhandlingar har ledarna för olika sta-
ter maktbefogenheter och ansvar – och 
måste därför kontrolleras på nationell 
och europeisk nivå genom kritik av par-
lamentens roll och sätt att fungera.

Det är omöjligt att förutse scenarion 
för ”en kris” i Europa, vad som skulle 
bli ”tändsatsen”. Men vad som är säkert 
är att nya generationer kommer att va-
ra i centrum av dessa kriser, de som är 
de största anhängarna av fri rörlighet i 
Europa inom ramen för en mångfald av 
språk och kulturer, som hämtat näring 
ur proteströrelser som ”Los indigna-
dos” och är kritiskt inställda till bristen 
på innehåll i den representativa demo-
kratin. Detta gäller på europeisk nivå, 
men även på nationell. 

Frågan om demokratin är central 
och går idag inte att pressa samman till 
nationell nivå. Att avstå från en kamp 
på europeisk nivå är liktydigt med att 
blunda för det verkliga innehållet i de 

konflikter om färdriktningen som på-
gått inom de härskande klasserna un-
der varje fas i det förflutna och idag. 
Om det så handlat om synen på rela-
tionerna till Sovjetunionen (och idag 
till Putins Ryssland eller Kina), rela-
tionerna till Nato och till USA, eller 
varför inte synen på statens roll, valu-
tor och marknaden – med andra ord, de  
europeiska institutionerna.

Ta kamp mot EU 
på en gemensam europeisk nivå
Det får accepteras som ett faktum, 

utifrån de olika förhållningssätt/si-
tuationer, som för närvarande råder 
om EU, att frågan står: lämna det eller 
stanna kvar. De dominerande krafterna 
inom EU har egna villkor, i mångt och 
mycket helt godtyckliga, för anslutning. 
Vi som befinner oss innanför EU mås-
te kritisera både dessa kriterier och alla 
former av vetorätt mot nya medlemmar 
av unionen som baseras på kultur eller 
fattigdom. EU har infört egna normer 
mot angränsande länder (som ligger 
mellan EU och Ryssland) som Ukraina 
(eller länder på andra sidan Medelhavet) 
i form av ”avtal om full och fördjupad 
frihandel” (sic!), som är socialt destruk-
tiva och som inte innehåller någon av de 
rättigheter som medlemsländerna i varje 
fall formellt tillerkänns. Vi inser att en 
anslutning kan framstå som lockande, 
i synnerhet som de mest EU-fientliga 
krafterna är djupt främlingsfientliga 
och/eller ultra-liberala (mot ”politby-
rån i Bryssel”) och fördömer europeisk 
lagstiftning som allt för ”överbeskyd-
dande”. Anslutning till EU måste vara 
en demokratisk rättighet (mot allt tal om 
vetorätt baserad på kultur eller fattig-
dom) – liksom möjligheten till utträde. 
Det är inget enkelt val. Det handlar om 
att ta ställning till de minst dåliga möj-
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ligheterna att göra motstånd mot den 
rådande åtstramningspolitiken. 

Det brådskar med att bygga upp en 
politisk europeisk sfär, som inte är fast-
låst i konstgjorda gränser och institu-
tioner inom eurozonen, eller EU för 
den delen. Dess uppgift skulle vara att 
stimulera framväxten av motverkande 
maktorgan gentemot EU och all makt 
av statlig eller internationell karaktär, 
vara ett forum för ett pluralistiskt utar-
betande av skisser till ett annat Europa, 
till försvar av demokratiska och sociala 
rättigheter, mot alla former av främ-
lingsfientlighet, en kritik av EU:s sätt 
att fungera och av dess internationella 
relationer. 

