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Tidsignal 13:
F

ör knappt tio år sedan skrev den ledande franske marxisten och aktivisten Daniel Bensaïd att frågan om
strategin åter var på modet.Nedgången
i den internationella klasskampen efter
1960- och 70-talens radikaliseringsvågor
och den kraftfulla nyliberala motattacken hade drivit arbetarrörelsen och den
radikala rörelsen på defensiven. Mycket
av vänsterns teoretiska samtal handlade
om postmodernism och identitetsfrågor
och även om framför allt det senare kunde tillföra vänsterns tänkande aspekter
som tidigare var mindre utvecklade rörde sig debatten i stor utsträckning på det
kulturella fältet. Frågan om att ta makten verkade sakna aktualitet.
Bensaïd ser tendenser till en vändning i början av 2000-talet. Den alternativa globaliseringsrörelsens ”En annan värld är möjlig” fick ett massivt genomslag – men hur skulle denna andra
värld skapas?
Den djupa finanskrisens utbrott 2008
skapade inte denna värld men den väckte en djup misstro mot kapitalismen och
dess institutioner och framför allt dess
förmåga att garantera välstånd ens på en
elementär nivå.
Daniel Bensaïd dog 2010 men under
de år som gått sedan dess har hans förutsägelser bekräftats och diskussionen
om strategin fått en fördjupad aktualitet. I Latinamerika har utvecklingen i
länder som Venezuela och Bolivia rest
frågan om övergången till socialistiska

samhällssystem. Den arabiska revolutionen lyckades svepa bort korrupta regimer på löpande band, men misslyckades med att ta makten. Och just när
detta nummer av Tidsignal håller på att
färdigställas har Europa genom grekiska
Syriza för första gången sedan den portugisiska revolutionen för 40 år fått en
vänsterradikal regering.
Det känns därför naturligt att ägna
Tidsignals nummer våren/sommaren
2015 åt temat ”Att ta makten”. Vi gör
det genom att kasta oss rakt in i den debatt som just nu förs om den grekiska
utvecklingen och vad nya rörelser som
Syriza och spanska Podemos representerar.
Vi vill också ge ett vidare perspektiv genom att diskutera lärdomarna av
den föregående vågen av politisk radikalisering, 1960- och 70-talen. Vad hände egentligen i Portugal, Polen, Chile,
Polen eller Italien och fick det några
konsekvenser för Sverige?
I ett avslutande kapitel går vi tillbaka till urkällorna: Marx, Luxemburg,
Lenin, Trotskij och debatten inom den
tidiga arbetarrörelsen. Vad har dessa
hundra år gamla diskussioner att tillföra dagens situation?

E

tt genomgående tema i detta nummer av Tidsignal är att det inte
finns någon färdig samling paroller eller kampmetoder att plocka fram
för att erövra den politiska makten. En
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Att ta makten
strategi måste alltid härledas ur konkreta analyser av styrkeförhållanden och
samtidigt har dessa styrkeförhållanden
under de senaste decennierna förändrats
i grunden.
Nyliberalismen härjningar, attackerna mot välfärdsstaten, de ökade samhällsklyftorna, den ökade militariseringen är några exempel på detta. Den andra
sidan av samma mynt är att de krafter
som traditionellt utgjort motståndets
kärna, de radikala sociala rörelserna
med arbetarrörelsen i centrum, försvagats. Industriarbetarklassen har sedan
länge trängts tillbaka i den rika världen
och fackföreningarna försvagats utan att
andra sociala grupper självklart kunnat
inta dess sammanhållande kraft. Genom
att sovjetkommunismen imploderat och
socialdemokratin övergivit välfärdsreformismen till förmån för en nyliberal
agenda har de traditionella arbetarpartierna upphört fungera som plattformar
för en klasspolitik.

D

aniel Bensaïds inledande artikel skisserar hur i svallvågorna
av denna utveckling de klassiska strategiska frågorna dyker upp i ny
skepnad. Frågan om klasskampens
rytm, till exempel. Eller frågan om det
”revolutionära subjektet”. I vilken utsträckning kan de nya sociala rörelser
som vuxit fram de senaste decennierna spela samma roll som arbetarklassen självklart tidigare gjort? Och frågan

om partiet. Det som händer i Grekland
och Spanien idag är tecken på den omgruppering av den radikala rörelsen som
pågått de senaste decennierna och vars
konsekvenser vi inte fullt ut kan överblicka. En tendens är uppkomsten av
nya typer av politiska partier, en kombination av sociala rörelser och politiska
vänsterströmningar. Men Bensaïd diskuterar också vilken betydelse andra erfarenheter från den sociala kampen har
idag: självorganisering, generalstrejk,
dubbelmakt, enhetsfront…

V

årt första block efter inledningen
speglar en process som fortfarande pågår. I januari vann Syriza
regeringsmakten i Grekland. De var på
flera sätt en historisk seger. För första
gången på mycket länge vann ett radikalt vänsterparti ett val i ett europeiskt
land. Och för första gången bildades en
regering på ett program som utmanade den politisk-ekonomiska makteliten
i Europa och dess nyliberala åtstramningspolitik. Dessutom var Syriza ett
nytt slags parti, ett parti som både hade
sin bas i en längre marxistisk tradition i
Grekland och i de sociala rörelser som
på gator och torg de senaste åren bekämpat EU:s åtstramningspolitik. Det
var ett parti som bejakade existensen av
olika politiska strömningar och att dessa
bröts mot varandra.
På kort tid blev en rad strategiska frågor brännande dagspolitik. Går det att
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föra en politik som avvisar åtstramningar inom ramen för ett europeiskt kapitalistiskt system och som man dessutom
står i skuld till? Var går gränsen mellan
taktiska reträtter och kapitulation inför
motståndarnas krav? Hur tar man över
en statsapparat? Hur undviker man en
ökad klyfta mellan regering och de väljare som valt den? Hur kan man försäkra
sig om att de sociala rörelserna får ett
inflytande över händelseutvecklingen?
Hur upprätthåller man den demokratiska dialogen i ett parti utsatt för hårt
yttre tryck? Och för att ställa frågan på
sin spets: är syftet att ta makten på riktigt, att omvandla samhället i socialistisk
riktning? Hur ser i så fall vägen dit ut,
vilka är de steg som måste tas och med
vilka kan man gå?
Inte förvånande har det brutit ut en
bred och livlig diskussion om dessa
frågor. Naturligtvis i Grekland. Den
grekiska vänstern har länge kännetecknats av en hög teoretisk nivå. Många av
dess ledande företrädare har, från Nicos
Poulantzas på 1960- och 70-talen, spelat
en central roll i det europeiska intellektuella samtalet. Men de har också varit
politiska aktivister, och en rad av dem
sitter idag i det grekiska parlamentet eller intar framträdande positioner i Syrizas ledning. Och den grekiska utvecklingen har engagerat hela den internationella vänstern, och fått ytterligare
bränsle från Podemos i Spanien. Det är
en del av denna debatt vi vill skildra i
Tidsignal.
Det är en debatt utan facit. När detta
skrivs, i juni 2015, har Syrizas regering
i snart fem månader manövrerat mellan
å ena sidan skoningslösa internationella
institutionerna som kräver underkastelse under deras batteri av krav på återbetalningar, åtstramningar och privatiseringar och å andra sidan de grekiska

folkets förhoppningar om en första återhämtning, grundläggande sociala rättigheter och ett samhälle som styrs av dess
medborgare, inte av banker och utländska borgenärer. Men vilken linje som har
störst möjlighet att bli framgångsrik vet
vi inte, och än mindre har vi något färdigt svar på den fråga som intresserar
oss i detta nummer: vilken strategi skulle kunna leda till ett verkligt maktövertagande, till att Grekland bryter med de
kapitalistiska strukturerna och påbörjar
bygget av ett socialistiskt samhälle.

V

i har valt att publicera några artiklar från olika faser av den dramatiska utvecklingen i Grekland.
Den första publicerades i januari
2015 i den amerikanska vänstertidskriften Jacobin [https://www.jacobinmag.
com/], veckorna innan Syrizas valseger. Det är en intervju med den grekiske
politiske filosofen Stathis Kouvelakis,
verksam vid King’s College i London
och medlem av Syrizas centralkommitté. Han har under de senaste decennierna varit en framträdande deltagare i den
europeiska vänsterns debatter.
I intervjun får vi en ingående genomgång av Syrizas framväxt, organisation
och partiets relationer till de sociala rörelser som spelat en så framträdande roll
för de senaste årens utveckling i Grekland. Han diskuterar också de olika politiska strömningarna i och utanför partiet, och särskilt den vänsterplattform
han stödjer.

E

n betydande del av intervjun ägnas
de frågor som sedan dominerat debatten i Grekland: hur mycket eftergifter, om några, kan man göra gentemot de internationella institutionerna?
Måste Grekland lämna Euron, och till
och med EU? Hur bygger man upp al-
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ternativa strukturer i Grekland för att
klara striden? Vad händer med den sociala mobiliseringen?
Mot slutet knyter Kouvelakis diskussionen till de olika tänkare inom vänstern som påverkat samtalet inte minst
i länder som Grekland och Spanien och
som återkommer också i detta nummer:
Gramsci, Poulanzas, Negri, Laclau.
Ganska snart efter valsegern uppstod inom Syriza omfattande diskussioner om den linje regeringens majoritet
valde. En första konflikt uppstod kring
beslutet att knyta ett mindre nationellt
högerparti, Anel, till regeringen, för att
försäkra sig om en majoritet i parlamentet.
Nästa stötesten blev regeringens eftergifter i att försöka hålla trojkan på
gott humör för att på så sätt försöka få
fram en acceptabel överenskommelse. I
en kritiserad överenskommelse den 20
februari frångick regeringen kravet om
skuldavskrivning och lovade att ”betala i sin helhet och i tid”, och backade
dessutom från några av de ”röda linjer”
man lovat att inte överskrida när det gäller fortsatt åtstramningspolitik. En stor
minoritet, mer än 40 %, av Syrizas ledning motsatte sig denna utveckling.

S

trax efter denna händelse fördes
en uppmärksammad diskussion
mellan Kouvelakis och den ledande brittiske marxisten Alex Callinicos,
professor i statsvetenskap, också vid
King’s College i London. Callinicos
inlägg, som vi publicerar här, fokuserar på frågan om maktövertagandet och
staten. Han pekar, i polemik med den
grekiske marxisten Nicos Poulantzas –
som Kouvelakis i intervjun ovan stött
sig på – på problemen med att ”gradvis” ta över staten och på risken att de
representanter för vänstern som idag

har tunga poster i regeringen uppslukas
av sitt dagliga förvaltande. Och vad händer i relationerna mellan Syriza och de
massrörelser som burit fram partiet till
makten om klyftan ökar och regeringen
dessutom retirerar från sina löften att
avbryta åtstramningspolitiken?
I sitt svar redogör Kouvelakis utförligt för Syrizas uppkomst och strategiska inriktning, delvis utefter samma
linjer som i intervjun med honom ovan.
Men, i det utdrag vi publicerar här, argumenterar han också kraftfullt för ett
”gramscianskt” perspektiv: att maktövertagandet inte är ett frontalangrepp
mellan två klasser utan en utdragen
kamp om den ideologiska och hegemonin kombinerat med valframgångar

V

i avslutar greklandsblocket med
några – när detta skrivs – dagsaktuella debattinlägg. När Syrizas
centralkommitté möttes i slutet av maj
stod en utvärdering av regeringens fyra
första månader vid makten högt på dagordningen. Kritiken från vänsterblocket
mot vad som uppfattades som allt för
långt gånga eftergifter var hård. Den
sammanfattades i ett uttalande som avslutas med ett förslag till program för att
avvisa de internationella kraven och ta
de första stegen mot en självständig grekisk politik för att bryta med åtstramningarna. Resolutionen fick stöd av 44
procent av partiledningen.

S

yriza är det kanske främsta exemplet på ett uppmärksammat fenomenen inom den internationella
vänstern idag : framväxten av en ny typ
av breda vänsterpartier med ideologiska
rötter i olika marxistiska strömningar
men som samtidigt lyckats knyta an till
ny former av sociala rörelser och sociala
mobiliseringar.
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Die Linke i Tyskland, Enhetslistan i
Danmark, Bloque i Portugal är några tidigare exempel, men vid sidan av Syriza
är det på senare tid framför allt Podemos
i Spanien som symboliserat denna nya
vänster. Jesus Jaen och Brais Fernandez,
bägge aktiva i Podemos och Anticapitalista, en av de organisationer som stod
bakom bildandet av Podemos, redogör
i sin artikel för Podemos framväxt och
problemen med att hitta organisatoriska former som både kan ge kontinuitet
och förnyelse, både bygga på tidigare
erfarenheter och de nya kampformer
som utvecklas. Men inte minst diskuterar artikeln olika sätt att se på vägen
till makten. Podemos ledning, och inte
minst den karismatiske Pablo Inglesias
är inspirerade av postmarxisterna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som
menar att uppgiften är att kunna formulera en sammanhängande berättelse,
kring vilken man kan mobilisera brett
folkligt stöd, en form av gramsciansk
hegemoni i postmodern tappning. Den
riktning författarna företräder har en
mer traditionellt marxistisk inställning
till relationerna mellan social och politisk kamp.
Artikeln skrevs före de lokala valen i
Spanien den 24 maj. Valutgången blev
framför allt ett stort nederlag för de två
partier som dominerat spansk politik sedan Francoregimens fall, högerns Partido Popular och socialdemokraternas
PSOE. Framgången för de kandidater
Podemos stödde blev på några håll spektakulära: i storstäderna Madrid, Barcelona, Compostela, Zaragoza och Cádiz
styr numera den radikala vänstern.

A

tt påbörja marschen genom institutionerna på lokal nivå kommer
inte att bli lätt, skriver författarna
i en kommentar efter valet: ”Det kom-

mer inte att bli lätt. Statsapparaten är
inte neutral. Att driva förändring till
förmån för de arbetande handlar inte
om att gå in i en institution och trycka
på knappen för att få igång en ’effektiv
och ärlig förvaltning’. Man måste övervinna många naiva föreställningar och
förbereda oss för nya strider som vi bara
kan vinna om vi engagerar människor,
om vi omvandlar kommunfullmäktigeförsamlingar så att de arbetande kan
förvalta det politiska, ekonomiska och
kulturella livet.
De privilegierade som riskerar att förlora sina privilegier, storföretag som inte
längre får leva på medborgarnas skatter
och, varför inte, teknokrater som tror att
de vet mer än människorna – kommer
att motsätta sig demokratin och det folkliga mandatet. De grundläggande uppgifterna är därför att modigt vidta åtgärder som kräver politisk vilja, som att
stoppa vräkningar, granska den offentliga skulden och upprätta beredskapsplaner för de arbetslösa och de som har det
sämst ställt. Mekanismer för kontroll av
det offentliga måste inrättas i stadsdelarna. Så kommer vi att kunna sätta de
boendes stöd före apparater som PSOE
och vi kommer att samla social kraft för
att kunna styra med och för folket.
Allt denna kraft måste användas för
att främja en stor våg som sveper undan
regimens nedskärningar och korruption i nästa allmänna val, en brottvåg
som sköljer bort den regim vi haft sedan
1978 med PP:s och PSOE:s åtstramningssamförstånd.
Ännu har vi tid och vi har formeln
som rörelsen själv har skapat: unidad
popular (folklig enhet). En formel som
har en fast klassorientering. De här valen har också tydliggjort, i förhållande till dem som bekände sig till en fetischsmässig dyrkan av medelklassen
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som förändringssubjekt, att det är folket
och arbetarklassen som skapar historien.
Det är nödvändigt att fortsätta integrera människor underifrån för att förändra, inte bara som väljare utan också
som aktörer: inför de allmänna valen vill
vi ha en kandidatur som tar in folk med
en prekär situation, fackföreningsmedlemmar, arbetare, arbetslösa, servitriser,
kontorister, osv … alla de människor
som gör att landet rullar på och som
måste vara förändringens huvudaktörer.”

D

en andra delen i detta nummer
av Tidsignal ägnas åt de erfarenhe-ter som vänstern gjorde under
den senaste stora radikaliseringsperioden, framför allt under 1970-talet. Den
koloniala befrielsekampen på 1950- och
60-talen och den kubanska revolutionen
förändrade de internationella styrkeförhållandena i grunden. Med Vietnamkriget flyttade kampen i tredje världen in i
de europeiska finrummen och vidare ut
på gator och torg. En generation ungdomar väcktes till djupt samhällsengagemang. Samtidigt bröt en våg av strejker
ut, i Frankrike, Italien, Latinamerika –
och Sverige. En annan värld var möjlig,
frågan om makten stod på dagordningen, revolutionen var plötsligt en levande realitet. I några artiklar, om Chile,
Portugal, Polen och Italien, försöker vi
spegla dessa erfarenheter och de strategiska frågor de reste.

S

ocialistpartiets valseger i Chile
1970 under ledning av Salvador
Allende skedde under några år av
kraftig radikalisering. Att målet var en
utveckling mot socialism var vänstern
överens om, vägen dit utvecklades efter
två linjer. Å ena sidan socialistpartiets
parlamentariska, å andra sidan den radi-

kala vänsterns försök att bygga på olika
former av organiserad självaktivitet. I
sin artikel om Chile diskuterar Alex Fuentes, själv djupt involverad i den revolutionära kampen i Chile under denna
tid men sedan länge aktiv i den socialistiska rörelsen i Sverige, uppkomsten av
folkmaktsorgan och de ödesdigra följderna – Pinochets blodiga kupp 1973 –
av att inte våga utmana de existerande
strukturerna och ta makten över staten.

D

en portugisiska revolutionen några år senare utvecklades också den
under korstrycket från dynamiska
former av självorganisering och försök
att föra in utvecklingen i parlamentariska former, men utgången blev en
annan. Den fascistiska Salazarregimen
störtades av en militärkupp, iscensatt av
en grupp vänstersinnade officerare, fast
beslutna att få till stånd ett slut på Portugals blodiga kolonialvälde i Afrika. De
ville också genomföra en demokratisk
utveckling och började genomföra ett
omfattande program för nationalisering
av banker och stora företag. De understödde också jordockupationer och bildandet av kooperativ på landsbygden.
En stor del av den politiska makten behöll man dock i sin egen maktstruktur
MFA. MFA:s relationer till den våg av
lokala maktorgan som snabbt utvecklades i Portugal var inte okomplicerad och
vänsterns splittring – och en omfattande internationella intervention av inte
minst tyska och svenska socialdemokrater – möjliggjorde att makten gradvis kunde flyttas över i parlamentariska
institutioner utan att de kapitalistiska
strukturerna behövde rubbas. I sin artikel om arbetarklassens självorganisering
i Portugal fokuserar Julieta Gomes just
på självorganiseringens former och diskuterar särskilt arbetarkontrollens möj-
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ligheter. Artikeln är skriven sommaren
1975, när alla vägar fortfarande syntes
öppna. Att revolutionen bara ett år senare befann sig under avveckling var
ingalunda givet.

F

rågan om självorganisering, självförvaltning och arbetarkontroll
var ett av 1970-talets stora teman
inom den radikala rörelsen. Erfarenheterna från Chile, Portugal och Italien
fördes vidare, diskuterades och prövades på många håll, också i Sverige. Eva
Schmitz, sociolog och genusvetare vid
högskolan i Halmstad är specialiserad
på sociala rörelser och kvinnors fackliga kamp. Hon har studerat 1970-talets
självständiga kvinnorörelse i relation
till arbetarkvinnors kamp för drägliga
löne- och arbetsvillkor. I föreliggande
artikel om sömmerskornas långa strid
för jobben på textilföretaget Algots i
slutet av 1970-talet skildras hur kvinnokollektivet genom självorganisering
och solidaritet efterhand ställde frågan
om växande makt över produktionen.
Från krav på jobb, över de anställdas
insyn i och kontroll av företagets investeringar till att genomdriva förstatligande och alternativ produktion utmanade
sömmerskorna den kapitalistiska marknadsordningen. Under samma period
hade brittiska arbetare vid flygindustrin
Lucas genomfört flera strejker och aktioner mot planerade minskningar av
arbetsstyrkan på 18 000 arbetare. 1976
lade den fackliga kommitten av shop
stewarts, förtroendevalda på fabriksgolvet, fram en alternativ produktionsplan
som skulle säkra jobben och ställa om
produktionen. Istället för militär tillverkning av stridsflyg och robotar skulle
anläggningarna användas för utveckling
av medicinsk utrustning, alternativ energiteknik och transportmedel. Exem-

plet inspirerade inte bara den brittiska
arbetarrörelsen utan nådde ut i Europa
och även till Sverige och sömmerskornas kamp. Lucasarbetarnas strategi hade i sin tur många inspirationskällor.
Inte minst de franska arbetarna i klockfabriken Lip i Besancon, som tre år tidigare hade ockuperat sin arbetsplats i
kamp mot nedläggning och själva tagit
över produktionen. Medan Lucasarbetarna till sist besegrades av bolaget och
en ovillig labourregering kom Lip att
leva vidare som flera mindre arbetarkollektiv efter många turbulenta år av
strider, nedläggningar och ägarbyten.
Även sömmerskorna på Algots kom till
sist att bilda ett eget arbetarkooperativ,
Norrkläder, som överlevde i mindre
skala ett antal år - innan 1980-talets stora kapitalistiska omstrukturering och
marknadsrevolution förändrade förutsättningarna.

Ä

ven den polska fria fackföreningsrörelsen Solidaritet som föddes
med strejkvågen som utgick från
Leninvarvet 1980, ställde inledningsvis
arbetarförvaltning och självstyre mot såväl kapitalism som stalinistisk diktatur
och byråkratisk statsekonomi. När Solidaritet efter åren av Jaruzelskis militärdiktatur i slutet av 1980-talet åter kunde verka öppet, var världen förändrad.
Reagan och Thatcher, nyliberalism och
marknadslösningar hade besegrat alternativa perspåektiv.

D

et är slående hur den italienske
marxisten Antonio Gramsci är
en självklar referenspunkt i alla
de artiklar ovan som diskuterar strategi i ett internationellt perspektiv. Det är
framförallt hans hegemonibegrepp och
hans diskussioner om hur makt inte behöver erövras med ett ”frontalangrepp”
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som den ryska revolutionen utan genom
ett pågående ”ställningskrig”. Med
Gramscis militära vokabulär är staten en
”framskjuten skyttegrav, bakom vilken
det fanns en robust kedja av fästningar
och kasematter”. Det är där, i det civila
samhället, som kampen om ideologiskt
och politiskt inflytande pågår och det är
dessa bastioner som måste vinnas, innan
den hårda staten kan erövras.
Tolkningarna av hur denna process
kan gå till har varit många. På senare
tid har inflytelserika uttolkare ofta sett
hegemonin i första hand som en kulturell process.
Som den italienska idéhistorikern
Moncia Quirico visar i sin artikel Alla
vill ha sin egen Gramsci har det över huvud taget funnits en tendens att reducera Gramsci till hans Fängelseanteckningar och framför allt just hegemonibegreppet, som alltså varit föremål för
olika tolkningar. Quirico menar att man
måste se Gramsci i sin helhet och både
som politisk aktivist och teoretiker. Hon
pekar inte minst på hur många negligerat den betydelse Gramsci tillmätte erfarenheterna från den italienska rådsrörelsen efter ryska revolutionen.

J

ust åren efter revolutionen i Ryssland 1917 ställdes akut frågan om
strategi för makterövring för Europas radikala arbetar- och folkrörelser. Världskriget hade slagit den gamla
europeiska ordningen i spillror. Soldater gjorde myteri på alla fronter, både
krigförande och icke krigförande stater vacklade under hungerupplopp och
strejker. Under åren 1917–1919 störtades samtliga europeiska kejsardömen,
stora massor av arbetarbefolkning och
soldater bildade kommittéer och råd
som tog över lokal makt, i Italien och på
andra håll svepte fabriksockupationer

över industridistrikten. Det handlade
inte bara om samhälleligt sönderfall och
social vrede utan ytterst om social och
politisk makt. Vem skulle styra samhällena, var skulle beslutsmakten vila?
Inom den socialdemokratiska massarbetarrörelse i Europa som växte fram
från 1880-talet utvecklades skillnaderna
mellan olika strategiska perspektiv efter
skiftet från 1800- till 1900-talet. Medan Marx’ och Engels’ kommunistiska
manifest 1848 hade formulerat en slags
övergångsprogram från den dåvarande
kapitalistiska ordningen till ett antal första socialistiska åtgärder, hade perspektiven ett knappt halvsekel senare glidit
isär. På ena sidan anammade dominerande skikt inom rörelsens fackliga och
politiska funktionärer och ledare en reformistisk och pragmatisk hållning formulerad i ett ”minimiprogram” av omedelbara reformkrav som inte kolliderade
med det rådande systemets gränser. Socialism, rörelsens målsättning, beskrevs
som ett ”maximum” att uppnås genom
parlamentariskt lagstiftningsarbete utan
revolutionära konfrontationer. Andra
strömningar varnade för byråkratisering
och för klassamarbetets pris och inspirerades av den första stora ryska revolutionen 1905. Världskriget och 1917 gjorde
de olika perspektiven oförenliga.
Medan socialdemokratins majoritetsriktning kom att försvara de parlamentariska demokratiska kompromisserna
efter världskrig och krisår anslöt sig
vänsterriktningarna i stor utsträckning
till den nya, kommunistiska internationalen. Där brottades olika strömningar
med erfarenheterna av de stora arbetaroch folkupproren. Hur skulle de breda
massornas sociala kraft kunde uppbådas
och de omedelbara reformkraven föra
vidare till en ny, socialistisk samhällsordning? 
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Av Daniel Bensaïd

En annan värld är möjlig. Javisst, men hur får vi
makt att forma denna nya värld? Vilka vägar kan vi gå,
vilka redskap kan vi använda?
Efter att de nya framgångsrika partierna Syriza i Grekland
och Podemos i Spanien trätt fram, har frågan om
samhällsmakten blivit aktuell.
Hela detta nummer av Tidsignal ägnar vi åt frågan
om den revolutionära strategin. Vi börjar med den
diskussionsinledning som Daniel Bensaïd höll på det
sommarläger för ungdomar som Fjärde internationalen
anordnade 2007 i Barbaste, Frankrike.
Under rubriken strategi och taktik på marxistarkiv.se
finns mycket att hämta för den som vill läsa mer
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rågan om strategin har återkommit. Själva ordet ”strategi” används
igen. Det var inte fallet på 1980talet och i början av 1990-talet. Man
talade då framförallt om motstånd och
diskussionen om den strategiska frågan
hade i stort sett upphört. Det gällde att
hålla stånd utan att nödvändigtvis veta
hur man skulle ta sig ur denna defensiva
situation.
När en diskussion om de strategiska
frågorna nu drar igång igen så beror det
på att själva situationen har utvecklats.
För att uttrycka det enkelt: Med början
i de Social Forum som hållits har slagordet ”en annan värld är möjlig” blivit
en slogan för massorna eller i alla fall
spridd i vida kretsar. De frågor som nu
ställs är: ”Vilken andra värld är det som
är möjlig?” eller ”Vilken andra värld vill
vi ha?” Och framförallt ”Hur ska vi nå
fram till denna möjliga och nödvändiga andra värld?” Frågan om strategin är
just denna; det handlar inte bara om att
världen måste förändras utan om att hitta svaret på hur den ska ändras och hur
vi ska komma åt att ändra den.
Till att börja med vill jag säga att när
vi använder ord som strategi, och taktik,
när vi lånat från de italienska kamraterna, som kan sin Gramsci, ord som ställningskrig och rörligt krig, då är det ett
ordval som användes i arbetarrörelsen
i början av 1900-talet. Det var hämtat
från det militära, särskilt från de militärhistoriska böckerna. Men det får inte lura oss att tro att strategin, sedd ur
revolutionär synvinkel, bara handlar om
våldsamma sammandrabbningar eller
militära konfrontationer med statsapparaten och liknande. Det handlar snarare om en serie paroller och om former
av politisk organisering. Det handlar om
en politik för att förändra världen.
För det andra vill jag peka på att stra-

tegifrågan genom arbetarrörelsens hela
historia har haft två dimensioner som
kompletterat varandra. Den första är
frågan om hur makten kan tas över i ett
land. Tanken är att revolutionen börjar
med att makten grips i ett land, eller i
några länder, men i alla fall på nationell
nivå, där förhållandena mellan klasserna
– styrkeförhållandena – har formats av
just det landets historia, sociala landvinningar och juridiska regelverk. Denna
fråga – erövrandet av makten i ett land,
Bolivia, Venezuela eller förhoppningsvis
i morgon i ett europeiskt land, är en fråga som är kvar på dagordningen och det
är en grundläggande fråga.
Vi håller inte med vissa strömningar
i Latinamerika och Italien, som inspirerats av Antonio Negri, och som anser
att frågan om erövrandet av makten i ett
land är föråldrad eller till och med reaktionär, eftersom kampen då skulle låsas
inom de nationella ramarna. Vi anser att
kampen om makten fortfarande börjar
på de nationella styrkeförhållandenas
område, men att den blir alltmer sammanvävd med den andra dimensionen
av den strategiska frågan, nämligen en
strategi i internationell, kontinental och,
i dagens värld, global skala.
Denna dimension fanns med redan i
början av 1900-talet – det var detta tanken om den permanenta revolutionen
betydde: Frågan om revolutionen kan
lösas i ett eller flera länder, men frågan
om socialismen för genast till frågan om
revolutionens utvidgning till en världsdel eller till hela världen. Denna tanke
var grundläggande för revolutionärerna
i Lenins, Trotskijs och Rosa Luxemburgs generation, och det är den ännu
mer för oss.
Tanken stämmer. Se på Venezuela.
De kan förstatliga oljan. De har en viss
självständighet gentemot imperialis-
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men, men den har sina begränsningar
om inte den revolutionära processen utsträcks till Bolivia, till Ecuador och till
att bli till ett projekt för hela Latinamerika – vilket den bolivarianska revolutionen är.
Vi har alltså detta dubbla problem –
att ta makten i några länder för att de
ska kunna tjäna som språngbräda för
den sociala revolutionens internationella utvidgning.
För det tredje har vi ett problem med
den revolutionära strategin och det är
att svara på en verklig utmaning, som inte har något svar hos Marx. De arbetande i allmänhet, arbetarklassen, hunsas
och hämmas fysiskt men också moraliskt och intellektuellt av utsugningens
villkor – och Marx beskriver detta, sida
upp och sida ned i Kapitalet – hur arbetet bryter ned, bristen på ledig tid, hur
omöjligt det är att få tid att leva, läsa,
utveckla sig. Hur ska en klass som är utsatt för ett sådant totalt förtryck kunna
ha förmågan att samtidigt tänka sig och
bygga ett nytt samhälle? Marx trodde att
problemet skulle lösas på ett nästan naturligt sätt, att industrialiseringen i slutet av 1800-talet skulle skapa en arbetarklass som var mer och mer samlad och
därmed bättre och bättre organiserad
och därmed mer och mer medveten och
att denna motsättning mellan livsvillkoren under vilka den var utnyttjad, nedtryckt och nödvändigheten att skapa en
ny värld skulle lösas av historien nästan
av sig självt. Men, all erfarenhet från det
gångna århundradet visar att kapitalet
ständigt återskapar splittring bland de
utnyttjade, att ideologin – den härskande – också behärskar de förtryckta och
detta inte bara för att media manipulerar opinionen – de spelar visserligen en
allt större roll men det är förhållandena
i själva arbetet som herraväldet, även det

ideologiska, har sina rötter, i att arbetaren inte kan styra över produktionens
mål och mening. Hon är – som Marx sa
– maskinens redskap i stället för att vara
herre över maskinen.
Det är detta som gör att vi människor
uppfattar många företeelser i den moderna världen som främmande och mystiska. Man säger till exempel åt oss att
inte göra det ena eller andra för då blir
marknaden arg, som om marknaden var
en allsmäktig person. Jag kan inte utveckla detta mer här, men det är viktigt
att säga att de kapitalistiska samhällsförhållandena skapar en värld av skenbilder
och vanföreställningar som också håller
de undertryckta nere och som de måste
frigöra sig ifrån.
Detta är anledningen till att de spontana striderna mot utnyttjandet, mot
förtrycket, mot diskrimineringen är så
nödvändiga. De är, så att säga, revolutionens bränsle. Men de spontana
striderna räcker inte till för att bryta
den onda cirkel som håller fast förhållandet mellan kapital och arbete. Det
krävs medvetenhet och vilja, en medveten kraft – och den finns i den politiska
handlingen, i den politiska beslutsamhet
som bärs upp av ett parti.
Ett parti är inte avskilt från det samhälle som omger det. Även den mest revolutionära organisation lider av arbetsdelningens följder, lider av alienationen.
Men i en revolutionär organisation finns
åtminstone förmågan att gemensamt stå
emot och bryta den borgerliga ideologins förtrollning och lockelse.
Folk frågar oss: ”Men att vara revolutionär i detta århundrade, vad betyder
det? Är ni för våldet?” För det första så
är revolutionen, som ordförande Mao
sa, ingen tebjudning. Motståndaren
är grym och mäktig, så klasskampen
är verkligen en kamp – en kamp som i
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många avseenden är skoningslös, och
det är inte vi som bestämt att det är så.
Det finns alltså ett berättigat revolutionärt våld, men vi får inte dyrka det, och
för oss är inte våldet revolutionens främsta kännetecken. Det vore önskvärt att
vi alla var fredliga och älskade varandra.
Men för ett sådant tillstånd måste först
förutsättningarna skapas.
Nej, att göra revolution, som vi ser
det, är att ändra denna värld som blir
alltmer orättvis och alltmer våldsam.
Och för att världen ska förändras behövs
just att makten erövras. Vad menar vi då
med att ”ta makten?” Det är inte att gripa ett verktyg. Det är inte att bekläda
höga poster eller att ta över statsapparaten. Att ta makten betyder att omvandla
maktförhållandena och egendomsförhållandena. Det är att göra så att makt
utövningen i allt mindre grad utövas av
ett fåtal över de andra och att den mer
och mer utövas kollektivt och delat.
För att detta ska uppnås måste vi ändra
egendomsförhållandena – ta itu med det
privata ägandet av produktionsmedlem
och bankerna.
Privat ägande av kunskapen brer idag
ut sig. Genom patent och intellektuell
egendom pågår en privatisering av kunskap som uppnåtts av mänskligheten gemensamt. Patent har tagits på gener och
i morgon kan det mycket väl vara språk
och matematiska formler.
Vi ser hur rummet privatiseras, vi får
allt färre allmänna platser. De mexikanska kamraterna kan berätta för er om de
privatägda vägarna i Mexiko, något som
börjat komma också i Europa. Medlen
för information och kommunikation och
mycket annat privatiseras.
Så, att ta makten betyder för oss att
ändra makten och för att ändra makten måste ägarförhållandena ändras
radikalt. Den nuvarande tendensen till

privatisering av världen måste vändas.
Hur ska vi komma förbi kapitalets
välde, som återskapar sig nästan naturligt genom arbetsorganisationen, genom
arbetsdelningen, genom att den lediga
tiden alltmer styrs av marknaden?
Hur kan vi komma ur den onda cirkel
som får de förtryckta att hänga fast vid
det system som förtrycker dem? Under
den senaste valkampanjen i Frankrike
hörde jag en arbetare säga i TV: ”Hur
kan det komma sig att borgarna förstår
att rösta efter sina intressen – medan arbetare, till och med en majoritet av arbetarna, röstar på dem som går emot deras
intressen?” De gör det därför att de är
behärskade av den härskande ideologin.
Hur kommer vi då ur detta? Reformisternas svar var att knapra bort systemet genom att några fler gick med i
facket, genom lite fler röster och så vidare. Det där är helt klart viktiga saker.
Den fackliga organiseringsgraden och
även valresultaten visar styrkeförhållanden. De utvecklade kapitalistiska länderna har haft hundra år eller mer av
parlamentarism. Där går man inte från
att vara en grupp på några hundra eller några tusen till att erövra makten om
man inte lyckats ändra styrkeförhållandena på det fackliga området och ute i
samhället. Man gör det heller inte om
man inte, trots alla partipolitikens faror
och brister, också vinner valen. På den
punkten har vi verkligen ändrat oss.
Men den reformistiska illusionen är att
säga – enligt det gamla schemat – att
majoriteten i valen till slut kommer att
sammanfalla med den sociala majoriteten och att samhällsomvandlingen som
en följd av detta kan åstadkommas genom en enkel valrörelse. All erfarenhet
från 1800- och 1900-talen bevisar motsatsen.
Det finns inga revolutionära möjlig-
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heter annat än under relativt exceptionella förhållanden. Det finns lägen med
revolutionär kris, revolutionära situationer, där en verklig förvandling kommer
till stånd. Det är när det inte handlar om
ett enkelt litet steg framåt utan om en
plötslig ändring i tusentals och miljoner
människors medvetande. De senaste exemplen i Europa var maj-68 i Frankrike, Italien sommaren och hösten 1969,
Portugal 1974–1975. Man kan diskutera
om dessa lägen verkligen var revolutionära eller i vilken utsträckning de var
det. Det handlar i varje fall om att folk,
som man säger, lärde sig mer på några
dagar än vad de gjort under åratals föreläsningar, kurser och studiecirklar.
Varje uppfattning om revolutionär
strategi måste utgå från tanken att det
finns en rytm i klasskampen. Det finns
flod och det finns ebb, men framförallt
uppstår perioder av kris då styrkeförhållandena kan ändras radikalt och verkligen ställa möjligheten att ändra världen,
eller i varje fall ett samhälle, på dagordningen.
En annan viktig iakttagelse när vi ser
på alla revolutionära erfarenheter – segrar eller nederlag – under 1800- och
1900-talen, från Pariskommunen till
Nejlikornas revolution i Portugal eller
Folkets enhet i Chile, är att i alla dessa
mer eller mindre revolutionära krislägen, uppstår former av dubbelmakt, det
vill säga organ för maktutövning utanför
de existerande institutionerna. Det var
fabriksråden i Italien 1920-21, sovjeterna i Ryssland, arbetarråden i Tyskland
1923, cordones industriales och grannskapsgrupperna i Chile 1971-73, kommittéerna för samordning av fabriksockupationerna i Portugal 1975.
Varje gång klasskampen blir häftig så
dyker det upp det som vi kallar organ för
självorganisering, folkets och arbetarnas

