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Andreas Malm

Fyra år från 1933
DET SÄGS ATT det här är ett nytt 1929. Om det vet vi
ännu ingenting säkert. 1930-talets depression var den
djupaste avgrund kapitalismen någonsin fallit ned i;
många avsatser återstår innan vi närmar oss samma
botten. Men om detta är ett nytt 1929 så är det bara
fyra år kvar till 1933.

Bättre men inte bra
Miljöpartiets extrakongress den gångna helgen beslutade om att höja kraven på utsläppsminskningar i EU
från 40 till 80 procent år 2020. Det låter fantastiskt
men inkluderar även åtgärder i andra länder; räknar
man så vill vi påminna om att SEI, med stöd av bland
annat Svenska kyrkan, menar att de svenska utsläppen
av växthusgaser bör minska med 122 procent till 2020.
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”Kungen är en
ulv i fårakläder”
Carl-Gustafs uttalanden om att
minska vargstammen fick Gudrun
Schyman, styrelseledamot i Republikanska föreningen, att vitsa till det.
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Och verkligen: fascism råder det ingen brist på i
2008 års Europa. Inte någon gång sedan andra
världskrigets slut har fascismen utövat så stor politisk makt som i dag.

Land efter land ruttnar i mörkret. I Italien ackompanjerades fascisternas valseger av ”Il Duce, Il Duce”jubel och svastika-ﬂaggor till landslagets fotbollsmatcher, följda av en våg av färskt gatuvåld mot människor
identiﬁerade som invandrare, som när en senegalesisk
man som sålde handväskor på en marknad i Milano
slogs sönder med basebollträn av män som skrek att
han ”stjäl italienarnas arbete”.
Stjäl italienarnas arbete.
”Invandrarna har blivit ﬁenden. Med en ekonomisk
kris under uppsegling har Italien funnit en syndabock
att skylla på”, varnade i helgen Italiens enda svarta parlamentsledamot, Jean-Léonard Touadi.
I ÖSTERRIKE FÖLJDES fascisternas valseger av att Jörg
Haider dog i en bilolycka, men det mest konkreta
resultatet hittills tycks vara att nationen slutit sig som
en man i sorgen. Statsbegravningen var ett makabert
skådespel. Soldater med stora runda hjälmar som hämtade ur någon skyttegrav från tidigt 1900-tal marscherade dystert intill blonda alpﬂickor i äppelkäcka klänningar. Haiders död jämförs i den österriska nationalsorgen med den efter Lady Di, med elfte september.

Så folkligt älskad har denne fascistledare blivit, till
vars meriter hör totalförbud mot minareter och
moskéer i Kärnten och ett speciellt ”sonderlager”
för gamla, sjuka och ”kriminella” asylsökande högt
uppe på ett isolerat berg.

På Haiders begravning syntes även Frankrikes Le
Pen, Belgiens Dewinter, Schweiz Blocher bland skinnskallarna, SS-veteranerna och de välklädda männen i
Prada-glasögon. Var och en av dem leder ett fascistparti med stabilt stöd i väljarkåren. Över hela Västeuropa har under de senaste åren hela skikt av den vita
arbetarklass som en gång var socialismens bas gått förlorad till fascismen: en politisk katastrof som söker sin
motsvarighet sedan 1930-talet.
Vad värre är ﬁnns det en faktor som inte är på plats
i jämförelsen: en revolutionär vänster med massförankring. Socialdemokratin talar om att stoppa invandringen i Storbritannien, om att ställa hårdare krav på
ﬂyktingar i Sverige, om att sätta dit muslimer i Danmark. Den bedriver valfångaropportunism som enbart
tjänar till att legitimera fascisternas dagordning. Bristen på insikt om det fascistiska hotet är slående i den
etablerade arbetarrörelsen, och den revolutionära… ja,
ﬁnns den över huvud taget?
KANSKE FINNS DET trots allt hopp. När 40 000 människor
med sina bara händer stoppade Europas fascister från
att hålla sitt stora ”antiislam”-möte i Köln härom veckan var det en första masseger; på samma sätt omringade 500 demonstranter helgens sverigedemokratiska
torgmöte i Malmö och dränkte hatet i sina bara röster.