Det skulle där gå att sprida och ”euro-
peisera” de mest populära nationella in-
itiativen: alltifrån de stora ”flodvågor-
na” (färgstarka mobiliseringar i olika 
frågor som hälsovård, utbildning, osv.) 
i Spanien, till protester mot bankernas 
förgiftade krediter och mot utvisning-
ar – med ”ett tak är en rättighet” som 
paroll – och ”medborgarförsamlingar” 
där gemensamma krav utarbetas, som i 
Bosnien våren 2014. Europeiska ”mar-
scher” har börjat organiseras och kan bli 
större. Det är helt nödvändigt att stödja 
Alexis Tsipras krav på en europeisk kon-
ferens om skuldfrågan – och organisera 
den på ett självständigt sätt med sprid-
ning av det arbete som utförts av Kom-
mittén för sanningen om den grekiska 
skulden (8) där man fördömer det sätt 
gemensamma rättigheter och tillgångar 
sålts ut på av oligarkierna i Grekland, 
Tyskland och Frankrike. 

Det är viktigt att fackföreningar och 
politiska organisationer arbetar för att 
sprida och utveckla aktioner över na-
tionsgränserna. Det är det legitima och 
folkliga i lokalt förankrade kampanjer, 
som getts spridning och stärkts och som 

kommer att göra det möjligt att vinna 
stöd för de stora demokratiska omvälv-
ningar, som inte går att förutse, med sik-
te på ett annat Europa - och en annan 
värld.

Översättning: Björn Erik Rosin

Noter

1 Se www.contretemps.eu/interventions

2 Ordoliberalism är en liberal strömning med ur-
sprung i Tyskland, som spelat stor roll i utformningen 
av EU. En utgångspunkt för ordoliberalismen är att 
konkurrensen sätts ur spel på oreglerade marknader. 
Därför behövs en statsmakt som ingriper, som ser till 
att sunda konkurrensförhållanden råder. Ordolibera-
lism har också kallats ”liberal konservatism”, ö.a

3 Se http://www.theguardian.com/commentist-
free/2009/nov/08/1989-berlin-wall

4 Se ”La gauche et l´euro, liquider, reconstruire, 
http://blog.mondediplo.net/2015-07-18-La-gauche-
et-l-euro-liquider-reconstruire

5 Se Cédric Durand http://www.contretemps.eu/
interventions/fin-leurope. Begreppet Europa är vagt 
där. Texten blandar friskt euforiska visioner av EU 
med slutet för EU självt (medan det haltande ”kejsar-
snitt” han beskriver likväl har tendens att stärkas). 
Han tar inte upp projekt som siktar på att försätta 
EU i kris för att kunna omskapa Europa - författarens 
uppfattning är ju att ”det måste göras slut på Europa”.

6 Intervju med Yanis Varoufakis: http://www.anti-k.
org/2015/09/19/exclusif-yanis-varoufakis-la-grece-
a-ete-vaincue-mais-pas-soumise//fn. 

7 Se ”Leçons de Grèce ... (en vue d´un internationalis-
me réel)” http://blog.mondediplo.net/2015-04-06-
Lecons-de-Grece-a-l-usage-d-un-internationalisme

8 http://www.cadtm.org/Executive-Summa-
ry-of-the-report

TS14.indb   90 2016-11-13   18:48



Bygg kampen  mot EU på europeisk nivå 91

Tidsignals internationella 
redaktionskommitté

Gilbert Achcar, undervisar vid London School 
of Oriental and African Studies, skriver i Le 
Monde Diplomatique framför allt om Mellan-
östern. På svenska finns Barbariernas kamp 
– 11 september och den nya världsoordningen 
(2003).

Susan Caldwell, undervisar i psykologi vid 
Dawson College i Montreal, Kanada. Skriver 
och föreläser om kvinnofrågor och globalise-
ringsteman. Medarbetare och tidigare en av 
föreståndarna för International Institute for 
Research and Education, IIRE, i Amsterdam.

James Cockcroft, medarbetare vid Internatio-
nal Institute of Research and Education, 
IIRE, i Amsterdam. Aktivist för mänskliga 
rättigheter sedan många år och författare till 
trettiofem böcker, bl a om Mexikos historia, 
Latinamerika, Salvador Allende. Skriver för 
Rebelión och International Viewpoint.