egna demokratiska organisationer som
hävdar sin egen legitimitet gentemot
de dittillsvarande institutionerna. Det
betyder inte att det handlar om en absolut opposition. Under hela året 1917
drev bolsjevikerna i Ryssland kravet på
en konstituerande församling, vald genom allmän rösträtt, samtidigt som de
deltog i utvecklandet av sovjeterna. Det
finns inget automatiskt i överföringen
av legitimiteten från det ena organet
till det andra. Man måste visa i praktiken att folkmaktsorganen är effektivare
i en kris, att de är mer demokratiska och
mer legitima än borgarnas institutioner.
Men det är inte en revolutionär situation om det inte visar sig åtminstone element av vad vi kallar maktens dubbelhet
eller dubbelmakt.
En tredje viktig punkt är tanken att
förutsättningen för en revolution är att
en majoritet är för den. Det som skiljer
en revolution från en statskupp är att
det är en rörelse som har stöd hos majoriteten av befolkningen. Man måste
ta idén att arbetarnas befrielse är deras
eget verk bokstavligt och hur beslutsamma, hur modiga de revolutionära kämparna än är kan de inte göra revolution i
folkmajoritetens ställe.
Kommunistiska internationalens debatter under de tidiga åren, särskilt på
den tredje och den fjärde världskongressen handlade om detta. Det nederlag som brukar kallas marsaktionen
1921 i Tyskland, var en kuppartad minoritetsaktion i förhållande till hela folkmängden, men den omfattade ändå flera
hundratusen människor. Detta öppnade
för en debatt i den kommunistiska internationalen där argumenten mot dem
som trodde sig kunna kopiera den ryska
revolutionen rakt av gick så här: Men
hör ni, det gäller att erövra majoriteten,
inte i meningen valresultat – det handlar
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inte om att vara legalist och säga att om
man inte har majoritet i parlamentet så
kan man inte göra något. Nej det handlar om att vinna legitimitet hos majoriteten av massorna, vilket är ett annat sätt
att se saken.
Om ni läser Trotskijs Ryska revolutionens historia – den är fortfarande nyttig
läsning – så kommer ni att se hur han är
uppmärksam även på minsta rörelse på
små orter, små förändringar i lokala val
och så vidare. Han hittar tecken på vilka möjligheter som håller på att mogna
i folkdjupet.
Från och med sin tredje kongress
1921 ställde sig Kommunistiska internationalen uppgiften att vinna majoriteten. Man började tala om enhetsfronter,
övergångskrav och senare, framförallt
Gramsci, om hegemoni. Revolutionen
är inte bara en drabbning mellan arbete och kapital på arbetsplatserna. Arbetarklassen måste också kunna visa att ett
annat samhälle är möjligt att bygga och
att den är den främsta kraften i det arbetet. Detta måste delvis ha skett innan
makten grips, annars blir det ett hopp
ut i tomma intet, ett halvhjärtat skutt
eller en kupp. Övergångskrav och enhetsfront är alltså verktyg för att vinna
majoriteten.
I Frankrike har vi varit mycket nöjda
med Olivier Besancenots presidentvalkampanj, men, ärligt talat, en lagstadgad minimilön på 1 500 euro i månaden
och bättre fördelning av skattepengarna
är inga särskilt revolutionära krav. För
några år sedan hade de betraktats som
väldigt reformistiska. De verkar radikala idag därför att reformisterna själva inte ställer sådana krav längre. Krav
och slagord har ingen magisk kraft. De
har inget värde i sig, bara i en given situation, som utgångspunkt för att väcka
medvetenheten. När vi säger att det i da-

gens Frankrike inte går att leva anständigt på mindre än 1 500 euro i månaden,
så får vi svaret att vi inte är realistiska:
om lönerna höjdes så skulle det leda till
kapitalflykt. Då ställs vi inför ett nytt
problem: Hur ska kapitalflykten förhindras? Då måste vi gripa oss an den
finansiella spekulationen, det privata
ägandet. Rätten till bostad ställer frågan
om ägandet av mark och fastigheter. Det
handlar alltså om krav och paroller som,
vid ett givet ögonblick, kristalliserar
problem som kan bli begripliga och som
kan bli en språngbräda för mobiliseringen av tusentals och hundratusentals
människor. Utifrån dessa krav kan man
allt tydligare visa pedagogiskt, genom
handling och inte bara med prat, hur
det kapitalistiska systemet fungerar och
till och med det mest grundläggande
och mest rättfärdiga krav krockar med
systemets logik.
Det här kanske ni tycker är självklara
saker. Men när det här diskuterades på
sin tid i den kommunistiska internationalen menade de som ville kopiera den
ryska revolutionen att man skulle mana
till omedelbar beväpning av proletariatet. Ja, det är klart att om man vill göra
motstånd mot fienden så hamnar man
där. Men innan den stunden är kommen, måste det först ha skett en genomgripande höjning av medvetenheten och
det börjar med det mest grundläggande
kraven som till exempel den glidande
löneskalan, eller att sänka arbetstiden
och dela på jobben. Det här behöver
väl egentligen inte påpekas idag, men
det var långtifrån några självklarheter
i det tidiga 1920-talet. Då var debatten
i Kommunistiska internationalen lång
och hård i dessa frågor. Och omkring sådana krav som en bred allmänhet börjat
uppfatta som nödvändiga och avgörande föreslår vi bredast möjliga samling av
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dem som är beredda att verkligen kämpa
för dessa krav. Det är så övergångskraven är kopplade till frågan om enhetsfronten. Vi vet mycket väl att reformisterna inte kommer att löpa hela linan ut.
Vi vet att de kommer att ge efter för utpressning från kapitalets sida och kapitulera om de ställs inför ett ultimatum.
Men å andra sidan kommer den gemensamma färden vara av pedagogiskt värde
för den som verkligen vill kämpa ända
till slutet för de vitala behoven, för de
kulturella behoven, rätten till liv, hälsa,
utbildning, bostad… och därifrån kan
man gå vidare framåt.
Sist men inte minst vill jag betona att
eftersom vi inte tror att en revolution i
ett enskilt land, omringat av världsmarknaden, kan förverkliga jämlikheten,
försöker vi från första stund förskjuta
styrkeförhållandet internationellt. Att
bygga en internationell rörelse – en International om det är möjligt – men även
nätverk som sen europeiska antikapitalistiska vänstern, som den revolutionära
vänsterns möten i Latinamerika och så
vidare, är en del av övergångsprogrammet. Det är den praktiska tillämpningen
av hur vi uppfattar revolutionens internationella dimension.
Folk frågar oss om vi har en modell
för det nya samhället. Vi har ingen sådan
modell. Man kan inte säga att arbetarnas befrielse kommer att vara deras eget
verk och samtidigt ha anspråk på att till
exempel presentera färdiga ritningar för
framtidens stad. Vad vi däremot har, är
minnet av en rad erfarenheter från strider, revolutioner, segrar och nederlag,
som vi kan föra vidare och inte låta falla
i glömska. Vi har ingen modell för samhället, snarare strategiska hypoteser.
För de utvecklade kapitalistiska länderna, där den stora majoriteten av den
verksamma befolkningen är lönearbe-

tare, arbetar vi med sikte på en upprorisk storstrejk. I några öron låter detta
kanske som något som hör förra seklet
till, eller till och med 1800-talet, och vi
menar inte att revolutionen nödvändigtvis måste ta den fulländade generalstrejkens form med väpnade strejkvakter och
som övergår i uppror. Men vi arbetar
med det perspektivet. Genom lokala
strider och strejker, strejker i hela branscher och regioner, försöker vi bekanta
arbetarna med idén om generalstrejken.
Det är mycket viktigt, därför att då kan
massomfattande aktioner i denna riktning uppstå spontant i en krissituation.
När Pinochet genomförde statskuppen i Chile i september 1973 manade
president Allende inte till generalstrejk
trots att han fortfarande hade tillgång
till radiosändningar. Om det hade bedrivits ett metodiskt och systematiskt
arbete i den riktningen så kunde det
ha blivit en spontan generalstrejk med
fabriksockupationer. Det skulle kanske
inte ha förhindrat statskuppen, men
strejken hade i alla fall försvårat den avsevärt. Dessutom är det alltid lättare att
återuppta en kamp som man förlorat i
strid, än om man bara gett upp. Alla erfarenheter från 1900-talet säger att detta
nästan är en allmän regel.
Att arbeta med storstrejksidén betyder inte att uppmana till den i tid och
otid. Det gäller att ge tanken näring så
att när löntagarna ställs inför ett angrepp från arbetsgivarna, när statskupp
hotar, när de drabbas av antidemokratiskt förtryck – nästan reflexmässigt svarar med generalstrejken. Det är svårt att
föreställa sig det snabba och kraftfulla
svar som mötte de fascistiska kuppmakarna i Katalonien och Spanien i juli
1936 utan det föregående arbetet, utan
erfarenheten från Asturien 1934, utan
POUMs och anarkisternas arbete.
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Att ha siktet inställt på generalstrejken betyder inte att man utropar den
dumdristigt och abstrakt utan att man
försöker ta tillvara och stärka de yttringar av kampen som redan blivit vanliga
och kända i arbetarrörelsen och som utvecklar handlingsberedskapen.
Uppror är inte nödvändigtvis som oktoberupproret i Ryssland, inte som det
framställs lyriskt i Eisensteins, i och för
sig utmärkta, film. Det kan ta sig mycket
enkla uttryck som strejkvakters självförsvar eller som arbete i armén, till exempel soldatkommittéerna i Frankrike och
Portugal på den tiden det var värnplikt,
allt som kan bidra till upplösningen av
den borgerliga förtryckarapparaten. De
är trådar med vilka vi kan knyta samman
vardagens strider, även de blygsammaste, med de mål vi strävar efter.
Idag är det många kamrater i Italien,
i Frankrike och lite varstans, skulle jag
tro, som enträget framhäver nödvändigheten av att skapa organisationer som
är oberoende av de socialliberala och
socialdemokratiska partierna. Men varför vill vi ha oberoende organisationer?
Därför att vi strävar efter ett annat mål,
därför att vi har en idé om vart vi vill gå.
Vi vet att om vi skulle delta i en borgerlig
regering, tillsammans med socialdemokrater skulle vi kanske vinna någon liten
reform – men det skulle fjärma oss från
målet. Det skulle inte föra oss närmare
vårt mål eftersom det skulle öka förvirringen och inte skapa någon klarhet.
Det är självfallet så att om vi inte vet
vart vi vill komma och om vi inte har,
om inte ett slutgiltigt svar, så åtminstone
en aning om hur vi ska komma dithän
– då kommer vi att tappa fattningen vid
minsta taktiska avgörande, vid minsta
missräkning på grund av valresultat, vid
minsta bakslag. Man måste ha en tydlig
tanke för att kunna bygga något hållbart.

Revolutionen kommer troligtvis att
överraska oss. De revolutioner som ska
komma blir aldrig enkla upprepningar
av de som har varit, helt enkelt för att
samhällena inte längre är desamma. Jag
brukar säga att vi är lite i samma läge
som militärerna. På militärhögskolorna
lär de sig utifrån strider som har varit,
men de nya slagen är aldrig desamma.
Det är därför man säger att de alltid är
försenade med ett krig. Och vi riskerar
alltid att vara försenade med en revolution. Till och med de mest revolutionära blir överrumplade. Bolsjevikerna blev
splittrade inför oktoberupproret. Ingen
revolutionär organisation är byggd av
stål eller som huggen i ett block.
Frågan om partiet är ingen teknisk
fråga. Vi säger inte att vi har en strategi
och att vi ska ge den ett verktyg. Frågan
om partiet är en del av själva frågan om
strategin. Att försöka tänka sig en strategi utan parti, det är som om man hade en militär med väskan full av kartor
och planer men utan trupper. Strategin
kan bara finnas om det samtidigt finns
en kraft som bär upp den, som griper
den och omsätter den i daglig praktik.
Det är hela skillnaden mellan hur man
föreställde sig partiet inom socialdemokratin före 1914 och Lenins partiuppfattning. Idag är Lenin sorgligt nog inte
särskilt populär, inte ens i vänstern, och
inte ens i den radikala vänstern. Han
framställs som auktoritär och så vidare.
Jag tror att det är en djupt orättvis bedömning men det är inte ämnet för dagens diskussion.
Hur ändrade Lenin föreställningen
om partiet, hur revolutionerande var
hans partiuppfattning? De stora socialdemokratiska partierna såg sin uppgift
som väsentligen pedagogisk. Partiets
uppdrag var lärarens. Detta byggde på
uppfattningen att massrörelsen har sin
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spontana logik och att partiet bidrar
med idéerna och ordnar intressanta
kurser. Det är inte partiets uppgift att
förbereda en revolution, sa en framträdande socialdemokratisk ledare från tiden före 1914.
Lenins tanke var den direkt motsatta: Partiet ska inte nöja sig med att följa
med i och klargöra massornas erfarenheter. Det måste också ta initiativ, sätta
upp mål för kampen och resa krav som
motsvarar situationen och, när stunden
infinner sig, kunna styra handlingsinriktningen.
För att sammanfatta: På den andra
internationalens storhetstid var den
förhärskande uppfattningen att partiets uppgift var lärarens. Med Lenin och
tredje internationalen blev uppgiften
strategens, partiet som samlar till strid
genom att anvisa målsättningarna; ett
parti som också kan begränsa ett nederlag genom att förbereda en reträtt när
det är nödvändigt. Det finns ett berömt
exempel: Det nederlag som arbetarna
i Petrograd och Moskva led i juli 1917
hade kunnat vara slutgiltigt om det inte
funnits ett parti som organiserade återtåget och återtog initiativet. Partiet är
alltså inte ett verktyg vilket som helst.
Det kan inte urskiljas från programmet
och för de mål som vi satt upp.
Låt oss slutligen titta på en annan sida
av partifrågan. För oss handlar det inte bara om ett parti för kamp, strid och
handling. Det handlar om ett demokratiskt och pluralistiskt parti. Ibland har
detta varit till nackdel för vår rörelse. Vi
har ibland gått till överdrift, haft mani
på att organisera olika åsiktsriktningar.
Sådana är ibland nödvändiga, ibland till
mindre nytta. Men att vi trots allt håller
fast vid pluralismen innebär att vi inte
håller oss med en definitiv sanning och
att det sker ett ständigt utbyte mellan

det parti vi vill bygga och massrörelsens erfarenheter. Dessa erfarenheter
är mångskiftande, och kan vid ett eller
annat tillfälle också forma strömningar
i våra egna led.
Det finns ytterligare ett skäl: Om vi
är för ett pluralistiskt samhälle; om vi
anser att ett flerpartisystem är möjligt
att ha, även flera partier som åberopar
sig på socialismen; om detta är den slutsats vi dragit av erfarenheten med stalinismen – då måste vi också utveckla
demokratin i våra egna organisationer,
i våra ungdomsförbund, i Internationalens sektioner, men vi strävar också efter att utveckla demokratiska arbetssätt
och förhållanden i facket och i folkrörelserna. Demokratin gör kampen effektiv eftersom enighet inte kan uppnås
utan demokrati. Om vi vill bygga breda
fronter mot Sarkozy eller någon annan
så måste vi samtidigt låta olika sätt att
se världen mötas. Demokratin är alltså
en förutsättning för enigheten, inte ett
hinder för den.
En demokratisk kultur behövs också
i framtiden eftersom byråkrati och byråkratisering inte bara hör stalinismen
till. Några kanske tror att frågan är avslutad med stalinismen. Inte alls! Det är
inte partiet, eller som en del säger idag
”partiformen”, som skapar byråkratin.
Det är arbetsdelningen i samhället, det
är ojämlikheten. Fackföreningarna och
andra sammanslutningar är inte mindre
byråkratiska än partierna, de är det ofta
i ännu högre grad på grund av materiella intressen. Non Governmental Organizations i tredje världen, som lever
på bidrag från Ford Foundation eller
Friedrich Ebertstiftung, är också i hög
grad byråkratiserade och ibland korrumperade.
Det är inte organisationsformen som
skapar byråkrati. Byråkratins rötter
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finns i arbetsdelningen mellan intellektuellt och manuellt arbete, i ojämlikt
fördelad fritid och så vidare. Vårt enda
vapen mot detta, i samhället och i våra
organisationer, är demokratin.
Det finns en vida spridd bild av att
den som låter sig värvas till ett parti
hamnar i något som liknar det militära,
under hård disciplin och auktoritet och
då förlorar sin individualitet. Jag ser det
precis tvärtom. Du är inte fri på egen
hand, ensam är du inte smart, men du
blir det i en organisation för gemensam
kamp. Partier – även våra småpartier –
är trots allt den bästa formen för att stå
emot de mycket värre former av byråkratisering och korruption som kommer
från pengarna. Vi lever i ett samhälle där
pengarna finns överallt och korrumperar allt. Hur stå emot detta? Det görs
inte genom moral. Det görs genom kollektivt, gemensamt, motstånd mot penningens makt.
Dessutom har vi mediernas makt –
de lägger beslag på företrädare för rörelser och organisationer, sätter dem i
TV-sofforna och bestämmer vad de ska
prata om. Medierna bestämmer vem
som ska synas, vem som gör sig bäst i
rutan.
Vi vill behålla kontrollen över vad
som sägs och vilka som ska vara våra
språkrör. Vi tror inte på frälsare från
ovan eller på trollkarlar som gör underverk. Vi vet att det vi åstadkommer är
resultatet av gemensamma erfarenheter
och att vi tänkt tillsammans. Det blir en
läxa i ansvar och ödmjukhet.
Mediernas betydelse i våra samhällen
gör folk oansvariga. Hur många gånger
har vi inte sett någon i TV försvara idéer
som är helt uppåt väggarna för att nästa
vecka stå för något helt annat utan att
någonsin behöva förklara sig, utan att
behöva stå till svars för vad som sagts?

När våra språkrör, Fransisco Louça i
Portugal, Olivier Besancenot i Frankrike
eller Franco Turigliatto i Italien, uttalar
sig är de ansvariga inför hundratals och
tusentals medlemmar. De är inte individer som pratar utifrån de egna nycker
och känslor de för tillfället kan ha, de talar i kollektivets namn och de är ansvariga inför dem som gav dem förtroendet
att få tala. För oss är det ett tecken på
demokrati.
I motsats till vad som ofta påstås så
är partiet i vår mening – jag talar inte
om de stora valmaskinerna – det bästa
verktyget för att resa just ett demokratiskt motstånd mot en värld som inte är
särskilt demokratisk.
Partiet är en del av det som vi menar
är revolutionär strategi. 
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S

yriza är vänsterns bästa möjlighet
på en hel generation. Men för socialister börjar svårigheterna efter valdagen. Berätta för oss om Syriza:
när och hur uppstod denna koalition av
radikala vänsterpartier?

Syriza bildades 2004 som en valallians
mellan flera olika organisationer. Den
största var Alexis Tsipras’ parti Synaspismos – Koalitionen för vänstern och
rörelserna. Det uppstod ur en rad splittringar inom den kommunistiska rörelsen. Syriza består också av många mindre organisationer, som en av landets
största maoistiska grupper, Greklands
kommunistiska organisation (KOE),
Internationalistiska arbetarvänstern
(DEA), som kommer från en trotskistisk tradition, Förnyande kommunistiska ekologiska vänstern (AKOA), som
kom från det gamla Kommunistpartiet
(inre).
Grekiska kommunistpartiet (KKE),

splittrades 1968 under överstarnas diktatur, vilken gav upphov till KKE (inre), som lutade åt eurokommunismen,
och en andra 1991 efter Sovjetunionens
sammanbrott.
Det KKE som återstod efter dessa
splittringar var synnerligen traditionalistiskt. Partiet lyckades erövra en relativt betydande aktivistbas bland arbetaroch folkliga skikt, liksom bland ungdomar, i synnerhet på universiteten.
Synaspismos förändrades avsevärt
med tiden. I början av 1990-talet var
det ett sorts parti som kunde rösta för
Maastrichtfördraget, och huvudsakligen av en måttfull vänsterkulör.
Men det var också ett blandat parti som bestod av olika distinkta strömningar. Det fördes mycket hårda interna
strider som ställde partiets vänster mot
högern, och gradvis förlorade högern
kontrollen. Grundandet av Syriza befäste Synaspismos’ vänstersväng.
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Vilket inflytande har den kommunistiska traditionen?

Det kommunistiska mönstret är
mycket tydligt i partiets majoritetskultur. En del kom ur den eurokommunistiskt påverkade strömning som från
och med 1970-talet öppnade sig för de
sociala rörelserna. Den visade sig således förmögen att förnya sina organisatoriska och teoretiska utgångspunkter
och överföra den nya radikaliseringens
traditioner till sin befintliga kommunistiska struktur.
Det är ett parti som känner sig hemma i feministiska rörelser, ungdomsmobiliseringar, antiglobaliserings- och antirasistiska rörelser och HBTQ-rörelser,
på samma gång som det fortsätter att ingripa kraftigt inom fackföreningsrörelsen. En annan del kommer från det skikt
av kadrer och medlemmar som lämnade
KKE 1991, där större delen av dem nu
är med i Vänsterströmningen.
Partiets kadrer och aktivistbas består
i huvudsak av utbildade lönearbetare –
folk med examen. Det har en mycket
stadspräglad väljarbas, det är ett parti
med mycket starka rötter bland intellektuella.
Partiets ledning har också en kommunistisk prägel. Låt er inte luras av
Tsipras’ ålder: han började själv sin bana inom KKE:s ungdomsorganisation i
början av 1990-talet. Många av de äldsta
ledarna kämpade sida vid sida under den
underjordiska perioden och är veteraner
från fängelser och deportationsläger.
Hur skulle du vilja beteckna Syrizas
linje? Driver även denna koalition en
antikapitalistisk linje, eller är det en
mer gradvis, reformistisk taktik?

Vad gäller sin programmatiska och
ideologiska identitet har Syriza en starkt
antikapitalistisk linje, och det har mycket klart avskilt sig från socialdemokra-

tin. Syriza är en antikapitalistisk koalition som hanterar frågan om makten
genom att betona dialektiken mellan val
allianser och framgångar vid valurnorna
å ena sidan och kamp och mobiliseringar
underifrån å den andra.
Vilka är styrkeförhållandena bland
Syrizas aktivister, och hur många finns
det i var och en av de bildningar som
utgör denna koalition?

2012 hade Synaspismos ungefär
16 000 medlemmar. Det maoistiska
KOE hade 1 000 – 1 500 aktivister och
man kan säga ungefär detsamma för
AKOA. Traditionellt var Synaspismos
inte alls något aktivistparti. De hade en
mängd berömda namn och var i huvudsak inriktade på val. Men partiet ändrade sig betydligt, på två olika nivåer.
För det första växte en mycket dynamisk ungdomsflygel fram i antiglobaliseringsrörelsen och den antirasistiska
rörelsen. Det gjorde det möjligt för partiet att stärka sin närvaro bland ungdomar, speciellt bland studenter. Nu har
dess ungdomsorganisation många tusen medlemmar. Kadrer ur denna ungdomsflygel utgör i själva verket en stor
del av gruppen kring Tsipras. De kännetecknas av en verklig ideologisk radikalism och de identifierar sig med marxismen, främst av althusserianskt slag.
För det andra fick fackföreningsmedlemmar en större roll i Synaspismos och
blev stöd för partiets vänster. Denna
vänster kommer till stor del från KKE
och är mer proletära element som står
för relativt traditionella klasskampsuppfattningar och är mycket kritisk mot EU.
Det betyder inte att det inte längre
finns några måttfulla krafter inom partiet idag. Speciellt kan vi tänka på den ledande ekonomiska talespersonen Yannis
Dragasakis.
Syriza hade haft en huvudsakligen
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urban aktivistisk väljarbas. Förändrades detta med Syrizas parlamentariska genombrott i maj 2012, när
det blev Greklands näst största parti
med 16,7% av rösterna och besegrade
Pasok?

Absolut. Den kvalitativa förändringen är lika omvälvande som det kvantitativa språnget. I maj och juni 2012
röstade lönearbetare i de största städerna, som till största delen hade varit Pasok-väljare, i stället på Syriza.
Syriza blev störst i Stor-Aten, där
omkring en tredjedel av Greklands befolkning bor. Det fick sina bästa siffror i
arbetar- och folkliga distrikt som brukade vara fästen för Pasok – och även
KKE.
Syrizas sämsta siffror var bland ekonomiskt icke aktiva, befolkningen på
landsbygden, pensionärer, hemmafruar, egenföretagare och oberoende yrkesmän. Så dynamiken i Syrizas stöd
baserar sig på röster från lönearbetare
– inklusive de översta skikten – folkliga
skikt och arbetslösa i Greklands största
städer.
Sitt allra bästa resultat gjorde Syriza i
den andra valkretsen i Pireus – en viktig
industri- och arbetarvalkrets – liksom
i provinsen Xanthi i norra Grekland
bland den huvudsakligen muslimska
och turkisktalande befolkningen.
Hur förklarar du Syrizas plötsliga
valframgångar 2012?

Det finns tre faktorer att beakta. Den
första är den våldsamma sociala och ekonomiska krisen i Grekland och hur den
utvecklades från och med 2010, med de
åtstramningar som landet påtvingats genom de ökända memorandumen (överenskommelserna med trojkan som den
grekiska regeringen skrev under för att
säkerställa landets förmåga att betala sina skulder).

Den andra faktorn är det faktum att
Grekland – och nu även Spanien – är de
enda länder där denna sociala och ekonomiska kris har omvandlats till en politisk kris. Det gamla politiska systemet,
som grundades på ett mycket stabilt tvåpartisystem, har fallit samman.
Den tredje faktorn är folkliga mobiliseringar. Det är ingen slump att de
två länder där den radikala vänstern har
börjat få framgångar är Grekland och
Spanien, de två länder som har upplevt
de största folkliga mobiliseringarna på
senare år.
Huvuddelen av de krafter som har
lösgjort sig från de traditionella formerna för politisk representation har vänt
sig till den radikala vänstern, medan
den del av samhället som befunnit sig
utanför denna dynamik har valt att avstå från att rösta, något som också ökade
betydligt efter att krisen inleddes, eller
har vänt sig till yttersta högern, nämligen det nynazistiska partiet Gyllene
gryning.
Men Syrizas framgångar förklaras
mer exakt av det faktum att partiet ända från början har gått mot memorandumen och chockterapin med åtstramningar. Och genom sin ”rörelsekänslighet” har det visat sig konkret och
praktiskt förmöget att ta ställning för
de sociala rörelser och kollektiva aktioner som har ägt rum i Grekland under
de senaste åren. Det har gjort det samtidigt som det har respekterat dessa rörelsers självbestämmande, inklusive de
mest nyskapande och spontana mobiliseringsformerna. Det stödde till exempel rörelsen med ockupationer av torg
som vi upplevde 2011, medan KKE fördömde denna rörelse som ”antipolitisk”
och anklagade den för att domineras av
småborgerliga och antikommunistiska
element.
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Det är ett parti som också har gjort
mycket för solidaritetsnätverk på lokal
nivå för att ta itu med den traumatiska
sociala krisen och dess konkreta effekter
på människors vardag. Det är också en
bildning som är tillräckligt synlig i institutionerna för att verka kunna ändra
styrkeförhållandena på landets politiska
nivå.
Det verkliga genombrottet kom när
Tsipras koncentrerade sina tal på temat
att inrätta en ”vänsterregering mot åtstramningarna”, som han lade fram som
ett alliansförslag till KKE, den yttersta
vänstern och de små oppositionella delarna av Pasok.
Det var detta som förändrade valkampanjens utveckling. Det var då vi började märka en upphetsning – som var nästan fysisk – och Syrizas opinionssiffror
rusade i höjden.
Syriza är en politisk front som tillåter
att olika politiska kulturer samexisterar.
Jag skulle vilja säga att Syriza är ett hybridparti, ett sammansatt parti, med en
fot i den grekiska kommunistiska rörelsens traditioner och den andra foten i de
nyskapande former för radikalism som
har uppstått under denna nya period.
Tror du att den samhällsrörelse med
torgockupationer som vi såg i Grekland
har samband med Syrizas framgångar
vid valurnorna?

Absolut. En del personer tror att
dessa rörelser inte bara var spontana utan till och med antipolitiska, att de stod
utanför och mot politiken. Men även om
de förvisso avvisade den politik de såg
framför sig så letade de också efter något annat.
Podemos’ erfarenheter i Spanien och
Syrizas erfarenheter i Grekland visar
båda att om den radikala vänstern för
fram lämpliga förslag så kan de nå en
överenskommelse med dessa rörelser

och ge en trovärdig politisk ”sammanfattning” av deras krav.
Hur betraktas Alexis Tsipras i Grekland?

Det mest framträdande med bilden
av Tsipras är hans ålder: han är en ung
man. Men den grekiska radikala vänsterns kadrer och ledningar domineras
fortfarande av en generation som närmar sig 60-årsåldern, eller till och med
äldre personer som fortfarande åtnjuter
prestigen från kampen mot överstarnas
diktatur.
Tsirpas utvecklade en stridslysten
stil under oppositionen mot Pasok-regeringen och i synnerhet dåvarande
premiärminister Giorgos Papandreou.
På så sätt förbättrade han sin profil som
folktalare. Och hans genombrott säkerställdes genom hans förslag inför valen i
maj 2012 om en regering som skulle förena den radikala vänstern och alla krafter som var mot åtstramningar.
Han har förändrat bilden av den grekiska radikala vänstern, som fram till nu
alltid har setts som en avsevärd, viktig
eller nyttig del av de sociala rörelserna, men inte som en kraft som erbjuder en väg ut ur krisen. Det är en verklig
helomvändning till en radikal vänster
som vill lämna rollen som en ständig
minoritet bakom sig – rollen att vara en
kraft dömd att bara ”göra motstånd”.
Kan du säga mer om Syrizas interna
dynamik, Vänsterplattformen, de olika
delar som den består av – och också
den andra sidan, centern och högern?

Omedelbart efter valen 2012 inleddes
processen att förena det som dittills varit en koalition av partier. Först med en
nationell konferens som för första gången valde ett ledande organ, och sedan
Syrizas grundningskongress i juli 2013.
En del viktiga beslut angående partiets
struktur och vad vi kunde beteckna som
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en partiform togs, men prioriteringen
var att det skulle vara en snabb process
som inte gav tid till en verkligt djupgående politisk diskussion.
Samtidigt var det en process av att
öppna upp, men ett öppnande utan att
rikta sig till speciella befolkningsskikt
och till väljargrupper och som var indragna i sociala rörelser.
Så det blev en process som ledde mer
till ett parti av medlemmar än ett parti
av aktivister eller aktiva medlemmar, ett
parti av anhängare snarare än ett parti
av militanter. Vilket också innebär att
det gjorde Syriza till en organisation
som i viss mån var mottaglig för en praktik av, om inte skyddslingpolitik så i alla
fall en praktik med lokala traditionella
maktnätverk som fortfarande är mycket
starka i det grekiska samhället.
Etablissemangets partier existerar
knappt som centraliserade partier. Pasok har fullständigt fallit samman och
det var den absolut mäktigaste partiapparaten i Grekland, Ny demokrati, som
brukade vara en massorganisation för
högern, är också ytterst försvagad, men
de till dessa partier knutna nätverken är
fortfarande mycket starka på lokal nivå.
Det andra negativa kännetecknet hos
den nya strukturen är att Syriza har blivit ett klart ledarcentrerat parti, vilket
förstärks av det faktum att de interna
strukturerna är väldigt många, fungerar dåligt och har en tendens att fungera
allt mindre som verkliga centrum för att
avgöra politiken eller ta besluten. Hela
beslutsprocessen har i själva verket blivit
mer centraliserad, mer oklar, där ledaren spelar en mycket central roll, tillsammans med olika informella ledarkretsar.
Syriza domineras fortfarande väldigt
mycket av intellektuella skikt: offentliganställda med hög utbildning och färdigheter. Vad gäller ålder är det också

ganska problematiskt: de yngre skiktens
relativa vikt är fortfarande ganska begränsad.
Det mest uppmuntrande resultatet
är troligen att Syrizas relativa tyngd
inom fackföreningarna ökade, ungefär
fördubblades, även om den utgick från
en mycket låg nivå, vilket innebär att det
allmänt sett fortfarande är så att Syrizas
styrka inom fackföreningsrörelsen och
mer exakt i den privata sektorn är mindre än KKE:s tyngd.
Kvalitativt är saker och ting naturligtvis lite annorlunda, eftersom – och detta
är ganska intressant – trots att kommunistpartiet på det hela taget även nu är
en mer organiserad och sammanhållen
kraft, så har dess starkaste fästen en tendens att återfinnas inom mindre dynamiska delar av fackföreningsrörelsen,
eller till och med inom områden som av
olika skäl (delvis därför att det har hänt
väldigt lite i den privata sektorn) inte har
varit särskilt aktiva vad gäller mobiliseringar på senare tid.
Syriza är inte bara starkare i de mest
dynamiska fackföreningarna, där mobiliseringarna har varit betydande (det var
fallet redan tidigare), utan det är också
på dessa ställen som det har utvecklats
mest. Nu är det den ledande kraften i
det nationella lärarfacket för gymnasielärare, en central fackförening inom
den grekiska fackföreningsrörelsen.
Vissa sektorer som är mycket inblandade i mobiliseringar och sociala rörelser på lokal eller facklig nivå, lutar åt
att stödja eller omgrupperas kring initiativ eller strukturer som leds av aktivister från yttersta vänstern. Men när
det kommer till politisk representation
så fungerar Syriza på sätt och vis som
den centrala politiska representanten
för denna övergripande konstellation av
styrkor.
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Den enda spricka som finns kvar inom den grekiska radikala vänstern nu är
mellan ett mycket förskansat, och mycket sekteristiskt och isolerat KKE och alla de andra (Syriza, Antarsya, etc).
Kan du berätta lite mer om Vänsterplattformen, dess beståndsdelar, tillväxt, sammanhållning, och så vidare?

Vid Syrizas Nationella invigningskongress i november 2012 fick Vänsterplattformen 25%. Det blev en stor
överraskning för ledningen. Vid Syrizas
grundningskongress fick Vänsterplattformen mer än 30%. Under mellantiden i det närmaste fördubblades Syriza, från 17 000 – 18 000 medlemmar till
35 000 – 36 000.
Vänsterplattformen består av Vänsterströmningen – huvudsakligen bestående av fackföreningsmedlemmar som
kontrollerar större delen av den fackliga
delen av Syriza. Dessa är till överväldigande del de som bröt med KKE 1991.
Och så finns det en trotskistisk del.
Vänsterplattformen har satts under
intensiva påtryckningar från ledningen
men också av det sätt på vilket partiet
fungerar och hur partistrukturerna har
utvecklats under och efter föreningsprocessen.
På grund av utvecklingen av partiets
former, och nedgången för rörelserna
och mobiliseringarna i Grekland under
den senaste perioden, kombineras detta tryck från partiets majoritet med mer
strukturella skäl.
Alla dessa faktorer hade en negativ
inverkan, men på det hela taget klarade
Vänsterplattformen dessa påtryckningar riktigt bra. Trots att Vänsterplattformen består av två olika politiska kulturer, så är dess inre sammanhållning
mycket starkare än partiets majoritetsblock, som är en mycket mer brokig omgruppering av politiska kulturer.

Inom majoriteten kan man till exempel hitta personer som kommer från
socialdemokratins huvudfåra liksom aktivister som känner sig närstående den
yttersta vänstern, rörelsefolk som är inriktade på de så kallade nya sociala rörelserna tillsammans med mycket traditionella reformister som kommer antingen
från en eurokommunistisk bakgrund
eller från KKE, men också vänsternationalister, vanligen från Pasok, och den
mest extrema sortens antinationalister.
För att inte tala om maoisterna!

Maoisterna ligger naturligtvis närmare den förstnämnda vänsternationalistiska polen. Så på det hela taget är majoritetssidan mycket mer brokig.
Vänsterplattformen lyckades under
perioden mellan valet 2012 och grundningskongressen dra till sig breda skikt
av aktivister som varken identifierar sig
med Vänsterströmningen eller trotskisterna, och egentligen inte bryr sig om
dessa skillnader. De vill stödja en intern
vänsteropposition eller vänsterperspektiv, ett mer entydigt radikalt perspektiv
inom Syriza, och det är därför majoritetens mycket manipulativa taktik under
grundningskongressen slog tillbaka på
dem själva och ledde till att Vänsterplattformens tyngd ökade, till och med
under själva kongressen.
Majoritetens vänster har förenat sig
kring ”De femtiotres plattform”, som
kraftigt kritiserade Tsipras’ försök att
dra till sig politiker från etablissemanget, och för att leda en kampanj som inte
gav tillräckligt stor roll åt sociala mobiliseringar och rörelser, för att utveckla en
kampanjstil som var väldigt inriktad på
honom som person och uppbyggd kring
PR-tekniker och PR-trick, och även för
att mjuka upp en del avgörande inslag i
programmet – i frågor som skulden, nationalisering av bankerna och så vidare.
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Tyvärr har ledningens majoritet gjort
sig ännu mer oberoende av partiet och
har satt sig över partibesluten. Jag talar
inte bara om en enkel splittring mellan
bas och ledning – jag menar oberoende
från partiet i sin helhet. Och det är givetvis mycket allvarligt för framtiden.
Centralkommittén har sammankallats mycket sällan, och det händer
allt oftare att centrala beslut tas på ett
mycket dunkelt sätt, som ett resultat av
förhandlingar mellan olika grupper och
lobbygrupper som försöker driva igenom sina åsikter och så vidare.
Och hur stabil skulle du bedöma
att Vänsterplattformen är? Jag menar,
de vet vad de är mot – majoriteten –
men i vilken utsträckning är de eniga
om vad är de för, i synnerhet i detta
sammanhang där regeringsmakten är
en framtidsmöjlighet och det således
kan finnas möjlighet att erbjudas jobb,
regeringsposter och så vidare?

Tja, jag tror som jag sa tidigare att
Vänsterplattformens sammanhållning
är klart överlägsen majoritetens. Och
även när det gäller dess programmatiska ingripanden är den mycket mer sammanhållen och sammanhängande. Här
har Costas Lapavitsas’ roll och hans
ingripande på det ekonomiska området
varit helt avgörande.
Det som kännetecknar majoriteten är att deras åsikter inte alls är mer
sammanhängande. Vissa personer har
en mycket bestämd uppfattning i frågan om skulden. De är övertygade om
att det absolut är ett alternativ att låta
bli att betala och att vi ska vara mycket
bestämda om kravet att avskriva större
delen av skulden.
Men när man frågar, ”Okej, och vad
ska vi göra om vi låter bli att betala?”
och hur genomförbart är ett sådant alternativ utan att lämna euron – ett näs-

tan omedelbart resultat och inte frågan
om att välja – så har de en benägenhet
att vägra att svara och förbigå frågan genom att säga att det kommer att bero på
styrkeförhållandena i Europa. I motsats
till detta har Vänsterplattformen mycket
mer exakta svar.
Huvudfrågan som skiljer inom Vänsterplattformen – och det är nästan en
automatisk eller naturlig eller oundviklig konsekvens av att två politiska kulturer samexisterar – är olika uppfattningar om geopolitiska frågor, frågor
om utrikespolitik. Vänsterströmningen
har en mer traditionellt kommunistisk
och antiimperialistisk syn på världspolitiken eller utrikespolitiken. Den är inte heller främmande för, eller är snarare
för, att hänvisa till nationalitet, eller att
kombinera hänvisningar till nationalitet
och klass.
I motsats till detta har DEA en mer
internationalistisk – eller vad den tror är
en mer internationalistisk – kultur. Det
betyder att i frågor som Cypern eller relationerna till Turkiet, eller om Ukraina
eller sådana saker, så finns det motsättningar.
Hur är det med frågan om hur
Vänsterplattformen ställer sig till en
möjlig seger för Syriza? Finns det en
gemensam linje om att inte bli en
del av regeringen, att inte ta på sig
ministerposter, eller om vilkens sorts
mobiliseringar – utomparlamentariska
eller sociala mobiliseringar – de ska
engagera sig i?