Köln och Malmö visar vägen. Om vi ska ta oss ur
den här krisen med hedern i behåll krävs vaksamhet, stridbarhet, antifascistisk massaktion. Ingen har
någonsin utfört det arbetet åt oss.

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 43 2008.

Sällsynt dålig tajming
TEMPERATUREN HAR HÖJTS ordentligt i den inri-

kespolitiska debatten. Men det tragiska är att det är
maktpolitiska utspel som har skapat turbulensen,
inte de viktiga politiska frågorna, som ﬁnanskrisen,
rekordvarslen och den kommande lågkonjunkturen. Nu om någonsin behövs offensiva inspel från
vänster för att mobilisera människors oro och
vrede över den oreglerade kapitalismen, nu om
någonsin ﬁnns möjligheter att förskjuta debatten åt
vänster. Precis just då fastnar arbetarrörelsen och
de gröna i ett meningslöst interntjabbel. Ohly hade
helt rätt i förra veckans partiledardebatt: ”Nu kan
borgerligheten luta sig tillbaka och njuta”.
Det mest oroväckande är dock: även om inrikespolitiken de senaste veckorna inte hade handlat om
vem som vill vara ihop med vem – hade vänsterpartierna haft något intressant att säga om den
värld som faller samman omkring oss? Tveksamt.
Sällan har den politiska debatten känt så passé och
illa tajmad som nu.
ETT EXEMPEL. När det börjar bli uppenbart för
de allra ﬂesta ekonomer – långt in i borgerligheten
– att staten behöver stimulera ekonomin och inte
kan spara sig ur krisen – vad gör s och mp? Startar
en debatt om hur viktigt det är med budgetdisciplin och utgiftstak! Och trots att vänsterpartiet har
haft fullständigt rätt i den frågan står de inte på
sig. Så gärna vill de få vara med i förhandlingarna
mellan s och mp att de inte ställer några politiska
krav alls.
Ett annat exempel. EU-domstolen håller på att
pulverisera den svenska arbetsmarknadsmodellen
genom domarna i Laval-, Viking-, Rüffert- och
Luxemburgmålen. Riksdagen har ett lysande tillfälle att sätta press på EU genom att skjuta upp
ratiﬁceringen av Lissabonfördraget. LO-kongressen ansåg i våras att ratiﬁceringen åtminstone bör
vänta tills efter att Claes Stråths utredning om

konsekvenserna av Lavaldomen för den svenska
modellen har presenterats. Men inte ens detta går
den socialdemokratiska riksdagsgruppen med på.
Riksdagen kommer att ratiﬁcera Lissabon den 20
november, Stråths utredning kommer den 15
december, och det larviga är att det är helt irrationellt. Det föreligger inte någon som helst brådska i
ärendet eftersom Irland har röstat nej.
ETT TREDJE EXEMPEL. Förmodligen handlade

utspelet om regeringssamverkan mellan s och mp
om att söka sig mot mitten – att hänga av vänsterpartiet och i stället öppna för en tredje partner på
andra sidan blockgränsen (läs fp). Men efter alliansens myspys i Varberg i början av veckan förefaller
detta högst osannolikt. De fyras gäng ska ta fram en
ny valplattform och tillsätta en rad nya arbetsgrupper för att forma en gemensam politik för framtiden. Alliansen bygger rent av upp en gemensam
infrastruktur, bestående av ett allianskontor, en
allianstidning, en allianssajt, en allianskommunikationsgrupp. Det ser mer och mer ut som om valalliansen håller på ombildas till ett enhetsparti.
Chansen för Mona, Peter och Maria att kunna
locka över Jan är därmed minimal. Bara en sverigedemokratisk vågmästarroll skulle kunna aktualisera
det – men de är väl inte så cyniska att de kalkylerar
med det?
ATT DÖMA AV de opinionsundersökningar som
har gjorts hittills – som dock är ett tunt material –
stärks tyvärr snarare moderaterna än vänsterpartiet
när de rödgröna bråkar.
I Dagens Arena funderar Per Wirtén över om
tabbarna rent av kan avgöra valet om två år: ”Nu
framstår Reinfeldt och Borg som de statsmän och
symboler för trygghet de inte är. Det kan bli vändpunkten de drömt om.”
RW

