Tariq Ali: Det enkelspåriga förhållningssättet till
valutaunionen har mött döden i Medelhavets vatten

Denna intervju gjordes 19/1 2014 (dvs innan valet) av Kostas Vlahopoulos och
Thomas Giourgas för grekiska www.nostimonimar.gr 1
1. För första gången i grekisk politisk historia är ett radikalt vänsterparti, SYRIZA, den
största favoriten i de allmänna valen den 25 januari. Vilken slags reaktion förväntar du
dig från det nyliberala Europa och speciellt från Tyskland?
Om SYRIZA vinner kommer det att innebära början på en motattack mot åtstramning och
nyliberalism i Europa. Två samtidiga processer kommer att sättas i rörelse genast efter segern.
EU-eliten, ledd av Tyskland, kommer att göra stora ansträngningar för att försöka tämja
SYRIZA genom en kombination av hot och eftergifter. Målet för denna operation är tydligt:
att redan på ett tidigt stadium försöka splittra SYRIZA.
För det andra kommer det att vara höga förväntningar på SYRIZA från dess väljarkår och
andra. Massmobiliseringar blir extremt viktiga för att stödja den nya regeringen och pressa
den till att genomföra de första nödvändiga åtgärderna. Skulden och nedmonteringarna måste
omedelbart avvisas innan man går vidare mot att implementera en plan för att återställa de
sociala förmåner som raserats av de Trojka-styrda regeringarna. Under de första tre
månaderna kommer det vara avgörande att SYRIZA kan visa fram konturerna på det politiska
och ekonomiska landskap man föreställt sig. Nyliberalismen kan inte nedmonteras över en
1

Originalet finns här: http://www.nostimonimar.gr/tariq-ali-the-single-formula-approach-on-the-currency-unionis-dead-in-the-waters-of-the-mediterrenean/

natt, men viljan att göra så måste framstå tydligt. Karriärsugna kappvändare får inte tillåtas
sabotera det som kan och måste göras.
2. Tror du att en SYRIZA-regering – inom det strama Europeiska ramverket – kommer
att kunna nå fram med sin politiska agenda och genomföra de utlovade reformerna som
ett första botemedel mot den växande humanitära krisen? Vilka bör de främsta
prioriteringarna vara och hur borde en SYRIZA-regering styra? Tror du att SYRIZA,
och Alexis Tsipras som dess ledare, kan omstöpa och omdefiniera de sociopolitiska
förhållandena och ledningen av landet?
Genomförandet kommer att ta tid. De sydamerikanska erfarenheterna har visat oss detta, men
man måste sätta igång och ledarna måste försäkra att allt som görs öppet. Transparens är en
viktig ingrediens för massmobilisering och politisering. Ju mer politiskt stöd som ses på
gatorna desto mer kommer invånare i andra EU-länder vara villiga att stödja de grekiska
kraven. Om EU-eliten /trojkan vägrar att göra meningsfulla eftergifter, blir det enda
alternativet till slut, enligt min mening, att trotsa dem, och om som resultat av det Grekland
utesluts ur EU (något som skulle vara icke-konstitutionellt) så måste plan B sättas i verket. En
SYRIZA-regering som låter sig utpressas av EU riskerar att bli ett Pasok nr 2 och det skulle
vara en stor katastrof för Grekland och Spanien. Jag tror inte att detta kommer att ske och jag
tror att Alexis Tsipras kommer att stå emot EU-försvararna inom hans egna kretsar, men
trycket kommer att vara kraftigt, speciellt från tyskarna för vilka Valutaunionen har fått en
övernaturlig status. Då EMU uppenbart inte fungerar bör det varsamt skrotas. Uppgången för
tysk nationalism måste bekymra eliten och PEGIDA är en tydlig varning.
3. Hur ser du på den aktuella samhällspolitiska situationen i Grekland?
Det är ett polariserat läge. Fascisterna i Gyllene Gryning och de konservativa ättlingarna till
inbördeskrigets reaktionärer har stöd av en betydande del av den grekiska befolkningen. Detta
kan man inte ignorera. Gör vi det så är det på egen risk. Uppkomsten av SYRIZA (och
PODEMOS i Spanien) och dess växande stöd är den mest positiva utvecklingen i Europa,
men för att man ska kunna ta ytterligare steg, och inte gå bakåt, måste man utmana de
grekiska oligarkerna, konfrontera redarmaffian som äger media, som betalar lite skatt, om
någon, och också upphäva skattebefrielsen för den ortodoxa kyrkan. Det är ju inte så att
kyrkan är fattig. Dess ägande gör institutionen till en oligark på sitt eget sätt. Redarna måste
tvingas till att betala skatter retroaktivt så att landet kan gå framåt ekonomiskt igen och börja
fungera normalt. En sådan åtgärd kommer att irritera de mer efterblivna sektionerna inom EUeliten, men kommer att bli populärt i Europa i stort och kommer att lägga grund för en politisk
strid med Trojkan genom att splittra dess anhängare.
4. Tror du att en seger för SYRIZA i de kommande valen skulle kunna initiera en
dominoeffekt i Europa så att folk i andra EU-länder börjar stödja och välja (radikala)
vänsterpartier till att styra deras länder?
Definitivt. Detta kommer att bli effekten, eftersom SYRIZA blir det första partiet i Europa
som kommit till makten genom val, och har gjort så genom att utmana det extrema centrum
som regerar Europa och dess favoriserade ekonomiska system: en finansstyrd nyliberalism.
Med de regionala valen i Spanien i maj kan vi kanske få se en intressant kedjereaktion, och
vem vet, kanske den yttersta vänstern i Portugal och Die Linke i Tyskland kommer att inse att
det bara leder till nedgång och katastrof att hänga i rockskörten på socialdemokratin.
5. Flyktingar i Grekland, Spanien, Italien och andra EU-länder är uppsamlade i läger,
under mycket svåra förhållanden. Hur kan vänsterregeringar i Europa ta sig an
migrationsfrågorna, med tanke på det mycket strama europeiska lagverket?