Jag tror att det som utmärker inte bara Vänsterplattformen utan den breda
vänstern i Syriza, som inbegriper en betydande del av majoritetsblocket, är det
faktum att den ser hela processen att få
tillgång till regeringsmakten som ett sätt
att utlösa sociala mobiliseringar.
Deras syn på partiet och vad den po-
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litiska processen handlar om är inriktad
på aktivism. Det är helt uppenbart att
den politiska taktik som under den senaste perioden har förts fram av Tsipras
och majoriteten i ledningen tenderar att
ge en mycket mer begränsad roll till sociala rörelser och mobiliseringar.
För att bara ge ett exempel betonade
Tsipras 2012 mycket starkt att perspektivet inte bara var en Syriza-regering,
utan en regering med alla i vänstern som
var mot åtstramningar – det är fortfarande fallet, men betyder inte särskilt
mycket nu eftersom det är uppenbart
att varken den yttersta vänstern eller
KKE någonsin kommer att gå med på
den sortens samarbete.
Men det skulle också – och det var
minst lika viktigt – vara en regering för
de sociala rörelserna och för vänstern
som var mot åtstramningar. Vid den tiden hänvisade Tsipras uttryckligen till
erfarenheterna från Bolivia, och ett av
de viktigaste initiativ som Syriza tog
mellan valen i maj och juni 2012 var att
sammankalla en sorts generalförsamling
för rörelserna i en dialog med Syrizas
ledare. Det var en fullständigt extra
ordinär händelse.
Att ledare för kampanjer, från fackföreningar, att dessa förde en dialog med
Tsipras och en del andra medlemmar
från ledningen gav en mycket stark bild
av vilken sorts politiskt perspektiv Syriza försvarade vid den tidpunkten. Det
har inte skett något jämförbart under
den senaste perioden.
Å andra sidan bör vi också säga att
hela atmosfären i Grekland har förändrats dramatiskt sedan dess: det har
skett nedgång för de sociala rörelserna,
tillsammans med en atmosfär av relativ
demoralisering och passivitet – givetvis
trots viktig kamp inom vissa sektorer.
Så i det perspektivet är Syrizas lin-

je mer en anpassning till den rådande
trenden.
Så modellen för Vänsterplattformen
skulle vara en vänsterregering som en
hävstång för att mobilisera klasskampen och sociala rörelser utanför för att
dessa sedan ska sätta tryck på regeringen? Så en fot inne och en utanför?

Tja, det är svårt att förutspå. Jag tror
att det är lämpligt att betrakta Syrizas
seger i sig själv som en utlösande faktor, eftersom den ger självförtroende
och bryter den senaste periodens re
signerade atmosfär, men också därför
att det kommer att krävas åtgärder för
att öppna upp för sociala mobiliseringar.
Angående de sistnämnda tror jag att den
viktigaste frågan troligen är förslaget att
återställa minimilönen till nivån före
memorandumen, och kanske ännu viktigare att återinföra hela systemet med
kollektivavtal och arbetslagstiftning,
som under de senaste fyra åren har skurits ner fullständigt.
Det skulle inte bara öppna för kamp,
utan också för att på nytt bygga upp
fackföreningsrörelsen som idag befinner
sig i ett förfärligt tillstånd i Grekland.
Men det finns ingen gemensam linje
i frågan om ministerier och att spela
en roll i regeringen? Folk kommer att
bestämma sig när det blir aktuellt?

Nej. Absolut inte. Jag tycker att Vänsterplattformen är mycket tydlig om
det faktum att dess inblandning på ren
regeringsnivå beror på vilken linje som
kommer att vara förhärskande i just den
regeringens strategiska val. Det är så
den närmar sig frågan, och inte tvärtom.
Vi ställer inte frågan om ministerier
först, vi ställer frågan om vilken linje
som antagits och de centrala omedelbara
strategiska val som regeringen kommer
att göra. Så allt beror på vilken linje som
kommer att råda. På det hela taget är vår
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linje att vi bör hålla fast vid Syrizas helt
grundläggande löften sådana de är.
Det nuvarande programmet eller
programmet från 2012?

Jag menar det nuvarande programmet. Till och med den minimiplattform
som lades fram vid kongressen i Thessaloniki och nyligen moderniserades av
Tsipras: till och med att vidhålla den
innebär att vi går mot en stor konfrontation, vilket givetvis betyder att få stöd
från och stimulera folkliga mobiliseringar å ena sidan, och att mobilisera
partiet och andra sociala och politiska
medborgare under hela processen.
Detta tror jag är den roll som Vänsterplattformen kan spela: att vara en katalysator under denna dialektik mellan vad
som kommer att hända på regeringsnivå
och vad som kommer att hända på samhällsnivå. Och det är Vänsterplattformens uppgift, kanske historiska uppgift
om saker och ting går bra. Vi har en mer
sammanhängande styrka i partiet som
kan fungera som energikatalysator och
hindra att det uppstår en klyfta mellan
det som pågår med mobiliseringar på
gräsrotsnivå och på regeringsnivå.
Som du mycket väl känner till
skulle den klassiska manövern vara
att erbjuda vänstern arbetsministeriet
och sport- och kulturministeriet och
behålla de mer centrala ministerierna
till partiets höger...

Ja. Men det är inte det som är faran nu faktiskt. Jag tror att risken för
närvarande är just att de inte kommer
att göra detta. De kommer att erbjuda
några strategiska ministerier men utan
att kanske vara klara över den politiska
linjen. Vilket betyder att de kommer att
binda våra händer på förhand.
Så jag tror att det avgörande är om
linjen att ta ansvar för en konfrontationstaktik, både internt och naturligtvis

med EU och krafter i Europa, kommer
att vara förhärskande. Om vi går i denna riktning så går det inte att vinna den
striden utan mycket betydande klargöranden inom Syriza och i bredare mening inom den grekiska vänstern.
Min förhoppning (som jag tror är realistisk) är att ett sådant perspektiv också kommer att leda till omgrupperingar
inte bara i Syriza, och att sektorer som
är skeptiska idag, som tvekar om Syriza,
under en sådan situation kommer att inta en mer bestämd uppfattning. Då tror
jag att vi skulle ha något som liknar en
enhetsfront.
Kan du tala lite om Panagiotis
Lafazanis som Vänsterplattformens
viktigaste talesperson?

Ja, han är verkligen en nyckelperson,
och det är både en styrka och en svaghet. Syriza är ett så ledarcentrerat parti,
eller tenderar att vara ett så ledarcentrerat parti, och jag är rädd för att Vänsterplattformen och mer exakt Vänsterströmningen, som är dess största del, är
en ytterst personcentrerad organisation.
Antonios Davanellos (från DEA) är förstås också ganska framträdande, men på
nationell politisk nivå spelar Lafazanis
en mycket avgörande roll.
Lafazanis är typisk för den generation av aktivister som trädde i förgrunden under kampen mot diktaturen. Han
klättrade i KKE:s hierarki på 1970- och
1980-talen, och blev medlem i partiets
politbyrå, men lämnade partiet tillsammans med en hel rad ledande personer
vid splittringen 1991.
Men det speciella med Lafazanis
är att han, medan andra gick åt höger,
förblev pålitligt marxistisk och mycket
följdriktig, men bröt bestämt med stalinismen.
Lafazanis utpekas och angrips nu av
grekiska media på grund av att han ses
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som en hök. Han är den person i Syriza som media och givetvis högern och
de krafter som är för systemet, älskar
att hata och ständigt brännmärker Han
framställs som Syrizas främsta fiende
till euron och främsta förespråkare för
att bryta med EU.
Man måste inse att ett av huvudskälen till varför media och den politiska eliten och den härskande klassen är
fientligt inställda till Syriza är att det
finns mycket starka vänsterströmningar
i Syriza. Tsipras måste ta hänsyn till det,
och det är därför det finns rubriker på
förstasidorna som säger: ”Tsipras! Gör
en Papandreou!”, nämligen att göra sig
av med den interna oppositionen och
vara en verklig ledare. Göra sig av med
dessa galna vänstermänniskor och hökar
och så vidare.
Folk är fortfarande nyfikna på KKE.
I vad mån tycker du att deras linje har
någon sorts förnuft, eller är den bara
vansinnig?

Både och. Jag tror faktiskt att KKE:s
enda och främsta intresse är att hålla
igång partiet, att hålla det flytande. .
Det är vad KKE verkligen vill: vara ett
parti med 7-8% av väljarna, leda vissa
sektorer, etc.
Det är en mycket konservativ apparat, vilket ger upphov till en stor klyfta
mellan KKE:s interna karaktär och den
sorts Tredje perioden-retorik [syftar
på Stalins ultravänsterpolitik 1928–34]
som på ytan är vad KKE pratar vitt och
brett om. I diskussionen åberopar de
med revolutionär vältalighet ständigt
socialism, arbetarklassen, arbetarmakt
och så vidare, men egentligen har KKE
varit väldigt passivt under alla dessa år.
Det var konsekvent mot mobiliseringar av gräsrötterna. Det fördömde
på ett helt galet sätt rörelsen på torgen
(på våren 2011), och beskrev det som en

del av en antikommunistisk komplott.
Så det är ett ytterst konservativt parti,
ett parti som inte tycker om grundläggande förändringar.
Men är det en grundläggande
världsåskådning? Är den inte påtvingad av auktoritära krafter inom
ledarskapet?

Den är påtvingad, men de har en
mycket stark apparat, och de har byggt
ett mycket sammanhållet parti. Under
alla dessa år har de skoningslöst röjt undan all opposition och har lyckats behålla kontrollen över partiet.
KKE:s och en del av den yttersta vänsterns hela världsbild är att satsa på att
Syriza kommer att misslyckas och förråda. De ber om det, och det finns en
dimension av självuppfyllande profetia
i det.
Detta perspektiv har spelat en roll,
och vi måste ta med det i beräkningen
– och det säger jag inte för att frita Syrizas ledning från sitt ansvar. Det faktum
att dessa krafter gjorde allt för att isolera
Syriza från alla andra krafter inom den
radikala vänstern underlättade förvisso
försöken att göra linjen och partiets taktik mer återhållsam.
För första gången i Europa sedan
perioden efter Andra världskriget
har ett radikalt vänsterparti besegrat
socialdemokraterna vid valurnorna.
Syriza vann över Pasok tack vare sitt
eget genombrott men också på grund
av att de socialdemokratiska röstsiffrorna rasade samman. Tror du att dess
övervikt kan fortsätta?

Den chockterapi som har tillämpats i
Grekland fick samma politiska resultat
som i andra länder i den globala södern
där den har tillämpats tidigare.
Det gamla politiska systemet har fallit samman,och det är första gången det
händer i ett västeuropeiskt land under

Grekland: första fasen

efterkrigsperioden. De två största partierna har drabbats av det: Pasok, ja,
men också, om än i mindre grad, Ny
demokrati. 2012 förlorade det 20% av
sitt stöd, och fick den lägsta röstsiffran
som högern någonsin har fått under hela
den tid som Grekland har varit en självständig stat.
Pasoks kvalitativa sammanbrott är ännu allvarligare än vad siffrorna på nationell nivå antyder. I de största städerna
kom Pasok på sjätte eller sjunde plats. I
de flesta av de arbetardistrikt som brukade vara dess fästen besegrades de av
nynazisterna i Gyllene gryning. Dess
siffror bland 18–24-åringar blev bara
2,6%, och större delen av dess väljare
(totalt 13,4% av rösterna) utgjordes av
pensionärer och invånare i jordbruksområden och små städer på landsbygden.
Pasok har blivit fullständigt krossat.
Det enda som i själva verket finns kvar
är resterna av dess gamla nätverk för att
tillsätta tjänster i staten och partiet. De
två partier som i tur och ordning hade
makten efter att överstarnas diktatur
hade fallit var masspartier, men också
statspartier, det vill säga partier som var
mycket nära knutna till staten och fördelningen av arbeten och resurser som
de kunde kontrollera tack vare sitt grepp
om statsapparaten.Pasok och Ny demokrati fungerade med hjälp av nätverk för
att tillsätta tjänster, och det innebar inte
bara den gamla sortens tjänster inom de
befintliga eliterna, utan snarare ett utbyte av tjänster mot politiskt stöd, baserat på de större byråkratiska apparaterna, inklusive i fackföreningsrörelsen.
Ny demokrati var verkligen ett ”folkligt
högerparti”, ett Volkspartei jämförbart
med den tyska kristdemokratin, och ett
parti som kunde räkna med en ganska
betydande facklig del.

Idag finns inga relationer mellan
Syriza och Pasok …

Utanför Grekland är det svårt att tänka sig den avgrund som skiljer Pasok inte bara från den radikala vänstern utan
från själva det grekiska samhället.
Betraktar resten av den grekiska
vänstern inte längre Pasok som ett
vänsterparti.

Man måste förstå en sak om den
grekiska vänsterns språkbruk. Fram
till 1974 fanns det inget socialistparti i Grekland, och i vårt politiska lexikon betyder att säga ”jag är vänster” att
”jag står till vänster om Pasok”. Pasok
har faktiskt aldrig betraktats som ett
vänsterparti i ordets grekiska mening.
I Grekland är vänstern knuten till den
kommunistiska traditionen.
Låt oss tala om det senaste årets
nyorientering av Syrizas linje. Vad har
hänt?

Partiets två främsta ekonomer –
Giannis Dragasakis och George Stathakis, som är Syrizahögerns verkliga representanter, Stathakis på ett mycket
mer direkt sätt, Dragasakis på ett mycket mer taktiskt manövrerande sätt – utvecklade sitt eget särskilda sätt att närma
sig ekonomiska frågor, som systematiskt
skilde sig från partikongressernas beslut
eller partiets officiella ståndpunkt.
Tsipras har många gånger fått ingripa för att återupprätta någon sorts balans, men denna process innebar att de
ursprungliga åsikterna – åsikterna från
2013 års kongress – mjukades upp. Dragasakis och Stathakis gjorde till exempel uttalanden om att en Syriza-regering aldrig skulle vidta ensidiga åtgärder
i frågan om skulden, men partikongressens beslut sa uttryckligen att alla vapen
är möjliga och att inget gick att utesluta
om en Syriza-regering skulle utsättas
för utpressning av sina långivare.
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Ibland har de båda varit oklara, beroende på vem de talat med eller publiken
framför dem, till och med i frågan om
att upphäva memorandumen eller om
Syriza krävde en avskrivning av hela eller bara delar av skulden.
För det andra har Tsipras rest omkring en hel del under den senaste perioden. Det var nödvändigt i och med
att han är ledare för ett parti som fram
tills nyligen hade omkring 5% av rösterna, och att han saknade all trovärdighet som statsöverhuvud. Han behövde
öka sin trovärdighet för att inte tala om
sina kunskaper om den internationella
scenen.
Så han reste till ställen eller institutioner som stöds av huvudströmningarna eller till och med den ekonomiska
oligarkin, som Ambrosettiforumet. Det
är en sorts mycket exklusiva klubbar
där väldigt viktiga affärs- och finansmän samlas och diskuterar. Intrycket
var att han när han var där presenterade
en mycket mildare version av partiets
taktik. Till exempel hänvisade han när
han reste till New York och talade vid
Brookings Institute upprepade gånger
till New Deal och Franklin Roosevelt.
När han reste till Austin, Texas, sa han
att Syriza aldrig skulle överge euron,
medan partiets ståndpunkt – och som
han också sa själv senare – var att vi inte
vill stanna kvar i euron ovillkorligt, utan
förbehåll och så vidare.
Allt detta skapade ett intryck av att
Syriza i ytterst centrala, strategiska frågor inte är helt klart, och att det har olika diskussionsnivåer. På så sätt orsakas
skepsis om Syrizas verkliga avsikter och
hur beslutsamt det är att stå emot det
tryck som varje vettig person är medveten om att en Syriza-regering kommer
att tvingas möta.
Det har ständigt orsakat perioder

av interna debatter och diskussioner i
partiet – som tidvis har varit smärtsamma men icke desto mindre har lett till
en del resultat. Jag tror att det var nödvändigt, men som jag sa ibland ganska
smärtsamt. Till syvende och sist har det
kostat, men Syriza har åtminstone inte
offentligt tagit tillbaka sina grundläggande utfästelser.
Och vi ser detta nu, faktiskt. Trots
bristen på klarhet angående hur dessa
utfästelser ska uppnås, så har det blivit klart för alla, att det Syriza lägger
fram har mycket lite att göra med något
europeiskt socialdemokratiskt partis
program idag. Det är ett program för
ett verkligt brott med nyliberalismen
och åtstramningarna. Syriza verkar föra fram en sorts politisk kultur som är
knuten till en social, politisk och till och
med ideologisk radikalism som fortfarande är klart inristad i partiets DNA.
Det betyder inte att det inte kan ske
överraskningar, det innebär inte att det
finns någon sorts garanti att saker och
ting inte kommer att gå illa. Men det betyder att det finns en möjlighet till avgörande förändringar av styrkeförhållandena mellan klasserna. I Grekland är ett
mycket bredare spektrum av folket nu
medvetet att detta är den enda verkliga
möjligheten, och att det om vi besegras
kommer att bli ett nederlag för hela den
kommande perioden.
Det är oklart vad Syriza kommer att
göra med bankerna, och vad det kommer att göra åt privatiseringarna. Det
kommer säkert att upphäva åtminstone en del av mest skandalösa fallen av
utförsäljning av offentliga tillgångar till
löjligt låga priser. Men Dragasakis’ och
Stathakis’ senaste uttalanden om banker
och privatiseringar är inte särskilt uppmuntrande, och en klar reträtt från kongressens beslut och utfästelser.
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Vad tror du om Ny demokratis inställning, som spelar en hel del på den
”röda faran” och rädslan för kaos om
Syriza vinner?

Vi bör inse att inte bara högern utan
också mitten-vänstern – eller det som
återstår av den – efter fyra år av memorandum är ytterst auktoritära partier, förespråkare av en järnhård politik.
Den nuvarande premiärministern,
Ny demokratis Antonis Samaras, kommer från partiets nationalistiska del, och
han har en omgivning som till största
delen kommer från extremhögern. Det
är en stockkonservativ höger som spelar
på delar av den grekiska befolkningens
djupt liggande antikommunistiska reflexer.
Om Syriza misslyckas så kommer landets framtidsutsikter att vara mycket reaktionära och auktoritära.
Vilka är Syrizas prioriteringar för
Grekland?

Det finns fyra viktiga saker att arbeta
med – och här sätter jag inte upp dem i
någon speciell ordning.
Den första utgörs av nödåtgärder för
att ta itu med de mest chockerande sidorna av de senaste årens katastrof: att
koppla in elektriciteten till alla hem, ge
skolmat till alla barn, och återupprätta
en sjukvård värdig namnet – som saker
och ting är nu är en tredjedel av befolkningen utesluten från sjukvårdssystemet.
Den andra saken: att avveckla memorandumens hårda kärna. Det skulle
innebär att återställa minimilönen till
vad den var före 2010, liksom kollektivavtal och social lagstiftning som fullständigt har ödelagts. Det skulle öppna
ett handlingsområde för arbetarna och
leda till omedelbara förbättringar. Vi
måste också avskaffa de absurda fastighetsskatter som staten har avtvingat be-

folkningen under flera år. Allt detta är
icke förhandlingsbart.
Den tredje saken att arbeta med är
skulden – och där kommer det att bli
en del förhandlingar. Det finns inte en
chans att reda upp Grekland så länge
räntebetalningarna på skulden under
memorandumregimen fortsätter att mala sönder landet.
Det har skett ett blodbad av nedskärningar på de offentliga och sociala utgifterna för att frigöra budgetöverskott för
att betala av på skulden och undanröja
behovet att finansiera den. Det går inte
att genomföra. Budgetöverskottet kan
aldrig bli tillräckligt stort för att täcka
kostnaderna att betala räntan på skulden.
Vi måste hitta en lösning på detta.
Syriza kommer att kräva en lösning lik
den som krävdes i Tyskland 1953: det
vill säga att skriva av större delen av
skulden och betala tillbaka resten inom
ramen för en tillväxtklausul.
Men vad ska vi göra om européerna
vägrar? Än en gång finns alla möjliga
alternativ, men Syriza kommer inte att
backa och låta sig bli utsatt för utpressning.
Det fjärde att arbeta med är att sparka
igång den ödelagda ekonomin, för att ta
itu med den massiva arbetslöshet (26%,
och 50% bland unga) som Grekland
för närvarande upplever. Det är faktiskt bara offentliga investeringar som
kan ge sig i kast med detta. Det är en
mycket komplicerad fråga, men vi måste
få igång ekonomin igen på ett sätt som
svarar mot sociala och miljöbehov, helt
olikt vad vi har för närvarande.
För närvarande är Tsipras’ linje att
få EU att visa sina kort och satsa på att
det kommer att räcka, att den kris som
Grekland skulle orsaka i eurozonen
skulle räcka för att lugna ner saker och
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ting. Vad tycker du om den strategin,
och hur förberett är Syriza för den
sortens påtryckningar?

För det första inser ni inte hur våldsamt den allmänna politiska klimatet
och valkampanjer är i Grekland. Media
utmålar Syriza som en i grunden orättmätig kraft. Det är den djupare innebörden: att säga, att när Syriza kommer
till makten så kommer det att bli ett fullständigt undergångsscenario – att Grekland kommer att kastas ut från eurozonen, att hyllorna i affärerna kommer att
gapa tomma. De sätter till och med ihop
fotomontage med tomma, eller påstått
tomma, hyllor i Venezuela eller Argentina, med budskapet, ”Detta är vad som
kommer att hända i Grekland.”
Jag tycker att den sansade ståndpunkten i partiet upp till en viss gräns är förståelig – som en sorts mer defensivt resonemang kanske kan vara nödvändigt
under vissa omständigheter – men problemet är att det inte förbereder folket
i samhället för det som oundvikligen
kommer att komma om Syriza segrar,
nämligen att ett beslut att helt och fullt
genomföra sitt program kommer att visa sig vara mycket konfronterande, både
inrikespolitiskt och med resten av EU.
Återigen tror jag att Syrizas vänster
har en roll att spela till och med under
kampanjen, genom att på ett mycket lojalt sätt förbli programmet troget och så
vidare, men betona det faktum att saker
och ting inte kommer att bli så lätta, att
vi ska vara redo för en svår kamp, och
vi måste betona detta beroende på tidpunkten och de olika svagheterna hos
majoritetens ståndpunkter.
Men Tsipras spelar också ut det kortet ibland, så det är ett ständigt spel för
att balansera dessa olika motsättningar.
Om man betraktar saker och ting på ett
visst avstånd så ligger motsättningarna i

situationen själv, i den meningen att det
skulle varit svårt att inte ha den sortens
motsättningar i det aktuella läget.
Vi talar om en situation där de sociala
mobiliseringarna under en ganska lång
period har befunnit sig på en mycket
låg nivå, och sammanhanget är parlamentariskt, inte ett uppror. Styrkeförhållandena internationellt är till Syrizas
nackdel, trots den senaste utvecklingen
i Spanien. Allmänt sett är det helt klart
att en Syriza-regering kommer att vara
helt isolerad i Europa.
Låt oss ta itu med frågan om
skulden och euron, som är de största
sprickorna och avgörande frågor inom
den radikala vänstern. De tas delvis
upp både av Vänsterplattformen i Syriza och av Antarsya.
Det är centrala frågor som de hävdar
att majoriteten inte hanterar på ett
tillfredsställande sätt, undviker eller
försöker fiffla med. Kan du säga något
om både deras symboliska betydelse
och mer konkret deras strategiska
betydelse, i ljuset av en möjlig seger
för Syriza?

Det är flera frågor i en här. Låt oss
starta med den symboliska nivån: jag
tror att det, vad gäller ideologiskt herravälde, inte finns någon tvekan om att
den grekiska härskande klassens ideologiska herravälde har grundat sig på ett
europeiskt projekt – tanken att Grekland genom att ansluta sig till den europeiska integreringen skulle bli ett
”modernt” land, ett ”utvecklat västeuropeiskt” land, och definitivt och oåterkalleligt skulle komma med i klubben
bestående av Västeuropas mest utvecklade och avancerade samhällen.
Så det är en sorts långlivad fantasi,
tror jag, som funnits hos den grekiska
nationen sedan självständigheten att
så att säga bli en fullt accepterad del av
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Västeuropa. Och under det första decenniet efter anslutningen till euron
verkade det som om denna fantasi hade
blivit verklighet.
Man ska givetvis inte underskatta eurons symboliska styrka: här kan vi tänka
på Marx’ analys av pengarnas och valutans roll, och allt det symboliska värde
som knutits till den. Alla vet att Grekland – liksom de andra ländernas i Europas periferi – före krisen, innan memorandumen, hade det största stödet både
för det europeiska projektet och för den
gemensamma valutan.
Jag tror att det är en typisk mentalitet
hos ett underordnat land. Detta stöd har
givetvis minskat dramatiskt under krisen, men verkligheten är i själva verket
mycket mer kluven än så.
Å ena sidan finns misstro mot EU, eftersom den genomdrev memorandumen
och trojkans styre. Å den andra verkar
det som om folket i desperation hänger
fast vid de sista resterna av sin tidigare
symboliska status. Så de är ibland mer
desperata över att förlora sin status eller sin förmodade status som fullvärdiga medlemmar i ”klubben” av mest utvecklade europeiska länder.
Nå, angående politiska strategier:
strömningarna i Syriza, och mer exakt
de strömningar som kommer från en
viss eurokommunistisk bakgrund (och i
mindre omfattning de strömningar som
kommer från en rörelsebakgrund) uppvisar ett starkt stöd för det europeiska
projektet som sådant.
I motsats till detta är de strömningar
som kommer från KKE:s vänster traditionellt mycket fientligt inställda till en
integration i Europa, och de har redan
från krisens början haft en mycket mer
negativ inställning till euron och EU.
Men inte ur ett vänsternationalistiska perspektiv?

Jag tror att det är ett misstag att säga att de strömningar som härrör ur
KKE är vänsternationalistiska. Det
finns en tradition av vänsterpatriotism,
som hänger starkt ihop med den antifascistiska perioden. Men om man till
exempel tar konflikten med Makedonien, eller till och med relationerna till
Turkiet, så har KKE och folk som har
sitt ursprung i KKE haft ytterst vänliga ståndpunkter om Turkiet, eller i fallet Makedonien där KKE var det enda
partiet som inte ingick i det så kallade
nationella samförståndet i början av
1990-talet mot att erkänna Makedonien.
I Syriza har Vänsterplattformens
styrkor utvecklat en principiell kritik av
EU som sådant och ser Grekland som
en del av eurozonen som en av problemets viktigaste dimensioner. Om man
inte är beredd att bryta med eurozonen
och det visar sig vara det enda återstående alternativet om det blir samma sorts
utpressning som i fallet Cypern, då är
ens händer bundna redan på förhand.
Majoriteten i Syriza var starkt mot
denna taktik och lade fram argument
som ytligt sett verkade vara vänster, och
sa att ett sådant sätt att närma sig frågan leder till en återgång till nationella lösningar. De kritiserar inte bara en
bristande internationalism utan till med
en avsaknad av antikapitalism, eftersom,
hävdar de, det projekt som ligger bakom
detta är en återgång till en nationalistisk
kapitalism. Och det var till stor del i linje
med vad resten av den europeiska radikala vänstern sa.
Under påverkan från Antonio Negri
eller den sortens åsikter?

Vad gäller majoriteten i Syriza tror
jag inte att det är Negri. Negri kan ha
spelat en roll i fråga om de mer rörelseinriktade delarna, men vad gäller Syrizas majoritet tror jag att den viktigas-
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te rollen spelas av Die Linke och Rosa
Luxemburg Stiftung. De spelar en roll
för att sprida ett antal teman som ett
program för att reformera EU internt,
en förståelse av krisen, och om att vägen
att komma ur den i huvudsak är en fråga
om omfördelning.
Och bakom det ligger tanken att vi
måste förändra styrkeförhållandena på
EU-nivå och undvika alla ensidiga åtgärder på nationell nivå. Varje annan
strategi sägs innebära en tillbakagång
eftersom det tyder på en nostalgi för
den gamla nationalstaten och så vidare.
Så lät det i diskussionen. Frågan om euron blev en skiljelinje.
Den andra frågan, som är minst lika
viktig, är frågan om skulden. Här ser inte debatten likadan ut och låter inte likadant. En del av de personer som är för
att inte bryta med euron är för en radikal
inställning rörande skulden. De tänker
sig på allvar att det kan bli oundvikligt
att låta bli att betala skulden eller att det
åtminstone måste övervägas som ett vapen i förhandlingarna om att omstrukturera Greklands skuld.
Majoriteten i Syriza har fortfarande som taktik att man kan skilja dessa
två frågor åt och inleda processen kring
diskussionen om skulden. Enligt denna
logik befinner vi oss, eftersom det inte
är förhandlingsbart att bryta med åtstramningarna och memorandumen, i
en ställning av omvänd utpressning, de
svaga mot de starka. Man bryter med
åtstramningarna ensidigt, och därmed
har Merkel och de andra inget annat alternativ än att gå med på en positiv omstrukturering av skulden till förmån för
gäldenärslandet.
Jag tror att detta sätt att diskutera i sig
själv är ett cirkelresonemang. De verkliga tvistefrågorna är dessa: alla är överens
om att en brytning med åtstramningar-

na och att agera ensidigt i frågan om
memorandumen är den enda utvägen ur
den nuvarande situationen. Och i denna
fråga kan vi få stöd från majoriteten av
det grekiska samhället, så det är en avgörande aspekt.
Då är frågan om detta kan ske inom
ramen för eurozonen eller ej? Detta tror
jag fortfarande är en öppen fråga, och
bara praktiken kommer att ge ett faktiskt
svar.
Å andra sidan blev KKE:s inställning mycket snabbt, nästan omedelbart:
”Detta är en felaktig diskussion, vi bryr
oss inte om valutan.” Den officiella parollen är, ”Varken euro eller drachmer,
om vi befinner oss under kapitalismen
kvittar det om vi är för EU eller ej.” De
säger att de som kräver en brytning med
euron är de farligaste fienderna, eftersom det är en avledning från klasskampens verkliga mål och så vidare.
Varken drachmer eller euro, men
internationell socialism!

Ja, någon sorts mytisk arbetarmakt.
Det förvandlas till en omedelbar demarkationslinje mellan reformister och
revolutionärer, och (a) underskattar därmed fullständigt styrkeförhållandena i
det grekiska samhället och den radikala vänsterns egentliga ställning, och (b)
blandar samman ett mer strategiskt mål
med övergångsmål och övergångskrav.
Och denna ultimatism, som framställer denna fråga som en förutsättning
för all sorts radikal eller gemensam politisk taktik, har på ett avgörande sätt
tillbakavisats under de nuvarande förhållandena. Den kommer mycket snart
att prövas i verkligheten. Vi kommer att
få reda på om det går att bryta med åtstramningarna och bli kvar inom eurozonen. Hittills talar allt mot att det är
möjligt.
Kan man tänka sig att Grekland blir
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kvar som medlem i EU men utanför
eurozonen?

Tja, ja, men det reser också frågan
om de europeiska fördragen som sådana
och i vilken mån de är förenliga med någon sorts alternativ väg. Ur det perspektivet kan man säga att Vänsterfrontens
ståndpunkt i Frankrike angående olydnad gentemot de europeiska fördragen
åtminstone på pappret är tillämplig här.
Bortsett från att det, som vi har sett under de senaste valen, trots att det fanns
med i programmet och på papper som
en ståndpunkt aldrig har fått stöd officiellt och utvecklats och försvarats.
Debatten är mer utvecklad i Grekland eftersom detta verkligen har blivit
av intresse i debatten i samhället i stort
och inte bara i snäva intellektuella kretsar eller bland aktivister. Och jag tror
att det finns värdefulla lärdomar att dra
därifrån för den europeiska vänstern i
allmänhet.
Hur hänger NATO ihop med allt
detta?

Jag tror att motstånd mot NATO
fortfarande till mycket stor del är en del
av den grekiska radikala vänsterns genetiska kod. Men ända sedan krisens inledning har motstånd mot trojkan trängt
undan allt annat. Det är till och med så
att Obamas USA nu av många, till och
med inom vänstern, anses vara mer välvilligt än Merkels Tyskland.
Jag tror att det finns en del inom Syriza som troligen ser USA som en motvikt
till ett Merkel-dominerat EU. Jag håller inte med om det, och jag tror att det
finns ett mycket högt pris för den sortens alternativ. De personer som säger
sådana saker i Grekland har en benägenhet att stödja den grekiska statens och de
politiska eliternas utrikespolitik, nämligen en allians med Israel och att försöka utnyttja Israel som ett kort gentemot

Turkiet, och på så sätt vända upp och
ned på den traditionella axeln eller alliansen mellan Grekland och arabvärlden
eller åtminstone delar av arabvärlden.
Jag är helt oense med detta, men man
måste inse att det ändå är så att uppfattningen att huvudmotsättningen ligger i
Europa och med Tyskland på något sätt
har knuffat undan frågan om den amerikanska imperialismen.
Så att lämna NATO är inte en del av
programmet?

Det är också en del av den interna debatten i Syriza. Vänsterplattformen som
sådan är väldigt mycket för att ensidigt
lämna NATO, men de formuleringar
som dominerar inom den radikala vänstern är att kräva att ”upplösa NATO”.
Det är samma sak som med skulden. Vi
ska förhandla om skulden, men vad händer om motparten inte håller med om
ens förslag? Vad betyder det att ”upplösa
NATO”? Jag vet faktiskt inte.
Men jag håller med om att detta inte är den främsta prioriteringen för den
grekiska regeringen. Man kan inte öppna alla fronter samtidigt. Och den viktigaste fronten att öppna nu är förvisso
med trojkan och de länder som dominerar EU.
Och angående skulden, och rätta
mig om jag har fel, så får jag intrycket
att Vänsterplattformen, åtminstone den senaste artikeln från Heiner
Flassbeck och Lapavitsas, talar om att
annullera en del av skulden och verkar
tona ner aspekten att medborgarna
ska granska skulden, som var mycket
populär inom Attac och under processen i Ecuador, som en process av
deltagande där befolkningen skulle
öppna statens böcker och undersöka
all korruption och den orättvisa fördelningen och själv återta kontrollen över
statens finanser.
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Det verkar inte vara särskilt centralt
nu. Det verkar inte betraktas som en
särskild politisk massprocess. Är det
riktigt?

Det finns många spörsmål här. En
granskning av skulden var ett av de krav
som antogs vid Syrizas kongress och
framförs som sådant i slutdokumentet.
Men det är ett av de beslut som har tystats ner av majoriteten.
Ännu mer oroande är att det, trots
att det inleddes en kampanj kring denna fråga under krisens första två år, har
skett en mycket allvarlig nedgång för
denna sortens krav, och det verkar inte
vara någon särskilt framträdande fråga
i den offentliga debatten.
Lapavitsas’ texter betonar denna fråga starkt. När han skriver artiklar ihop
med Flassbeck måste han följa en mer
samförståndslinje, och vissa teman läggs
åt sidan, bland annat detta. Det är en av
de frågor som på ett mycket positivt sätt
skulle kunna drivas av en internationell
kampanj, eftersom det kan vara ett tema
kring vilket ett brett spektrum av krafter
skulle kunna mobiliseras.
Låt oss anta att vi befinner oss i juli
2015. Syriza har vunnit i de allmänna
valen, Vänsterplattformens ståndpunkt
har bekräftats, det sker en Grexit från
eurozonen, memorandumen sägs
upp och banksystemet nationaliseras
åtminstone delvis, privatiseringarna
upphör och så vidare. Vilken sorts
samhälle skulle Grekland se ut som i
juli 2015?
Vi vet alla att socialism i ett land
inte fungerar. I vilken mån skulle en
vänstersocialdemokrati i ett fattigt,
underutvecklat land i Europa utan tillgång till internationella lån, uteslutet
från eurozonen, kunna förändra saker
och ting. Vilken sorts samhälle skulle
det bli?

För det första, med tanke på den situation du har beskrivit, kommer den
bild du gav av situationen på sommaren
2015 att bli startpunkten för Greklands
inställning av betalningarna, Ty i sommar ska ett antal stora betalningar göras
på den grekiska skulden, och i ett läge
där Grekland låter bli att betala, och
efter ett efterföljande utträde eller uteslutning ur eurozonen, ställs vi inför en
rad svårigheter.
Men varje hittillsvarande experiment
i historien med samhälleliga förändringar har ägt rum i en fientlig internationell
omgivning. Och där är begreppen tidpunkt och tidsmässighet helt avgörande.
Politik handlar i grund och botten om
att ingripa i en visst ögonblick och rubba
den förhärskande världsbilden och uppfinna en ny. Strategiskt är det naturligtvis inte möjligt att genomföra socialism i
ett land. Och en samhällelig omvandling
i Europa kommer bara att äga rum om
det finns en växande dynamik kring den.
Så mitt svar skulle vara detta: det
kommer förvisso att bli tufft för Grekland, men ändå hanterbart om det finns
ett starkt socialt stöd för de mål som regeringen och politiken för fram.
En vänsterregering i Grekland som
rör sig i denna riktning kommer att skapa en enorm våg av stöd från stora delar av den allmänna opinionen i Europa, och i en omfattning som vi inte kan
tänka oss kommer det att stimulera den
radikala vänstern i länder där den har
möjligheter att ingripa kraftfullt.
Spanien är den mest uppenbara kandidaten för att utvidga ett scenario som i
Grekland, men jag tror, även om det för
tillfället verkar osannolikt, att Frankrike
också kan vara en svag länk i EU om vindarna från söder blåser tillräckligt hårt.
Grekland har en mycket rik tradition
av social kamp. Det som skiljer solidari-
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tet med Grekland från tidigare former
av solidaritet är att det nu inte handlar
om att uttrycka solidaritet med länder
som geografiskt ligger väldigt långt bort
och skiljer sig betydligt i fråga om samhällsstruktur och utvecklingsnivå.
Grekland ligger i periferin, om ni så
vill, men det är Europas periferi. Politiska processer i Grekland har en förmåga
att sprida sig som är mycket större och
mer direkt i denna del av världen än processerna i Latinamerika, eftersom den
grekiska krisen är en del av den europeiska kapitalismens större kris. Och trots
sin nuvarande ställning – som skiljer
sig avsevärt från den ställning det hade
förr – är Europa fortfarande en av det
kapitalistiska världssystemets viktigaste
centrum.
Hur är det med den inrikespolitiska
oppositionen? Hur troligt är det med
ett scenario som i Chile om trycket från
EU inte räcker?

