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Boken En värld att bygga

Marta Harnecker, A world to build. New Paths toward Twenty-First Century Socialism,
Monthly Review Press. 2015
I SIN SENASTE bok delar sociologen Harnecker på ett lättbegripligt sätt med sig av sina
observationer från den bolivarianska revolutionens försök att bygga socialism i Venezuela;
det som framlidne presidenten Hugo Chávez beskrev som ”socialism för det tjugonde århundradet”. Harnecker presenterar också andra försök med alternativa vägar bort från
kapitalismen i regionen, som exempelvis Bolivia och Ecuador. I Latinamerika inleddes de
nyliberala experimenten på 1960-och 1970-talen, och där växte sig också konkret och synligt
motstånd starkt allra först.
Nyckeln till framgång för socialistiska strömningar i Latinamerika har varit de gräsrotsorganisationer som vuxit fram i motstånd mot nyliberalismen. De har kunnat bereda väg för nya
radikala partier att vinna val. De radikala partierna har efter valvinster släppt fram de sociala
rörelserna och gett dem erkännande och autonomi; arbetarråd, urfolksråd, kvinnoråd osv. De
sociala rörelserna har i sin tur återkopplat till partierna och hjälpt dem att stärka sin position
mot ”ärvda” institutioner och partier.
De traditionella arbetarorganisationerna, som drabbades hårt av den nyliberala politiken, var
initialt frånvarande i försöken att skapa alternativ till nyliberalismen, men i vissa fall har de
aktiverats när andra sociala rörelser stärk sina positioner. Harnecker föreslår att en kombination av representativ demokrati med radikala partier vid makten och varianter av deltagande
eller direkt demokrati på alla nivåer (särskilt lokalt och regionalt) är kärnan i för övrigt
landspecifika modeller. Hon avvisar vidare med bestämdhet hypotesen att socialism endast
kan byggas i ”avancerade” ekonomier, och menar att den beror på att läsning av Marx senare
verk försummats.
Man behöver inte dela samtliga synpunkter för att fascineras av Harneckers observationer och
resonemang. De som vill ha underlag till samtal om att bygga socialism bör rikta blicken mot
Latinamerika och kanske inleda med denna bok.
Ur Clarté 9/6 2015

2

Lästips – recensioner m m (på engelska)
Stuart Curlett: A World to Build (ur Socialist Review)
Eduardo Frajman: Review of World to Build …
Ian Richardson: Review: A World to Build: New Paths toward Twenty-First Century
Socialism by Marta Harnecker
Marta Harnecker själv om sin bok: New paths require a new culture on the left
På svenska
Alex Fuentes: Om Marta Harnecker

