
Kriget mot
mänskliga
rättigheter 

I ”ZENIT, ETT NAMN MED ANOR” (se Arbetaren
Zenit 1–2/2009) beskriver Josephine Aske-
gård och Rikard Warlenius syndikalismens
efterkrigshistoria, men inte som något att
vara stolt över. De ignorerar det faktum att
syndikalismen inte bara är en fackförening
eller en ideologi – utan också en pionjärrö-
relse som tagit strid i många politiska frågor. 

Författarna beskriver 1950-talet som att
det stod en konflikt mellan tidigare fokuse-
ring på arbetarkamp ocn en nyordning mot
sociala och kulturella områden. I själva ver-
ket stod nyordnarna på centrala punkter för
att snäva in tidigare agenda, genom att till
exempel förråda kampen på väsentliga
områden som till exempel antimilitarism.
Mot sig hade de ungsyndikalister med ett
program som i hög grad kan ses som före-
gångare till våra dagars globala rättviserö-
relse. Askegård och Warlenius talar sedan
om 1960-talet i termer av att syndikalisterna
hamnade helt snett i Vietnamfrågan. Detta i
kraft av att nyordningen inneburit att man
ersatte klasskamp med kamp mot ”statstota-
lismen” med Sovjetunionen som främsta
fiende och USA som försvarare i kampen
mot sovjetiskt maktspriding. Men hur kan
det då komma sig att den rörelse som försåg
FNL-rörelsen med flest militanta och strids-
vana gatuaktivister hade syndikalismen att
tacka sitt genomslag? När historieskrivning-
en når 1970-talet blir det än värre. Här
framställs vänsterpartiet som det främsta
uttrycket för att föra nyvänsterns idéer
vidare. En nyvänster där syndikalister hade
varit mycket delaktiga genom utgivningen
av Zenit och SAC:s generalsekreterare Her-
bert Anckers kamp för att värna om syndika-

lismen som del i en bredare radikal rörelse,
mot journalistiska nyordnare på Arbetaren.  

ENLIGT FNL-RÖRELSENS egen historieskrivning
kom dess mest militanta aktivister från den
så kallade Världsmedborgarrörelsen, som i
Sverige fick en mer allmänpolitisk inriktning
mot global rättvisa än i andra länder då den
startade i slutet av 1940-talet. Världsmed-
borgarrörelsen kunde vid denna tid förlita

sig på syndikalister i hela landet som stod för
övernattning och praktiskt hjälp åt cyklande
agitatorer. I en tid av samförståndsanda och
bristande aktivism lyckades denna rörelse år
1949 provocera polisen så pass mycket att
tusen Karlskronasoldater hotade storma
polishuset för att frita rörelsens aktivister.
Militärpolis fick kallas ut för att lugna ner
situationen. Det som upprörde soldaterna
var att polisen frihetsberövat två aktivister
från Världsmedborgarrörelsen som agiterat
för vapenvägran och mot världssvälten.
Initiativtagare till Världsmedborgarrörelsen
var ingen mindre än ungsyndikalisten Inge
Oskarsson. Tillsammans med andra lyckades
han hålla liv i rörelsen tills ett nytt uppsving
kunde börja med en direkt aktion 1957, då

Det är värdefullt att Arbetaren åter lanserar ett tidnings-
projekt i mer teoretisk anda och knyter an till 1950-talets
pionjärinsatser. Men varför förminska syndikalismens historia
och framställa rörelsen som en sidofigur till den övriga
vänstern? frågar Tord Björk i en debattartikel. 
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LÄNGE KÄNDES DET som att den aldrig skulle komma,
George W Bush sista dag vid makten. ”Historiens värste
president”, säger tidningsrubrikerna och det finns en
del att välja på i denna katastrofkompott: klimatförne-

kelse, indraget bistånd till reproduktiv hälsa
och inte minst ett par oavslutade krig. Men
värst är kanske den framgångsrika kampan-
jen mot internationell rätt och grundläg-
gande mänskliga rättigheter. Det är trots allt
skillnad på den olagliga tortyr som sedan
länge pågått bakom stängda dörrar, och tor-
tyr som accepterad och offentlig praktik.
Enligt bland annat Thomas Hammarberg,

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter,
har både Pentagon och Vita huset godkänt förhörsme-
toder som räknas som tortyr. Inom ”kriget mot terroris-
men” har hundratals människor fängslats utan ankla-
gelse och suttit inlåsta månad efter månad utan åtal
och rättegång. Om de haft tur, på ett Guantánamo med
viss insyn. Om de haft otur, bara ”försvunna” för alltid.  

Sverige har heller inte gjort upp med avvisningen av
Ahmed Agiza och Mohammed Al Zery till Egypten,
Säpos förhör i Etiopien eller terroriststämplingen av
somaliasvenskarna. Ny information pekar på att såväl
dåvarande statsministern som justitieminister Bodström
hade kunskap om avvisningen från Bromma, även om
Göran Persson ”har en annan minnesbild”. Visst har det
länge verkat misstänkt bekvämt att lägga hela skulden
– för en av våra värsta internationella skandaler – på en
mördad kollega. Men när bevisen för detta nu kommer,
kommer också ett rent fysiskt illamående.  
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”Både Pentagon
och Vita huset har
godkänt förhörs-
metoder som räknas
som tortyr.” 
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Det ointressanta
”drevet” mot Liza
Marklund. Kan vi
byta samtals-
ämne snart?
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Tord Björk
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Förlegad noja
“Släpp inte in kommunisterna!” dundrade
Jan Björklund i riksdagsdebatten. Antingen
har han missat att det kalla kriget tog slut
för 20 år sen eller också handlar kommunist-
nojan om en slags yrkesskada. Det är bara
en tidsfråga innan Björklund hamnar i
Madame Tussauds vaxkabinett som en unik
reinkarnerad upplaga av senator McCarthy.

Peter Berg von Linde

Sorglig centralstyrning 
Liv Marend i SAC:s arbetsutskott menar (i
Arbetaren 3/2008) att omröstningen, som
innebar uteslutning av tre LS, har varit svår
då det handlat om att sammanställa en stor
mängd information från olika sidor av kon-
flikten.

Detta borde varit ett klart argument för
att tillmötesgå de elva LS som varit kritiska
mot omröstningen. Dessutom borde tiden
för omröstningen ha varit mycket lång så
att mindre aktiva medlemmar haft en rimlig
chans att sätta sig in i den komplexa sakfrå-
gan. I stället var tiden så kort att vi inte ens
fått chansen att debattera den i medlemsor-
ganet Syndikalisten.

Jag är inte mycket för konspirationsteori-
er, men den här omröstningen stinker. Jag
misstänker starkt att brådskan kommer sig
av att man velat bli av med såväl en obe-
kväm fråga som obekväma LS innan höstens
kongress. Under min tid i CK/AU impone-
rades jag av SAC:s stadgar som suveränt såg
till att beslutsnivån låg hos medlemmarna.
Men om man tänjer på stadgarna lite efter

Debatten fortsätter på nätet
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.  

VECKANS DEBATTÖR:

Jan Björklund dundrar vidare.
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