Den stora skillnaden mellan Grekland och Chile var att det i Chile helt
klart fanns en arbetarrörelse som rörde
sig framåt, och starka partier inom den
socialistiska och kommunistiska vänstern med djupa rötter bland folkmassorna. Vi har inte den sortens sociala och
politiska undersåtar i Grekland och Syriza är verkligen inte ett massparti med
band till arbetarklasserna och massorna
på landsbygden, jämförbart med vad
Unidad Populars partier och den yttersta vänstern hade i Chile på den tiden.
Å andra sidan är motståndarna lika
grymma som någonsin. Så ekonomiskt
sabotage är självklart ett alternativ för
att strypa en vänsterregering i Grekland. En annan möjlighet är givetvis en
spänningens strategi. Detta måste tas på
allvar.
Idag kommer inte huvudfaran från
armén. Händelser på senare tid har visat

att det hittills inte finns några nätverk
inom armén som på kort sikt kan mobiliseras i riktning mot en kupp. I motsats
till detta finns det betydelsefulla nätverk
av den sorten inom polisen, inom delar
av domarkåren och det vi kan kalla den
djupa staten.
Och ni vet så klart att Gyllene gryning avslöjade det. Vi får inte glömma,
att när Gyllene grynings ledning arresterades, så arresterades också två viktiga
kadrer inom den grekiska polisen och
en person från den grekiska underrättelsetjänsten på grund av sina band till
organisationen.
Så jag tror att det kommer att vara det
viktigaste hotet mot Syriza. Detta och
media. Det är uppenbart att grekiska
media är en motsvarighet till venezuelanska media. Den sorts språkbruk de
använder – deras enorma angrepp på
Syriza – det verbala och symboliska våld
de utnyttjar röjer vägen för något mer
våldsamt och konkret.
Kan du tala om en möjligen negativ
dialektik mellan dessa statens styrkor
och anarkisterna eller de autonoma
eller de ultravänsteristiska elementen
– åsikten att motstånd från utomparlamentariska krafter, som är sårbara
för provokatörer och så vidare, kan
utnyttjas som ursäkt för att öka trycket
och polisens styrka och sedan provocera fram händelser som de sedan kan
dra fördel av?

Man kan givetvis inte utesluta det,
eftersom det är ett ytterst dunkelt scenario. Man jag skulle vilja säga att den
anarkistiska miljön är en mycket verklig
strömning i det grekiska samhället. Den
representerar i själva verket en viss samhällssektor, huvudsakligen bland unga.
Den är naturligtvis en samling av ytterst
olika saker, och många av dem är väldigt
outvecklade och det är svårt att tala om
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strömningar, trender och så vidare.
Men en stor del av denna miljö är väldigt positiv till Syriza. Syriza har intagit
en väldigt bra inställning mot ett statligt
auktoritärt styre, och har ofta försvarat
anarkister och folk som har arresterats.
Det har försvarat rättigheterna för folk
som har ställts inför rätta efter sammandrabbningar med polisen och så vidare.
Det finns en speciell organisation
som är närstående partiet, Nätverket för
sociala och politiska rättigheter, som är
mycket aktiv med att försvara rättigheterna för personer som har förföljts av
polisen, inklusive personer i den väpnade kampgruppen 17 november och
anarkister som varit indragna i en sorts
stadsgerilla. Många personer i partiet
har framträtt och framträder fortfarande inför rätta för att vittna till förmån för
de som anklagas.
Så det innebär att åtminstone den
anarkistiska miljöns mest politiskt medvetna (men mycket betydande) delar har
en positiv inställning till Syriza.
Jag tror att alla namn som vi har
nämnt hittills är män. Hur är det med
genustänkandet i Syriza?

Som politisk kultur är Syriza en politisk strömning som är minst macho enligt grekiska normer. Det är den politiska sfär som historiskt sett har mest band
till feminismen och HBTQ-rörelserna,
och det brännmärks regelbundet för att
vara ett parti av homosexuella, för att
försvara minoriteter.
Syriza har ett par mycket starka
kvinnliga personligheter, där den troligen mest framstående är Zoe Konstantopoulou, en mycket berömd advokat
som jag tror kommer att spela en roll i
framtida regeringar som domare, och
som högern angriper på ett ytterst sexistiskt sätt. Hon är mycket karismatisk.
Vi har också Nadia Valavani, en annan

historisk person från kampen mot diktaturen, som på den tiden var medlem av
ungkommunisterna, och nu är mycket
aktiv i fråga om utrikespolitiken. Eller
Rena Dourou som har valts till prefekt
för Atticaregionen. Syrizas parlamentsgrupp är den grupp som har överlägset
bäst könsbalans i det grekiska parlamentet, och jag tror att det kommer att fortsätta i det nya parlamentet.
Men det finns fortfarande en stor
könsklyfta och det finns en hel del att
göra. Det finns kvotering till Syrizas
organ. Det finns en kvot på 35-40% till
centralkommittén. Jag tror också att det
när det gäller kandidater i valen finns ett
mycket starkt engagemang att nå något
som liknar könsjämvikt. Så det är ett
ständigt arbete på alla nivåer.
Vad gäller internationell solidaritet: en hel del kommer att hänga på i
vilken omfattning Syriza kommer att
kunna nå förbi de traditionella kanalerna. Vilka former ska det ta konkret,
med tanke på att radikala vänsterkrafter för tillfället inte har statsmakten
någonstans i Europa? Och vad är möjligt i fråga om solidaritet, utöver att
bygga klasskamp – och utanför Europa,
i USA, där Jacobin har sin bas?

Man behöver ta itu med tre saker här.
Den första är att vi behöver solidaritet
från rörelserna. I händelse av en Syriza-regering efter 25 januari behövs det
en omfattande solidaritetsrörelse för att
bryta Syrizas isolering och så mycket
som möjligt hindra de europeiska regeringarna från att utöva utpressning
mot den. Vi behöver stöd i konkreta frågor som skulden, åtgärder för att bryta
med åtstramningarna och så vidare. Så
det är en sida.
Så något som liknar Bourdieus uppfattning om en europeisk församling
av sociala rörelser?
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Jag ska komma till det. Den andra nivån är att det finns ett avgörande behov
att bryta den politiska isoleringen som
sådan, så den bästa solidariteten för
Grekland är att uppnå politiska framgångar i era egna länder och förändra
styrkeförhållandena. Det finns när det
gäller detta förstås en hel del, troligen
alltför stora, förhoppningar på Grekland, men utan dessa överdrifter kan
man faktiskt inte mobilisera och fånga
folks fantasier.
Podemos uppgång är bästa möjliga nyheter för Syriza. Bara det faktum
att det politiska landskapet förändras
mycket snabbt i Spanien, och på relativt
kort sikt kanske öppnar upp för något
jämförbart med Grekland, är en pust av
frisk luft för oss.
Det tredje, och där håller jag med dig,
är att vi är i behov av nya politiska verktyg på internationell nivå. Vi har partiet
Europeiska vänstern, vi har kampanjer
eller paraplyorganisationer som Alter
Summit, vi har kvarlevorna från sociala
forum. Det är givetvis bättre än inget,
men fortfarande alldeles otillräckligt,
långt mindre än vad den nuvarande situationen kräver.
Det vi behöver är någon sorts ny
international, någon sorts mer stabilt
internationellt nätverk. Utan att lida
av storhetsvansinne eller vara Greklandscentrerad, tror jag att en Syriza-regering skulle kunna göra Aten till
centrum för politiska processer på europeisk och internationell nivå. Det som
behövs ifall det blir en Syriza-regering
skulle vara en större politisk sammankomst i Aten – inte bara för att stödja
Syriza utan också för att diskutera och
gå utöver vad vi nu har i form av politiska verktyg, vilket inte är mycket.
Den sista frågan är mer teoretisk. Vi
lever i en märklig period där många

av de radikala teoretikers tankar och
teorier som vi har läst och diskuterat under många år – och det har till
största delen varit abstrakta debatter i
böcker och tidskrifter – är på väg att bli
levande krafter.
Så vi har en period där Negris och
Holloways tankar blir levande krafter
(alternativa globaliseringsrörelsen)
och vi kan bedöma hur de lyckades
eller misslyckades. Vi upplever en
period där det finns två mer betydande
politiska krafter i södra Europa, som
jag tycker att vi grovt men korrekt sagt
kan säga motsvarar en bestämd modell: en Laclau-modell i Spanien och
en Poulantzas-modell i Grekland.
Först av allt, håller du med och vad
kan du säga om den sortens situation?
Och för det andra vad skulle du säga
om en politisk bildning à la Poulantzas
eller Laclau? Och finns det ett tredje
begrepp?

För det första, jag håller med – det
är definitivt fallet. På en mer personlig
nivå kan jag säga att jag under de senaste
fyra åren har jag läst om en hel del av det
som ända från början har varit grunden
för min politiska kultur, Gramsci och
Poulantzas.
Jag har läst en hel del av Gramsci
för att förstå det speciella med krisen i
Grekland, och hur den ekonomiska krisen utvecklades till en fullskalig politisk
eller ”organisk” kris, för att använda
Gramscis begrepp, och den egentliga
politiska nivåns uppgift att ingripa i något som till en början verkade väldigt
öppet men också väldigt kaotiskt. Det
var också användbart att tänka på skillnaderna mellan situationen i Grekland
och Gramscis typiska ”ställningskrig”
som ett sätt att närma sig frågan.
Å ena sidan ser vi en bekräftelse av
Gramscis och Poulantzas’ alternativ, att
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gripa makten med hjälp av val, men att
kombinera det med sociala mobiliseringar och bryta med uppfattningen om
dubbelmakt som ett upproriskt angrepp
på staten utifrån – staten måste erövras
inifrån och utifrån, uppifrån och nerifrån.
Men det som å andra sidan saknas
från det traditionella ”ställningskriget”
är att vi inte har några starka positioner
i Gramscis mening, starka och stabila
organisationer bland de underordnade
klasserna utifrån vilka vi kan utkämpa
utdragna sammandrabbningar. Fackföreningsrörelsen är för närvarande väldigt
svag i Grekland och den har desorganiserats av krisen. De politiska partierna,
inklusive Syriza, är inte jämförbara med
arbetarrörelsens massorganisationer
under det förra århundradet. Så vi har
inte dessa starka organiserade block utifrån vilka man på något sätt kan gå framåt och bygga en motmakt.
Men jag har också läst en hel del av
Poulantzas, och speciellt den sena Poulantzas, inte bara om den strategiska
frågan om ”vägen till socialismen”, utan också för att speciellt förstå riskerna
med Syrizas utveckling som parti och i
synnerhet behovet att undvika att Syriza
”förstatligas”. Risken med den sortens
strategi är att man innan man når makten, eller omedelbart efter att ha nått
makten, redan har sugits upp av staten. Och vi vet givetvis att staten inte är
neutral, att den återskapar kapitalistiska
maktförhållanden och så vidare.
Så jag har läst en hel del av detta för
att förstå situationen strategiskt. Och
jag har också kombinerat detta läsande
med att läsa Daniel Bensaïds texter om
behovet av en nyorientering av vänsterns
tänkande.
Den fråga du ställer hör verkligen till
saken, för det ser verkligen ut som om

situationen i Spanien är mycket lik den
i Grekland. För att citera Bensaïd förstod spanjorerna att indignados inte var
något tillräckligt förslag, och att det var
en ”social illusion” att tro att man skulle kunna förändra situationen bara med
hjälp av indignados-rörelsen. Å andra
sidan är Podemos verkligen unik: den
driver mycket medvetet en populistisk
taktik utifrån Laclaus linjer.
Den sorts problem som Podemos
kommer att stå inför som parti har bara
börjat nu. Som organisation, som ingripande och strategi, på politisk nivå, på
programmets, partiets nivå, i relation till
staten, till den internationella verkligheten, allting: de har bara börjat. Så på sätt
och vis ligger det viktiga – och besvärliga – framför dem.
Min uppfattning är att de kommer att
behöva gå utöver Laclau för att kunna
möta dessa uppgifter. Och, för att vara
lite mindre optimistisk, om Syriza misslyckas och inte visar sig kunna stå upp
mot trycket, så är jag inte särskilt optimistisk att något mindre strukturerat
(som Podemos) kommer att kunna stå
mot ett liknande tryck. 
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Vänstern i Syriza kritiserar
regeringspolitiken
Nedanstående är den avslutande delen av ett resolutions
förslag som lades fram av vänsterblocket inom Syrizas
centralkommitté vid dess möte i slutet av maj 2015.
Resolutionen fick stöd av 44 procent av partiledningen.

O

mförhandlingarna av memorandumen och strävan efter överenskommelser med långivarna till
vilket pris som helst, kommer att leda till
en rad politiska konsekvenser som skulle
hota eller till och med kullkasta valresultatet från den 25 januari.
Redan har det framförts förslag att
utöka regeringen med det nyliberala
Potami-pariet samtidigt som det ryktas
om scenarier med en nationell samlingsregering som den som tidigare leddes av
teknokraten utan politiskt mandat, Lucas Papademos.
På basis av de förhandlingar som nu
genomförs är trycket på ett regeringsskifte från den radikala vänstern till en
centervänster, och till och med Syrizas
kapitulation, oundvikligt.
DÄRFÖR, för att försvara vårt folk
och för Syrizas framtid, är det nödvändigt att undvika den negativa spiral förhandlingarna skapat och bryta med långivarna.
De första stegen på denna väg är
• Att vägra fullgöra kommande lånoch räntebetalningar som ett första steg
för att avvisa större delen av de internationella lånen, så som fastslogs av Syrizas grundningskongress.
• Åtgärder som hindrar kapital från

att lämna landet och genomföra Syrizas
beslut vad gäller bankerna
• Omfattande beskattning av kapitalister och de rikas förmögenheter,
liksom åternationalisering av stora offentliga företag med offentligt ägande
och under arbetarnas kontroll, i syfte att
avskaffa åtstramningspolitiken och stimulera jobbtillväxt.
• Att tillgripa alla nödvändiga åtgärder – statliga, diplomatiska och finansiella – för att försvara denna politik
• Systematiska ansträngningar för
att mobilisera arbetare och Greklands
befolkning, tillsammans med en internationell appell till arbetarrörelsen och
vänstern i Europa, som stöd för ett radikalt vänsterprogram för att avskaffa
åtstramningspolitiken.
• Att omedelbart avbryta politiska
öppningar mot partier, och även enskilda personer, från den gamla korrupta
regimen och en fast inriktning på att
skapa en gemensam vänsterfront.
Förutsättningen för att kunna genomföra ovanstående är att återskapa
partiet och dess förmåga till kollektivt
beslutsfattande. Att försvara partidemokratin är ett centralt villkor för politisk
effektivitet när vi står inför en kamp på
liv och död. 
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Syriza och den socialistiska strategin
En debatt i London 25 februari 2015
mellan Stathis Kouvelakis, Syrizas centralkommitté
och Alex Callinicos, redaktör för International Socialism.
Vi presenterar delar av deras inledningar.
Hela debatten, på engelska,
finns att läsa på
http://isj.org.uk/syriza-and-socialist-strategy

Du kan se diskussionen på
www.youtube.com/watch?v=FV2jCTBjlpQ
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ALEX CALLINICOS:

S

yrizas seger i valet i slutet av januari var naturligtvis en historisk
seger för vänstern i Grekland. Ett
parti som i huvudsak utvecklats från
den kommunistiska rörelsen, i ett land
där denna varit ledande i omfattande och våldsamma strider från Andra
världskriget, genom det inbördeskrig
som sedan följde, striderna mot monarkin under det tidiga 1960-talet, mot den
militärdiktatur som infördes i slutet av
60-talet och ända fram till idag; att en
sådan rörelse vinner regeringsmakten i
en västeuropeisk borgerlig demokrati är
en i högsta grad betydelsefull händelse i
sig mot bakgrund av Greklands historia.
Om Syriza skulle lyckas bryta åtstramningspolitiken i Grekland – vilket var huvudbudskapet i valrörelsen –
skulle detta få enorma återverkningar i
andra delar av Europa, det skulle kunna
bli en vändpunkten i klasskampen.
Men genom Syrizas marxistiska bakgrund, genom att marxistiska teoretiker,
som Stathis Kouvelakis finns med i Syrizas ledning är det också en händelse av
såväl teoretisk som strategisk vikt.
Med andra ord, vi börjar se en situation där de omfattande strategiska debatterna som fördes av marxister under
1920- och 30-talen och som blossade
upp igen efter 1968, särskilt i Europa,
dessa strategiska diskussioner, inte bara
om reform eller revolution, utan också
om hur man kombinerar olika former av
kamp, vilka olika partier som kan byggas och så vidare, alla dessa diskussioner
återvänder.
Och Stathis har spelat en viktig roll
för att placera in Syrizas utveckling i ett
bredare perspektiv. Det är därför det är
så bra att diskutera med honom. Han

har särskilt skrivit en serie artiklar i tidskriften Jacobin [www.jacobinmag.com ]
som har fått mycket bred uppmärksamhet och särskilt en mycket viktig intervju
med honom som gjordes före valet där
han sade att det som händer i Grekland
”bekräftade Gramscis och Poulantzas’
alternativ, att gripa makten med hjälp av
val men att kombinera det med sociala
mobiliseringar och bryta med uppfattningen om dubbelmakt som ett upproriskt angrepp på staten utifrån – staten
måste erövras inifrån och utifrån, uppifrån och nerifrån.”
Själv tycker jag att vi i detta sammanhang ska bortse från Gramsci, den
centrala referensen är Nicos Poulanzas
och särskilt hans skrifter från det sena
1970-talet, strax före hans död.
Poulanzas ville kombinera den parlamentariska kampen – att vinna val –
med den utomparlamentariska, särskilt
arbetarkampen och utvecklandet av direktdemokratiska former utanför parlamenten. Han ville kombinera dessa olika kampformer för att uppnå en demokratisk socialism, med andra ord för att
bryta med kapitalismen.
När vi närmar oss dagens Grekland är
det mycket viktigt att vara tydlig. Detta
kan vara vad Stathis och andra inom Syrizas vänster vill uppnå, men det är inte
målet för Syrizas ledning.
Det finns ett nu uppmärksammat tal
som hölls för några år sedan av Yanis
Varoufakis, den nuvarande finansministern, där han tydligt formulerar följande mål: ” Det är vi, lagom oberäkneliga
marxister, som måste försöka rädda den
europeiska kapitalismen från sig själv.”
Jag tror inte att denna målsättning
är något som Varoufakis bara skrev i sin
blogg, jag tror att det verkligen återspeglar vad Syrizas regering försökt göra sedan valet.
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Det är en helt konsistent uppfattning.
Den går, som Varoufakis slår fast, tillbaka till Keynes på 1930-talet. Kapitalismen står inför en djup strukturell kris
som har sin grund i otillräcklig efterfrågan och då är åtstramningspolitik exakt
fel politik att driva ur kapitalistisk synvinkel. Därför är den åtstramningspolitik som förs av ledande krafter inom europeisk kapitalism irrationell. Och det
är inte förvånande att keynesianer, som
Paul Krugman, kraftig understött den
politik som Syrizas regering drivit.
Så den hänger ihop, denna strategi.
Det finns bara ett litet problem med
den. Den europeiska kapitalismen visar
inga som helt tecken på att bli räddad
från sig själv. Tvärt om. Om vi tittar på
eurogruppens politik har vi de senaste
veckorna kunnat se en brutal åtstramningspolitik där de använt all makt de
förfogat över, särskilt det skruvstäd Europeiska centralbanken kan sätta de grekiska bankerna i – de grekiska bankerna
kommer att kollapsa om eurozonen drar
tillbaka sitt stöd – för att tvinga Syrizas
regering att återgå till den politik som de
tvingat på tidigare grekiska regeringar.
Jag tror inte skulden är huvudproblemet. Alla räknekunniga ekonomer säger
att Grekland aldrig kommer att betala
tillbaka sin samlade skuld.
Den avgörande frågan är de reformer
som är villkoret för att fortsätta stöd
aktionerna för Grekland. Och det är det
vanliga nyliberala paketet: flexibel arbetsmarknad, privatiseringar o.s.v. o.s.v.
Med andra ord, bakom frågan om
skulden finns målet att driva igenom fler
nyliberala reformer.
Det som har hänt dessa veckor visar
sönderfallet för den strategi som försökt förhindra fortsatta åtstramningar
genom att förhandla med de europeiska
institutionerna. Den strategin kommer

inte att fungera, den har lidit ett allvarligt nederlag.
Poulantzas strategi gick ut på att
kombinera kampen inom och utom staten. Vad det förutsätter är att staten i sig
själv består av en relativt självständiga
uppsättning av institutioner. Därför,
om det utvecklas en tillräckligt omfattande kamp, både utanför och innanför
staten, kan man öka splittringen inom
staten och vinna över delar av staten till
arbetarrörelsen och till den vänster som
kämpar för en samhällsomvandling.
Poulantzas utmanandes på sin tid
om denna strategi av en man som hette
Henri Weber, en av de ledande inom den
yttersta vänstern under 1968. Han blev
sedan en reformistisk avfälling, men
han hade rätt då. Naturligtvis höll han
med om att det fanns motsättningar i
staten, vi måste organisera dem som arbetar där. Det var också vad som hände
då med en kraftig facklig organisering
bland lärare och tjänstemän.
Men, menade han, ”statens kärna
kommer att gå åt höger” under varje
djup samhällskris och därför kommer vi
att tvingas till en, vad han kallade, styrkedemonstration mot denna kärna.
Och det här är grunden för det revolutionära alternativet, dubbelmakten.
Med andra ord, att utveckla kraftfulla
masstrider och organisationer som kan
bli basen för ett alternativ till den existerande kapitalistiska staten.
Vad menar vi nu med statens kärna?
Ja i första hand självklart den klassiska
repressiva statsapparaten: armén, polisen, underrättelseväsendet och så vidare. I Grekland, liksom i Turkiet och
Latinamerika kallar man det för ”den
djupa staten”. Och den djupa staten är
en verkligt obehaglig enhet. Det är en
del vars historia går tillbaka till dem som
samarbetade med nazisterna under an-
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dra världskriget, de som var monarkins
kungliga slagtrupper under inbördeskriget, de som gjorde det smutsiga jobbet för monarkin och senare för militärdiktaturen i slutet av 60-talet och början
av 70-talet och de som fortsatt att ha en
hemvist i staten fram till idag.
En del av Gyllene grynings inflytande – och kom ihåg att Gyllene gryning
höll sina positioner i valet, tyvärr led de
inget nederlag – bygger fortfarande på
dess förbindelser med den djupa staten.
Och det är därför jag tror att det var
ett misstag av Syriza att gå i allians med
Anel, med partiet Oberoende greker.
Olika personer har gjort uppriktigt sagt
genanta försök att rättfärdiga koalitionen. När frågan diskuterades var Stathis mycket tydligare. Han sa: ”Deras
deltagande i regeringen, om än med bara en minister, skulle symbolisera slutet på idén om en ’vänsterregering mot
åtstramningarna’. Det är dessutom ett
högerparti, ett som är särskilt inriktat
på att bevara statsapparatens ’hårda kärna’. Det skulle inte förvåna mig om deras första krav är försvarsministeriet eller det för allmän ordning, även om det
knappast verkar som de skulle få det”.
Likafullt, Kammenos, ledaren för
Oberoende greker, blev försvarsminister. Och det första han gjorde var att flyga med helikopter över en ö som är omstridd mellan Grekland och Turkiet, för
att på så sätt ge en antydan om i vilken
anda han tänkte spela sin roll.
Underskatta inte styrkan och hänsynslösheten hos dessa krafter och de
olika former av resurser de förfogar
över.
Jag är för manövrer och för att försöka
splittra motståndaren, men jag tror inte
att alliansen med Anel är ett bra exempel på den typen av listiga manövrer, att
ta in en slags femtekolonn i regeringen,

en femtekolonn som är förknippad med
den historiska högern i Grekland, att ta
in den djupa staten i själva regeringen.
Mot alla de krafter som är riktade mot
Syriza finns bara en kraft regeringen kan
lita på, och det är de grekiska massornas
mobilisering och självorganisering.
Och en anledning till att Syrizas valseger var så betydelsefull är att det ökade väljarstödet avspeglade en politisk
process där mycket stora delar av arbetarklassen och andra nedtryckta grupper i det grekiska samhället har fått betydligt större politiskt självförtroende.
Men om vi ser tillbaka på vänsterregeringars historia finns det mycket ofta en tendens att de inte uppmuntrar
massmobiliseringar, därför att de kan
begränsa deras manöverutrymme.
Frestelsen att vara smart kan leda till
manövrer för att blidka ”institutionerna”, manövrer som inkluderar att hålla
tillbaka den oberoende masskampen.
Vad vi såg före valet 2015 var en påtaglig tillbakagång i masskampen, från
början av 2012 och framåt. Det tror jag
reflekterar att folk sa att, ja, nu behöver
vi en politisk lösning, att enbart hålla
på och strejka löser inte detta, så låt oss
välja Syriza och se vad som händer. Det
fanns ett inslag av att vänta på Tsipras.
Jag tror att det nu är den radikala vänsterns uppgift att möjliggöra för arbetare och andra exploaterade grupper att
själva organisera och handla. Och det
är också viktigt för vänstern att behålla
sin egen organisatoriska kapacitet för att
kunna utveckla kritik och ta initiativ.
Visst är det utmärkt att ett antal från
Syrizas vänster är ministrar idag – som
Panagotis Lafazanis som nu fått en tung
regeringspost, men vi har sådana erfarenheter här också. Tony Benn hade
tunga uppdrag i Labourregeringarna
1974–79. Han blev regeringens fånge
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istället för fortsätta vara en politisk företrädare för arbetarklassens mest kampvilliga delar.
Men det finns ett alternativ. Det har
formulerats av Antarsya, i Syrizas vänster av t ex Stathis och Costas Lapavitas, som nu sitter i parlamentet: bryt
med Euron, nationalisera bankerna, ta
kontroll över kapitalet – en rad åtgärder
som skulle få starkt stöd från rörelsen
mot åtstramningar och radikala rörelser
i Europa.
Alternativet finns. Den centrala frågan är hur man kämpar för det. Det
kräver en öppen och klar politisk kamp
för alternativa lösningar och mot varje
reträtt från regeringens ursprungliga
program.

STATHIS KOUVELAKIS:
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är det gäller frågan om makten,
det som står i fokus för allt strategiskt tänkande: Vi kan kalla det
Gramscianska eller Poulanzianska uppfattningar, det spelar ingen roll. Startpunkten för denna strategi är Gramsci,
men också den sene Lenin. Det handlar
om det ögonblick när Kommunistiska
internationalen, i början av 1920-talet
utvecklade en revolutionär strategi som
var inriktad på ”Väst”, där revolutionen
uteblivit. Där börjar Gramscis strategi:
varför fungerade inte den ryska vägen i
väst?
Centralt i denna strategi är vad
Gramsci kallar ”det civila samhället”.
Med detta menar han det breda nätverk
av organisationer som strukturerade det
gemensamma livet i utvecklade samhällen under hans tid.
Begreppet ”Väst” har helt bytt innehåll idag. Latinamerika är helt ”Väst”
idag i gramsciansk mening, det är var-

ken ett geografiskt eller eurocentrerat
begrepp, det har en social och politisk
innebörd.
Så det handlar om att ompröva relationerna mellan ”civilt samhälle” och
det ”politiska” samhället, som är det
samma som staten i snäv mening, ”överbyggnaden” och se att massorna finns
närvarande i bägge begreppen, om än
ojämnt. Hela deras kollektiva liv struktureras av det civila samhällets institutioner och organisationer och formerna
för deras politiska representation styrs
av de statliga institutionerna.
I hjärtat av staten finns ”den djupa
staten” med statens repressiva uppgifter. Hela strategin med inriktning på
ställningskrig – av Poulanzas omdöpt
till ”den demokratiska vägen till socialism” – har som sin utgångspunkt att
arbetarklassen och andra folkliga klasser först måste framstå som en ledande
samhällskraft för att kunna bryta sin underordnade ställning. Det betyder att de
måste framstå som den ledande kraften
i ”civilsamhället” och att de måste utmana det ”politiska samhället”. De är ju
närvarande i bägge, i de olika och skiftande former av nätverk och organisationer som på olika sätt uttrycker deras
självständighet, deras politiska styrka,
deras kapacitet att leda samhället och
att ta makten.
Det är en strategi för demokratisering, inte i meningen att se borgerlig
demokrati som den bästa grunden för
socialism, utan på ett mycket djupare sätt, genom att förstå att det som är
demokratiskt med borgerlig demokrati
är resultatet av folklig kamp. Att förstå
demokrati i denna djupare mening betyder att stimulera och utvidga deltagandet från arbetarklassen och andra
folkliga klasser i kollektiv handling, att
skapa ett nytt historiskt block som har
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förmågan att erövra och utöva den politiska makten.
Begreppet ”dubbelmakt” har därför
skiftat innebörd. Det är inte fråga om
upprorens strategi, eftersom val spelar
en avgörande roll i den process som leder till maktens erövring. Val är ett nödvändigt steg, men på intet sätt tillräckligt. Den demokratiska vägen är inte
elektoral, den skiljer mellan ekonomisk
och politisk demokrati. Den är en kombination av social mobilisering och kampen för att vinna politisk majoritet i val.
Det grekiska exemplet är ett utmärkt
tillfälle att testa en sådan strategisk hypotes och i den meningen har den varit
framgångsrik.
Men naturligtvis finns det risker med
denna strategi, och de är välkända.
Både Marx och Engels försvarade möjligheterna att vinna val som ett
medel att erövra makten – och, tillade
de omedelbart ”vi ska inte ha några illusioner, de härskande klasserna kommer
naturligtvis att reagera, de kan till och
med använda kontrarevolutionärt våld,
men vi ska överlåta åt dem att ta initiativet till att utmana lag och konstitutionell
ordning” … Det här är ju lärdomarna
från Chile som vi vet. 

Så här skrev Vänsterpartiets
ordförande åren 1964 till 1975,
C H Hermansson, i sin bok
Socialism på svenska, 1983:
"Som motsats till en revolutionär
utveckling har brukat ställas en
utveckling genom reformer. Denna
motsättning är emellertid falsk. Varje
revolution måste innesluta reformer.
Däremot är det självklart att reformer
som hela tiden håller sig inom den
tidigare samhällsformens ram inte kan
leda till revolution.
Det är insikten om dessa förhållanden
som föranlett bildandet av begreppet
revolutionära reformer eller
strukturreformer. Det är alltså reformer
som ingriper så djupt i samhällets
struktur att de bereder väg för ett nytt
samhällssystem.
Någon »reformistisk« väg till
socialismen kan självfallet inte
finnas, om man med reformistisk
avser genomförandet av enbart
icke systemöverskridande reformer.
Gränserna inom arbetarrörelsen går
därför heller inte mellan dem som
vill uppnå socialismen med reformer
och dem som vill uppnå den med
revolution. Gränsen går i stället
mellan dem som eftersträvar socialism
och dem som vill stanna kvar i de
kapitalistiska samhällsformerna."
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Vi kan – men hur?
Debatt i och kring Podemos
Av Jesus Jaen ochBrais Fernandez

Podemos – Vi kan – uppkomst i Spanien är utan tvekan
en upplevelse som påverkat politiken mest på flera
årtionden. Vad är detta märkliga fenomen som trädde
fram med fem parlamentsledamöter i det senaste EUvalet? Dess språk, dess estetik, dess ledarskapsmodell,
dess sociala rötter, dess organisationsform, dess
strategiska antaganden, dess ursprung, dess olika
interna tendenser: det finns mycket att diskutera och
klargöra runt Podemos. Podemos är en öppen kraft,
full av motsägelser och områden att utforska, ett
mångfaldsområde, en produkt av en folkrörelse i vår tid.
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O

m slutet för en traditionell vänster med massinflytande öppnade
för osäkerhetens och ambivalensens hegemoni, sammanfattar Podemos
en ”tidsanda”. Podemos irriterar vänstern och förvirrar högern: ett verktyg
för att röra upp den spanska och europeiska politiska scenen, men det återstår att se om det lyckas ställa om den
till förmån för underklasserna. Podemos
är, som varje massivt och reellt experiment, fullt av motstridiga element: från
radikalt innovativa aktörer, ärvda från
15M [Indignadosrörelsen ö.a.] till djupt
nostalgiska strukturer såsom generalsekreterare; från ambitionen att uppnå en
”demokratisk revolution” utan uppbrott
och konflikt till paradoxen mellan Podemos folkliga sammansättning och den
programmatiska anpassningen till medelklassens mest konservativa fördomar.
Händelsen
15M samlade på städernas torg miljontals människor som protesterade
mot korruptionen hos PSOE [socialdemokratiska partiet] och PP [regerande
högerpartiet] och mot en politik som
gagnade bankirerna medan arbetslösheten ökade dramatiskt, särskilt bland
ungdomar. Det var en ”händelse” eftersom den var oväntad, oförutsedd. Den
utmanade varje ”faktiskt existerande”
politik (även olika vänsterorganisationer, inklusive den radikala vänstern)
och frambringade en ny symbolisk ram
och framför allt en önskan att utan politisk representation förändra något som
rörelsen själv inte förmådde uppfylla.
Manifestationer, självorganiseringsformer till försvar av det offentliga som förenade arbetare och brukare, en ökning
av olika samarbetsformer i bostadskvarter, rörelsen för att stoppa vräkningarna,
användningen av sociala medier och al-

ternativa kommunikationsmekanismer:
ett massomfattande och kreativt experiment, men som misslyckades att påverka nedskärningarnas och åtstramningens sociala konsekvenser. Medelklassen
utarmades, arbetslösheten var massiv,
arbetare drevs ut i tillfälliga och osäkra
anställningar, hälsovård och utbildning
privatiserades. Podemos tog fasta på
denna nya politiseringsvåg, dess potential och dess misslyckande. Det räckte
inte att protestera och skapa autonoma
nischer, det räckte inte att vara mobiliserade, oavsett hur nödvändigt detta är
– det fanns ett behov av att ta kamp om
makten och att ta makten.
Grundarnas konsensus
Traditionellt har det inom vänstern
funnits tre olika vägar till regeringsinnehavet. Den första, gerillavarianten,
som varit relativt effektiv i länder där
kampen mot kolonialismen stått i centrum. Den andra vägen, den upproriska,
som ”oktober 1917”, bygger på en snabb
och djärv manöver ledd av en förtrupp.
Slutligen, den parlamentariska vägen,
som görs till fetisch av socialdemokratiska organisationer och som föraktats
av revolutionärer. Den går ut på att nå
regeringsmakten genom att segra i val.
Podemos satsar på detta senare alternativ och orsakerna är:
1) Det är den enda legitima vägen
som accepteras av hela befolkningen.
Det råder konsensus om att regeringsmakt uppnås genom representativ allmän rösträtt.
2) Det råder ingen revolutionär situation i Spanien. Mer mobilisering och
massiv politisering medför inte nödvändigtvis ytterligare radikalisering av
de tidigare positionerna. Snarare fick
vi en tid där den allmänna meningen
kombinerar både konservativa och upp-
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brytande element; en syntes mellan den
härskande ideologin och motståndet
mot den, där den härskande ideologin
fortfarande spelar en hegemonisk roll.
3) För att uppnå makten i nyliberala
sociala formationer måste man gå bortom de radikala grupperna, hitta nya icke
organisatoriska anslutningssätt. Den typen av relation kan upprättas potentiellt
och tillfälligt genom att rösta i val.
4) Ett val kan vara ett ögonblick av
uppbrott, av mobilisering, av att samla
sociala styrkor: att vinna regeringen är
det första steget för att ta kampen om
makten.
Om detta rådde samsyn bland dem
som bildade Podemos, det var dess
grundande konsensus. Två åsiktsriktningar som bildade Podemos. Å ena sida en populistisk tendens, majoriteten i
Podemos ledning, främst bestående av
en grupp vid Complutenseuniversitetet,
med en stor förmåga att röra sig i media
och i valkampanjer. Och å andra sidan
en antikapitalistisk tendens, främst samlade i Anticapitalistas [Antikapitalisterna]. De har en begränsad men dynamisk
aktivistbas och bär ett viktigt teoretiskt
arv, vars livsnerv är en kritisk marxism.
Hypotesen
Den ”populistiska” gruppen (man
får inte alls tolka termen som ett nedsättande epitet) har som referenspunkt
haft argentinaren Ernesto Laclaus och
Chantal Mouffes verk. Dessa tänkare
hanterar inte populismen som ett ögonblick eller som en ideologi utan som politikens logiska konstituerande. Detta
innebär framförallt att populism är ett
sätt att skapa kollektiva identiteter, ett
”folk”. De avvisar varje form av direkt
koppling mellan ”det sociala” och ”det
politiska”, det vill säga att klass inte är
överbestämmande vid formationen av

en politisk kraft eftersom ”det politiska
är autonomt”. Det grundläggande för
att skapa en ny sammanhängande subjektivitet är därför att skapa en hegemonisk berättelse genom diskursen, genom
att använda ”mediala ledare” [i synnerhet Pablo Iglesias, nuvarande Podemos
generalsekreterare och tidigare flitig
deltagare i offentliga samtal] och massmedia för att nå befolkningen: att synliggöra de missnöjda, forma dem, spela
i fiendens läger. En djärv taktik som har
visat en oöverträffad förmåga att låsa
upp situationen i ett ”dödläge” och lägga till det diffusa missnöjet i ett konkret
utrymme.
Medlemmarna kring Anticapitalistas har Daniel Bensaïd eller Perry Anderson som referenspunkt. Även om de
ser diskursen som ett grundläggande
verktyg som kan framställa folkliga aspirationer, satsar man på att skapa ”subjektens subjekt” som har sin förankring i sociala konflikter, i olika verkliga
erfarenheter som klasskampen skapar
i det civila samhället. Det framlagda
förhållandet är därför ”organiskt” sett
i gramsciansk mening, förankrad i vardagen genom en kombination av vardagliga autonoma utrymmen, politiska
organisationer, kamp och sociala rörelser. Det ”politiska” och det ”sociala”
konstitueras ömsesidigt, därav viljan att
ständigt knyta an till ”15M:s erfarenheter”, som sammanfattas i slagordet Poder
popular [Folkmakt].
Skiljaktigheterna har kommit till uttryck på det organisatoriska planet och
alltmer även på det politiska. Den populistiska gruppen lanserade på partiets första stora konferens strömningen
Claro que podemos [Klart vi kan] och förespråkade en starkt vertikal organisationsmodell, där de flesta befogenheterna koncentrerades hos den verkställande
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ledningen, och som inte erkände olika
organiserade strömningar i Podemos.
Man fokuserade på sin slogan ”skapa
en valkrigsmaskin” inför det allmänna
valet, en modell som är mycket lik de
gamla kommunistpartiernas, men utan
deras förankring i bostadsområden och
på arbetsplatser. Medlemmar i Anticapitalistas föreslog, tillsammans med andra
oberoende grupper, en modell där gräsrötterna genom basgrupperna [parties
olika geografiska områden] skulle fatta
de flesta besluten och att ett system med
flera språkrör skulle införas.
Dessa två modeller underställdes en
online-omröstning, öppen för alla medlemmar i Podemos, med ett överväldigande positivt resultat för den populistiska modellen (84% – 12%). Hotet från
Pablo Iglesias att avgå från att leda projektet om inte den populistiska modellen vann, förmågan att övertyga majoriteten av partiets anhängare om att den
populistiska modellen var den enda som
kunde garantera en valseger, spelade en
viktig roll.
Man återgick till ”döda ord”: denna första konferens symboliserade att
15M:s politiska kultur var ”tillfälligt
död”. Det blev återigen vanligt att använda ord som ”generalsekreterare” eller ”CK”.
Men i samband med Podemos efterföljande interna val fick de alternativa
ståndpunkterna till strömningen Claro
que podemos väldigt snabba framgångar.
Mot partiledningen kritiska vallistor fick
mellan 20 och 30 procent av rösterna i
valen av lokala styrelser. I valen till regionala ledningar nådde dessa mellan
30% och 40%.
Även om Podemos struktur inte är
pluralistisk är dess sammansättning
oerhört pluralistisk och heterogen. Gapet mellan ledningens tal om delaktighet

och den styrning uppifrån som den utövar har lett till ett brett motstånd bland
gräsrötterna. Den populistiska gruppens vändning mot en ”radikal mittenpolitik” med avsikt att bredda väljarunderlaget har också lett till att många
stödjer alternativa ståndpunkter som
skiljer sig från Claro que podemos.
Utmaningar
Den stora utmaningen nu är att lämna de interna diskussionerna och delta
i de kommande allmänna valen. Det är
ingen tvekan om att det kommer att bli
en svår utmaning. Opinionsmätningarna placerar landet i en aldrig tidigare
upplevd situation: Tre partier [högerpartiet PP som för närvarande är i regeringställning, PSOE, det historiska
socialdemokratiska partiet och största
oppositionsparti, samt Podemos] som
vart och ett skulle få mellan 20 och 30
procent av rösterna. Ett läge utan klar
majoritet och med tillkomsten av ett populistiskt nyliberalt parti som stöds av
delar av den härskande klassen - Ciudadanos [Medborgare] - som stiger snabbt
i opinionsmätningarna.
Podemos gick igenom sitt första eldprov i valet som tidigarelades i regionen
Andalusien, den största i Spanien. Podemos ställde upp med Teresa Rodríguez [också före detta europarlamentariker från Podemos, en post hon lämnade
för att kunna delta i valet] i spetsen, en
framstående medlem i Anticapitalistas och ytterst karismatisk ung lärare.
Andalusien är en särskilt svår terräng
eftersom PSOE har en djup social och
folklig förankring och har regerat med
stor majoritet under de senaste 30 åren.
Podemos kämpade modigt och energiskt på den parlamentariska arenan.
Man satsade kraftfullt och lade sina
interna meningsskiljaktigheter åt sidan
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under valkampanjen. Resultatet blev
dock blandat, 15% av rösterna och 15
mandat. Partiet klev fram som en tredje
kraft, ett mer än hyfsat resultat, men det
var långt ifrån PSOE:s resultat. Valkampanjen har visat sig vara ett fält där inte
bara förmågan att påverka media utan
också den geografiska förankringen och
sociala band med de folkliga klasserna
spelade en viktig roll.
Utmaningarna är enorma, men också
möjligheterna. Podemos har ändrat det
politiska landskapet i Europa och visar
uppkomsten av en ny ambitiös vänster.
En vänster som tar kamp om makten,
som bryter den resignationens och förstörelsens spiral som upprättats av kapitalets nyliberalism. Möjligheten att
vinna valet har öppnats, men också möjligheten att kollektivt omgruppera de
folkliga klasserna; möjligheten att skapa
hopp och vinna folket, och inte bara aktivister, för politiken.
Interna debatter ska inte ses som ett
hinder utan snarare som en del av verkligheten, som något objektivt och oundvikligt, något som är vid liv och i rörelse.
Under resan har Podemos genomgått
många mutationer som gett upphov till
vad vi, med Leo Trotskijs ord, skulle
kunna kalla en ”sammansatt och ojämn
utveckling”. Ojämn eftersom Podemos
valinriktning inte matchar dess sociala
förankring. Sett ur ett underifrån-perspektiv är inriktningen på valapparat ett
svagt projekt, även om det paradoxalt
nog fanns, efter det europeiska valet den
25 maj, ett ”ögonblick” där Podemos
var både ett ”parti” och en ”massrörelse”. Den populistiska ledningens bristande intresse att strukturera rörelsen,
att förankra den socialt, skapar många
problem och några är svåra att lösa. Ett
deltagande reducerat till retorik underlättar också ett hämmande tryck från

institutionerna. I Podemos börjar en
byråkratisk apparat utkristalliseras som
består av unga akademiker utan större
intresse av arbetsplatsarbete, som fokuserar på media eller det parlamentariska arbetet. Det är möjligt att det olösta
problem som 15 M uttryckte, systemets
oförmåga att integrera ens en bråkdel av
den unga medelklassen, delvis avspeglas
och kompenseras genom en ny generation av unga politiker kopplade till representation i statsapparaten. Det finns
ingen ”järnlag” som gör denna kristallisering oundviklig. Det blir styrkeförhållandena, mobiliseringarna, spänningen
mellan institutionernas tryck och trycket från gatorna som kommer att avgöra
saken.
I november genomförs allmänna val
i Spanien. I de kommande lokala och
regionala valen kommer man att kunna mäta olika politiska partiers faktiska
styrka. Det verkar dock som att Podemos för tillfället inte har någon möjlighet att vinna de allmänna valen. Den
spanska politiska krisen ser därigenom
ut att ge regimen en viss stabilitet, med
fyra partier som når en hög institutionell politisk representation och med en
vansklig balans i styrkeförhållandena
mellan klasserna på politiskt nivå, men
socialt sett med ett ofördelaktigt läge för
dem som har det sämre ställt.
Efter Podemos lysande genombrott
ställs den stora gramscianska frågan:
hur ska man riva de murar som skyddar
det kapitalistiska systemet och storma
mot himlen, oavsett om det sker genom
uppror, militär resning eller val?
Vi kommer även i fortsättningen att
pröva oss fram. 
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Algots – kvinnors kamp
för rätt till arbete
Av Eva Schmitz