Peter Drucker, en av föreståndarna för Interna-
tional Institute for Research and Education, 
IIRE, i Amsterdam. Redaktionsmedlem i den 
holländska socialistiska tidningen Grenzeloos. 

Michael Löwy, född i Brasilien, bor i Frankrike 
sedan 1969. Undervisar vid Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales i Paris. På svens-
ka bl a Förtvivlan, förhoppning, försoning: tre 
faser i Georg Lukács’  utveckling som intellek-
tuell (1986), Förlossning och utopi (1992), Che 
Guevara – en revolutionär humanist (1997). 

Pierre Rousset, medlem från grundandet i Ligue 
Communiste Révolutionnaire i Frankrike, 

tidigare rådgivare i Europaparlamentet. Skri-
ver om framförallt Ostasien och ekologi, ord-
förande i franska Attacs ekologi-arbetsgrupp. 
Har deltagit mycket aktivt i World Social 
Forums och European Social Forums.

Catherine Samary, undervisar i ekonomi vid 
unversitetet Paris Dauphine och vid Institut 
d’études européennes, IEE, skriver i Le Mon-
de Diplomatique, fr a om Balkan och Osteuro-
pa. Medlem i franska Attac:s vetenskapliga 
råd och skriver artiklar på dess hemsida. 

Enzo Traverso, född i Italien, bor i Paris sedan 
1985. Undervisar i statskunskap vid univer-
sitetet i Amiens. Medverkar i flera tidskrifter, 
bl a Historical Materialism (London), Con-
tretemps (Paris), Espill (Valencia), Novecento 
(Modena). På svenska Auschwitz, Marx och 
nittonhundratalet (2006).

Penelope Duggan, historiker, skriver för Interna-
tional Viewpoint, samarbetar med Interna-
tional Institute for Research and Education, 
IIRE, i Amsterdam. Föreläser och har skrivit 
om kvinnors organisering och villkor i globa-
liseringen.

Michel Warschawski, israelisk antikolonial akti-
vist. Grundare och medarbetare i ledningen 
för Alternative Information Center (Jerusa-
lem/Betlehem). 

Dianne Feeley, redaktör för Against the Current, 
socialistisk tidskrift i USA, medlem i led-
ningen för Solidarity, bilarbetare.

TS14.indb   91 2016-11-13   18:48



ANNONS

Ställ om! 
heter Bokförläggarna Röda Rummets första bok. 
Den handlar om hur vi ska kunna nå ett samhälle 

med politisk och ekonomisk demokrati, 
 med rättvis fördelning – och som lever 

i samklang med naturen.

Sätt in 200 kronor på p g 78 19 17 - 0
och skriv Ställ om, ditt namn och din adress,

så kommer boken med posten!
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Vår andra bok är en återutgivning 
av Sture Källbergs bok om uproret i 
Ungern 1956. Sture Källberg var där, 
mitt i händelserna, och har skrivit ett 
efterord, 60 år senare.
Du får boken hem i brevlådan om du 
sätter in 200 kronor på p g 78 19 17 - 0
och skriver B56, ditt namn och din 
adress.
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Bokförläggarna Röda Rummet är en förening 
vars syfte är att ge ut böcker som kan 
bidra till en socialistisk, demokratisk och 
internationalistisk förnyelse av arbetar
rörelsen. Vi vill förena strävan efter rättvisa, 
jämlikhet och frihet med insikten att vi måste 
rädda vår hotade livs miljö och ställa om till en 
hållbar utveckling.

Bokförläggarna Röda Rummet vill motverka 
förtryck, särskilt det som drabbar oss på 
grund av klass och folkgrupp, kön och sexuell 
läggning eller tro och övertygelse.

Bokförläggarna Röda Rummet vill göra 
den antistalinistiska och anti auktoritära 
marxismens klassiska texter tillgängliga för en 
ny generation och bidra till omprövning och 
vidare utveckling av de socialistiska idéerna.

Bokförläggarna Röda Rummet ger även ut 
konst och fotoböcker, lyrik och skönlitteratur.

www.bokrr.se
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