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Intervju med Michael Löwy

”De som inte kämpar har redan förlorat.”
Publicerad i Internationalen 29/5 2020
”Bara en revolution mot systemet – som bryter med kapitalismens järnhårda lagar –
kan öppna vägen till ett nytt samhälle”, menar ekosocialisten Michael Löwy i en
intervju om perspektiven för en ekosocialistisk international.

I det ekosocialistiska manifestet som lanserades 2001, pekade Joel Kovel och Michael Löwy
på att ett oräkneligt antal motståndspunkter uppstod spontant i det internationella kapitalets
kaotiska värld, och hävdade att dessa motståndspunkter till sin natur är medfött ekosocialistiska. Författarna lyfte fram möjligheten att dessa rörelser skulle förenas och upprätta en ”ekosocialistisk international”. Den turkiska marxistiska webbplatsen El Yazmalari tog ett snack
om ekosocialismens möjligheter med Michael Löwy, som är sociolog och mångårig aktivist
inom världsrörelsen Fjärde Internationalen.
Under de senaste 15 åren har motståndet mot det internationella kapitalets kaotiska
värld ökat och spridit sig. Speciellt slutet av 2019 och början av 2020 var fyllda av
kravaller. Var befinner vi oss idag vad gäller tanken på en ekosocialistisk international?
Har möjligheterna för det ökat?
– Förvisso har det skett en ökning av samhällets ekologiska motstånd mot det internationella
kapitalet. Bönder, ursprungsbefolkningar och kvinnor befinner sig i frontlinjen på denna
kamp, liksom ungdomar: miljontals kom ut på gatorna efter Greta Thunbergs upprop. Denna
internationella mobilisering för klimaträttvisa är utan motstycke. Det ger oss hopp, men hittills har fossiloligarkin behållit makten och genomdriver sitt katastrofala herravälde: fortsätt
som vanligt. Vi rör oss snabbt mot en katastrof...
Det har funnits en del blygsamma men intressanta försök att skapa – inte en ”ekosocialistisk
international”, det vore förhastat – men ett internationellt nätverk av ekosocialister. Det
senaste försöket, som startade i år, är Global Ecosocialist Network, ett mycket lovande
initiativ.
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Grön Ny Deal har diskuterats vida omkring i många länder, speciellt av den radikala
oppositionen i USA, och sedan utanför USA:s gränser. Vad betyder en Grön New Deal
för dig? Räcker det för att rädda planeten?
– Det finns olika versioner av en Grön New Deal. Den mest intressanta är den som stöds i
USA av Alexandra Ocasio-Cortez och Democratic Socialists of America. Om detta förslag
antas så skulle det inte ”rädda planeten”, men vore ett mycket viktigt steg framåt, mot den
härskande kapitalistiska elitens befästa intressen, och i riktning mot en ekologisk övergång.
Men för att förhindra en katastrof med global upphettning, behövs allt radikalare åtgärder,
som skulle fasa ut den fossila energin fullständigt och inleda en antikapitalistisk omvandling.
Viruset var inte någon överraskning för de som arbetar mot en ekologisk kollaps. Att
sådana katastrofer är en naturlig konsekvens av det kapitalistiska produktionssättet har
den ekologiska kampen dragit slutsatser om i många år, inklusive av ekosocialister. När
katastrofer bryter ut är det lätt att glömma detta perspektiv, och konspirationer kan
frodas. Så det är viktigt att gå igenom det. Hur hänger viruset samman med den kapitalistiska logiken? Vad får viruset att sprida sig?
– Jag är inte expert på infektionsforskning, så jag kan inte säga så mycket om det, utom att
konspirationsteorierna är ännu ett knep från systemets mest reaktionära figurer (Trump,
Bolsonaro) för att avleda den allmänna opinionen från de verkliga frågorna. Den viktigaste
frågan är förstås att alla nyliberala regeringar har raserat det offentliga sjukvårdssystemet,
genom att stänga sjukhus, vägra anställa läkare och sjuksköterskor, och det ledde till en
katastrofal situation när viruset kom. Brottslingar som Trump och Bolsonaro är beredda att
orsaka miljontals döda i sina länder, och prioriterar att den kapitalistiska ekonomiska verksamheten ska fortsätta till varje pris.
Den förstörelse som pågår visar allt tydligare att kapitalismen inte är hållbar. Hur ska uppbyggandet av ett nytt samhälle med ett marxistiskt ekologiskt perspektiv bli möjligt?
– Kapitalismen är inte bara ett samhälle som inte är hållbart: det är ett destruktivt samhälle
som driver planeten, och därmed mänskligheten, mot en katastrof utan motstycke i historien:
global upphettning, temperaturen kan stiga till outhärdliga nivåer, nedsmältning av isar,
stigande havsnivåer – så att Amsterdam, Venedig, New York och Hongkong försvinner – och
uttorkning av floder.
Ur vårt marxistiska perspektiv kan bara en revolution motsystemet – som bryter med kapitalismens järnhårda lagar – öppna vägen till ett nytt samhälle, en ekosocialistisk civilisation,
grundad på solidaritet, frihet, demokrati och respekt för Moder Jord. Kommer det att bli
möjligt innan det är försent? Vi vet inte... Men som Bertolt Brecht brukade säga:
”De som kämpar kan förlora. De som inte kämpar har redan förlorat.”
Översättning: Göran Källqvist

Fler texter av Michael Löwy
Ekologiska frågor
Från Marx och Engels till ekosocialism
Ekosocialism – jordens möjlighet?
Tretton teser om den ekologiska krisen
Övergången - om behovet av ekologisk och social planering.
Andra frågor
Che Guevara – en revolutionär humanist (bok)
Förtvivlan, förhoppning, försoning. Tre faser I Georg Lukács’ utveckling som intellektuell (bok)
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Rosa Luxemburg och den nationella frågan.
Marxismen i Latinamerika. (bok)
Opium för folket – marxism och religion.
Stalinistisk ideologi och vetenskap
Ovanstående är bara ett urval. Fullständig lista med av Löwy-texter på marxistarkivet finns
här: Texter av Michael Löwy