Den fackliga radikaliseringen i Sverige under 1970-talet
tog sig många uttryck, också när det gällde krav på
inflytande över arbete och produktion. Till de mer
uppmärksammade hör Algotsarbetarnas kamp för sina
jobb kopplat till kraven på alternativ produktion.
Eva Schmitz, sociolog och genusvetare vid Högskolan
i Halmstad har studerat kvinnors fackliga kamp och
uppmärksammat arbetarkvinnornas roll i 1970-talets
kvinnorörelse
Delar av denna artikel ingår i avhandlingen Systerskap
som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige från
1968 till 1982. Lunds Universitet 2007.
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T

extil och konfektionsindustrin
som var en traditionell kvinnobransch genomgick stora strukturella förändringar under 1960- och
1970-talen.Stora delar av produktionen
flyttades till Portugal och Finland. Antalet anställa minskade från 75 000 till
35 000 under 1970-talet.1 År 1972 fick
textilföretaget Algots det största statliga lokaliseringsstödet någonsin för att
etablera sig i Västerbotten. Bakgrunden
var framför allt den låga sysselsättningen hos kvinnor i Norrland. Efter några
år kom varslen om uppsägning. Det var
nu borgerlig regering och Aftonbladet
skrev: Orsaken till ”krisen”: Företagen
vill ha högre vinster. Vidare hävdades
att kapitalets borgerliga strategi var att
övertyga det svenska folket att Sverige
var i kris på grund av de höga lönerna.
Det är budskapet som trummas in i
svenska folket av den borgerliga regeringen och direktörerna i näringslivet. Så
förbereds avtalsrörelsen. Löntagarna skall
skrämmas att acceptera ett sämre löneläge
och att ensamma bära bördorna som lågkonjunkturen skapat. För att understryka
känslan av en krissituation hotar man med
permitteringar och avskedar arbetare.2
När Algots gick ut med varsel och
nedläggningshot trodde de att de skulle
kunna genomföra detta utan större konfrontationer. De hade inte räknat med
starkt motstånd från kvinnorna.
Bakgrund
Ett nyhetsinslag i TV den 10 september 1972 blev upptakten till den största
kampen för kvinnors rätt till arbete under 1970-talet. Här rapporterades:
Algots till Västerbotten, en storsatsning
där staten är med. 1000 jobb på fem år:
600 i Skellefteå, 250 i Lycksele och 150
i Norsjö.3
Dagen efter stod arbetssökande kvin-

nor i kö på Arbetsförmedlingen och
efter ett par veckor var 1 500 kvinnor
registrerade. Villkoret för statsbidraget var att Algots inom fem år skulle ge
sysselsättning åt totalt cirka 1 000 kvinnor i Norrlandsfabrikerna. Algots fick
72 miljoner i statsbidrag och 20 kronor
per timme för varje arbeterska under det
första året. Samtidigt fick varje sömmerska 8:90 per timme i lön.4
De flesta som fick arbete på Algots
var hemmafruar eller unga kvinnor som
kom direkt från skolan. Algots kunde
välja och vraka och de sökande testades
noga.
Vi var helt utan vana. Du kan tänka
dig hur det kändes, så nedvärderande. Det
var många som inte klarade det, dom gav
upp och gick hem.5
Kvinnorna underordnades helt maskinen som bestämde takten och pres�sen att klara av sitt arbete blev stark för
många. Samtidigt var arbetet en början
till en ekonomisk självständighet.
Men det var ju Lyckan. När man blir
uttagen. Nu jävlar, tänkte jag, skall jag
vara duktig, och vad det betydde, för alla
som aldrig haft ett jobb. En egen lön, egenvärde.6
För många av kvinnorna blev arbetet
på Algots också en möjlighet att stanna
kvar i Norrland.
De första åren på Algots Nord –
kvinnorna börjar ta reda på saker
och ting
Sömmerskorna på Algots Nord hade inte någon facklig erfarenhet men
bildade omedelbart fackklubbar på de
olika fabrikerna. En organisering som
också syftade till att aktivera alla anställda. Exempelvis lyckades facklubben på
Algotsfabriken i Skellefteå få igenom
rätten att ha klubbmöte på arbetstid.
Vidare reste de kravet på lika lön för li-
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ka arbete och fick igenom det. Maktförhållandet mellan företagsledningen och
sömmerskorna skiljde sig från situationen på Algots fabriker i Borås. Här hade ledningen byggt upp en fabrik med
en hierarkisk organisering med ett stort
antal invandrarkvinnor från Finland och
södra Europa som både arbetade åtskiljt
på fabriken och betalades olika.7 Denna auktoritära och splittrande behandling trodde Algots att de skulle kunna
vidmakthålla även mot sömmerskorna i
Norrland. Monika Simu, ordförande för
facklubben i Skellefteå under en period,
berättar:
De tänkte nog att i Norrland skulle de
kunna behandla människor hur som helst.
De tog det som ett skämt att kvinnorna
bildade fackförening. De motarbetade oss
direkt.8
Kerstin Berglund, som blev facklig
ordförande några år senare menar att …
åren på Algots har varit en svår med effektiv skola. Mycket tror jag beror på att vi
inte haft någon facklig tradition. Det har
man i Borås. Vi hade inte några förutfattade meningar om hur det skulle vara. Vi
trodde vi kunde själva.9
Detta innebar också att de organiserade sin fackliga verksamhet utifrån
de omedelbara förhållanden som rådde på fabriken. Sömmerskorna började
ganska snart fråga sig hur Algots skötte och organiserade produktionen och
började ta reda på hur Algots använde
de statliga pengarna. De upptäckte då
att Algots inte investerade i en ny maskinpark, som de fått flera miljoner för,
utan istället kördes gamla symaskiner
från Portugal och Finland till Västerbotten. Ibland levererades inte något
material utan de fick bara sitta och vänta. De fick dessutom tyg som var lagrat
sedan 2:a världskriget. Dessa förhållanden kring Algots Nords etablering ledde

till att några fackligt aktiva kvinnor besökte andra Algotsfabriker, både i Borås
och i Portugal, för att själva skaffa sig
kunskap om hur det förhöll sig. Det blev
en början att skaffa sig en insyn i kapitalets organisering. De engagerade också
egna revisorer som granskade företagsledningens skötsel av Algots Nord.10
De första avskedshoten
– Sömmerskorna vägrar gå hem
I december 1976 fick kvinnorna på
Algots Nord i Skellefteå besked att 220
av de 452 anställda skulle avskedas den
1 juli 1977. Motiveringen var att Algots
Nord gick dåligt. Fackklubben kal�lade omedelbart till ett möte på fabriken och krävde att staten skulle överta
Algots Nord-delen av företaget d.v.s.
fabrikerna i Skellefteå, Lycksele och
Norsjö.11 Kvinnorna tvekade inte att
använda maskinerna på sin arbetsplats
i kampen mot avskedshotet. De sydde
fanor och banderoller och gick sedan
ut i en demonstration genom Skellefteå
med kravet Vi kräver rätt till våra jobb.
Med handmålade plakat där de skrivit
Var är de 400 000 nya jobb som borgarna
lovat oss? och Åsling – usling, marscherade sömmerskorna till stadshuset och
krävde av politikerna att ingen skall avskedas.12 Demonstration avslutades på
Arbetsförmedlingen.
Vi gick in hela arbetsstyrkan och anmälde oss som arbetssökande då den första
smällen kom. Det var mäktigt (Berit).
Det blev början till en kamp för deras jobb och en vägran att gå tillbaks till
hemarbete. Det handlade om kvinnors
rätt till ett värdigt liv och frågan om
klass och kön blev en allt mer integrerad del av deras kamp. Kerstin och Berit
berättar:
Arbete är drivkraften. Vi hade inte haft
något jobb. På fabriken satt äldre kvinnor
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som aldrig varit ute i förvärvslivet. Många
av de levde i taskigt äktenskap och hade nu
en möjlighet att bryta sig loss. Den taskiga
betalningen spelade inte någon roll, vi hade
ju ett arbete. En nedläggning skulle betyda
att många kvinnor skulle isoleras, förlora
sin självkänsla och få depressioner. Och hur
skulle det påverka deras barn?
Drivkraften att få behålla sitt arbete
blev början till en självorganisering som
präglades av en stark sammanhållning.
När TV-programmet Studio S sändes
från verkstadsgolvet på Algots Nord i
Skellefteå den 9 februari 1977 var hela
arbetarstyrkan där och flera unga kvinnor visade med sina uttalanden att de
vägrade acceptera en minskning av arbetsstyrkan.
… om det varit en manlig industri så
skulle den garanterat fått vara kvar men
man tar inte särskilt stor hänsyn till kvinnorna på arbetsmarknaden.
Här har man äntligen fått ett arbete och
lite självförtroende och sen ska man behöva
vara hemma, putsa fönster och baka och
hela den rangordning men det är väl tyvärr så att om man är kvinna så får man
väl acceptera det – men det gör jag inte.13
Sömmerskorna avslöjade i TV-programmet vad deras egna revisorer kommit fram till när det gäller Algots användning av de statliga pengarna. Minst
femton miljoner kronor hade redovisats
som vinst i moderbolaget istället för i
Algots Nord där vinsten gjorts. Istället
för att använda de statliga pengarna till
nya maskiner sålde Algots moderbolag
mängder av gamla maskiner (en del var
från 1932) till de nya Norrlandsfabrikerna för minst tre till fyra miljoner kronor. Kvinnorna krävde nu att JO skulle
undersöka om AMS eller andra statliga
myndigheter hade brustit i kontroll när
det gäller hur Algots skött de 75 miljoner som företaget fick inför etableringen

i Västerbotten. De accepterade inte beskedet om löftet om 15,2 miljoner för att
fortsätta driften i ytterligare två år med
resten av personalstyrkan i Skellefteå
och hade också tagit reda på vilka planer
Algots hade. En av dem sa upprört i TV:
Just nu har Algots killar ute i olika länder i Fjärran Östern som försöker leta upp
lönsamma fabriker som kan tillverka kläder som är för dyra att tillverka i Sverige. Är inte det klart bevis nog att man inte
tänker fortsätta produktionen längre än
två år tills pengarna är slut. Det innebär
då att oavsett hur mycket pengar ni pumpar in i det här företaget så blir det aldrig
företagsekonomiskt lönsamt och det innebär att hela den här tillverkningen kommer
att läggas ned.14
Sömmerskorna krävde ett förstatligande av hela Algots Nord som ett svar
på hur Algots skötte produktionen och
hur de hade brutit med de avtal som
man gjorde med staten.
TV-reportaget avslutades med att flera av de varslade sömmerskorna sa att de
tänkte komma tillbaka till sin arbetsplats
efter semestern, de accepterade inga avsked. Reportern frågade då övriga sömmerskor om det var fler som tänkte ockupera fabriken. Han fick då ett rungande ja svar.
I juni 1977 kom beskedet att samtliga tre fabriker i Norrland skulle läggas
ned. Motiveringen var återigen dålig
lönsamhet. Sömmerskorna hade haft
rätt i sina farhågor. Algots gick i konkurs
och i oktober 1977 övergick Nya Algots
i en statlig tekokoncern med Eiser AB
som moderföretag. Koncernen skulle
dock drivas efter företagsekonomiska
principer.15 Den 1 juli 1977 sparkades
också 187 sömmerskor. Berit Eriksson
från facklubben i Skellefteå sa:
Det här sista året är det som tagit mig
värst. Den 29 juni när vi satt här och grina
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allihopa, när 200 av oss skulle gå hem för
sista gången… Vi hade inte räckt till. Det
är så man skäms när man möter tjejerna
på stan. Och alla som fortfarande är kvar
– dolda förut, i hela sitt liv, nu skall de
döljas igen.16
Efter semestern blev det inte heller en
ockupation av fabriken och en förklaring
kan vara Algots ytterligare varsel som
skapade en handlingsförlamning för en
period.
Alternativ produktion
och stödkommittéer.
Kampen i Västerbotten gick dock in
i en annan fas. Våren 1978 initierade
fackklubbarna vid de olika fabrikerna
studiecirklar om hur de skulle rädda sina arbeten. I dessa cirklar föddes tankarna på nya produkter och nya arbetssätt.
Sömmerskorna for till andra arbetsplatser och tog reda på hur gruvarbetarna,
skogsarbetarna, lantarbetarna, slaktarna
och sjukhuspersonalen ville ha sina arbetskläder.
Alla vi pratade med tyckte som vi. Att
de har rätt att ställa krav på sina kläder.
Vi blev uppmuntrade och skickade ut enkät till 95 fackklubbar på olika arbetsplatser.17
Det blev början till en idé om en alternativ produktion, som de uttryckte
det. De ritade nya modeller för sjukhuskläder i samarbete med patienter
och personal. De krävde att dessa skulle produceras och att landstinget skulle
köpa dem. De utarbetade också förslag
på en annan organisering av produktionen.18 Verksamheten i studiecirklarna
ledde också till utgivning av tidningen
Vi har ett alternativ som trycktes i 15 000
exemplar.
Hotet att förlora jobbet svetsade
samman kvinnorna alltmer där flera av
dem nu också förstod att de måste sö-

ka stöd och allierade från andra grupper i samhället för sin kamp. Från sitt
eget fackförbund Beklädnads fick de
inte alltid det stöd som de hoppats på.
Kerstin Berglund berättar i en intervju
till Dagens Nyheter att hon uppmanades av sitt fackförbund att inte hålla på
och bråka och uttala sig i pressen, utan
jobba i glad och positiv anda.19 Berglund
vägrade dock att ge sig så länge hon inte
fick garantier om fortsatt produktion.
Istället litade sömmerskornas på sin
egen självorganisering. En förberedelsekommitté, sammansatt av sömmerskor
från de olika fabrikerna, skickade ut 130
kallelser till olika organisationer med
en inbjudan till ett upptaktsmöte i oktober 1978. Över 300 personer kom till
mötet som leddes av Britta Rådström,
f.d. Algotsordförande i Lycksele.20 En
stödkommitté bildades och man beslutade att organisera en demonstration på
skyltsöndagen med musik samt försäljning av tidningen Vi har ett alternativ.
Vidare beslöts organisera insamlingar
vid ishockeymatcher. På mötet diskuterades även att arrangera en Algotsdag
och demonstrationsbussar till Stockholm. Monika Simu från Skellefteå berättar:
Kampen som vi drog igång för att behålla jobben – där lyckades vi på något
sätt tänka att nu ska vi engagera så många
grupper i samhället som möjligt – idrottsrörelsen, kyrkan, alla politiska partier,
fackföreningar, intresseorganisationer – vi
försökte tänka väldigt brett och det tror jag
var väldigt nytt.21
De lyckades också med detta. Nästan varje dag var det insändare i lokalpressen från olika fackförbund som
tog stöduttalande för sömmerskornas
krav. Snart strömmade också stöduttalanden in från hela landet. Exempelvis
krävde fackklubben på Svenskt Stål i
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Luleå att sömmerskorna på Algots skulle få tillverka overaller till arbetarna.22 I
början av december hade 25 stödkommittéer bildats runt om i landet och ett
femtontal höll på att bildas.23 Flera av
dessa initierades av den självständiga
kvinnorörelsen. Kvinnogruppen i Luleå bjöd in exempelvis ett 40-tal organisationer till det första mötet, däribland
Beklädnadsarbetarnas fackförening som
stödde bildandet av en kommittee. När
Björklöven och Skellefteå AIK spelade
ishockeymatch stod Umeå Stödkommittéen utanför med banderollen Rädda Algots Alternativ Produktion men gick
också runt med namnlistor under själva
matchen.
Uppvaktningen
och väntan på besked
Hösten 1978 agerade sömmerskorna
på många håll i kampen för sina arbeten. De hade åtskilliga möten med intresserade fackklubbar, forskare och
sympatisörer kring sina idéer om alternativ produktion. I början av november
uppvaktade de industriminister Huss
och krävde uppskov med nedläggningen. Men de fick inget svar. Regeringen
höll sömmerskorna på halster – de blev
utlovade besked ett datum som sedan
sköts upp till ett nytt datum och så fortsatte det.
Ni kan inte förstå hur gräsligt vi har
haft det under den här tiden. Vi har bollats av makthavarna som om vi inte varit
människor. Jag har den uppfattningen att
företagsledare och andra makthavare lättare kan putta oss från jobbet därför att vi
är kvinnor.25
Den 28 november 1978 fick sömmerskorna besked att det inte blev någon nådatid för Algots. Industridepartementet
förklarade det med att de hade försökt
ragga ihop stödbeställningar men att de

bara fått ihop för arbete i fyra till fem
veckor.26 Sömmerskornas, men även
kommunens begäran att få sy en produktion av tyngre arbetskläder i Skellefteåfabriken avslogs av Statsföretag.
Sömmerskorna kallades då till stormöte
där klubbstyrelsen reste förslaget om att
de anställda själva skulle överta fabriken
och tillverkningen av kläder. En sömmerska uttalade sig:
Vi lämnar inte fabriken. Nu är det gubbarna i Stockholm som får tänka om. Vi
accepterar inte att tvingas springa på Socialen för att leva.27
Stöddemonstrationer
och stödfester
Stödarbetet kulminerade med demonstrationer och stödfest för Algots
sömmerskorna vid första skyltdagen i
december. I Skellefteå demonstrerade
cirka 3 000 personer trots 20 graders kyla för sömmerskornas kamp. På kvällen
hölls ett möte på Folkets Hus där sömmerskorna visade sin produktion av arbetskläder. Författarinnan Sara Lidman
höll ett fängslande tal där hon beskrev
hur Norrland i generationer sugits ut på
råvaror, pengar och arbetskraft. Kvinnorna från Västerbotten lovordades med
orden: Jag kan höra era mödrar i lingonriset hur stolta de ska vara över oss.28
Kommunpolitikerna i Skellefteå var
positivt inställda till Algotssömmerskornas initiativ och lovade hjälpa dem i
arbetet som föregår ett eventuellt övertagande av fabriken. Man menade att
det fanns ett behov av de overaller som
kvinnorna arbetat fram.29 På mötet berättade även Berit Eriksson hur det gick
till när Algots etablerade sig i Skellefteå:
En vinter sydde vi cirka 45 000 jackor som vi så småningom fick veta hängde i
lager utanför Borås. Då fanns det pengar.
Men nu när vi vill sy kläder som det finns
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behov av, då finns det inte ett öre. Då har
regeringen inte råd.30
Hela dagen hörde stödkommittéer
och enskilda personer ute i landet av sig
för att ge sitt stöd. Samma dag arrangerade bl.a. stödkommittéen i Malmö en
fest där sånggrupperna Röda Bönor och
Husmoderns Bröst deltog. På mötet deltog även fackligt aktiva från tekoindustrin. Under dagen hölls appellmöten i
centrala Malmö.31 I Umeå arrangerades
en stor stödmanifestation och publiken
fyllde Östra Gymnasiets matsal.
Torsdagen den 7 december beslutade
riksdagens näringsutskott att sömmerskorna vid Algots Nord skulle få fortsätta arbeta och utveckla sina alternativa
produkter ett halvår. De gick därmed
emot industriministern och regeringen.32 Ett enhälligt näringsutskott beslutade nämligen att stödja den socialdemokratiska partimotionen som krävt
att ingen tekoindustri får läggas ner så
länge det inte finns någon ordentlig plan
för hur textilindustrin ska se ut i fram
tiden.33 Drygt två års kamp hade gett ett
visst resultat. De sista veckornas intensiva solidaritetsarbete och det växande
stödet från såväl fackföreningsrörelsen
som andra grupper i samhället hade troligen fått regeringen att backa. Kerstin
Berglund yttrade:
Är det inte helt fantastiskt att folkpartiet har gått emot sin egen industriminister? Att vi verkligen har kunnat påverka,
skrattar hon.34
Några dagar senare hölls den planerade stödmanifestationen i Stockholm.
På Riksgatan utanför riksdagshuset
hängde sömmerskorna en stor sydd banderoll med texten Stöd sömmerskorna. På
kvällen hölls en stödfest på gamla riksdagshuset som var fullsatt. Flera artister ställde upp i solidaritet med kvinnorna. Bruksteatern (från Malmö) spelade

sin pjäs om Kata Dahlström75 och när
Mullvadsoperan spelade och sjöng Maskinerna ska dansa, dom ska dansa efter
våran pipa, då jublade hela huset.36 Vid
detta möte talade bland andra Kerstin
Berglund från klubbstyrelsen i Skellefteå. Innan mötet hade hon sagt tänk
om jag svimmar, men då svarade hennes
fackliga kamrat:
…tänk att Kata Dahlström svimmade
första gången när hon skulle tala offentligt.
När de ville att hon skulle vila sa hon bara: Nej, jag måste upp, jag har så mycket
att säga och kamraterna väntar.37
Riksdagen beslöt att före detta Algots
Nords fabriker i Västerbotten skulle få
en miljon i anslag för att få möjlighet att
utveckla sin alternativa produktion dvs
en behovsorienterad produktion. Men
varken industriministern eller Statsföretag (som var emot en förlängning)
verkställde beslutet. I mars 1979 lyckades dock facklubben få igång utvecklingsverksamheten men de motarbetades av företagsledningen.
Hösten 1979 ansåg de att det inte gick
att fortsätta att utveckla den alternativa
produktionen inom dessa ramar. Klubbstyrelsen vid Nordkonfektionen i Skellefteå beslöt då att bilda ett arbetskooperativ, Norrkläder, som skulle ta över den
alternativa produktionen. Samtidigt gav
de ut tidningen Vi har ett kooperativ, där
de bland annat formulerade kravet på en
lagstiftning som förbjuder statsföretag från
att avskeda anställda utan att ge dem ersättningsjobb på orten inom statsföretagets
regi.38 När kooperativet bildades var endast fem sömmerskor medlemmar, men
efterhand fick ytterligare ett antal avskedade kvinnor arbete i kooperativet.
Tillverkningen utgjordes av bassortimentet hos Mah-Jong-kläder och
arbetskläder som de utarbetade med
yrkesarbetare, bland annat en kraft-
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verksarbetaroverall och fryshusoverall.
I januari 1980 avskedades ytterligare
100 och endast 85 kvinnor var kvar på
fabriken i Skellefteå, alla över 45 år. Bitterheten var stor hos sömmerskorna som
menade att: Vi har bara behandlats som
brickor i ett politiskt spel. Varenda regering
har använt oss. Vi är lurade. Först fick vi
arbete, självkänsla, stolthet, sen bara ut.
Det är bara de höga gubbarna och profiten
som bestämmer.39
Vid tidpunkten för nedläggningen
fanns det 900 registrerade arbetslösa
kvinnor i Skellefteå och enligt kommunen ytterligare 2 000 kvinnor som
ville ha arbete men ansåg det inte lönt
att registrera sig.40 Kooperativet kunde
endast erbjuda en bråkdel av alla dessa
kvinnor ett arbete. Sömmerskornas
kamp ledde sist till ett nederlag.
Summering
Algotskampen är ett exempel på hur
det var möjligt att organisera sin fackförening till en kämpande organisation
för en period, trots staten och kapitalets övermakt men även kvinnornas
centrala fackförbunds vägran att stötta
dem. Sömmerskorna förlitade sig till sin
egen självorganisering och Monika Simu förklarade det med orden: Vi hade
ingen industrivana och ingen facklig vana,
vi vågade mera. Vi fogade oss inte.41 De
lokala fackklubbarna tillsammans med
hela sömmerskekollektivet tog strid mot
kapitalet genom att övervaka bolagsledningen och när de såg vart vinsterna tog
vägen, krävde de att staten skulle ta över
produktionen. Deras självständiga agerande kritiserades dock av både förbundet och LO.
Det centrala Beklädnadsarbetareförbundet…var inte lika mån om oss här uppe. De såg oss som okunniga, burdusa och
vi kunde inte föra oss. De kunde gå ut och

säga till oss: hur tror ni någon vill etablera
ett företag här uppe som ni lever, det fick
vi höra. Som ni håller på och skriker om
allting (Kerstin).
Sömmerskornas självorganisering var
inte förenlig med den svenska arbetsmarknadsmodellen som LO och SAF
etablerat. Detta blev de varse vid mötet
med en representant från LO där en av
mina informanter blev bemött med orden: Ni flickor måste lära er en sak att ni
ska följa spelets regler – måste följa en demokratisk ordning i ett borgerligt samhälle. Och hon berättar vidare att hon då
tänkte: Du har sålt själen du.
Drivkraften att behålla sitt arbete
blev större än att underordna sig kapitalet och sitt fackförbund. Det var deras styrka som ett kvinnokollektiv på
fabriksgolvet och en stolthet kring sin
egen yrkesmässiga produktion som ledde dem vidare till att försöka organisera en alternativ produktion med statlig
drift. Det möjliggjordes också genom
den solidaritetsrörelse som växte fram
till stöd för en kamp om jobben, vilket
var första gången på flera år. För sömmerskorna blev det dock inte helt oproblematiskt när flera vänsterorganisationer sökte upp dem och ville stötta dem
i kampen.
Vi hade svårt att handskas med det rent
praktiskt. Vi blev både misstänkliggjorda
av facket och stämplade. Beklädnads var
tokiga när det kom det här med stödkommittéer och vänstergrupper. (Kerstin).
Algotssömmerskornas kamp är ett
historiskt exempel på en kraftmätning
mellan staten och kapitalets övermakt
och en grupp kvinnors självorganisering. Under ett antal år vägrade de ge
upp. I denna kamp var det särskilt de
yngre sömmerskorna som var påstridiga och vägrade ge upp.
Det var denna stora grupp väldiga unga
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kvinnor uppkäftiga, självständiga tjejer
som visste vad de ville och de gick inte att
trampa på dem överhuvudtaget. (Monica
Simu i Landoff 2002.)
Kampen gick från kravet på ett statligt övertagande till eget kooperativ där
frågan nu också kom att handla om vad
som ska produceras och vem som ska
bestämma över produktionen. För en
period satte sömmerskorna tillsammans
med andra aktörer dessa frågor på dagordningen. Samtidigt som samhället
redan höll på att gå in i ett stort strukturskifte där marknaden skulle härska
alltmer oinskränkt. 
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Folkets president och folkmakten i Chile
Av Alex Fuentes

När datumet elfte september nämns tänker de flesta
på terrorattacken i New York år 2001. Men det finns ett
annat elfte september: militärkuppen i Chile 1973.
En kraftmätning som pågått i tre år avgjordes när
flygvapnet fällde bomber över presidentpalatset och
militär och polis fängslade, torterade och dödade
fackliga ledare, medlemmar i arbetarpartierna och
radikala studenter, anhängare av den rörelse för frihet
och jämlikhet som hade sin president och sin regering
och som utmanade överklassen och USAs intressen i
Latinamerika.
Om detta berättar Alex Fuentes på de följande sidorna.
Han deltog själv i kampen för att upprätta en folkets
makt, direkt och handfast, på arbetsplatserna, i städernas
bostadsområden och ute i byarna.
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om kulmen på en långvarig kamp
vann folkfrontens kandidat, socialisten Salvador Allende, presidentvalet i Chile den 4 september 1970.
USA hade dessförinnan gett ett omfattande ekonomiskt stöd till de regerande
kristdemokraterna. Syftet var att avleda
chilenarna från att följa en revolutionär väg enligt Kubas modell. Projektet
misslyckades och en radikaliseringsvåg
ledde till att de där nere lyfte fram en
folkfront till regeringsmakten.
Media, i händerna på en förhärdad
höger, drev en skräckkampanj mot
”kommunismen”. Chile skulle invaderas av ryska pansarvagnar, staten skulle
frånta mödrarna deras barn, kristendomen skulle avskaffas, fri- och rättigheterna försvinna, landet skulle omvandlas
till en fängelsehåla och så vidare.
Den chilenska arbetarrörelsen hade
starka partier och en lång kamptradition. Att vänstern genom allmänna val,
efter flera misslyckade försök, nådde
regeringsmakten 1970 ogillades starkt
av USA och den inhemska överklassen.
De fattiga hade fått en folkfrontsregering och detta faktum stärkte de arbetandes självförtroende. Den reformistiska
vänstern förväxlade emellertid regeringstaburetter med makten i samhället.
När Allende, efter att ha tvingats skriva
på att han skulle respektera konstitutionen och privategendomens helgd, väl
var installerad som president, gick den
borgerliga propagandan igång på allvar
för att misskreditera allt vad den nya regeringen tog sig för.
Folkfrontsregeringen genomförde
förvisso inte någon revolutionär samhällsomdaning, men förändringarna
gagnade de värnlösa i samhället.
Händelseutvecklingen accelererade
snabbt. Historiskt hade politiska motsättningar givetvis funnits i landet, men

nu växte enorma antagonistiska klassmotsättningar fram och fiendskapen
bara tilltog mellan de besuttna och de
obesuttna. Hela samhället drogs med in
i den politiska tornadon.
Arbetarklassen i bred bemärkelse
samt bönder och studenter radikaliserades oavbrutet. De senare demonstrerade dagarna i ända, oftast mot fascistiska
horder som förstörde och vandaliserade
överallt. Det blev ständiga kraftmätningar med fascister och även sammanstötningar med polisen som ville hindra
vänstern att rensa gatorna från dessa destruktiva krafter.
Den katolska kyrkans präster på högerkanten demoniserade marxismen,
samtidigt som andra präster sällade sig
till befrielseteologin och gjorde de fattigas och socialisternas sak till sin egen.
Under tiden förgiftades det allmänna
samhällsklimatet av borgerliga media.
Lögner och klasshat basunerades ut på
löpande band. Vita Huset konspirerade oupphörligen med inhemska bakåtsträvande krafter och CIA stod för det
smutsiga jobbet. USA:s ”osynliga” ekonomiska blockad, arbetsgivarnas upprepade lockouter, sabotage, hamstring och
spekulation på den svarta marknaden
och så vidare utgjorde en omfattande
borgerlig offensiv.
Regeringens samarbetsinviter till
oppositionen – stalinisterna och socialdemokraterna hade en obestridlig
hegemoni inom regeringskoalitionen
– nonchalerades helt av en allt påstridigare enad borgerlig front. Den samlade
högern ville få regeringen att kapitulera och lyckades få den att retirera, gång
efter gång. Regeringen började lämna tillbaka en del förstatligade företag,
men det räckte inte, högern ville återfå
regeringsmakten.
En olycksbådande generalrepetition
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ägde rum några månader före militärkuppen den 11 september 1973. En
arméenhet i Santiago gjorde till synes
myteri och omringade presidentpalatset, pansarvagnar och soldater fanns
runt omkring i huvudstadens centrala
delar. Vanliga människor och några meniga soldater dödades. Högern övade,
men myteriet slogs ned. Den dåvarande befälhavare Pinochet dök upp som
gubben i lådan och svor att han alltid
skulle vara lojal mot konstitutionen
och den folkvalda regeringen. Dryg en
miljon människor reagerade spontant,
man samlades utanför presidentpalatset
och krävde att Allende skulle ta i med
hårdhandskarna mot parlamentets högerledamöter som öppet hade uppviglat
militären. Allende höll tal och pratade
om lojala militärer. Läget var under kontroll, sade han. Folk litade inte riktigt på
presidentens ord, på fabriker och i industrier gick man från ord till handling
och ockuperade sina arbetsplatser som
ställdes under arbetarkontroll. Frågan
om makten hade ställts på sin spets.
I hela landet växte olika typer av
folkmaktsorgan fram. På landsbygden
skapades bonderåd och på industrierna organiserades råd, som i sin tur gick
samman i arbetarråd för hela grupper av
företag. Inom arbetarrörelsen, särskilt
inom den radikala vänstern, började alltfler inse att en avgörande konfrontation
var oundviklig.
Folkmakten i övrigt bestod av otaliga
lokala kommittéer som slutit sig samman via samordningsråd på kommunal,
provinsiell och nationell nivå. Ett slags
arbetar- och bonderåd som tog sig an
de angelägenheter folket i kommittéerna tyckte var viktiga. Man utvecklade
en folkmakt underifrån, parallell till de
gamla härskande klassernas makt som
den effektivaste och mest konsekventa

vägen för att gå framåt mot erövringen
av makten och socialismen. Det uppfattades också som det viktigaste och mest
avgörande stödet till regeringen. Den
spirande makten fanns inte i regeringen
utan hos de arbetande.
Den ekonomiska och politiska krisen fördjupades alltmer, klasskampen
utvecklades till högre nivåer. Den revolutionära vänstern uteslöt inte att det
skärpta läget kunde leda till ett inbördeskrig. Det var en logisk slutsats.
Den reformistiska vänstern, med
kommunistpartiet och Allende i spetsen, menade dock att man satte käppar
i hjulet för regeringen. Det fanns bara
en regering i arbetarnas tjänst, hävdade
Allende. Den var lagligt tillsatt och han
tänkte inte låta extremvänstern underminera den. I samband med en mäktig
1:a majmanifestation i Santiago avbröt
en del av de samlade Allendes tal och
skanderade att den främsta uppgiften
var att skapa folklig makt. Han svarade:
”Ja kamrater, skapa folklig makt, men
för att stödja den folkliga regeringen!”
Regeringen sågs av reformisterna som
själva makten, det fattades visserligen en
majoritet i parlamentet och att få Högsta
Domstolen på regeringens sida.
Att den ekonomiska makten, den reella makten över de avgörande produktionsmedlen och hela distributionsapparaten, i stort sett satt i orubbat bo och
att de väpnade styrkorna var själva garanten för den härskande klassens maktinnehav låtsades man tillhöra en annan
värld. Just detta slags illusionsmakeri
– önsketänkande eller vanföreställning
- om att den militära makten är något
neutralt som finns ovanför de motsatta
samhällsklasserna i samhället skulle sedan visa sig vara ödesdigert.
I ett desperat försök att tillfredsställa
högerns krigiska offensiv skrev Allende
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under en lag som gav de väpnade styrkorna rätt att göra allmänna vapenkontroller. Det blev plötsligt legitimt för
armén att göra razzior på fabriker samtidigt som fascisterna i Fosterland och
Frihet beväpnade sig till tänderna.
Regeringen gjorde anspråk på att företräda arbetarna, men borgerligheten
och de konspirerande generalerna visste
mycket väl att regeringen som institution betraktad hängde i luften. Den revolutionära vänstern hade dragit exakt
samma slutsats. Regeringens legitimitet
hängde på en tråd. Även regeringens innersta krets visste att läget var skarpt.
Ett par veckor innan den fatala 11 september 1973 varnades president Allende av ett antal officerare och matroser i
marinen som hade lyckats avslöja kuppmakarnas planer. Allende ignorerade
varningen och anklagade istället officerarna och marinsoldaterna för att ha
ägnat sig åt ”omstörtande verksamhet”
inom de väpnade styrkorna, vilket ledde till att dessa officerare och matroser
arresterades och torterades av just dem
som sedan skulle genomföra den blodiga
militärkuppen.
När flygvapnets attackplan sedan dök
upp i på himlen och släppte ner sina infernaliska bomber över presidentpalatset och på andra ställen i huvudstaden
var det för sent. Den folkvalda regeringen störtades med hjälp av arméns våld
och över en natt blev Chile en blodbesudlad diktatur. Genom massterror och
förtryck – tortyr, mord och försvinnanden – befäste den härskade klassen återigen sin makt och Chile blev ett enda
stort fängelse under 17 år.
De tusen dagarna med folkfrontsregeringen innebar en samhällelig polarisering och radikalisering som öppnade
vägen för att bygga ett socialistiskt samhälle. Folkfrontsregeringen höll dock

inte måttet. Det spelade ingen som helst
roll vilka eftergifter den reformistiska
regeringen gjorde, högern blev aldrig
nöjd, ty den hade sin egen maktagenda.
En klassmedveten arbetarrörelse avväpnades, först politiskt genom sagan om
den ”chilenska vägen till socialismen”
vilket sedan banade väg för en stor
människoslakt.
Klassamarbetslinjen hade slutat i en
tragedi och arbetarnas förhoppningar
om en bättre värld grusades helt. Medan presidentpalatset bombades höll
Allende sitt allra sista tal. Bland annat
sade han: ”Jag är åtminstone förvissad
om att det kommer att finnas en moralisk sanktion som ska bestraffa trolösheten, fegheten och förräderiet”. Men
Pinochet och hans meningsfränder hade inte våldfört sig på den trohet som
kuppmakarna hade gentemot den officerskår de själva var en del av. De var
en integrerad del av statsapparaten och
den hade en alltigenom borgerlig prägel.
Pinochet och hans mannar kunde vara
fjäskande och sjaskiga, som Allende sade
i sitt radiotal till nationen, men de hade varit lojala mot de klassintressen som
arméns toppar alltid hade tagit i försvar.
Pinochet förrådde ingenting, minst av
allt den klass som såg till att han blev
dödens general.
Chiles historia kom att förändras.
Under tre år fick man uppleva allt från
en vanlig borgerlig demokrati, över till
det man brukar kalla en ”förrevolutionär situation”, till en blodig kontrarevolution. De härskande lyckades bruka
hela statsapparatens våld för att kuva ett
folk och på samma gång sudda ut arbetarklassens historiska klassmedvetande
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Arbetarklassens självorganisering
i Portugal under nejlikornas revolution
av Julieta Gomes (Utdrag ur artikel i Fjärde Internationalen 1/1976)

