
eget godtycke och tar lätt på medlems-
demokratin så går det tydligen att central-
styra även SAC. Sorgligt.

Anders Syrén, Stockholms LS

Var är serierna? 
Lite tidigt att säga om det var lyckat att
dela upp Arbetaren i två tidningar. En kon-
kret förbättring är att jag och min sambo
kan ta varsin del hemma vid köksbordet,
mindre positivt är att ännu fler Arbetaren
kommer att ligga och drälla i bostaden. Rätt
schysst att ha tv-tablån på papper, den gör
tidningen användbar på ett annat sätt –
men kan ni inte klämma in den på bara ett
uppslag? En negativ överraskning var att
det inte fanns några serier i någon av tid-
ningarna – tillbaks med serierna! Vid en för-
sta skumläsning känns det inte som nån
större skillnad på innehållet, mest som en
ommöblering. Tack för en bra tidning! Jag
har prenumererat sen jag var tonåring och
vill gärna göra det tills jag dör.

David Nordström

Ny våg av antisemitism
I kölvattnet av den begripliga vreden över
Israels krigsbrott i Gaza ser vi en ny våg av
antisemitism: Hakkorset och burken med
texten ”zyklon B” utanför judiska försam-
lingen i Malmö. Brandattentaten mot judis-
ka församlingen i Helsingborg. Rai-sångaren
Cheb Khaled som uppmanar arabstaterna
att ”sluta leverera olja till judar”. Listan kan
göras lång och växer.

Det är nu det gäller att hålla rent. Judar,
judiska institutioner och företag med judis-
ka delägare kan aldrig som judar eller judis-
ka hållas ansvariga för Israels politik. Låt oss
vara oense om det kloka i Hamas strategier,
men överens om att antisemitism aldrig kan
vara en legitim position.

Jan Selling

Läget ser verkligen inte ljust ut
för vare sig en- eller tvåstats-

lösningen, så varför inte en nollstats-
lösning? Det skulle förstås kräva ett
avskaffande av kapitalismen och kräva
ett helt nytt sätt att reproducera vår
tillvaro, men det kanske ändå vore
något att satsa på nu när alla alterna-
tiv, inbegripet det att fortsätta som i
dag, ju åtminstone tycks vara lika stora
ickealternativ.”

Titorelli om
Lösningen är en stat av Rebecka Bohlin
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en spade överlämnades till slottsvakten för
att protestera mot militarismen. Snart blev
det aktioner för att smuggla ut franska
desertörer från kriget i Algeriet och sittstrej-
ker på gatorna mot värnplikt och kärnvapen.
Statens motreaktioner var ofta brutala. Den
etablerade fredsrörelsen såg också ned på
denna aktivism som en form av publikfrieri,
men veteranerna blev sedan föredömen när
Vietnamkampen drog igång långt senare. 

Det är som att Arbetarens journalister
inte är intresserade av syndikalismen som
rörelse utan vill vara del av en fin eta-
blerad vänster. Så reduceras 1960-talets
syndikalism till en rörelse på villovägar i
väster medan den övriga vänstern obe-
gripligt svänger från nyvänsterns idéer till
leninism. Denna beskrivning stämmer om
man menar att att vänstern består av
organisationer som anser att samhällets
huvudmotsättning står mellan arbete och
kapital. Den stämmer också om man
reducerar vänstern till akademiker eller
partibyggare.

MEN SYNDIKALISMENS MILITANS som vidareför-
des av Världsmedborgarrörelsen försvann
inte genom att vänstern över en natt blev
kappvändare och bytte ideologi från direkt-
demokratiska och frihetliga ideal till aukto-
ritär vänster. 1969 bildades Alternativ Stad
och året innan UBV–Latinamerikagrup-
perna som båda var en del av den globala
rättviserörelsen. Feminismen fick också ett
uppsving utan att hemfalla åt leninism. För
egen del minns jag min första direktaktion
under 1970-talets kamp mot kärnkraften, då
jag stod med en syndikalist vid min sida.

Men det räknas kanske inte eftersom anti-
kärnkraftsrörelsen inte var vänster och syn-
dikalismens aktivister tycks vara mindre
värda än dess ideologer – till och med i syn-
dikalisternas egen tidning. 

DEN DIREKTDEMOKRATISKA RÖRELSE som föddes
ur 1960-talet har inte minst syndikalisterna
att tacka för sin militans i en mängd politis-
ka frågor. Det är tragiskt om syndikalistiska
organisationer nu hellre vill beskriva sin his-

toria som en polarisering mellan rättrådig
arbetarklasskamp och urvattnad allmänpoli-
tik. Man kan här tillägga att Världsmedbor-
garrörelsens grundare Inge Oskarssons 80-
årsdag firades på Miljömagasinets redaktion
på Södermalm, långt från de anständiga vän-
sterhögborgarna på Sveavägen. Kanske är
det symptomatiskt för en syndikalism som
uppfattar sig som en töntig sidofigur inom
vänstern att förneka sin historia. 

debatt@arbetaren.se

Världsmedborgarrörelsen, med starka syndikalistiska kopplingar, var ett föredöme när
Vietnamkampen drog igång, skriver Tord Björk.

”

Insändare kan undertecknas med signatur, men uppge
alltid namn och adress. Vi förbehåller oss rätten att
förkorta inlägg. För att motverka mansdominans 
– kvinnor är särskilt välkomna att skriva!
Adress: insant@arbetaren.se

ATT VÅR ARTIKEL ”Zenit, ett namn
med anor” (se Arbetaren Zenit
1–2/2009) betonade ideologiska
aspekter beror inte på ointresse för
syndikalismen som rörelse, vilket
Tord Björk antyder. Det beror på
att studieföremålet, Zenit, främst
var en teoretisk tidskrift som age-
rade på en ideologisk nivå. För att
begripliggöra SAC:s reaktioner på
Zenit och ”den nya vänstern”
behövde vi även belysa SAC:s ”ny-
orientering”.

Samtidigt är det väl känt att ny-
orienteringen inte tilltalade alla
SAC-medlemmar. Inte heller kan
SAC ensamt sägas representera den
svenska frihetliga socialismens yviga
historia. Särskilt som traditionen
inte enbart – eller kanske ens främst
– har bevarats genom organisationer
utan som en slags rörelsepraktik som
inkluderar basorganisering, utom-
parlamentariska mobiliseringar, dir-
ekt aktion. Denna praktik inspire-
rade uppenbarligen den tidiga
Vietnamrörelsen. Tord Björk visar i
sitt inlägg att syndikalismens särdrag
inte bara överlevde utan direkt inspi-
rerade 1960-talets nya sociala rör-
elser – men detta trots, snarare än
tack vare, SAC:s attityd.

VI SKULLE DOCK INTE uttrycka oss så
förklenande om förnyarna som
Björk gör. Exempelvis måste Rüdi-
gers och Uisks antikommunism ses i
ljuset av att de själva fick ducka för
kommunisters kulor. SAC:s nyorien-
tering var begriplig men blev delvis
obsolet under 1960-talets radikalise-
ring. Trots detta överlevde syndika-
lismen – vi tackar Tord för den
påminnelsen.

Rikard Warlenius
Josephine Askegård

REPLIK:

Syndikalismen
överlevde – tack
för påminnelsen

Serierna har inte försvunnit. I nr 1–2 utgick
serien till förmån för energiquizet som upp-
tog hela sidan. Nu rullar den dock på som
vanligt. Läs Nanna Johanssons ”Saker som
saknas” på sidan 15. 
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