Immigrationen har blivit en stor fråga på grund av åtstramningspolitik, arbetslöshet, osäkra
arbetsförhållanden, etc. Det europeiska lagverket (Fästning Europa) är rasistiskt när det gäller
icke-européer. SYRIZA och Podemos bör öppet försvara rättigheterna för människor vars liv
har raserats genom den USA/EU-stödda globaliseringen. Om resurser avsätts för att förbättra
livet för alla medborgare kommer det vara lättare att ge hjälp och legala rättigheter till
migranter. När en del europeiska politiker från extremcenter-partier försvarar drunkningsdöden i haven runt Europa, på grundval av att den ska avskräcka andra immigranter, är det
inte bara det inhumana man reagerar mot; det visar också på en total oförståelse om varför
folk utvandrar och vem som skapat förhållandena. Ekonomiska och klimatkatastrofer,
tillsammans med krig initierade av väst, har vanligtvis varit orsaken under senare år. Ett
klassiskt fall är utdrivningen av afrikanerna ur det post-Gaddafi-Libyen som skapats av
NATO. Många av dem omgrupperade sedan i Mali, vilket följdes av en fransk
militärinvention där för att rädda regeringen.
6. Finansiella marknader ses i en del fall som allsmäktiga regulatorer av politik och
demokrati. Skulle det vara möjligt för en vänsterregering att utmana marknadssystemet
inom det kapitalistiska ramverket?
Ja, det är vad som står på agendan idag och det som Bolivias regering i Sydamerika har
sysslat med under de senaste femton åren med relativ framgång. Marknadsfundamentalismen
har lett till en kraftig nedgång för demokratin (den tyske sociologen Wolfgang Streek har
förklarat denna process mycket bra i sina böcker och essäer) och till Wall Street-kraschen
2008. Vad som behövs är en kombination av regleringar, statliga ingrepp för att återta de
allmänna nyttigheterna. Man måste skapa och äga industrier som kan hjälpa till att finansiera
dessa och förbättra demokratin på varje nivå för att säkra folkligt deltagande. Detta kan vara
vårt minimiprogram i nuläget.
7. Vilken framtid ser du för Europeiska Unionen?
Den är i verkligt dåligt skick. Man underordnade politiken till ekonomin och den var
odemokratisk redan från början. Att beskylla ”lata sydlänningar” för krisen är groteskt. Det är
inte bara vänstern som säger detta (faktum är att vänstern har varit dålig på EU, (med en del
undantag), utan också hedgefond-kungar som George Soros, som nyligen sade: ”Mina värsta
farhågor har besannats… Det är det här som jag var rädd för, att Euron skulle skyddas… idén
perverteras, och Europeiska Unionen förstöras. Istället för den solidaritet som (EU) antogs ha
förkroppsligat blev det varje land för sig.” Och påven Franciskus i Vatikanen, som står till
vänster om varje EU-regering idag, sade: ”De stora idéer som inspirerade Europa verkar ha
förlorat sin dragningskraft och blivit ersatta av institutionernas byråkratiska teknikaliteter.”
Det enkelspåriga förhållningssättet till valutaunionen har mött döden i Medelhavets vatten. Ett
alternativ måste utvecklas. Det hade varit bäst om detta kunnat ske med gemensamma
överenskommelser, men detta är inte troligt, så nya radikala regeringar kanske tvingas till
unilaterala beslut. Jag tror inte att EU, som det nu är uppbyggt, kan bestå så länge till. Faran
är, om situationen fortsätter som nu, att det kommer att växa fram yttersta höger-regeringar
och att allt kommer att handla om immigration, romer, islamofobi, etc. Tecknen syns redan på
väggarna i Europa.
(Översättning: B Svensson.)