Portugal hade sedan 1926 varit en militärdiktatur.
Den en gång i tiden stora kolonialmakten slogs för att
behålla sina besittningar i Afrika: Guinea Bissau, Angola
och Moçambique. Befrielserörelserna pressade de
portugisiska soldaterna hårt i en strid som allt fler av dem
såg som hopplös, meningslös och orättfärdig.
På morgonen den 25 april 1974 spelade den portugisiska
radion den förbjudna sången ”Grandola vila morena”.
Det var signalen till den snabba aktion av unga
vänstersinnade och krigströtta officerare som satte punkt
för 48 års förtryck. Kuppmakarna fick snabbt hjälp från
en folklig kampanj med civilt motstånd. Revolutionen var
näst intill oblodig – fyra människor dog. Frihetskämparna
övertygade soldaterna att inte skjuta – de satte nejlikor i
deras gevärspipor. På gatorna firades diktaturens fall och
slutet på kriget i kolonierna.
En mäktig våg av radikal folklig aktivitet svepte över
landet. Stämningarna var sådana att det politiska parti
som stod längst till höger av alla partier som nu bildades
kände sig tvunget att kalla sig socialdemokrater.
Det första fria valet hölls i april 1975.
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en politiska kris som uppstod
med den fjärde provisoriska regeringens fall i juli 1975 och som
uppenbarade statsapparatens och bourgeoisins djupa splittring, gav proletariatet en objektiv möjlighet att omvandla
den förrevolutionära situationen till en
revolutionär. Det betyder att det uppstått en situation i vilken den borgerliga maktstrukturen alltmer faller sönder
och makten underifrån, dubbelmakten,
börjar utvecklas.
I Portugal fanns före fascismens
maktövertagande en militant och starkt
anarkosyndikalistiskt präglad tradition
inom arbetarrörelsen, som visserligen
förtrycktes under diktaturen, men likväl
inte kunde helt likvideras. Salazarregimen hade systematiskt berövat arbetarna alla lagliga rättigheter. Men trots detta genomfördes om och om igen strejkoch protestaktioner.
Dessa strejker var för det mesta spontana och otillräckligt samordnade. Att
den nödvändiga samordningen mellan
företagen inte kom till stånd, sörjde de
av regimen grundade fackföreningarna för. Till dessa var arbetarna tvångsanslutna på yrkesbasis. Under diktaturens sista år stärktes kampberedskapen,
speciellt i Lissabon, Setubal och Porto.
Detta hade en grund i den ekonomiska
omvandlingen på 60-talet, då Salazar
övergav sin protektionistiska politik
och öppnade dörren för utländskt kapital. Andelen verksamma inom industrin
steg från 25% 1950 till 35,8% 1970.
Cometna är ett järn- och stålverk som
ligger i utkanten av Lissabon. Redan
1962 under Salazars regim hörde arbetarna vid Cometna till det omliggande
industriområdets pionjärer i kampen för
de mest elementära rättigheterna.
På 60-talet hade kampen också en politisk karaktär. Redan på denna tid hade

arbetarna skapat tillfälliga kommissioner, vilka av säkerhetsskäl nyvaldes inför
varje speciellt problem. 1969 krävde
arbetarna vid Cometna, som de första
i området, en nationell minimilön på
6 000 escudos. 1972 tillkämpade man sig
45 timmars arbetsvecka. I slutet av 1973,
då strejkvågen började tillta över hela
landet krävde de en löneförhöjning med
1 500 escudos. I januari bröt det därför
ut en strejk som stod under kontroll av
arbetarnas stormöte. Ett förslag om att
arbetarkommissionen skulle få förhandla med en kommitté bestående av regeringsrepresentanter och företagsledningen avvisades och istället krävdes öppna
förhandlingar. På detta sätt skyddades
arbetaravantgardet, som i sin tur ställdes under hela arbetarstyrkans kontroll.
Bourgeoisin välkomnade den 25
april. Men varken borgarna eller MFA
hade räknat med den faktor som kom
att bestämma den vidare utvecklingen:
massrörelsen. En stor demonstrationsoch strejkvåg översvämmade landet.
Det var inte någon förbittrad kamp mot
kapitalismen eller mot MFA-regeringen. Tvärtom, det var en glädjefest över
de nyvunna friheterna och för bestämda krav som man höll för självklara och
som stod i samklang med 25-aprilandan:
slut på kolonialkrigen och hemtagande
av soldaterna, utrensning av fascister
från statsapparaten och företagen, löneökningar, osv.
Först i början av juni lyckades regeringen åter få grepp över situationen.
Massornas mest trängande behov uppfylldes. I en regelrätt kampanj från regeringen, MFA, PCP och Intersindical
gjordes det nu klart för arbetarna: mer är
inte möjligt. Landet är fattigt. Nu gäller
det att bita ihop tänderna och bygga upp
det nya Portugal, istället för att låta tiden
gå förlorad genom strejker och demon-
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strationer. Kampanjen hade framgång,
därför att MFA:s och PCP:s anseende
var ogrumlat. Endast i enstaka företag
bröt förnyade strejker ut. Kraven var
samma som i maj 1974 – men nu måste
arbetarna kämpa såväl mot regeringen/
MFA som mot PCP/Intersindical, mot
Copcoli-enheternas militära intervention och mot PCP-mobiliserade demonstrationer. På så sätt uppstod hos de arbetare som gick ut i kamp efter maj 1974
en utpräglad misstro mot MFA, PCP
och arbetarbyråkratin och ett starkt förtroende för sina egna krafter och för de
självständiga arbetarorganen.
Det var visserligen en isolerad minoritet av den portugisiska arbetarklassen som gjorde den erfarenheten under
sommaren 1974. Men när stora delar av
arbetarklassen under vintern och början
av 1975 åter tog upp kampen var denna
minoritet inte längre isolerad utan förtrupp till en bred rörelse.
De portugisiska företagarna tog efter kuppen den 25 april ganska snart sin
tillflykt till samma åtgärder som deras
bröder använt sig av i Chile under Allendes regering: de började forsla ut sitt
kapital till utlandet, föröva sabotage mot
fabrikerna, lagra varor och demontera
arbetsplatser.
Då fackföreningarna behöll sin gamla struktur med yrkesfack och genom en
rent byråkratisk manöver i toppen fick
en ny ledning lyckades de aldrig dra till
sig de radikaliserade arbetarna. I nästan
alla företag slöt sig de mest medvetna
arbetarna spontant samman. Arbetarkommissioner bildades för att upprätta
en lista på de krav man tänkte kämpa
för:
• Löneökningar, framför allt för de
sämst betalda.
• Sänkning av bandhastigheten; bort
med ackorden.

• Återanställning av alla avskedade. I
många företag offentliggjordes avskedningslistorna och man kämpade mot
varje fall av avskedande.
• Utrensning av fascisterna.
På stormöten bestämdes i samarbete med MFA-kommissionen, som hade
undersökt PIDE:s arkiv, vilka som skulle slängas ut. På detta sätt genomdrev
arbetarkommissionen vid Cometna att
fabrikens ägare såväl som en av hans förvaltare fängslades, då man kunde bevisa
att de bedrivit sabotage, transporterat ut
kapital till utlandet samt haft nära förbidelser med CIA. Den utsparkade förvaltaren hade talrika gånger besökt en internationell arbetsgivarförenings kurser
i Versaille, vilka hade som tema hur man
förhindrar arbetarnas kamp och splittrar de anställda.
Under denna period stod framför allt
arbetarkommissionerna inom textilindustrin i spetsen för utvecklingen. De
150 kvinnliga arbetarna vid Sogantal i
Montijo är ett talande exempel. För en
lönekostnad på 450 kronor lät företagaren Pierre Lardat framställa 400 klädesplagg varje dag som han sedan sålde för
cirka 15 000 kronor i Frankrike.
Arbetarna krävde en löneförhöjning
på cirka 300 kronor i månaden för alla.
För att sätta kraft bakom sina krav började de den 20 maj att minska produktionstakten. Den 30 maj stängde ägaren
företaget och flyttade till Frankrike. Arbetarna svarade med att ockupera fabriken och återuppta produktionen. De
valde en produktionskommission och en
strejkkommission – båda två avsättbara.
De delade upp sig i produktionsavdelningar och försäljningsavdelningar som
for runt i landet med lastbilar och sålde
de framställda plaggen. De gav också
ut en strejktidning som spreds över hela landet. Den ständiga kontakten med
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befolkningen och den utbredda kunskapen om deras problem gav de kämpande
arbetarna ny luft under vingarna.
I slutet av augusti kom det emellertid
till nya sammanstötningar. Med arbetsministerns medgivande och med stöd av
inrikesministern trängde på natten den
24 augusti en med pistoler, tårgas och
batonger beväpnad kommandostyrka
bestående av 15 fransmän in i fabriken
och började utrymma den.
Klockan 19 började befolkningen i
Montijo strömma in i fabriken. Fransmännen barrikaderade sig på kontoret.
Då grep armén in, utrymde företaget
och häktade fransmännen som dock
åter frigavs efter några dagar. Arbetarna
krävde att företaget skulle förstatligas –
men förgäves. Av ekonomiska skäl blev
de tvungna att slå igen företaget.
Under hösten gjorde en lätt ”kamptrötthet” sig märkbar. Den kunde övervinnas först i december.
Ett väsentligt inflytande härvidlag hade PCP:s demobiliseringskampanj. Under de stora strejkerna under sommaren
slöt PCP helt upp bredvid regeringens
repressiva krafter. De använde sig av de
mest skiftande metoder för att undertrycka kampen – skrämselpropaganda,
förtal, hot och angivelser. PCP riktade
mer sitt intresse mot att erhålla funktionärsposter i fackföreningarna och de lokala myndigheterna än att driva kampen
i fabrikerna vidare. För att inte förlora
sin ställning i regeringen anklagade de
de strejkande arbetarna för att spela reaktionen i händerna.
PCP gick i denna fas till och med så
långt att de stödde anti-strejklagen av
den 27 augusti – en av de mest reaktionära antistrejklagarna i Europa. Enligt
denna lag var det till exempel tillåtet att
svartlista strejkande och förbjuda spontana strejker.

Efter reaktionens första misslyckade kuppförsök går arbetarrörelsen in i
en ny radikaliseringsfas, som blir tydlig framför allt från och med december
1974. De kraftiga löneökningarna från
maj 1974 till årsskiftet hade ätits upp av
prisstegringarna. I slutet av 1974 kände
sig arbetarna lurade på konfekten från
den 29 april. Men deras självmedvetande hade blivit enormt mycket starkare
och med hjälp av sina självständiga organ försökte nu arbetarna vinna det som
de förgäves förväntat sig av MFA-regeringen.
Under den föregående fasen hade
demokratiskt valda och kontrollerade
arbetarkommissioner bildats, framför
allt på de företag som genomfört strejker också efter maj 1974. I de andra företagen hade kommissionerna för det
mesta bildats spontant av de avancerade arbetarna. Dessa kommissioner hade
många gånger förblivit isolerade då de
inte lyckats dra in en majoritet av arbetarna i kampen. Nu däremot sammankallades i många fabriker stormöten där
delegater till kommissionerna väljs. De
är ansvariga inför stormötet och avsättbara av detta.
I denna fas framträder också tydligt
den olikartade utvecklingen av arbetarkommissionerna. En del bryter snabbt
med den reformistiska praktiken, som
exempelvis några kommissioner inom
den kemiska industrin, vid TAP och
Lisnave. Ofta kommer de under inflytande av den yttersta vänstern. Till en
början framträder detta arbetaravantgarde i Lissabon, Almada och Setubal.
Först senare växer det också fram i Porto och andra industristäder. Då detta
avantgarde saknar en klar uppfattning
lyckas emellertid många gånger PCP
vinna tillbaka en del av sitt inflytande.
Så skedde vid Lisnave efter den 11 mars
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då företrädarna för den extrema vänstern inte återvaldes.
Andra kommissioner utvecklade
en praxis av medbestämmande (framför allt i små och mellanstora företag),
andra åter tog sig an funktionen av en
fackförening.
Mobiliseringen mot den andra misslyckade kuppen den 11 mars betydde
ett nytt språng framåt för arbetarklassens medvetande och organisering, ty
den klargjorde för breda skikt vilket hot
det är för den revolutionära processen
att kapitalet är i händerna på de privata
företagarna. Bankutdrag avslöjade monopolkapitalets stöd till kuppmakarna.
Det var de anställda vid bankerna och
försäkringsbolagen som tog initiativet
och krävde förstatligande. I deras kölvatten följde el- och oljeföretagen, de
kemiska företagen, transportväsendet,
järnvägarna och sjöfarten, flygbolaget
TAP och Sidururgia Nacional – landets
största stålproducent. Under arbetarnas
tryck nationaliserades på så sätt ungefär
60% av industrin.
PCP stödde förstatligandena då de
motsvarade partiets antimonopolistiska
program. PCP:s mål är att centralisera krediterna och neutralisera de stora
monopolen för att kunna understödja
de små och mellanstora företagen, vilka
räknas till den gynnade partnern vid det
”nationella återuppbygget”. Detta visar
att förstatliganden i sig inte är revolutionära. De utvecklar en revolutionär
dynamik först då arbetarna är medvetna
om att det kapitalistiska produktionssättet, produktionsanarkin, kommer att
leva kvar i de nationaliserade företagen
såvida de inte ställs under deras, arbetarnas, kontroll. För att på ett verksamt
sätt kunna inskrida mot avskedanden,
kapitalflykt, investeringsstopp, varulagring och understöd till de reaktionära

krafterna från arbetsgivarnas sida, är det
nödvändigt att arbetarna tillskansar sig
en noggrann kontroll över bokföringen,
varulagret och över produktionen. Två
exempel: Företagsledningen vid Lisnavevarvet hade under fascismen fastlagt
en plan för investeringar i Brasilien.
Det betydde oundvikligen avskedanden
vid de portugisiska varven. Efter den 25
april förhindrade arbetarkommissionen
tillsammans med arbetarkommissionen
på Bank Totta e Acores att planen gick i
verkställighet och bestämde att kapitalet
istället skulle användas till att skapa arbetstillfällen i Portugal.
De anställda vid flygbolaget TAP
upptäckte att de tog emot varor från
England som lika gärna kunde framställas i Portugal. De satte sig därför i
förbindelse med arbetarkommissionen i
en fabrik som kunde producera motsvarande vara.
De första månaderna efter den 25
april hade arbetarkommissionerna i första hand försvarat arbetarklassens omedelbara intressen. Nu blev de tvungna
att på grund av händelsernas utveckling
direkt gripa in i företagens och statens
bestämmanderätt. Detta var bara möjligt genom en ny organisationsprincip, enligt vilken det största möjliga
antalet arbetare deltog i utövandet av
kontrollen. Principen om arbetardemokrati blev en grundfråga för om produktionens omorganisering skulle lyckas eller ej.
Rådet för arbetarnas försvar (CDT)
vid Lisnave består av 20 arbetare som
valts på stormöten på sina respektive avdelningar. Tillsammans med andra arbetare, som också är valda på stormöten,
bildar de dessutom olika underkommissioner:
• den tekniska kommissionen, som
satt som sitt mål att i samverkan med
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det nationella projektet omstrukturera
hela industribranschen.
• informationskommissionen
• skolningskommissionen
• saneringskommissionen.
För att göra produktionskontrollen
verkligt fungerande väljs inom varje arbetssektor ett kontrollråd (allt som allt
10 st.). Dessa står i nära förbindelse med
varandra och med centrala CDT såväl
som med representanter för regeringen.
Kontrollrådens uppgift är att kontrollera företagens ekonomiska och sociala
aktivitet. Det betyder fullständig kontroll över finanserna, avskaffande av affärshemligheten.
Tre faror för projektet
med arbetarkontroll
1. De reformistiska krafterna, PCP
och Socialistpartiet, försökte utnyttja principen om arbetarkontroll till
att driva upp arbetsansträngningarna.
Med paroller som ”bygg socialismen i
arbetet” försökte de vinna arbetarna för
”slaget om produktionen” genom vilket
man skulle närma sig socialismen. Den
12 juni offentliggjorde PCP:s politiska
kommission en förklaring i vilken den
uttalade detta särskilt tydligt: ”Slaget
om produktionen kommer inte att vinnas med ord …utan genom den organisatoriska dugligheten, den revolutionära
disciplinen, den revolutionära kreativiteten och genom de revolutionära offren”. I vems fickor som arbetarnas offer
hamnar så länge kapitalisterna besitter
förfoganderätten över industrin och staten förblev dock en obesvarad fråga. Parollen ”slaget om produktionen” måste
snart överges, då endast en obetydlig del
av arbetarna efterkom deras uppmaning.
2. Ytterligare en fara består däri, att
arbetarkontrollen under ledning av de
reformistiska krafterna länkas in på

självförvaltnings- eller medbestämmandeprincipens banor. Om arbetarna
på det sättet övertar ansvaret för sitt eget
företag förlorar de sin självständighet –
de underordnar sina egna intressen under det enskilda företagets. Ett exempel
härpå utgör försäkringsbolaget Garantia
Funchalense där en representant för företagsägaren deltar i den tillsatta styrelsekommissionen.
3. Den tredje illusionen, vilken understöds av Socialistpartiet, består i antagandet att det genom arbetarkontrollen och självförvaltningen skulle vara
möjligt att skapa nya produktionsförhållanden i de nationaliserade företagen,
innan den politiska makten i sin helhet
övertagits av arbetarklassen.
I kampen mot dessa illusioner fyller
arbetarkontrollen en dubbel och mycket
viktig pedagogisk funktion. Å ena sidan
kan man i praktiken visa att arbetarkontrollen faktiskt inte är möjlig förrän i en
revolutionär period, en period av dubbelmakt, ty först då, då bourgeoisin redan förlorat viktiga områden, kan dess
motstånd neutraliseras och den tvingas
till att överge en del av sin bestämmanderätt.
Å andra sidan måste exemplariska
aktioner genomföras redan under den
förrevolutionära perioden, ty den stora massan av arbetare utvecklar inte sitt
medvetande genom allmän propaganda,
utan endast genom det praktiska exemplet.
Logiken i kraven på arbetarkontroll
består i att de utgör en förbindelselänk
mellan arbetarnas omedelbara intressen
och frågan om arbetarklassens makt. Arbetarnas medvetande utvecklas genom
att de i kampen för sina omedelbara intressen i praktiken ifrågasätter företagarens makt. Det är klart, att denna process inte genomförs plötsligt för alla ar-
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betare från den ena dagen till den andra.
Den förutsätter att den mest medvetna
delen av klassen tidigare samlat praktiska erfarenheter av arbetarkontroll.
När arbetarkommissionerna kommer
i konflikt med statsapparaten erfar de
att arbetarkontrollen endast är möjlig:
under förutsättning att styrkeförhållandena mellan klasserna förändras. Endast
med hjälp av våld – i så motto att de erövrar all bestämmanderätt över produktionsmedlen – kan arbetarna påtvinga
borgarklassen sin kontroll.
Samordningen
av arbetarkommissionerna
Vid utövandet av arbetarkontrollen
uppstår dagligen behovet av en samordning med arbetarkommissioner i andra
företag. De enskilda kommissionernas
trånga gränser bevisar att de ekonomiska problemen inte kan lösas inom ramen
för de enskilda företagen.
Så fastslog t ex fackföreningskommissionen vid en pappersfabrik i Santarem,
att den cellulosaförädlande industrin
inte längre levererade tillräckligt med
råmateriel, trots att den samtidigt sålde
8 % av sin produktion i utlandet. Kommissionen vädjade då till solidariteten
hos arbetarna vid en cellulosaförädlande
fabrik och uppmanade dem att bilda en
kommission för att kontrollera produktionen och företaget.
Ett annat exempel på hur medvetandet utvecklas genom praktisk erfarenhet
finner vi hos de bankanställda. För att
kunna förhindra företagarnas kapitalflykt måste bankkommissionerna upprätta ett nära samarbete med fabrikskommissionerna. En kontroll av kontoutdragen vore ju meningslös om den
isolerades från en kontroll av den verklighet som döljer sig bakom siffrorna.
Det är bara fabriksarbetarna som känner

varulagrets verkliga storlek, varornas reella värde. Det är bara de som t ex kan
avgöra om de i bokföringen upptagna
nyanskaffningarna är äkta, eller om de
gamla maskinerna endast har reparerats
för att på så sätt föra ut icke bokfört kapital till utlandet.
Arbetarkommissionerna inom några industrigrenar är sedan en tid redan
samordnade. Förutom inom den cellulosaförädlande industrin finns en samordning mellan nio företag inom den
tunga metallindustrin. Denna samordning legaliserades den 27 juli. De nio
arbetarkommissionerna framställde en
gemensam produktionsplan enligt vilken produktionen för samtliga nio företag skulle struktureras om på ett enhetligt sätt. Därigenom har man undvikit att arbetarna i en fabrik har behövt
avskedas medan övriga fabriker har haft
extraskift.
Parallellt med denna samordning
finns det en kommission för små och
mellanstora företag, med vilken storföretagens samordningskommission samarbetar.
En regional och nationell samordning
av alla kommissioner är tydligen mycket svår att uppnå. Arbetarna hyser, inte
minst på grund av sina erfarenheter av
Intersindical, ett ganska stort misstroende mot centralisering och mot partierna, som de förknippar med byråkratism och manipulation. Nationella samordningskongresser har hittills alltid
sammankallats och dominerats av den
ena eller andra politiska organisationen.
Därför har de självständiga organen inte
kunnat känna igen sig i dessa strukturer,
utan i stället fjärmat sig från dem.
Bostadskommissionerna
På grund av den ojämna ekonomiska
utvecklingen av landets olika delar (vil-
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ket hänger samman med strävan att tillgodose det utländska kapitalets behov)
framträder en stark skillnad mellan land
och stad. Landsbygdsbefolkningens
breda massor blir fattigare. Resultatet
blir en omfattande flykt till städerna.
Efter den 25 april tog därför kraven
på människovärdigare bostäder och
bättre hygieniska förhållanden sig snart
organisatorisk gestalt i form av bostadskommissioner.
I Calcada da Ajuda ockuperade aktivister ur befolkningen i en av Lissabons
fattigare stadsdelar den 9 mars 1975 en
stor villa. Omedelbart efter ockupationen ställde man ihop möblerna och
samtliga privata föremål för att lämna
över dem till ägaren. Man kallade in en
allmän folkförsamling för att organisera
ockupationen och för att välja en ockupationskommission. Många kvinnor
deltog.
De första som störde församlingen var militärpolisen från den intilliggande kasernen. De bekymrade sig om
trädgården som höll på att omvandlas
till lekplats för barnen. Den andre som
störde var husägaren som plötsligt dök
upp. Han jagades bort. Man diskuterade
häftigt. Vad skulle man göra med huset?
Skulle det bara bli ett dagis, eller skulle
det också bidra till befolkningens politiska fortbildning genom att huset användes som kontaktcentrum för de omkringliggande fabrikerna och genom att
en stadsdelstidning producerades? Det
sistnämnda förslaget gick igenom.
Skulle huset vara självförvaltande
eller skulle det underställas stadsdelsförvaltningen? Det första förslaget vann
och en kommission valdes som genast
började notera de närvarande invånarnas yrken för att kunna använda dem i
skötseln av dagiset.
På liknande sätt upplever alltfler in-

vånare hur livet i de enskilda stadsdelarna genom de gemensamma initiativen gestaltar sig efter helt nya principer.
De enskilda familjernas isolering bryts
och relationerna mellan invånarna blir
mänskligare och mer solidariska. Gemensamt för människorna är kampen
för en människovärdigare bostadsmiljö. Man övertar kontrollen över de hygieniska förhållandena och man organiserar teaterföreställningar och andra
kulturella evenemang.
Liksom i fabrikerna finns också här
faran att arbetet övergår till ett ansvarstagande för regeringens inkompetens i
dessa frågor. Denna fara var en bostadskommission i Setubal medveten om.
När de satte igång att bygga om en sedan länge förfallen gata, så krävde de att
bli avlönade av staten.
Bostadskommissionernas samordning på stadsnivå har tagit sin början i
Porto. Den 5 april ägde det första mötet
rum på vilket cirka 1 000 delegater som
representerade 40 000 invånare deltog.
Härda motsättningar hade övertygat
invånarna om nödvändigheten av ett
sådant arbete. Veckorna före hade man
kämpat mot Socialistpartiet som gått
emot deras krav i stadens styrelse. Inte
heller PCP ställde, med hänsyn till sina
förhållanden till de lokala myndigheterna, upp bakom invånarnas intressen. I
några stadsdelar ägde fysiska sammanstötningar rum mellan stadens förtroendemän och arbetarkommissionen.
Kommissionen krävde i det läget att ett
möte för samtliga kommissioner skulle inkallas två dagar senare. Så skedde
också och 1 000 deltagare mobiliserades.
Deras krav var:
• inga hyror för dåliga hus
• de nationaliserade bankerna skall
ge krediter för byggandet av bättre bostäder
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• expropriation av marken som förvaltas av kommissionerna
• utrensning ur stadsförvaltningen
av tidigare fascister
• legalisering av ockupationer av
obebodda hus
Efter den 5 april ägde i Porto regelbundna samordningsmöten mellan
bostadskommissionerna rum. Varje
kommission var representerad med två
delegater. I några fall framkom klart
genom bostadskommissionens praktik
nödvändigheten av en samordning med
arbetarkommissionerna. Så t ex tog man
tillsammans med kommissionerna inom byggnadssektorn initiativ till lokala
projekt. Under sommarmånaderna 1975
tilltog därför tendensen till upprättande av samarbetsorgan. Publicerandet av
MFA:s ”ledningsdokument” den 8 juli
utgjorde en viktig impuls. Detta dokument erkände och gynnade bildandet av
den arbetande befolkningens självorganisering (arbetarkommissioner, bostadskommissioner, folkförsamlingar). Samtidigt eftersträvade MFA att integrera
dessa i den borgerliga statsapparaten.
Folkförsamlingarna
I folkförsamlingarna deltar samtliga
bostads- och arbetarkommissioner inom
en stadsdel såväl som delegater från den
”militära enhetsförsamlingen” (ADU)
som är stationerad där. De mest betydelsefulla folkförsamlingarna i Lissabon
är de i Olivais, Galinherias och Pontiha.
Folkförsamlingen i Pontinha bildades den 4 juli på regementet RE 1:s
kaserner. Närvarande var rege-mentet
ADU samt 45 arbetar- och bostadskommissioner. Kl 9 på morgonen dök
delegaterna upp. De kontrollerades av
det provisoriska sekretariatet och fick
ett bevis på sin rösträtt (varje arbetaroch bostadskommitté ägde en röst var).

Dagordningen förbereddes av de partier som var representerade: en diskussion om stadgarna stod högst upp. Till
presidiet valdes ADU-representanten
samt två representanter var för arbetaroch bondekommissionerna. Hela dagen
diskuterade man i olika arbetsgrupper
för att sedan presentera sina slutsatser
på ett gemensamt möte. Heta debatter
utspann sig: Bör bara bostadskommissioner från de fattiga delarna ha rösträtt?
Kommissionerna från de rikare områdena företräder ju inte den arbetande befolkningens intressen utan är bara sysselsatta med att organisera fester! Deras
inflytande betraktades emellertid som
ofarligt. Hur ska man reglera fackföreningens och stadsförvaltningens deltagande i folkförsamlingen? De äger rätt
att delta, men har ingen rösträtt.
Folkförsamlingarna – embryot till en
framtida dubbelmakt –koncentrerar i sig
några av de starkaste motsättningarna i
den nuvarande utvecklingen i Portugal.
Å ena sidan uttrycker de massornas vilja
och ifrågasätter statsapparatens maktbefogenheter. Å andra sidan uppstår de
inom byråkratins kanaler, delvis till och
med under diskret kontroll av MFA.
Proletariatets beväpning
Under kuppförsöket den 11 mars hade MFA i vissa stadsdelar delat ut vapen
för självförsvar, men dessa vapen samlade man sedan in igen. Den 19 maj 1975
diskuterade man i MFA-församlingen
två projekt:
• Kommittéer till försvar av revolutionen (CDR)
• Revolutionära arbetar- och soldatråd (CRTSM)
De första utgår framför allt från den
kubanska modellen och initierades av
PCP. CDR skulle vara hemliga strukturer som inte står under arbetar- och
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bondekommissionernas kontroll. I
MFA-församlingen framfördes följande kritik mot dem: ” Denna organisationsform är inspirerad av några partier
ur den traditionella vänstern, vilka har
för avsikt att förringa betydelsen av arbetarnas och soldaternas revolutionära
råd, de råd som i stor utsträckning redan upprättat sin egen struktur. CDR
är underkastad partiernas kontroll och
manipulation.” På MFA:s delegatsförsamling i juni föreslogs att man skulle
bilda ”Kommittéer för det nationella
återuppbygget” – en kombination av
CDR och CRTSM – för att dessa som
bas kunna lösa den ekonomiska krisen
under mottot ”slaget om produktionen”.
I motsats till detta framhåller LCI (de
portugisiska anhängarna av Fjärde Internationalen) arbetarorganisationernas
självständighet gentemot statsapparaten
och MFA. Försvaret av denna självständighet får inte vara avhängigt av en aldrig så ”progressiv” kraft.
LCI föreslår bildandet av beväpnade
övervaknings- och självförsvarskommittéer. Dessa ska utses av arbetar- och bostadskommissionerna, vars förtroende
de alltså måste ha. Där en folkförsamling finns ska de underställas denna.
Den militära utbildningen ska erhållas
i samarbete med de revolutionära soldaterna och officerarna. Kommissionerna
skall ha följande funktioner:
• revolutionär övervakning av de reaktionära bandens samtliga aktiviteter.
• ge hjälp och understöd åt all arbetarkamp, speciellt vid ockupationer av
hus och storgods.
• ge militära övningar åt alla arbetare
i syfte att upprätta reservgrupper, vilka
ständigt ska finnas i beredskap.
• anskaffa vapen
• upprätta en försvarsplan för om-

rådet. Förbereda försvar mot ett ev.
angrepp så att strategiska punkter kan
besättas samt produktion och transport
snabbt stoppas.
Självförsvarsorganen har alltså en defensiv karaktär. Deras huvuduppgift är
att försvara utvecklingen av arbetarnas
självorganisering. Därigenom utgör de
samtidigt en del av proletariatets offensiv för att erövra makten.
Vid en bestämd nivå av utvecklingen måste självförsvarsorganen upprätta
arbetar- och bondemiliser. Av den anledningen kan de inte vara hemliga som
CDR eller likt CRTSM huvudsakligen
existera med stöd av avantgardet. De
måste uppnå det som CRTSM genom
sin ultra-vänsteristiska politik misslyckats med; att överbrygga klyftan mellan
avantgardet och arbetarmassorna.
För att arbetarmiliserna skall kunna
existera och kämpa måste de ha stöd av
de breda arbetarmassorna. Därför är
det en trängande nödvändighet att de
underordnas dubbelmaktens organ. De
första cellerna av den framtida proletära
armén måste vara sammanbunden med
de första cellerna av den framtida arbetarstaten.
När frågan om maktövertagandet
ställs för arbetarklassen, måste arbetarna under ledning av folkförsamlingarna
och andra former av självorganisering
genast ge ett militärt svar. Det gäller att
utnyttja existensen av arméenheter som
redan från början ställt sig på revolutionens sida, för att genom deras insats dra
till sig ytterligare grupper av revolutionära soldater och officerare och krossa
bourgeoisins makt.
September 1975
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När Polen stod på tröskeln
till arbetarnas självstyre
Av Åke Eriksson

Efter andra världskriget flyttades Polens gränser.
Tyskarna drevs bort västerut. Polacker från det som nu
blev del av Ukraina flyttades till det som varit tyska
byar och städer. En tid av inbördes strider slutade i en
”folkdemokratisk” enpartistat med partipampar som
skaffade sig förmåner på folkets bekostnad.
Motståndet blossade upp 1956, 1970, 1976 och
1980. Varje gång gick arbetarna i spetsen och strejken
var det främsta medlet. 1980 bildades den fria
fackföreningsrörelsen Solidaritet som kom att samla
närmare tio miljoner medlemmar. Det var en tredjedel
av alla i arbetsför ålder. På de följande sidorna återger vi
delar av det program som antogs av Solidaritets första
kongress, som hölls i två omgångar i september 1981.
Den 13 december slog generalen Wojciech Jaruzelski till,
införde undantagstillstånd, tog över partiledarposten och
förföljde och fängslade oppositionella. Senare skulle han
försvara sig med att han sparade människoliv när han
satte stopp för Solidaritet . Annars hade ryssarna gripit
in med våld, menade han. Efter murens fall splittrades
det försvagade Solidaritet. Det blev inget arbetarnas
självstyre. Kapitalismen var tillbaka.
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ilen var full av semesterpackning,
baksätena nerfällda och där var det
bäddat för barnen. Under madrasserna skulle tulltjänstemannen, om han
hade letat, hittat böcker och färgtuber
till stencilapparater. En ytterst noggrann kroppsvisitering hade lett till att
han upptäckt en liten papperslapp med
en adress i Warszawa. Tullaren bad mig
öppna bakluckan. Vi tittade in båda två
och han frågade lågmält på svenska:
”Växla pengar?”
Böckerna och stencilfärgen skulle till
KOR, kommittén för arbetarnas försvar,
som bildats efter strejkerna 1976. På väg
in till huset där Jan Litynski bodde blev
jag noga iakttagen av två män i en bil
som stod parkerad utanför porten. ”De
bevakar dygnet runt”, sa Jan. ”De glor
och rapporterar om alla som går ut och
in, men träffar i hemmen är inget de arresterar oss för.” Sedan berättade han
bland annat om hur KOR inspirerats
av de spanska arbetarkommissionernas
betydande roll i kampen för att lösa upp
det fascistiska styret där. ”Det spanska
kommunistpartiet lär oss hur vi kan
störta det polska kommunistpartiet”.
Några dagar senare sitter vi med en
grupp studenter på en campingplats i
Kraków. Hon som ordnat mötet inleder
med en svepande beskrivning av läget
i landet. Det är en lång eländeskatalog
som hon avslutar med att beskriva vilka
stora problem supandet orsakar. Så tar
hon upp en halvliter vodka ur handväskan. Snart förstår vi att våra olika verkligheter gör ord som ”socialism” helt
omöjliga att använda. ”Jag struntar i vad
systemet kallas – det måste fungera!”,
säger en av studenterna.
När vi istället går in på hur vi vill att
det ska fungera – på jobbet, i bostadsområdet – påpekar jag efter ett tag att
de vill ha samhället ordnat just så som vi

kommunister i Sverige vill. Misstrogna
miner - men vi skålar för friheten.
När den östeuropeiska historien efter
andra världskriget beskrivs, är det ofta
en förenklad bild av en makthungrig
Stalin som lägger land efter land under
sitt välde. Så blev det, men det hade inte
gått om det inte funnits ett omfattande stöd, särskilt i den unga generation
som sett den borgerliga demokratin stå
handlingsförlamad inför nazismen och
sedan sett Röda armén besegra den.
Men de första årens entusiasm försvann
snart och en kritisk vänsteroppostion
börjar ta form efter 1956. När Jacek
Kuron och Karol Modzelewski skrev
sitt Brev till polska arbetarpartiet 1965
beskrev de stats- och partibyråkratin
som en ny härskande klass och de såg arbetarrådens makt som en nyckel till förverkligandet av en ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Författarna tillhörde
den krets som senare bildade KOR. När
Lech Walesa trädde fram som talesman
för de strejkande varvsarbetarna 1980
kunde vi inte tänka oss att han skulle
vara landets president när kapitalismen
återinfördes i Polen. Vad man tänkte i
Washington vet jag inte, men min lilla
inblandning i Polens affärer var inte den
enda som förekom.

