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Efterdebatten till European Social Forum har handlat
om två saker. Dels varför pressen beter sig som blodtörs-
tiga hundar och inte bryr sig om de stora ämnen som
faktiskt avhandlas när 15 000 aktivister för en bättre
värld träffas på de nordliga breddgraderna. Dels varför
våldet uppstår och hur det ska mötas.

Det är viktiga debatter. Men resten av världen har
varit upptagna med att diskutera finanskrisen. Kvälls-
pressen berättar om kungens förlorade tio miljoner.
Ekonomi-tv struntar i att tilltron rasar i takt med börsen
och ger förment goda råd om hur den lille spararen ska
hantera krisen. Affärstidningarna sysslar med självspäk-
ning av den masochistiska skolan. Alltmedan ifrågasät-
tandet stannar på kultursidorna.

Hur hänger det ihop? Jo. Gör tankexperimentet att ESF
faktiskt behandlades som den storhändelse det är. Tänk
er att de intellektuella världsstjärnorna i Malmö hade
fått den tid de förtjänar i det svenska offentliga samta-
let. Då hade inte minst herrarna Michael Hardt och
Antonio Negri blivit allmängods. Deras tes, som de dri-
ver i Imperiet och Multituden, är att det internationella
kapitalet inte längre lyder under några nationella lagar
eller verkar på ett bestämt territorium. Den ekonomiska
makten svävar fritt och kan inte längre begränsas av
den hopplöst förlegade politiska makten. Det enda
motmedel som finns är de globala rörelser som finner
sin rätt på forum som det i Malmö.

En och annan tv-tittare eller tidningsläsare skulle, om
vårt experiment varit verklighet, sannolikt blivit en
aning förvirrade. Inte för att Hardt och Negris tes på

något sätt är ny. Den har ju förföljt det politiska samta-
let sedan Feldts dagar. Det var med argument om omöj-
ligheten att reglera kapitalet som 1980- och 90-talens
stora avregleringshysteri gjordes möjlig. Enda egentliga
skillnaden är väl att argumenten då kom från höger.

Efter att kapitalmarknaderna avreglerats, Riksbanken
slitit sig fri och den politiska äventyrslystnaden drivit
upp räntorna till 500 procent så togs plötsligt analysen
om politikens impotens över av vänstern. När världs-
läget skulle förklaras var det omöjligt att blunda för att
de multinationella företagen hade omsättningar mot-
svarande ett par–tre statsbudgetar. Snart togs det som
intäkt för att företagen inte alls var multi-, utan anatio-
nella.

Vid ett seminarium på Södra teatern i Stockholm 
nyligen släppte Tankekraft förlag en antologi om vår
”postpolitiska” samtid. På scen satt idel debattörer och
ojade sig över hur pengarna inte längre lyder under
demokratin. I publiken satt jag med en folkhögskole-
klass i praktisk demokrati. De använde dagarna till att
ringa myndigheter, arrangera demonstrationer och skäl-
la ut nämndemän. Deras samtid var i högsta grad poli-
tisk. Men mötet med vänsterns analytiker blev mötet
med den trötta defaitismen.

Förvirringen inför Hardt, Negri och postpolitiken hand-
lar om kontrasten mot de egna upplevelserna. Medan
ESF-profeterna ser ett kapital befriat från gravitationens
territoriella regler, politikens kraft och demokratins
landvinningar, knäböjer kapitalets profeter inför demo-

kratins tjänare och ber om hjälp. I USA socialiseras
bankväsendet av en av landets nyliberala apologeter, 
i Sverige ska 36 miljarder skattekronor hålla liv i låne-
hajarnas respiratorer.

När den råa girigheten inte längre kan ge vind i seg-
len, blåsa upp börskurserna, kräver skeppet någon som
ror. Vid minsta krusning på ytan måste kapitalets fartyg
be om hjälp från solidariska skattebetalare. Frågan är
därför inte om kapitalet kan tyglas, och inte heller hur,
utan bara hur länge rorsmännen tänker belöna de som
har bedragit dem med sin solidaritet. Mitt svar är att
det fortsätter så länge avståndet är större mellan vän-
stern och verkligheten än mellan staten och kapitalet.

