
Kronstadt. En historieförfalskning lika god som den
Stalin sysslade med när han retuscherade bort icke önsk-
värda – bland dem Trotskij – från fotografier.

H ar då anarkismen någon relevans i dessa dagar då
marknadens barbari är brutalare än någonsin? Ja, i

dag kanske mer än någonsin då auktoritära strömningar

sprider sig såväl inom höger och vänster som allt där
emellan. Strömningar som visserligen alltid funnits men
som skickligt maskeras bakom nyliberalismens blän-
dande krämarleenden och den frihetliga retorik som den
auktoritära vänstern koketterar med. Kampen mot det
Toft benämner som ”ställföreträdarromantiken”, är inte
mindre aktuell idag än vad den var för drygt hundra år

sedan. Idén att ett fåtal i det stora flertalets namn fattar
beslut å flertalets vägnar utan att de tillfrågas är i grun-
den elitistisk. Anarkismen har tvärtom alltid pläderat för
organisering underifrån, en organisering som även måste
omfatta samhällets mest utsatta grupper, de som så för-
aktfullt under århundradena benämnts som trasproletari-
atet. I ett frihetligt samhälle är det en självklarhet att
även värna om dem från vilka ingen motprestation är att
förvänta, varken i form av produktivitet eller röster.

Det är detta, kärnan i anarkismen, som gör den rele-
vant än i dag. Det antiauktoritära draget, tron på att var-
aktiga förändringar måste involvera dem själva som
eftersträvar förändring, att vägen måste stå i överens-
stämmelse med målet. Dessa riktpunkter utgör en viktig
motvikt till totalitära och auktoritära inslag, oavsett var
någonstans och på vilken nivå i samhället de förekom-
mer: på arbetet, i skolan, i grannskapet, i familjen eller
på bussen. Drag som under åren i allt större utsträck-
ning anammats av anarkismens tidigare bespottare. 

I dag är det helt i sin ordning att tala vackert om ko-
operativ, självförvaltning, federalism med mera, oavsett
vilken vänsterideologi man tillhör. Återstår att se hur
mycket av retoriken som blir praktik. 

Anarkistene i verdenshistorien är något så unikt som
en historiebok skriven ur förlorarnas synvinkel där

Toft har lyckats få med mycket om många på få sidor.
Boken är läsvärd såväl för den något mer insatte som får
sitt minne uppfriskat och blir inspirerad att läsa vidare,
som för den som vill ha en introduktion till anarkismen.
Vi får återigen anledning att konstatera att devisen
”vägen måste stå i överensstämmelse med målet” är en
jobbig väg, och i dessa nyliberalismens glättiga och indi-
vidualistiska dagar klart svårframkomlig, men den som
vill undvika kapitalismens och marxismens breda och
välasfalterade återvändsgränder har inget annat val. 

Som man säger i Norge: Boken anbefales! Såväl för
läsning som översättning till svenska.

JANNE FLYGHED

LINTON KENNEGÅRD

Anarkistene i verdenshistorien, del 1

Syphilia Morgenstierne (pseudonym för Mari Toft)

Ej i svensk översättning
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vakterna och skrämma bort turis-
terna gav man sig på parkens vik-
tigaste tillgång, gorillorna.

JENKINS GRUNDLIGA utredning av
de olika aktörernas roller och his-
toria infriar lyckligtvis inte
omslagsmakarens löften om afri-
kansk mystik. I stället ger han en
bild av hur våld och korruption är
de logiska överlevnadsstrategi-
erna i ett sönderslaget samhälle.

Varför ett land med både stora
urantillgångar och enorma
vattenkraftsreserver tvingas till-
godose sitt energibehov med trä-
kol är dock ett mysterium som
National Geographic inte lyckas
belysa.

HARALD HULTQVIST

radar@arbetaren.se

Släng ut ”svenskarna”?
DET VÄNDE SIG i magen så pass att
jag fick svårt att sova när jag sent
förra tisdagen öppnade DN och
upptäckte migrationsminister
Tobias Billströms senaste utspel,
i debattartikeln ”Ställ tydligare
krav på våra invandrare”. Varför?

Det krävs en noggrann text-
analys med antirasistiska glasögon
för att komma förbi den första,
reflexmässiga vämjelsen. Annars
blir det bara en dimma av ord.

Ta till exempel det här med
”grundläggande svenska värde-
ringar”. Sådana måste vi ”tydligt
kommunicera”, förklarar de tre
moderaterna, ”till människor
som kommer hit”. Men exakt
vad är det för värderingar som
höjer svenskar, utan ursprung i
andra länder, ovan den homo-

gena massan invandrare? Att de
hjälper skrikande barn eller inte
dödar människor i onödan? Att
de tar av sig skorna när de kom-
mer hem eller tittar sig för innan
de korsar gatan?

ATT UTGÅ FRÅN att en stor, odefini-
erad grupp människor inte delar
vissa ”grundläggande värdering-
ar” – vilka de nu är – bara för att
de kommer till Sverige utifrån,
är ingenting annat än rasism
svart på vitt.

Eller se på det så här: om det
nu skulle komma hit människor
som inte delar Billströms person-
liga värderingar, vilka demokra-
tiska rättigheter har han och
regeringen att ställa krav på att
de ska efterapa dem? Hört talas

om yttrandefrihet?
Varför inte börja
med att sopa fram-
för den egna mat-
tan och slänga ut
alla svenskar som
är homofober,
sexister eller män-
niskor som helt
enkelt inte kollar sig
för när de går över gatan? Av
debattartikelns svepande formu-
leringar kan man möjligen uttyda
att ”grundläggande svenska vär-
deringar” är arbete och egen för-
sörjning. Jag undrar om migra-
tionsministern någonsin tagit del
av de spaltmetrar och rapporter
som visar på svårigheterna för
människor med utländska namn
att få arbeten som de är utbildade

till, svårigheter
som per definition
uppställs av ”sven-
skar”. Men som
Olle Svenning kon-
staterar i söndagens
Aftonbladet är rege-
ringen inte ute efter
att invandrade män-
niskor ska kunna för-

verkliga sig själva genom värdiga
yrken, utan efter att de ska vara
svenskarnas löneslavar i diverse
lågstatusjobb.

Precis som palestiniern jag
känner som städar Täby cen-
trum. På de golven går, misstän-
ker jag, familjen Reinfeldt runt
och shoppar.

SHORA ESMAILIAN

shora.esmailina@arbetaren.se
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