DOKUMENT FRÅN
SOLIDARITETS FÖRSTA
KONGERSS 1981

O

beroende, självstyrande fackföreningen Solidaritet föddes ur
1980 års strejkrörelse som var
den största massrörelsen i Polens historia. Denna rörelse började bland arbetare i stora företag i olika delar av lan-
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det. Den nådde sitt historiska genombrott vid östersjökusten i augusti 1980.
– – – Vår organisation föddes ur polska
folkets uppror mot bristen på medborgerliga fri- och rättigheter, ur uppror
mot åsiktsdiskriminering och mot ekonomisk utsugning som har pågått under mer än tre decennier. Det innebar
en protest mot sättet att utöva makten.
– – – Det gällde också sådana värden
som rättvisa, demokrati, sanning, rättfärdighet, mänsklig värdighet, åsiktsfrihet. Det krävs alltså genomgripande
demokratiska reformer i vårt land - och
inte bara mera bröd, smör och korv. Alla grundläggande värden har blivit förstörda.
Utan deras pånyttfödelse kan ingen
ting förändras till det bättre. Protest
av ekonomisk karaktär måste även vara
protest av social karaktär. Protest av social karaktär måste samtidigt vara protest av moralisk karaktär.
Denna sociala och moraliska protest
har inte fötts från en dag till en annan.
Det finns i den minnen av arbetarnas
blod från 1956 i Poznan, och från 1970
vid östersjökusten. Det finns i den arv
från studentupproret 1968 och från arbetarnas lidande i Random och Ursus
1976. Den bygger på erfarenheter från
arbetarnas, intelligentians och ungdomarnas tidigare försök till oberoende
verksamhet, från kyrkans ansträngningar att bevara moraliska värden och från
alla strider för mänskliga värden i vårt
land. – – – Vi är en organisation som är
både en fackförening och en stor social rörelse. Det är just denna dubbla roll
som ger oss styrka och som bestämmer
vår betydelse för samhällsutvecklingen.
Tack vare Solidaritet behöver polska folket inte längre känna sig splittrat, förvirrat och ensamt. Genom att samla sig
under parollen om solidaritet har folket

återvunnit krafter och hopp. – – – Solidaritet förenar flera sociala strömningar
och omfattar människor med olika åsikter, skilda politiska övertygelser, troende och icke troende och oberoende av
deras nationalitet. Vi har förenats för att
protestera mot orättvisa, maktmissbruk,
partimonopol, mot att staten betraktar
medborgarna som sin egendom, mot att
de arbetande vägras rätt att ha sin egen
representation, mot makthavarnas godtycklighet i fråga om hur mycket frihet
deras undersåtar skall få. Vi har förenats
i kamp mot lögn i det offentliga livet och
mot att resultaten av vårt hårda och uthålliga arbete förspills.
Men vi kan göra mycket mer än att
bara protestera. Vi vill bygga upp ett Polen som är rättvist för alla. Vi bygger vår
verksamhet på gemensamma, mänskliga
värden.
I grunden för all verksamhet måste
finnas respekt för människan. Staten
skall tjäna människorna och inte härska över dem. Staten får inte identifieras med ett enda politiskt parti. Staten
bör vara en gemensam tillgång för hela
folket. Arbetet skall vara för människan. Arbetets mening är att tillfredsställa
människornas verkliga behov.
Solidaritet bygger sitt program på
kristen etik, på våra nationella traditioner och på arbetarrörelsens demokratiska traditioner. – – – Principen om att
makten skall komma från folket kan man
aldrig avstå ifrån. – – – Medborgarna
måste få åsiktsfrihet, rätten att uttala
sig fritt, och rätten att organisera sig.
Alla skall ha en rättvis andel i allmänna
materiella och kulturella tillgångar. Alla
skall få möjligheter till allsidig utveckling. Vi vill socialisera hela förvaltningssystemet. Vi vill bygga ett självstyrande
Polen.
Vi vill också ha ett suveränt Polen.
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Vi skall stödja alla initiativ som förstärker nationens och statens oberoende, som främjar utveckling av den nationella kulturen och kännedomen om
vår historia. – – – Vår organisation som
har bildats och arbetat under svåra omständigheter har stigit in på en hittills
okänd väg. Från själva början har alla
de som bryr sig om Polens öde kommit
till oss. Man väntar sig allt av oss. Man
litar på vår kraft och moraliska auktoritet. Samtidigt måste vi hela tiden kämpa
för att överleva, organisera oss, lära oss
– ofta av egna fel – hur vi skall bära oss
åt och vilka metoder vi skall använda i
vår kamp.
Vårt program är ett kampprogram
som återspeglar vår nations önskningar och strävanden. Vi skall sträva efter
att uppnå våra långsiktiga mål genom
en stegvis lösning av näraliggande problem. Detta är ett program för vårt arbete och vår kamp för samhället.
Solidaritet inför den situation
landet befinner sig i
Bildandet av Solidaritet – en bred
folkrörelse – har på ett grundläggande
sätt förändrat landets situation. Det har
öppnats möjligheter både till utveckling av nya oberoende institutioner och
till ökad självständighet för olika redan
existerande organisationer. Verksamhet
av från staten oberoende organisationer har förändrat de sociala och politiska förhållandena i vårt land. Tack vare
dessa nya organisationer kan medborgarna kämpa för sina rättigheter och förverkligandet av sina önskemål.
Allt detta har förändrat villkoren
för maktutövandet. För att regera landet måste makthavarna nu ta hänsyn
till folkets vilja och acceptera medborgerlig kontroll, i enlighet med överenskommelserna i Gdansk, Szczecin och

Jastzebie. Ekonomiska och politiska
reformer måste genomföras. – – – Det
hittills rådande sättet att regera landet
där all makt tillhör partiets och statens
apparat har lett landet till ruinens brant.
Det faktum att statsmakten förhindrat
förändringar under hela det senaste
året har påskyndat krisen. Vi närmar oss
snabbt en katastrof. Ingenstans i Europa efter andra världskriget, i fredstid,
har en liknande ekonomisk katastrof ägt
rum. Polska folket har trots utmattning
och besvikelse visat både enormt tålamod och bestämdhet. Men det finns
en fara att den växande tröttheten och
bitterheten kan resultera i våldsamma
handlingar och/eller en känsla av vanmakt. Men vi får inte förlora hoppet att
en utväg ur krissituationen fortfarande
är möjlig.
I denna tragiska situation kan Solidaritet inte begränsa sig endast till att vänta och utöva påtryckningar på regeringen för att den skall realisera löften givna
i överenskommelserna. Vår fackförening
anser det som sin plikt att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda vårt land från
förstörelse och samhället från förfall.
Det finns ingen annan väg till detta än
genomgripande politiska och ekonomiska reformer som bör bygga på allsidiga
medborgerliga initiativ. – – – Alla förändringar måste genomföras med fredliga medel. Folket kommer inte att förlåta
någon blodsutgjutelse. Därför måste vi
förverkliga våra ideal stegvis och på så
sätt att varje nytt steg vinner allmänhetens stöd.
Känslan av ansvar för landet gör att
vi respekterar de styrkeförhållanden
som uppstod efter andra världskriget.
Vi vill genomföra förändringarna så att
våra internationella förbund inte rubbas. Tvärtom – vi tror, att detta förbund
kan få ännu starkare garantier än hittills.
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Vår nation blir en mer trovärdig och mer
värdefull partner om förpliktelserna accepteras självständigt och frivilligt.
Vårt program innehåller två slags
förslag. Dels är det förslag till de närmast aktuella åtgärderna - vars syfte är
att förebygga de svårigheter som väntar
oss under den kommande vintern, dels
är det förslag till ekonomiska reformer
som inte kan vänta längre, förslag till socialpolitiska reformer och slutligen förslag till omdaning av samhällssystemet.
Det är ett program för ett självstyrande
Polen.

Tes 5 Kamp mot den ekonomiska krisen och genomförandet av den
ekonomiska reformen måste ske under
medborgerlig kontroll.
Tes 6 Vi kämpar för allas väl men ett
särskilt stöd ger vi åt de fattigaste.
Tes 7 Försörjning med mat är det
viktigaste problemet av idag. Ransonering måste ha täckning i varor. Distribution av varor måste ställas under medborgarnas kontroll.
Tes 8 Solidaritet kommer att motverka ökade sociala skillnader mellan
företagen och mellan landets olika regioner.

ÖVERSIKT ÖVER DE 37
TESERNA I SOLIDARITETS
PROGRAM

Arbetarskydd – Solidaritets
fundamentala uppgift
Tes 9 Människans rätt till arbete
måste respekteras. Lönesystemet måste
reformeras.
Tes 10 Arbetarskydd och god arbetsmiljö måste säkras.
Tes 11 Arbetslagstiftningen skall
skydda människornas sociala intressen
som anställda och medborgare.

Solidaritet inför kris
och ekonomisk reform
Tes 1 Vi kräver genomförandet av
reformen om självstyre och demokratiska förändringar inom hela förvaltningen. Vi kräver en ny social och ekonomisk
ordning som ska bygga på planering,
självstyre och marknad.
Tes 2 Den kommande vintern kräver att man omedelbart vidtar energiska åtgärder. Solidaritet uppmanar alla
människor med god vilja att göra en insats.
Tes 3 Försvaret av människornas
levnadsnivå kräver att man kollektivt
motarbetar sänkning av produktionen.
Tes 4 Solidaritet kommer att acceptera en stegvis återgång till balans på
marknaden endast om det blir en del av
ett trovärdigt antikris- och reformprogram, samt om skydd för de sämst ställda grupperna garanteras.

Ett solidariskt samhälle
– socialpolitik
Tes 12 Vår fackförening strävar efter att medborgarnas initiativ som fötts
under en tid av protester inriktas på lösning av sociala problem i den närmaste
omgivningen.
Tes 13 Solidaritet försvarar familjernas rätt att få sina behov tillfredsställda samt rätt till utveckling i trygghet.
Tes 14 Solidaritet kommer att försvara de gamlas, de handikappades samt
de kroniskt sjukas rättigheter.
Tes 15 Solidaritet ägnar särskild
uppmärksamhet åt hälsovården mot
bakgrund av att folkets hälsotillstånd
bedöms som mycket dåligt.
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Tes 16 Solidaritet kämpar för ett effektivt miljöskydd.
Tes 17 Rätten till egen bostad är en
grundläggande social rättighet. Solidaritet kommer att medverka i utformningen av bostadspolitiken.
Tes 18 Solidaritet kommer att se till
att löntagarna får tillräckligt med fritid
och att de kan delta i kulturlivet.
Polen – en självstyrande republik
Tes 19 Demokratin i Polen skall
byggas på politisk, social och kulturell
pluralism.
Tes 20 Löntagarnas självstyre skall
vara en av stöttepelarna för ett självstyrande Polen.
Tes 21 Juridiskt, organisatoriskt,
och ekonomiskt självständiga kommuner måste representera kommunernas
befolkning på ett äkta sätt.
Tes 22 Självstyrande organisationer
och institutioner bör ha sin egen representation på den högsta nivån i statens
organisation.
Tes 23 Systemet måste garantera
medborgarnas grundläggande fri- och
rättigheter samt respektera principen
om alla medborgares och alla samhällsinstitutioners likställdhet inför lagen.
Tes 24 Domstolsväsendet skall vara
oberoende. Polisen skall stå under medborgarnas kontroll.
Tes 25 I ett rättvist Polen får ingen
förföljas för sina åsikters skull och ingen
får tvingas till verksamhet som strider
mot individens samvete.
Tes 26 Personer som genom sin
verksamhet har lett landet till en katastrof bör ställas inför rätta.
Tes 27 Den unga generationen måste garanteras goda förutsättningar för
fysisk, psykisk och moralisk utveckling.

Tes 28 Alla skall ha rätt till kultur
och utbildning. Solidaritet vill stödja
och hjälpa till i deras utveckling.
Tes 29 Solidaritet kommer att stödja
utveckling av självstyre inom kultur och
undervisning.
Tes 30 Solidaritet kommer att stödja krav på frihet inom forskning och på
självstyre inom vetenskapliga institutioner.
Tes 31 Solidaritet kommer att bekämpa lögn på samhällslivets alla områden. Folket vill och har rätt att leva i
sanning.
Tes 32 Massmedia är allmänhetens
egendom; de måste tjäna hela folket och
stå under medborgerlig kontroll.
Vår organisation
Tes 33 Solidaritets medlemmar har
rätt till oinskränkt yttrandefrihet samt
rätt att organisera sig för förverkligandet av gemensamma mål.
Tes 34 Solidaritets styrelse på alla
nivåer bör fatta sina beslut på grundval
av god kännedom om medlemmarnas
önskemål och i enlighet med deras vilja.
Tes 35 Solidaritet vill i sin kamp för
medlemmarnas intressen förhandla med
staten under fackliga former. Först när
alla möjligheter att uppnå en överenskommelse är uttömda övergår man till
protestaktioner.
Tes 36 Kontroll och kritik av fackliga instanser är varje medlems både rättighet och plikt.
En ny social överenskommelse
Tes 37 Solidaritet kräver en ny social
överenskommelse. 
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Alla vill ha sin egen Gramsci
Av Monica Quirico

Antonio Gramsci är det sena 1900-talets mest
inflytelserika marxist. Gramsci föddes 1891 på Sardinien
och kom som ung student till Turin, Italiens viktigaste
industristad. Han anslöt sig till Socialistpartiets
vänsterflygel och spelade en aktiv roll i den omfattande
rådsrörelsen omkring 1920. Gramsci blev det italienska
kommunistpartiets generalsekreterare, men fängslades
av fascisterna 1927. Under sina nära tio år i fängelse skrev
han sina legendariska anteckningsböcker, där han, ofta
i fragmentarisk form, diskuterade filosofiska, kulturella
och politiska frågor. Mest uppmärksammat, uttolkat och
använt har hans hegemonibegrepp blivit.
Gramsci dog som en följd av sin fängelsevistelse 1937.
Monica Quirico är idéhistoriker, verksam vid det
internationella Primo Levi-institutet i Turin

92

Monica Quirico

I

ngen är profet i sitt eget land: detta
ordspråk kan väl sammanfatta historien om hur Antonio Gramsci blivit
mottagen i Italien. En av de mest kända italienska intellektuella i världen har
mött ett växlande öde i sitt hemland.
Detta beror framför allt på de olika tolkningar av hans tänkande som det parti
han var med om att bilda, Italiens kommunistiska parti (PCI) fört fram efter
Gramscis död 1937, i syfte att rättfärdiga sina strategiska val. Gramsci har
blivit utnyttjad både i kampen mot yttre politiska och intellektuella fiender
och i partiets inre debatt. Mot denna
bakgrund blir det lättare att förstå hur
Gramsci ibland uppfattats som rådsrörelsens ideolog, ibland som leninist;
som filosof eller som politiker; av några
som determinist, av andra som voluntarist. Dessutom har tusen sidor skrivits
kring frågan om kontinuitet eller brott i
Gramscis intellektuella utveckling.
Förutom PCIs strategier, har de
många tolkningarna (som väl har belysts av Guido Liguori, en av de ledande
Gramsciforskarna, i sin Gramsci conteso
(Den omtvistade Gramsci), 2012, att göra
med Fängelseanteckningarnas fragmentarisk struktur. Här får man inte glömma att man valde den tematiska (istället
för kronologiska) ordningen när verket
först gavs ut (1948-51). Även om det å
ena sidan kunde vara till hjälp för läsaren, gjorde det å andra sidan det svårt
att följa texternas utveckling och komplexitet.
Frågorna som huvudsakligen debatterats, i kampen om den sanna tolkningen av Gramscis arv, är hur övergången
till socialism kan genomföras och vilken
roll demokratin spelar under och efter
förändringsprocessen. Mitt i striden
står givetvis hegemonibegreppet, där
man under olika tider har framhållit an-

tingen inslagen av konsensus eller dominans, beroende på vilken Gramsci-bild
(den liberaldemokratiska, den socialdemokratiska eller den leninistiska) som
man har velat lyfta fram.
En första viktig poäng är att under
stryka att redan själva fokus på ”hegemoni” kan innebära ett tolkningsval, det
vill säga att prioritera Fängelseanteckningarnas Gramsci, där han utvecklade
hegemonibegreppet, och således bortse
från Den nya ordningens Gramsci. Den
nya ordningen hette den veckotidning i
Turin som Gramsci var redaktör för under rådsrörelsens tid 1919-20, och som
sedan blev kommunistpartiets tidning.
Turin var staden med de mest medvetna
arbetarna i Italien – Fiatfabrikens koncentrerade proletariat.
Tidningen följde nära arbetarnas
kamp och förde fram kravet på en proletär demokrati baserad på fabrikskommittéerna. Dessa var till en del en
italiensk ”översättning” av Rysslands
arbetarråd, men hade till en del egna
särdrag som betonade arbetarnas självstyre.
Nedan ska jag granska bilderna av
Gramsci i italiensk politisk debatt under
efterkrigstiden och avslutningsvis ställa
frågan om Gramscis aktualitet idag.
Gramsci och Togliatti,
eller: Martyren mot
Stalins lojala tjänare?
Gramscis öde (som levande och som
död) är oupplösligt knutet till Palmiro
Togliatti, som i realiteten blev partiledare när Gramsci greps 1926 (även om den
senare formellt behöll det uppdrag som
han hade just fått på partiets kongress i
Lyon), och förblev det till sin död 1964.
Togliatti, som mer än 50 år efter sin
död fortfarande är en högst kontroversiell person, tog hand om, bevarade och
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utnyttjade det moraliska och politiska
inflytande som vännen som satt i fängelse ägde hos kommunistiska och även
icke-kommunistiska antifascister. De två
hade följts åt genom Den nya ordningens
fas och partiets bildande.
Sättet på vilket Togliatti genomförde uppgiften har dock varit ämne för
hätska debatter. Polemikens första fas
gäller det brev som Gramsci skrev 1926,
bara några veckor innan han greps och
som Togliatti offentliggjorde först 1964.
Där fördömde Gramsci det sovjetiska
kommunististpartiets inre strid. Han
stödde Stalins och Bucharins majoritet
gentemot Trotskijs och Zinovjevs minoritet, men varnade samtidigt för de
skador som den internationella revolutionära rörelsen skulle lida genom det
sovjetiska partiets oenighet. Togliatti,
som utsatts för fascismens förtryck och
blivit alltmer beroende av Kommunistiska Internationalen, bestämde, tillsammans med andra kamrater, att brevet inte skulle spridas. Brevväxlingen mellan
de två italienska kommunistledarna blev
besvärande.
Ett annat brev förtjänar att uppmärksammas eftersom det gäller den centrala
frågan om förbindelsen mellan Gramsci
och PCI, och i synnerhet med Togliatti: Övergavs Gramsci i fängelset av det
parti som han hade varit med om att bilda, på grund av att han under Stalintiden blev obekväm? Brevet man talar om
är det som Ruggiero Grieco, en annan
grundare av Italiens kommunistparti,
skickade till Gramsci 1928. Innehållet
underströk Gramscis betydelse för den
italienska och internationella, kommunistiska rörelsen. Det gjorde Gramsci
mycket upprörd, eftersom han ansåg att
det skulle bidra att försämra hans ställning inför den fascistiska domstolen.
Var det en inre komplott, för att få bort

en inflytelserik men – i förhållande till
Sovjetunionens strategi – ”opassande”
ledare? Eller var brevet tvärtom, som
bland andra Luciano Canfora har argumenterat för, en förfalskning av OVRA,
fascismens politiska polis? Efter nästan
90 år, har sista ordet inte sagts; ett gott
exempel på hur historieskrivning är en
undersökande och aldrig definitiv verksamhet – och just därför så spännande.
Hur som helst avspeglar breven såväl
den politiska debatten som forskningen om Gramsci – och om det italienska
kommunistpartiet. De har använts, och
används fortfarande, för att framställa
ett slags Shakespearedrama: Å ena sidan
Gramsci, offret (inte bara för fascismen
utan också för sin egen skapelse, partiet), demokratins och även den liberala
demokratins tänkare. Å andra sidan Stalins lojala tjänare, Togliatti, som många
har skildrat honom (se t.ex Abse, Tobias, Palmiro Togliatti: ”Stalins lojala tjänare”, 2006, Revolutionary History, IX,
n. 2), vännen som blev italienska kommunistpartiets symbol och en martyrs
bödel.
Den som skriver detta har alltid haft
en kluven inställning, för att använda
en förmildrande omskrivning, gent
emot Togliatti (från hans chockerande
beslut att bevilja amnesti åt fascister
1946); samtidigt tror författaren att om
man vill reflektera över kommunismens
historia i Italien och främst på Gramscis
arv, behöver man gå bortom ikonerna
som gång på gång tjänar den segrande
intellektuella eller politiska linjen och
placera Gramsci och Togliatti i sin tid
och i sitt samhälle: fascismens Italien,
med kommunistpartiet som blivit olagligt 1926, just när Gramsci tillsattes som
partiets generalsekreterare. Dessutom
får man inte glömma att han tillbringade elva år i fängelse, med begränsade
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möjligheter att få kontakt med och att
bli informerad om den yttre världen och
med en allt svagare hälsa. Annars riskerar man (som faktiskt har hänt) att framställa Gramsci som en klassiker som passar alla tider (ungefär som Machiavelli),
eller som en kritiker av totalitarism (ett
begrepp som intellektuella inte använde
före 1930-talet) eller till och med som en
föregångare till eurokommunismen (!).
Gramsci och den italienska
vägen till socialism
Vid Gramscis död, 1937, framställde Togliatti honom som den italienska
marxismens centralgestalt, en teoretiker som behandlat folkfrontsbygget mot
nazifascismen och nya relationer mellan
socialism och demokrati.
Det var just den senare aspekten som
kom att betonas från och med 1944, när
Togliatti återvände till Italien efter sin
långa exil (i huvudsak i Frankrike och
Sovjetunionen). Togliatti initierade den
så kallade vändningen i Salerno i april
1944, i södra Italien som just befriats
från nazisterna. ”Vändningen” lyfte
fram PCI som ett demokratiskt och nationellt parti (det vill säga inte enbart
ett klassparti) och Gramsci som dess
ideologiska grundare. Kärnpunkten i
Togliattis politiska linje var givetvis att
hävda det italienska kommunistpartiets
särdrag i förhållande till Sovjetunionen, genom att efter många år av hemlig
verksamhet, lyfta fram ikoner för den
nya massorganisationen och samtidigt
göra partiet lockande för de intellektuella.
Ett viktigt steg i denna strategi att
ge partiet legitimitet var utgivandet
av Gramscis Brev från fängelset, sedan
Fängelseanteckningar och till slut Den
nya ordningen under åren 1947-54. Det
är obestridligt att Togliatti, med den-

na intellektuella operation och genom
att inkludera Gramsci bland partiets
förgrundsfigurer på ett avgörande sätt
bidrog till att sprida hans tänkande och
att göra honom till en ofrånkomlig referenspunkt i Italiens kulturella och politiska debatt. Samtidigt blev Gramsci
populär till priset av att bakgrunden
till hans tänkande – den internationella kommunistiska rörelsens inre strider
på 1920- och 1930- talet – försvann och
ersattes av en bild som enbart belyste
hans tidiga arbeten om en demokratisk
väg till socialismen.
Som Gramsci själv påpekade i Fängelseanteckningarna har demokratin flera
betydelser, vilket också framgår av de
hänvisningar till begreppet som finns i
hans verk.
Gramscis utgångspunkt är att det
man brukar kalla demokrati, utan att
specificera begreppet närmare, är en
borgerlig demokrati, riktad mot proletariet. Under 1918-1919 var Gramsci,
också på europeisk nivå, en framträdande förespråkare för rådsdemokratin,
alltså en demokratisk form som bygger
på väljarnas direkta kontroll över de valda och att de valda också socialt representerar sina väljare. Gramsci hänvisar
här, i likhet med Marx och Lenin, till
Pariskommunen.
I Fängelseanteckningarna behöll han
sin kritiska inställning till representativ demokrati eftersom den inte byggde på verklig jämlikhet. Rådsdemokrati
förblev för Gramsci en högre demokratisk form (någonting som Togliatti
och hans efterträdare givetvis undvek
att framhålla). Hans främsta bidrag till
en kommunistisk demokratiteori finns
i beskrivningen av hegemoni som betonar kravet på konsensus och pekar ut
det ”reglerade samhället” som målet: ju
mer detta utvecklas genom en utvidg-
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ning av självstyret, desto mer krymper
staten som repressiv apparat.
Kampen om hegemoni
När den internationella vänstern
splittrades 1956 [framför allt som en
följd av reaktionerna på Sovjetunionens
invasion i Ungern] utnyttjade antisovjetiska intellektuella och socialistiska
politiker i Italien Gramscis Den nya
ordningen gentemot Kommunistpartiet.
PCI bemötte angreppen genom att lyfta
fram den leninistiska Gramsci (för att på
en teoretiskt nivå legitimera sitt stöd åt
Sovjetunionen) i sådan utsträckning att
hans originalitet (den icke-deterministisk synen på struktur– överbyggnad)
suddades ut.
Under de följande åren gav dock Togliatti en mer balanserad bild av Gramsci.
I en artikel som publicerades två månader före hans död, 1964, erkände den
kommunistiska ledaren att det var dags
att betrakta Gramsci inte bara utifrån
ett strikt partiperspektiv. Gramscis arv
fick inte begränsas till ”den italienska
vägen till socialism”. Det kunde faktiskt
ha relevans för andra politiska och kulturella traditioner (vilket skulle bekräftas under 1990-talet). Den sene Togliatti sammanfattade Gramscis budskap
med behovet av att när nya ekonomiska
och sociala motsättningar framträder,
utveckla ny kunskap (som förenar teknik, vetenskap och historisk och humanistisk medvetenhet). Detta var i sin tur
en förutsättning för utvecklandet av ett
nytt revolutionärt subjekt som kunde
utmana sina egna gränser och utmana
och överskrida samhällets motsättningar - just den roll som den politiska och
intellektuella vänstern i Europa övergivit sedan 1970-talet.
Under de följande årtiondena ökade
Gramscis inflytande. Ett viktigt steg var

filosofen Norberto Bobbios framställning av Gramsci som rätt och slätt en
överbyggnadens teoretiker, där den liberala eller den totalitära aspekten poängterades. En sådan tolkning (som tyvärr var väl spridd och högst förödande)
banade väg för många missförstånd, i
Italien såväl som utomlands, genom att
den bortsåg från Gramscis marxistiska
förankring och hans insikt om att överbyggnadens betydelse var ett resultat
av den nya roll staten spelade för ekonomin.
De nya sociala rörelserna presenterade samtidigt sina olika tolkningar
av hegemonibegreppets betydelse och
Gramscis aktualitet. De som identifierade honom med kommunistpartiet
frågade sig om hegemoni var ett annat
ord för diktatur, i överensstämmelse
med vad som ansågs vara kommunistpartiets stalinistiska tradition. Andra –
till exempel trotskister, vänstergruppen
Avanguardia operaia och även delar av
kommunistpartiets vänsterfalang – uppfattade Gramsci främst som rådsdemokratins teoretiker (där hegemonibegreppet var en utveckling av denna teori).
De politiska och sociala omständigheterna var också mycket gynnsamma
för en undersökning av hegemonibegreppets innehåll och gränser. Tidens
politiska oro kunde lätt uppfattas som
en kamp om hegemonin (från den borgerliga till den proletära) och Gramsci
kunde ses som den perfekta brytpunkten för en teori och praktik för förändring. Detta förklarar hans stora popularitet under dessa år, på gott och ont,
både i den politiska debatten och i intellektuella kretsar. Höjdpunkten var den
nya, kronologiska utgåvan av Fängelseanteckningar 1975. Här kunde man se
hur Gramscis utveckling av hegemonibegreppet inte varit en ensidig process.
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Eftersom han aldrig föreställt sig
hegemoni bara som en kulturell process
(en tolkning som har attraherat intellektuella i hela världen men som är en
förenkling), utan snarare som en intellektuell och politisk kamp, växlar betydelsen mellan hegemoni som samtycke
(i motsats till dominans) och hegemoni
som samtycke (över allierade klasser) plus
dominans (över antagonistiska klasser).
Härigenom kan en klass bli ledande redan innan den tar makten.
En utgångspunkt är att civilsamhället
är det område där kampen om hegemoni
förs. Här urskiljer Gramsci tre nivåer:
den ekonomiska; den politiska och den
militära. Detta är något som alla partier
och regeringar som syftar till en grundläggande samhällsomvandling bör ta till
sig i sin helhet.
Det gjorde inte det italienska kommunistpartiet, som inte lyckades utnyttja Gramsci-renässansen. Partiet missade
chansen att omarbeta hegemonibegreppet och var därför dåligt rustat att möta
de angrepp som riktades, från såväl vänster som höger, mot partiets demokratiska trovärdighet.
De intellektuella (först och främst
Bobbio) som tidigare ändå hade erkänt
Gramscis icke-deterministiska inriktning, varnade efter kommunisternas
valseger 1976 för hegemonibegreppets
totalitära innehåll. Kommunistpartiet
däremot, insåg inte att arbetsgivarna,
med stöd av kristdemokraterna på den
politiska nivån och nyfascisterna på den
paramilitära, skulle dra det längsta strået i kampen om hegemonin,
Efter valsegern var kommunistpartiets svar, på ett teoretiskt plan, att stärka
statens centralism – och i enlighet med
detta avvisa den svenska Meidnerplanen
om löntagarfonder, eftersom den ansågs
vara ett exempel på fackföreningsrörel-

sens självstyre! – och, på det strategiska
planet, lägga fram förslaget om en ”historisk kompromiss” mellan kommunister och katoliker. De sociala rörelserna,
med vilka dialogen hade varit ansträngd
under hela 1960- och 1970-talet, marginaliserades på både nivåerna.
Enrico Berlinguer var partiledare
1972-1984 och den som tillsammans
med det franska och spanska kommunistpartiet lanserade ”Eurokommunismen” i mitten av 1970-talet. Efter valnederlaget 1979 försökte han att framställa
en ny strategisk vision, som avvisade både östsocialism och socialdemokrati: det
”demokratiska alternativet”.
Under 1970-talet hade kommunistpartiet utnyttjat Gramsci på ett mycket
hänsynslöst sätt för att både stödja den
historiska kompromissen och en ”uppoffringspolitik” riktad mot arbetarna. I
Berlinguers nya linje var hänvisningen
till Gramscis moraliska och intellektuella pånyttfödelse tydlig, liksom viljan
att sätta igång en förnyad hegemonisk
utmaning, genom att, till skillnad från
1970-talet, fokusera på en politik för arbetarklassen och för de nya sociala rörelserna.
Självkritiken mot de misstag som
begåtts under 1970-talet kom dock för
sent. Arbetarnas nederlag på FIAT i
Turin 1980 (delvis på grund av kommunistpartiets stora misstag) och Berlinguers död 1984 stoppade definitivt partiets
förnyelse.
Dock kan man inte, som man vanligen
gör i Italien, bortse från att Berlinguers
efterträdare, och särskilt de som redan
under 1990-talet omvandlade kommunistpartiet till ett nyliberalt parti, som
Massimo D’Alema och Valter Veltroni,
skolades under hans tid och i hans tankesätt och politiska perspektiv. Att sätta Berlinguers PCI i motsättning till de
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partier som sedan följde, PDS, DS och
nu Renzis PD, syns lite förhastat.
Gramsci efter 1989 – och nu?
Under det sena 1980-talet var Gramsci glömd – eller, i bästa fall, åter framställd som klassiker – i Italien medan intresset för hans verk tvärt om växte runt
om i världen, om än med olika nyanser:
en mer ”politiserad” uppmärksamhet i
Södra Europa, en mer ”intellektuell” i
den anglosaxiska världen. Och klyftan
mellan mottagandet i Italien och utomlands ökade efter att kommunistpartiet
1991 omvandlats till det Vänsterdemokratiska partiet (PDS) – som skulle bli
det nuvarande Demokratiska partiet (PD) – i samma veva som Gramscis
100-årsdag och partiets 70-årsdag firades. En bitter ödets ironi.
Åter användes Gramscis arv, men för
första gången utnyttjades han i partiets
inre strid för att för alltid göra upp med
kommunismen – och som det skulle visa
sig, även med socialdemokratin.
Paradoxalt nog, medan han i Italien
framställdes som en revisionist (!) av anhängarna till det nya partiet, lyftes han
utomlands fram som en föregångare när
det gäller globaliseringsteorier eller som
en kritisk kommunist. Märkligt ur denna synpunkt är den brasilianska Carlos
Nelson Coutinhos arbete, som avvisade
kulturella tolkningar för att istället lyfta
fram politikens centrala roll i Gramscis
tänkande.
Från slutet av 1990-talet har man
sett en slags Gramscisrenässans i Italien (vilken som vanligt har utnyttjats av
självutnämnda experter för att bidra till
deras akademiska karriär), men bara på
den intellektuella nivån. Kommunistpartiets efterträdare har förvandlats till
i bästa fall social-liberaler, och vänstern
i övrigt har mer eller mindre försvunnit.

Utomlands förblir Gramsci en referenspunkt; både Pablo Iglesias och Alexis
Tsipras har nyligen hänvisat till honom,
när det gäller behovet av att lägga grunden till ett nytt sunt förnuft och till att
legitimera bildandet av en ny vänster, att
medvetet gå bortom kapitalism utan att
följa gamla – och ofruktbara – vägar.
Likafullt kan inget nytt inom vänstern utvecklas och överleva om man
glömmer att kampen om hegemoni inte
kan begränsas till en ny världsåskådning,
hur viktig den än må vara, utan måste
innehålla ett ständigt samspel mellan
kampen för självstyrelse på arbetsplatserna – från fabriksgolven till forskningscentren – och den politiska nivån som formas av ekonomiska strider.
Båda nivåerna måste knytas ihop i en
sammanhängande förändringsprocess.
Gramscis banbrytande definitioner
av den intellektuella kan bli en fruktbar
utgångspunkt för att börja begrunda vilka nya möjligheter till självstyrelse det
globala kunskapssamhället ger. 

97

98

99

Frågan om socialistisk strategi
i ett historiskt perspektiv
Av Kjell Östberg och Håkan Blomqvist

Ett genomgående tema i detta nummer av Tidsignal
är att det inte finns några färdiga paroller eller kamp
metoder att plocka fram för att erövra den politiska
makten och omvandla samhället.
Ändå finns en rad erfarenheter som spelat en central roll
i diskussionen inom den revolutionära och socialistiska
rörelsen, och ett antal begrepp som det ofta refereras till:
enhetsfront, övergångskrav, dubbelmakt, arbetarregering.
Vi ska i denna artikel göra en snabb överblick av hur dessa
begrepp vuxit fram, fyllts med innehåll och använts.
Tyngdpunkten ligger på 1900-talets första decennier.
Det var först då diskussionen om en revolutionär strategi
över huvud taget blev relevant för den socialistiska
arbetarrörelsen. Dessförinnan, i den franska revolutionens
kölvatten, hade det tidiga 1800-talets folkliga
upprorsrörelser och sammansvurna sällskap pendlat
mellan folkliga upplopp, kuppförsök och vad vi idag skulle
kalla terroristattentat.
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er eller mindre spontana folkliga upplopp och uppror förekom ideligen i det förmoderna
Europa. Efter revolutionens nederlag
1848 organiserade sig emellertid franska revolutionärer, inspirerade av Auguste Blanqui, i hemliga sällskap med
syftet att genom en djärv handling av en
hängiven minoritet gripa makten. Sedan
skulle massorna, tänkte de sig, släppas
in i politiken. I tider av hårt förtryck
och när folkets breda lager var passiva
eller kuvade försökte sammansvetsade
grupper av revolutionärer, från iberiska
halvön till det ryska tsardömet, under
1800-talet slå tillbaka och sätta skräck i
förtryckande överheter genom attentat
och politiska mord. Ja, aktionerna syftade inte bara till att likvidera enskilda
despoter eller bödlar, utan också att inge
mod och hopp hos förtryckta massor.
Med den moderna arbetarrörelsens
framväxt från mitten av 1800-talet, med
fackföreningar och politiska organisationer som samlade växande massor av
den nya lönearbetarklassen, kom frågan
om politisk makt att ställas på nytt sätt.
Manifestet
I Marx’ och Engels’ Kommunistiska
manifest för snart 170 år sedan ställdes
uppgiften för denna nya socialistiska eller kommunistiska rörelse (begreppen
var på den tiden utbytbara) att inte bara
störta ett antal förtryckare, utan om att
erövra den politiska makten. Kommunisternas mål, skrev de, var proletariatets
utformning till klass, störtandet av det borgerliga herraväldet och den politiska maktens erövring genom proletariatet.
Ja, de formulerade till och med ett
program för hur denna övergång skulle gå till och vilka åtgärder som borde
genomföras.
Först och främst, skrev de, skulle