Vänstern och verkligheten
”Medan ESF-profeterna ser ett
kapital befriat från politikens
kraft, knäböjer kapitalets 
profeter inför demokratins 
tjänare”.
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Den 7 oktober var det sju år
sedan USA med flera länder
attackerade Afghanistan och till-
sammans med en allians av
inhemska krigsherrar störtade
landets talibanregering.  Taliba-
nerna påstods härbärgera al
Qaida-ledaren Osama bin Ladin,
skyldig till 11 september-attenta-
ten i New York och Washington
2001. Den 7 december gav tali-
banerna upp sitt sista fäste i Kan-
dahar – dock utan att vare sig bin
Ladin eller talibanledaren Mulla
Omar kunde tillfångatas.

Den 22 december utsågs
Hamid Karzai till ledare över en
interimregering, senare valdes
han till landets president. Den
Nato-ledda fredsstyrkan Isaf ska
garantera Afghanistans säkerhet,
men trots 70 000 utländska sol-
dater på plats har talibanerna
återvunnit i militär styrka och
säkerhetsläget är nu det farligas-
te sedan 2001 med ständiga
attacker, självmordsbombningar
och kidnappningar. Till råga på
allt drabbades 1,5 miljoner

afghaner av svår torka i somras.
Antalet civila som skadas och

dödas har ökat på senare år.
Nyligen publicerade Human
Rights Watch en rapport om att
antalet civila döda till följd av
luftattacker från Nato-plan tre-
dubblades från 2006 till 2007.

Befälhavaren för Storbritan-
niens trupper i Afghanistan,
Mark Carleton-Smith, sade förra
veckan att han hoppas på freds-
samtal med Talibanerna.

– Vi kommer inte att vinna
det här kriget. Det handlar om
att reducera det till ett uppror på
hanterbar nivå som inte är ett
strategiskt hot och kan skötas av
den afghanska armén.

Uttalandet gjorde landets för-
svarsminister Abdul Rahim War-
dak besviken, enligt Reuters,
eftersom ”regeringens främsta
målsättning är att vinna detta
terrorkrig”.

RIKARD WARLENIUS

VAD HÄNDER…
… med kriget i Afghanistan?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.

NEJ!JA!
En debatt om mansrollen
efter Pittstim.

Förseningskassan tror att en
mångmiljonsatsning på reklam
är viktigare än att betala ut 
försäkringar i tid.

Vi måste våga bryta oss loss från det personliga och det ständi-
ga jämförandet med kvinnornas situation. Vi män är en grupp i
samhället som måste våga teoretisera, generalisera, bygga

modeller: ha ambitioner för vårt släkte, inte för att kvinnor behöver det,
utan för att vi behöver det.

ur inlägget Ett pittstim är inte nog av Svante Tidholm
”
XX-bloggen
om Pittstim och modet att teoretisera

Politikerna verkade i och för sig aningen chockade till en bör-
jan, men kom sedan snabbt in i de gamla trygga hjulspår som
kallas business as usual. Centerpartiets Roger Tiefensee återkom

om och om igen till vilka fantastiska affärsmöjligheter detta innebär för
svenska företag. Moderaternas Björn Hamilton tyckte vi hade en för
negativ inställning till flyg, att vi borde satsa på flyget i stället för att
göra det dyrare. Och däremellan en massa tom retorik om hur viktigt det
är med klimatfrågan och att vi måste hjälpa de fattiga.

Att ens föreställa sig den omställningen av samhället som kommer att
vara nödvändig för att minska utsläppen med långt över 122 procent
verkar tyvärr vara bortom de deltagande politikernas förmåga.

ur inlägget 122 procent till 2020 av David Jonstad

”
Arbetarens klimatblogg
om politikers förkärlek för business as usual
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Ett afghanskt
flyktingbarn
utanför den
tillfälliga
bostaden i
ett flykting-
läger i Kabul.
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