ägarna till kapitalet, bourgeoisien, berövas kapitalet genom ingrepp i egendomsrätten och de borgerliga produktionsförhållandena. Sådana åtgärder skulle
emellertid inte i sig lösa något, tvärtom
skulle de rent av uppfattas som ekonomiskt otillräckliga och ohållbara. Men
under rörelsens gång kunde ingreppen
spränga sina egna ramar och efter hand
omstörta hela produktionssättet. Förslag
på vad ingreppen skulle innehålla formulerades i arbetarrörelsens första övergångsprogram:
1. Jordegendomens expropriering och
jordräntans användning till statsutgifter.
2. Starkt progressiv beskattning.
3. Arvsrättens avskaffande.
4. Konfiskering av alla emigranters och
rebellers egendom.
5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank och oinskränkt
monopol.
6. Transportväsendets centralisering i
statens händer.
7. De statliga fabrikernas och produktionsinstrumentens utökning och storgodsens uppodling och förbättring i enlighet
med en samhällsplan.
8. Lika arbetstvång för alla och upprättandet av industriarméer, särskilt för
åkerbruket.
9. Förening av jordbruks- och industriverksamheten, för att efterhand avlägsna
skillnaderna mellan stad och land.
10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran
av alla barn. Avskaffande av barnens fabriksarbete i dess nuvarande form. Uppfostrans förening med den materiella produktionen.
Flera av dessa krav med prägel av den
franska revolutionen och 1800-talets
ekonomiska teorier, blev snart inaktuella. Men andra – som progressiv beskattning, nationalbank, planmässig hushållning och offentlig kostnadsfri skolgång
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– blev till självklarheter i alla socialistiska program. Härtill kom själva sättet att
tänka, att formulera ett program som tar
sin utgångspunkt i de existerande politiska och ekonomiska förhållandena och
pekar på en väg till ett annat samhälle.
I förordet till 1872 års upplaga av manifestet konstaterade Marx att delar av
programmet blivit föråldrade. Det var
framför allt erfarenheterna från Pariskommunen året innan som fick honom
att dra slutsatsen att arbetarklassen inte
kan ta det färdiga statsmaskineriet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna
ändamål. Det var alltså inte möjligt att
bara ta över den borgerliga staten, det
var nödvändigt att skapa alternativa politiska strukturer. Pariskommunen hade
gett antydningar om hur en sådan stat
skulle kunna se ut, med allmän rösträtt,
val- och avsättningsbara högre tjänstemän utan privilegier.
1848 års revolution och Pariskommu
nen 1871 var fortfarande bara storm
svalor som inte kunde rubba det borgerliga väldet. Framför allt var den social kraft som kunde bära upp kampen för
ett annat samhälle varken tillräckligt stor
eller välorganiserad. Formerandet av
den framväxande arbetarklassens styrkor var ingen rätlinjig process. ”Kommunisternas förbund” och ”Internationella Arbetarassociationen”, den första
internationalen, två av de organisationer
som bildats med Marx och Engels som
viktiga tillskyndare, var inte tillräckligt
starka och rotade för att kunna ställa frågan om makten på allvar.
Men vid övergången mellan 1800-tal
och 1900-tal var situationen annorlunda. I Kommunistiska manifestet skildras det som vid ingången till 1900-talet
verkligen skullle ske så här:
Arbetarna börjar med att bilda sammanslutningar mot borgaren; de förenar

sig för att försvara sina arbetslöner. De
bildar själva bestående sammanslutningar
för att proviantera inför tillfälliga uppror.
Här och där bryter kampen ut i upplopp.
Ibland segrar arbetarna, men bara tillfälligtvis. Det egentliga resultatet av deras
kamp är inte den omedelbara framgången,
utan den alltmer omfattande föreningen av
arbetare … Denna organisering av proletärerna till klass, och därmed till politiskt
parti, sprängs åter i varje ögonblick genom
konkurrensen bland arbetarna själva. Men
den uppstår alltid igen, starkare, fastare
och mäktigare.
I slutet av 1800-talet hade industrialismen skapat ett mångmiljonhövdat internationellt proletariat. I fackföreningar och genom de hastigt växande socialdemokratiska partierna, sammanslutna
i den Andra internationalen som bildats
1889, hade lönearbetarna organiserats
som klass. Frågan om arbetarrörelsen
skulle kunna ta makten var en sak som
nu fått omedelbar relevans.
Frågan om strategin trängde sig på.
Först, och mest intensivt, diskuterades
den inom det tyska socialdemokratiska partiet som var det största och mest
välorganiserade i världen. Och där fanns
Andra internationalens främsta teoretiker. Snart utkristalliserades en debatt
kring olika alternativ för vägen till socialism.
En reformistisk strategi
Ett bidrag kom från Eduard Bernstein 1899. Hans slutsatser av fackföreningarnas starka tillväxt och arbetarrörelsens parlamentariska genombrott – i
såväl Tyskland som Sverige var socialdemokraterna det största partiet – sammanfattades i det klassiska ”Rörelsen är
allt – målet är intet”.
En viktig bakgrund till Bernsteins
uppfattning var den kraftiga ekonomis-
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ka tillväxt som kännetecknade perioden
kring förra sekelskiftet. Också delar av
arbetarklassen fick påtagliga ekonomiska förbättringar. Ur detta förhållande
växte det fram en tilltro till kapitalismens förmåga att, om goda reformer
genomfördes, skapa välstånd för alla.
Bernsteins perspektiv motsvarade upplevelserna hos växande grupper inom
det socialdemokratiska organisationsfältet. Samtidigt knöts arbetarrörelsen öde
därmed till kapitalismens framgångar.
Genom gradvisa och pragmatiska reformer skulle arbetarklassen stegvis flytta fram sina positioner, menade Bernstein, och socialismen nästan omärkligt
födas inom kapitalismen som efterhand
skulle växa över i den nya samhällsformen. Bernstein avvisade alltså det revolutionära och konfrontativa perspektivet från Marx’ dagar och förkunnade en ”evolutionär” väg till socialism.
”Klasskamp” handlade här alltmer om
fredliga förhandlingar inom det rådande samhällets juridiska ramar och representationssystem, istället för om social
kraftmätning och kamp utanför de parlamentariska organen. Reformer kom
att handla om möjliga förbättringar på
grundval av kapitalismens ekonomiska
förutsättningar. Socialism blev en avlägsen vision om det jämlika samhället.
Den ”socialdemokratiska reformismen” var född, och kom att prägla arbetarrörelsens majoritetsideologi i ett
sekel. Vissa av dess bärande element
gäller än idag: uppslutningen bakom
parlamentarismen som det enda tänkbara demokratiska alternativet, strävan
efter klassöverskridande kompromisser
och en successiv serie av politiska beslut
– det som i Sverige kommit att kallas
”funktionssocialism” - utan att utmana
de grundläggande ägandestrukturerna.
Bernsteins idéer kom att få gehör

också inom den svenska socialdemokratin. Partiets ledare Hjalmar Branting var
en kraftfull, och i vissa avseenden självständig förespråkare för den gradvisa
vägens politik.
I en klassisk formulering har han
fångat essensen i det evolutionära tänkande:
I den mån ett organiserat arbetarparti med den allmänna rösträttens tillhjälp
rycker in i den moderna staten (och kommunen) avklädes denna sin mot folkets
flertal förtryckande och trakasserande karaktär, medan dess förmåga att i stor skala
lämna skydd och hjälp åt de socialt svagare
träder i förgrunden.
Branting var också en tidig förespråkare för att ersätta ett klasskampsperspektiv med vad man idag skulle kalla
blocköverskridande samarbete. En nära
samverkan med framförallt liberalerna var en central del av hans politiska
credo. Precis som idag blockerar sådana
allianser en radikal vänsterpolitik. Den
dagliga politiska riksdagskompromissen får ersätta långsiktigt strategiskt
tänkande.
Det är ingen tillfällighet att den kritik
som vänstern inom den svenska socialdemokratin riktade mot Branting i stor
utsträckning vände sig mot ”ministersocialismen”, alltså försöken att bilda regering med borgerliga partier.
Reform och revolution
Bernsteins idéer stod inte oemotsagda. Tvärtom, i Andra internationalen
blev kritiken hård och omfattande. Den
polska socialisten Rosa Luxemburg var, i
inlägget Sociala reformer eller revolution,
den som hårdast angrep Bernsteins ”revisionism”, som den kallades, det vill säga revidering av Marx’ idéer.
Naturligtvis är inte socialdemokratin
mot sociala reformer, skrev Luxemburg.
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För socialdemokratin utgör tvärtom den
ständiga, praktiska kampen för sociala
reformer det enda sättet att leda proletariatets klasskamp och arbeta sig fram
mot slutmålet, övertagandet av den politiska makten och upphävandet av lönesystemet. Men att hävda att rörelsen
är allt och målen intet, var, menade hon,
att ställa allt på huvudet. Det socialistiska slutmålet är den enda avgörande princip, som särskiljer den socialdemokratiska
rörelsen från borgerlig demokrati och borgerlig radikalism, den enda princip, som
förvandlar hela arbetarrörelsen från att
vara ett lamt försök att lappa ihop den
kapitalistiska samhällsordningen till att
bli en klasskamp mot denna ordning, med
avsikten att avskaffa den. Därför blir, ansåg hon, frågan Sociala reformer eller revolution? en fråga om socialdemokratins
själva existens.
Den som vid denna tid betraktades
som Andra internationalens ledande
teoretiker, ja, Marx’ och Engels’ ideologiska arvtagare, eller åtminstone förvaltare, var Karl Kautsky. Han var också
den som inför hela rörelsen representerade motståndet mot Bernsteins revisionism.
Kautsky var övertygad om att socialismen, inklusive revolutionen, var både
nödvändig och ofrånkomlig, ja så ofrånkomlig att övergången till socialismen
allt mer blev en fråga om att invänta det
rätta tillfället. Möjligheten för proletariatet att erövra och behålla statsmakten, skrev Kautskyg, uppstår där arbetarklassen vuxit till en stor massa som är
ekonomiskt oumbärlig, till stor del fast organiserad och fullkomligt på det klara med
såväl sitt eget läge som klass som med statens och samhällets väsen. Dessa betingelser skapas i allt större utsträckning genom
den kapitalistiska produktionsmetodens
utveckling och genom den därur framgå-

ende klasskampen mellan kapital och arbete. I samma mån som kapitalismen med
nödvändighet och utan uppehåll ständigt
breder ut sig, blir även den slutliga motverkan mot denna utbredning, den proletäriska revolutionen, oundviklig och omöjlig att
hindra.
Fackföreningarna var en viktig måttstock på arbetarrörelsens tillväxt och
styrka, men Kautsky tillmätte den fackliga kampen bara begränsat värde i kampen om makten.
Socialdemokratin är alltså ett revolutionärt parti, menade Kautsky till skillnad från Bernstein, Men det är inte ett
parti som gör revolution, revolutioner
uppstår, likt oemotståndliga sociala fenomen. Intill dess är socialdemokratins
uppgift att ansamla stöd och upplysa för
att som politisk kraft kunna ta vid när
revolutionen utbrutit. Med ett sådant
synsätt präglat av väntan, av forskningen kallat attentionism, blir vägen till makten ingen strategisk fråga, lika lite som
Bernsteins gradvisa inväxande.
Två sociala och politiska jordbävningar kom att förändra dagordningen.
Världskrig och revolution
Den första var världskrigets utbrott
1914. Det var en katastrof där en gemensam handling från den internationella arbetarrörelsen hade kunnat
påverka historiens gång. På kongress
efter kongress hade Andra internationalens medlemsorganisationer slagit
fast att man vid krigsfara skulle ”utnyttja all den makt och alla de medel, som
organisationen och proletariatets styrka satte i deras händer, för att förhindra kriget”. Vid krigsutbrottet röstade
emellertid den tyska socialdemokratin
för krigskrediter till den tyske kejsaren.
Kautsky hade förespråkat att riksdagsgruppen skulle lägga ned sina röster och
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protesterade efter en tid tillsammans
med Bernstein mot krigsaktivisterna i
ledningen för socialdemokratin. Men
att förespråka aktioner mot kriget var
fjärran för dem. Fredsstrejker, revolution och socialism fick vänta.
Den andra händelsen var den ryska
revolutionen 1917, som på många sätt
var raka motsatsen till vad såväl Kautsky
som Bernstein förespråkade. Den började i februari då tsaren störtades, just
som Kautsky föreställt sig, som spontana resningar som inget av Rysslands
socialistiska partier planerat. Men kunde man fortsäta utan medvetna ingrepp
från politiska krafter? Skulle revolutionen segra, eller kastas tillbaka? Skulle
den uppnå sina mål, men vilka var då
dessa? Med ens ställdes frågan om en
socialistisk utveckling på dagordningen,
men den krävde ett konkret ingripande
och strategi från det socialdemokratiska
partiet – vars majoritetsfalang utgjordes
av bolsjevikerna.
Diskussionen om strategin hade
redan i början av seklet fått en ökad
konkretion genom 1905 års ryska revolution, det som i efterhand kal�lats ”generalrepetitionen” inför 1917.
Den utmanade den både Bernstein och
Kautsky, på flera sätt. Dels bröt den ut i
ett land där såväl arbetarklass som arbetarrörelse var betydligt mer outvecklad
än de tyska. Dels visade den på möjligheten att makten skulle kunna erövras
genom en helt ny typ av organ – arbetarråden, på ryska ”sovjeter.”
Strejkvågen över Ryssland gav också bränsle åt en betydligt mer aktivistisk riktning, den anarkosyndikalistiska.
Generalstrejken framfördes som ett alternativ till såväl Bernsteins reformism
som Kautskys ortodoxa vänta-linje.
I Sverige fick agitationen för storstrejk ett kraftigt uppsving under dessa

år efter 1905. Nederlaget för storstrejken 1909 medförde att revolutionära
fackföreningsaktivister, i kritik mot vad
de såg som den reformistiska ledningens undfallenhet, bröt sig ut ur LO och
bildade den syndikalistiska centralorganisationen SAC. Klyftan inom arbetarrörelsen mellan mer aktivistisk vänster
och den parlamentariska reformismen
växte. Flera inom Andra internationalens vänster, inte minst Rosa Luxemburg, såg masstrejken som ett uttryck
för en stegrad klasskamp som kunde
skaka om maktförhållandena. Hennes
slutsats var emellertid, till skillnad från
anarkosyndikalisternas, att den fackliga
och politiska kampen måste samordnas.
För arbetarrörelsens vänster var den
ryska revolutionens lärdomar inte bara
viktiga historiska erfarenheter. För dem
som anslöt sig till kommunismen utgjorde bolsjevikernas strategi för maktövertagandet i den så kallade Oktoberrevolutionen 1917 själva sinnebilden för hur
socialistiska revolutioner skulle gå till.
Radikala partiers och gruppers revolutionära potential mättes utifrån deras
förmåga att tillämpa denna modell – och
grälen om vem som var Lenins sanna
arvtagare utkämpades med stort allvar.
Idag tror få att denna framgångsrika resning för hundra år sedan kan ge
recept för vår egen tid. Ändå kan dessa
erfarenheter säga oss något. Varför den
lyckades då – och varför den urartade –
är frågor som har bäring än idag.
Den ryska revolutionen var resultatet av en omfattande politisk och social kamp på alla nivåer i samhället. Den
klassiska definitionen av en samhällelig
kris var till varje del uppfylld: De där uppe kunde inte längre styra som förut, de där
nere kunde och ville inte längre leva som
förut och de i mitten vacklade. Men istället för att sätta hela sin tilltro till spon-
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tan masskamp eller vänta ut situationen,
ingrep för första gången ett socialistiskt
parti med en egen strategi för att påverka utgången. Frågan om att ta makten
ställdes som en omedelbar uppgift.
Det var ingen enkel eller smärtfri
process där lösningen fanns att hämta
i färdigskrivna handböcker eller skrifter av Marx och Engels. Under loppet
av några febriga år tvingades revolutionärerna, först i Ryssland, sedan också i
Tyskland, Ungern, Italien och på andra
håll, att ta ställning till, använda sig av
och vidareutveckla den politiska strategin i många, mångfasetterade former.
Begrepp som revolutionärt subjekt,
dubbelmakt, arbetarregering eller övergångskrav myntades. Lenin, Trotskij,
Luxemburg och en ny generation, som
den ungerske marxisten Georg Lucács
eller italienske kommunisten Antonio
Gramsci deltog i denna process – både
som teoretiker och politiska aktörer.
”Massan”
Föraktet, och rädslan, för massorna
spelade en viktig roll för den tidens borgerlighet. Men också det skikt av byråkrater som gradvis stärkt sina positioner
inom de stora socialdemokratiska partierna misstrodde ”de oregerliga massorna”. Revolutionärerna, däremot, hade
stark tilltro till ”massorna” – att arbetarklassen i vid mening och de fattiga
bönderna kunde spela rollen av medvetna aktörer, ett ”revolutionärt subjekt”.
Så här skrev Trotskij i sin klassiska
Ryska revolutionens historia:
I varje fabrik, i varje skrå, i varje sällskap, på varje krog, på militärsjukhus,
vid transportstationerna, till och med i de
avfolkade byarna, var den revolutionära
tankens molekylära arbete under utveckling. Överallt fanns det dem som tolkade
händelserna, i huvudsak bland arbetarna.

Det var dem man frågade: ”Vad nytt?” och
det var av dem man väntade sig de nödvändiga orden... Element av erfarenhet,
kritik, initiativ och självuppoffring, sipprade ner genom massan och åstadkom en
inre mekanik i den revolutionära rörelsens
medvetna process, som vid en hastig blick
var osynlig men inte mindre avgörande för
det. För liberalismens och den tämjda socialismens trångsynta politiker framstår allt
som händer inom massan vanligen som en
instinktiv process, vare sig de har att göra
med en myrstack eller en bikupa. I verkligheten var den tanke som höll på att genomborra arbetarmassan mycket djärvare, mer
djupgående, mer medveten, än de små idéer
som de bildade klasserna lever på … Samtidigt började en självständig och djupgående tillväxtprocess äga rum inom de arbetande massorna, inte bara närd av hat mot
härskarna, utan av en kritisk förståelse för
deras svaghet, en ackumulering av erfarenheter och en skapande medvetenhet som det
revolutionära upproret kom att fullborda.
Partiet
Men, tillägger Trotskij, denna process krävde också en miljö där dessa
erfarenheter kunde omvandlas till ett
samlat strategiskt perspektiv. Det var
för honom självklart att det var bol
sjevikpartiet som fyllde denna roll. Före
Februarirevolutionen samlade bolsje
vikfalangen av den ryska socialdemokratin kanske 25 000 medlemmar efter
de långa åren av förtryck, krig och underjordisk verksamhet. Den genomsnittlige bolsjeviken var en inflytelserik
arbetarledare och organisatör i sin fabrik eller i fackföreningen, och blev allt
mer i stånd att styra den stora mängd
arbetare som inte tillhörde något parti och till och med dem som först följt
mensjevikerna. I oktober 1917 hade tillströmningen av upproriska arbetare och
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soldater till bolsjevikpartiet nått nära en
kvarts miljon.
Redan av Marx och Engels hade i
Kommunistiska manifestet formulerades idén om arbetarrörelsens politiska
parti med orden:
Kommunisterna skiljer sig från de övriga proletära partierna blott därigenom,
att de å ena sidan i proletariatets olika
nationella strider framhäver de av nationaliteten oberoende, för hela proletariatet
gemensamma intressena och gör dem gällande, och å andra sidan därigenom, att
de under de olika utvecklingsgrader, som
kampen mellan proletariat och bourgeoisie genomgår, alltid företräder hela rörelsens intressen. Kommunisterna är alltså
praktiskt den beslutsammaste, alltid framdrivande delen av arbetarpartierna i alla
länder, och teoretiskt har de före den övriga massan av proletariatet kommit till
insikt om betingelserna för, gången och de
allmänna resultaten av den proletära rörelsen… Kommunisternas teoretiska läror
vilar ingalunda på idéer och principer, som
uttänkts eller upptäckts av den ena eller
andra världsförbättraren. De är blott allmänna uttryck för de faktiska förhållandena inom en pågående klasskamp, en inför
våra ögon försiggående historisk rörelse.
Med andra ord menade Marx och
Engels att partiets centrala uppgift var
att samla och analysera erfarenheterna
av den ständigt pågående klasskampen, inte att driva en politik baserad på
utopiska idéer.
Men bolsjevikerna var också något
annat: En strategisk och handlingsinriktad aktör med ett medvetet projekt
som kunde intervenera i den revolutionära utvecklingen, ta initiativ, bygga allianser med andra sociala krafter, fatta
beslut och omvandla dessa till politisk
handling.
Detta var ett tydligt brott med Kaut

skys inriktning där partiet samlar krafter
men annars följer vägen som ”historien”
bestämt.
Sovjeter och dubbelmakt
Trotskijs beskrivning av massornas
roll är framför allt en skildring av Februarirevolutionen, den revolution som
störtade tsarväldet som ersattes av en regering av liberaler, bondesocialister och
andra mittenpartier. Men parallellt med
denna regering utvecklades en motmakt
med sin bas de arbetarråd, sovjeter, som
nu återuppstod.
Med arbetarråden skapades ett underifrånalternativ till den politiska elitens parlament. Direktvalda demokratiska organ med ambitionen att utvidga
politikens gränser till även den ekonomiska sfären kunde tänkas utgöra det
demokratiska fundamentet för en socialistisk stat.
Men hur revolutionär situationen än
var i Ryssland våren 1917 kunde inget
av de politiska kraftfälten snabbt få kontroll över situationen. Under ett halvår
rådde en period av dubbelmakt.
Revolutionens politiska mekanism
består i att makten överförs från en klass
till en annan, fortsatte Trotskij sin analys av den ryska revolutionen.
Den våldsamma omstörtningen genomförs vanligen under en kort tidsperiod. Men
ingen historisk klass lyfter sig själv från
positionen som subjekt till en härskarposition över en natt, om det så är en revolutionsnatt. Den måste redan i revolutionens inledningsskede ha intagit en mycket
självständig attityd gentemot den officiella härskande klassen; den måste, än mer,
på sig själv ha fokuserat förhoppningarna
hos mellanliggande skikt och klasser, som
är missnöjda med det rådande tillståndet
men inte kapabla att spela en självständig
roll. De historiska förberedelserna för en
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revolution framkallar under den förrevolutionära perioden en situation i vilken den
klass som har till uppgift att förverkliga
det nya samhällssystemet, men ännu inte
behärskar landet, verkligen har samlat en
betydande del av statsmakten i sina händer,
medan regeringens officiella apparat ännu
befinner sig i de gamla herrarnas händer.
Detta är den inledande dubbelmakten i
varje revolution.
Även detta innebar en utveckling av
den traditionella marxistiska uppfattningen. Man måste kunna korrigera
sina gamla ”formler”, skrev Lenin. Ett
dubbelvälde hade ingen tidigare kunnat
tänka sig.
Nu var frågan om dubbelmakt inte
bara en ny formel. Den var också ytterligare en bekräftelse på att frågan om
hur en revolutionär situation utvecklar
sig är en fråga om strategiskt tänkande
och planering. Den utvecklas inte efter
färdiga mallar, kräver ständiga omprövningar, och utgången är inte given.
Revolutionens aktualitet
Trotskij hade redan under 1905 års
revolution formulerat teorin om den
”permanenta revolutionen”. Arbetarrörelsens relativa styrka och den ryska
bourgeoisiens svaghet gjorde att det var
möjligt att tänka sig en utveckling där
arbetarna, stödda av bönderna, genom
en arbetarregering vinner och behåller
makten under en övergångsfas.
Bolsjevikernas tänkande var ända
fram till 1917 färgade av Kautskys ortodoxi. När Februarirevolutionen bröt ut
betraktades den som en ”borgerlig revolution” och de flesta såg framför sig
en period av parlamentarisk demokrati
på kapitalistisk grund i väntan på att de
mer utvecklade länderna i väst skulle gå
före. Tanken att Ryssland skulle bli först
med att gå den socialistiska vägen var

svår att ta till sig för dem som befann sig
i revolutionens själva epicentrum. Men
revolutionen följde inga förutbestämda
mönster.
Vändpunkten var de så kallade aprilteserna som Lenin formulerade våren
1917. De baserade sig på det tal han höll
på järnvägsstationen i Petrograd när han
precis stigit av tåget som fört honom
från landsflykten i Schweiz, över Stockholm, till Ryssland.
Hans första krav var ett omedelbar
fred och förbrödring istället för stöd åt
det pågående imperialistiska rövarkriget. Sedan slog han fast att uppgiften
var att ge makten till proletariatet och
de fattiga bönderna. Han avvisade varje
form av stöd till den borgerliga, provisoriska regeringen, ens under en övergångsfas.
Istället lyfte han fram sovjeterna som
de alternativa maktorgan som skulle utmana den sittande regeringen. All makt
åt sovjeterna kom snart att bli bolsjevikernas centrala paroll.
Därefter formulerade han ett program där begreppet arbetarkontroll
intog en central plats: Vår omedelbara
uppgift är inte att ’införa’ socialismen,
utan att omedelbart ställ den samhälleliga produktionen och distributionen av varor under de arbetardeputerades sovjeters
kontroll.
Ett halvår senare genomfördes den
såkallade Oktoberrevolutionen med
bolsjevikpartiet som ledande kraft.
Det var ingen ofrånkomlig utveckling.
Svängningarna var dramatiska. Strejker och demonstrationer i städerna,
jordockupationer på landsbygden och
myterier och massdeserteringar bland
soldaterna möttes av försök till motrevolution och repression från regeringen
och militärmakten.
Av avgörande betydelse var att sovje-
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terna allt mer utvecklades till navet för
utvecklingen och som den revolutionära
polen i den dubbelmaktssituation som
blev allt mer tillspetsad. Delegaterna
valdes på fabrikerna, bland soldater och
på landsbygden och de representerade
sina väljare på ett betydligt mer direkt
sätt än något traditionellt parlament.
De var omedelbart utbytbara om de inte längre hade väljarnas förtroende, en
möjlighet som flitigt utnyttjades. Det
betyder att majoritetsförhållandena i
sovjeterna hela tiden skiftade allteftersom stämningarna i landet förändrades.
Men sovjeterna kunde också handla på
ett helt annat sätt än traditionella parlamentariska församlingar. Beslut som
fattades av sovjeterna kunde omedelbart
föras ut och genomföras, gränsen mellan lagstiftning och verkställande hade
utplånats. Men inte minst, sovjeterna
hade en unik möjlighet att avläsa stämningslägen.
Den andra polen i dubbelmaktssituationen, den provisoriska regeringen och
delar av den militära ledningen, blev i
motsvarande grad allt mer isolerad och
dess möjligheter att agera inskränktes.
Bolsjevikerna stärkte sitt inflytande.
I början av hösten hade de stöd av en
klar majoritet i sovjeterna, men tyngdpunkt i storstäder och industribälten. I
kapplöpningen mellan revolution och
kontrarevolution beslutade bolsjevikerna med stöd av Petrogradsovjeten
att avsätta den sittande regeringen och
överföra makten till en ny, baserad på arbetarråden. Maktövertagandet benämns
i vår tids dominerande historietolkning,
en ”statskupp”. Och det är sant, i varje revolutionär process som erövrar den
politiska centralmakten finns till sist element av förberedelse, planering och genomförande från politiska formationers
sida. Det gäller generellt, från vänster-

till högeromvälvningar, som exempelvis i Iran 1979 eller i Östeuropa tio år
senare – eller i 2000-talets Ukraina. De
ryska sovjeternas maktövertagande 1917
var inget undantag, men stödde sig på
miljoner människors självorganisering
och aktivitet. Bolsjevikerna och andra
riktningar inom den radikala ryska arbetar- och vänsterrörelsen såg sovjeternas
maktövertagande inte som slutet utan
inledningen av en socialistiska revolution.
I en efterhandskonstruerad bild utvecklade Lenin politiken till en strategisk konst där bolsjevikerna kunde förhålla sig till uppgångar och nedgångar,
analysera styrkeförhållanden, bedöma
rätta tidpunkter för aktioner, förändra
paroller och dagordningar, ta initiativ
med mera i takt med den revolutionära processens behov. Historikern Isaac
Deutscher menade att bolsjevikerna hade blivit det enda parti som visste vad de
ville och var kapabla att agera. De hade
en överlägsen insikt i omstörtningens alla
aspekter, men tillade: Och ändå upptäckte även de att den revolution de skapade
var annorlunda än den de avsåg att sätta
igång. Också de tvingades lära av en lång
rad hårda erfarenheter att de föreställningar utifrån vilka de handlat inte var fria
från viktiga, till och med tragiska misstag.
Det var under de revolutionära händelsernas tryck som Lenin och de ledande bolsjevikerna bröt sig loss från den
marxistiska lärobok i Andra internationalen de en gång lärt av. Valet var att, likt
mensjeviker och andra doktrinära marxister från Kautskys skola, hålla fast vid
ett schema från 1890-talets kongresser
och ställa sig utanför eller rentav i motsättning till den revolutionära utvecklingen. Eller vara en del av den, intervenera i kampen och utveckla strategier
för dess seger.
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Ryska revolutionens
återverkningar
Efter ryska revolutionen var splittringen inom den internationella arbetarrörelsen ett oåterkalleligt faktum.
Andra internationalens höger, den
del som slutit upp bakom sina nationers krigsansträngningar under första
världskriget, tog i allmänhet avstånd
från den unga sovjetstaten. När stötvågorna från revolutionen i öster spred
sig över Europa ställde de ofta in sig på
den statliga och borgerliga ordningens
sida för att slå ner upproren. Tydligast
kunde detta studeras i Tyskland. Hösten
1918 störtades det tyska kejsardömet,
krigsmakten föll samman, strejker och
demonstrationer bröt ut, arbetar- och
soldatråd växte fram.
Spartakusförbundet inom den socialdemokratiska vänstern bildade Tysklands kommunistiska parti. Rosa Luxemburgs berömda ord i ”Juniuspamfletten” 1915 om socialism eller barbari
inspirerade det nya partiet, men hon anslöt sig också, med inspiration från det
gamla Kommunistiska manifestet, till
idén om ett övergångsprogram. Det var
i medveten opposition till de tyska socialdemokraternas Erfurtprogram från
1892, där minimikraven som formulerats
för den politiska och ekonomiska kampen,
åtskiljs från det socialistiska slutmålet,
vilket betraktas som ett maximiprogram.
Hon underströk också att arbetar- och
soldatråden måste göras till den centrala
kraften i det nya statsmaskineriet – och
kritiserade vad hon såg som Lenins och
Trotskijs inskränkningar av sovjetdemokratin. Vi måste bygga nerifrån och
upp, till dess arbetar- och soldatråden samlat så mycket makt att de kan störta [socialdemokraterna] Ebert-Scheidemann
eller någon liknande regering.
Den tyska revolutionen led ett blodigt

nederlag. Styrkeförhållandena inom arbetarrörelsen var för ogynnsamma, det
nybildade kommunistpartiet för svagt
och läget förvärrades av att deras ledare
Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht
mördades. Men revolutionen skulle under de kommande åren vara en levande
aktualitet.
Kommunistiska övergångskrav
Åren efter de ryska och tyska revolutionerna var en period av stor politisk,
social och ekonomisk instabilitet. Den
ekonomiska krisen var den värsta kapitalismen upplevt och drabbade de krigshärjade länderna djupt. Vågor av strejker
och revolutionära resningar fortsatte att
svepa över Europa. Strejkvågen i Italien
och upproren i Tyskland var några av
de mest uppmärksammade. Men vi såg
också de första vågen av fascistisk massmobilisering.
Arbetarrörelsens splittring var nu
definitiv. Socialdemokraterna i Tyskland blev ett etablerat regeringsparti
som såg som sin uppgift att dämpa den
sociala oron och, om det behövdes, slå
ner upproren. En brokig revolutionär
vänster slöt upp bakom Sovjetunionen
och bildade 1919 den kommunistiska internationalen, Komintern.
Diskussionerna inom Komintern
under dessa dramatiska år präglades av
kampens upp- och nedgångar. Kominterns tredje kongress 1921 slog fast revolutionens aktualitet men varnade för
snabba genvägar och sekteristiska uppror som mer otåliga grupper försökt ta
till, med allvarliga konsekvenser i form
av mobiliserad motrevolution och statlig
repression. Och här var det framför allt
frågan om övergångskravens betydelse
som stod i centrum.
Det gäller att ta varje massans behov till
utgångspunkt för de revolutionära strider-
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na, som först förenade utgöra den sociala
revolutionens mäktiga ström, hette det i
polemik med maximalister som föraktade dagliga reformkrav och, som en
spegelbild av reformisterna, ställde revolution i motsättning till reformer. De
kommunistiska partierna, menade kongressen, uppställer för dessa strider intet
minimiprogram, som på kapitalismens
grund skall stärka och förbättra dess vacklande byggnad. I stället förblir förstörandet av denna byggnad deras ledande mål.
Men hur skulle målet kunna nås? För att
vinna de breda arbetarmassorna måste
kommunisterna uppställa fordringar, vilkas uppfyllande utgör ett omedelbart behov
för arbetarklassen, och de måste kämpa i
massornas strider för dessa fordringar, oberoende av, om de äro förenliga med kapitalistklassens profithushållning eller ej. Alltså, kämpa för arbetarklassens dagliga
behov utan att anpassa och begränsa sig
till vad kapitalisternas vinstmarginaler
krävde.
I stället för reformisternas ”minimiprogram” förespråkade Kommunistiska internationalen att arbetarpartierna
skulle formulera program i form av ett
system av fordringar som gav uttryck för
massornas djupaste behov och i sin helhet söndermaler bourgeoisiens makt.
Bland många revolutionära grupper
som anslutit sig till eller kretsade kring
den nya internationalen fanns de som
helt avvisade verksamhet i parlament,
fackföreningar och andra etablerade
strukturer. De kunde även uppfatta
vardagskrav och ”delfordringar” som
reformism. De kritiserades av kongressen för en oförmåga att fatta de levande
villkoren för revolutionär aktion. Epokens
själva revolutionära karaktär, menade
majoriteten, bestod i att arbetarmassans
mest anspråkslösa levnadsvillkor är så
oförenliga med den kapitalistiska statens

existens, att kampen om de beskedligaste fordringarna växer ut till kampen om
kommunismen.
Önsketänkande? Ja, för många kunde
det tyckas så bara några få år efter 1921,
då kapitalismens hjul åter började snurra och industriländernas korta ”glada”
20-tal för en tid tycktes kunna tillgodose
mångas mest ”beskedliga fordringar”.
Tills börskrasch och depression 1929
åter ställde arbetarmassornas existensminimum i motsättning till kapitalismens vinstbehov.
Till diskussionen om övergångskrav
hörde också ”enhetsfronten”. På samma sätt som övergångskraven var ett
sätt att samla ett brett politiskt stöd inom arbetarklassen och utveckla kampen
i socialistisk riktning, var enhetsfronten
samma strävan på organisatorisk nivå.
Motsättningarna mellan de socialdemokratiska och kommunistiska partierna
gick inte att trolla bort, men en central
uppgift måste vara att bygga gemensamma kampformer varhelst det var möjligt
och kraften i det samlade arbetarkollektivet kunde komma till uttryck.
Stalinismen
Den ryska revolutionen genomgick
tidigt en hastig byråkratisering. Istället för en vidareutveckling av den permanenta revolutionen – det vill säga att
osjälviskt stötta arbetarkampen utanför
Sovjetunionen – underordnades Komintern den ryska byråkratins intressen.
Den dynamiska diskussionen om revolutionär strategi ersattes av ordergivning och scheman från Moskva, i sista
hand bestämda av försvaret av den stalinistiska diktaturen. Under loppet av ett
decennium kastades Komintern mellan
ytterligheter. I slutet av 1920-talet hävdade Komintern att kapitalismen stod
inför sitt snara sammanbrott. Socialde-
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mokratin stämplades som ”socialfascister” och varje samarbete – inklusive mot
fascismen - var uteslutet. Den katastrofala följden kom snart i Tyskland, där
kommunister och socialdemokrater bekämpade varandra istället för att gå samman mot den framstormande nazismen.
Brända av Hitlers seger 1933, men
knappast visare, svängde Komintern
i mitten av 1930-talet etthundraåttio grader. Nu handlade det sovjetiska
statsintresset om att försöka upprätta
”kollektiv säkerhet” med västmakterna
gentemot Tyskland och de kommunistiska partierna underordnades de utrikespolitiska ansträngningarna. Den
ideologiska formeln blev ”folkfront
mot fascismen”. Den motsvarade starka
stämningar bland arbetarbefolkningen
att hålla ihop gentemot det dödliga hotet
och kunde göra den samarbetande arbetarrörelsen till en pol även för liberaler
och andra borgerliga antifascister. Men
underordnad Moskvas behov kom den
också att innebära kommunistisk kappvändning med ideologiska och politiska
kapitulationer. Nationalism och slut på
opposition mot militära rustningar hörde till den nya inriktningen när samarbeten skulle ingås med borgerliga krafter. Nedtoning av klasskamp och motstånd mot självständiga arbetarinitiativ
för att inte störa försöken till samförstånd blev vanligt. Ideologiskt kom den
gamla ortodoxa marxismens doktriner
om åtskilda historiska stadier till återanvändning. Den borgerliga – eller nationella - demokratin gjordes åter till en
separat historisk etapp innan socialism
och revolution stod på dagordningen. I
praktiken med påföljd att kommunistpartierna kom att bekämpa socialistiska
strävanden. I Frankrike men framförallt
Spanien under inbördeskriget, även
med våld.

Övergångsstrategins överlevnad
När socialism inte längre stod på dagordningen hade inte heller ”övergångskrav” och revolutionär strategi, i den
tidigare meningen, någon plats i den
kommunistiska rörelsen.
Men de som vände sig mot Kominterns utveckling, i synnerhet trotskisterna som 1938 grundade Fjärde internationalen, återknöt till det tidigare strategiska tänkandet. Det är ingen
tillfällighet att organisationens grundningsdokument hette Övergångsprogrammet. Det växte fram genom omfattande analyser och diskussioner om hur
man skulle tolka kapitalismens dåvarande aktuella utveckling som mitt under
30-talsdepressionen förde världen mot
ett nytt världskrig. Programmet tog sin
utgångspunkt i de arbetande befolkningsmassornas omedelbara behov och
krav och förlängde dem i systemöverskridande riktning, inte som en mall
eller kravkatalog utan som strategisk
metod.
En liknande diskussion som bland
det tidiga 20-talets kommunister utspann sig nu bland Trotskijs anhängare.
Några fann parollerna för blygsamma
och ”opportunistiska” medan andra såg
dem som alltför revolutionära. Själva
vardagens realiteter tycktes driva isär
det omedelbara och det överskridande.
Kris- och krigskatastrofen gjorde avskaffandet av kapitalismen till en brinnande aktualitet, men styrkeförhållandena och graden av kampberedskap
bland breda arbetarmassor tycktes ändå
bara räcka för det allra mest näraliggande, som inte utmanade själva systemet.
Trotskij menade i diskussionen att
motsättningen egentligen var skenbar.
Arbetarnas mest omedelbara krav, även
i den ledande kapitalistiska industrinationen USA, kolliderade med systemets
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logik i dess kris- och krigsutveckling.
Samtidigt var de breda lagren inte alls
beredda till någon slutstrid mot kapitalmakten. Övergångsprogrammet var
inget trick för att trolla bort den motsättningen utan en beredskapsplan för
att besvara frågan ”vad gör vi sen?”
Alltså, när strid om det omedelbara
konfronteras med systemets motreaktion och krympande gränser, vad blir
vårt nästa steg? Hur utvecklar vi vår fulla sociala kraft för att i förlängningen ta
oss ur krisen och vinna makt över samhällsutvecklingen?
Strategin handlade om att under
kampen för det omedelbara övervinna
nedärvda idéer, metoder och former och att
anpassa sig till den objektiva situationens
krav. Det var, menade Trotskij, revolutionärers plikt att göra klyftan mellan de
objektiva och de subjektiva faktorerna så
liten som möjligt.
Nuets utmaning
Övergångsprogrammet från 1938
hör idag till en avlägsen historia, dess
formuleringar och specifika krav till en
gången epok. Till priset av 60 miljoner
döda överlevde kapitalismen – men inte utan mycket stora eftergifter för efterkrigstidens arbetarrörelse. Välfärdsstaterna innehöll på många håll inslag
av övergångskaraktär där viktiga samhällssektorer, som utbildning och vård,
länge undandrogs den kapitalistiska
profitdriften för att istället styras av
behov. Flera av arbetarnas reformkrav
som skoningslöst kolliderade med systemets gränser på 30-talet, kunde under
några efterkrigsdecenniers ekonomiska
expansion genomföras inom ramen för
en historisk kompromiss mellan arbete
och kapital.
Idag, när den kompromissen är bruten och det globala kapitalet befinner

sig på hänsynslös offensiv efter marknadsandelar och profiter, kolliderar till
och med försvaret av de mest blygsamma välfärdsreformerna med systemets
gränser – för att inte tala om överlevnadsbehoven av klimatomställning, hälsoutveckling och global livsmedelsförsörjning.
Inom aktiviströrelser, sociala forum
och folkliga rörelser – inklusive i de traditionella arbetarrörelserna – brottas
aktörerna likt för hundra år sedan med
relationen mellan det omedelbara och
det överskridande, mellan det nödvändiga och vad som för dagen tycks möjligt.
I klyftan mellan de breda gruppernas
vardagsmentalitet och aktivisternas insikter om vad som står på spel, utvecklas
ett spektrum av praktiker, från de mest
blygsamma och systemanpassade till de
alarmistiskt konfrontativa och maximalistiska.
Som historisk rörelseriktning utgör
de objektivt ett gemensamt block, men
”på marken” kan vägvalen kollidera,
splittra och försvaga. Medan några riskerar att sälja ut och demoralisera drivs
andra ut i marginalen.
Som förenande bindemedel behövs
strategier för att övervinna och bryta
igenom kapitalismens profitsystem när
behoven står i strid med systemets logik,
övergångsstrategier som mobiliserar de
breda befolkningsmassornas – den moderna arbetarklassens – sociala tyngd,
energi och vilja att med demokratisk
folkmakt tränga undan dagens maktförhållanden och röja väg för ett annat, solidariskt och jämlikt samhälle.
I den strävan kan de historiska erfarenheterna från arbetarrörelsens
brottning med den socialistiska strategin bidra till vår egen tids handlingsplaner för den stora övergången. 
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