
Folkmord
eller försvar? 

DET ÄR SORGLIGT att se hur stenar kastas i
Rosengård och Husby när de samhällspro-
blem som upproret riktar sig mot finns långt
därifrån – i Örgryte, Limhamn och Djurs-
holm. 

När något brinner finns alltid ett fåtal som
pekar på att gnistan ligger i djupa sam-
hällsproblem, oavsett vem som tände på.
Men vem vågar på allvar ställa sig på deras
sida och kräva samhällets resurser åter? 
Vi hoppas att 2009 blir året då politiska

partier återgår till att driva en egen politik,
till att representera ett specifikt intresse i
stället för att söka sig till den mittersta mit-
ten.  När vänsterpartiet först nekar till att
delta i en regering vars själva utgångspunkt
är nyliberala ekonomiska dogmer så blir det
förödande när de sedan ändå sätter sig i ett
sådant samarbete. För vad innebär det till
slut? Att det inte finns ett enda parti i den
svenska parlamentarismen som aktivt mot-
sätter sig en nyliberal politik. Att det bara
finns partier som säger sig representera poli-
tikens vänstra sida, dess gröna sida eller dess
kvinnosida. ”Vi ska vara inom men emot”
säger de till sitt försvar, men om det finns
något som historien visar så är det vad som
händer med vänsterpartier som är med och
”kritiskt” driver högerpolitik – de försvinner.
Med all rätt, bör kanske tilläggas – det är
svårt att demonstrera mot sig själv.

HOS DEN ”MER REALISTISKA” delen av arbetar-
rörelsen är problemet en slags närsynthet.
De strävar alltid efter att utgå från de krav
som drivs av de närmaste medlemmarna,
fackklubben eller partiföreningen och på det
sättet så blir kraven alltid kring en liten för-

ändring av det som redan är. I ljuset av de
senaste tjugofem årens enorma högervrid-
ning hamnar de så långt in på den nylibera-
la planhalvan att det blir mycket svårt att
skilja dem från motståndarens. Det går inte
att bygga en egen vision med det andra
lagets klossar. Låt därför 2009 bli året då
”förnyelse” inte är samma sak som höger-

vridning. Vi är trötta på New Labour och
signalord – det är inte paketeringen det är fel
på, det är innehållet. 

Motsvarande problem på den ”mer radi-
kala” sidan av arbetarrörelsen är tron på
att man sitter på en heltäckande plan.
Man ska formulera ett antal krav som kan
mobilisera stora massor exempelvis för
ett klassiskt socialdemokratiskt försvar för
hög välfärd i utbyte mot hög produkti-
vitet. När massorna sedan är mobiliserade
ska man kunna använda den kraften för
att också driva andra krav, vilket blir en
slags bisarr trotskism från ovan. 
Tänk er situationen där Wanja Lundby-

Wedin fått ut LO:s miljoner på gatorna i
protest mot Lissabonfördraget och då går
fram till mikrofonen för att förklara att ”nu
när ni ändå är här tänkte vi passa på att driva
några andra krav som jag har formulerat”. 

Låt 2009 bli året då ”förnyelse” inte är samma sak som
högervridning och då samhälleliga motsättningar faktiskt 
får ta plats och organiseras på ett kollektivt plan. Det skriver
Petter Nilsson för Tankesmedjan Konflikt i en debattartikel
inför det nya året.  
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NI HAR SÄKERT också fått hans sms. ”Vi vasser i død, blod
och amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jag har aldri
oppleve noe så fryktelig. Nå hører vi tanks.” Medan
läkaren Mads Gilbert vittnar om hur landremsan vid
Medelhavet börjar likna ett dödsrike kan den som följer

den svenska debatten få för sig att år noll
för konflikten i Palestina-Israel var Hamas
raketbeskjutning i december 2008. 
I stället för att räkna med årtionden av
ockupation, fördrivning och förnedring av
det palestinska folket. 

NYHETSSAJTEN NEWSMILL domineras just nu
av Gaza, där Pierre Schori gått in och
krävt en internationell fredsstyrka medan
liberaler som Fredrick Federley och Carl
Svanberg fokuserar på Israels ”rätt till
självförsvar”. Svanberg skriver att ”ansva-

ret för samtliga offer, civila eller inte” ligger på palesti-
nierna och att Israel inte bör ”ägna sig åt någon form
av ’återhållsamhet’”. 

Den till Arbetaren knutne författaren och journalisten
Andreas Malm skriver att det i ”Israels aggressionskrig
mot Gaza ännu inte [finns] ett fullskaligt folkmord, men
väl folkmordstendenser”. Här aktualiseras också vän-
sterns komplicerade förhållande till grupper som Hamas.
Malm talar om ”en nationell befrielserörelse” vars stöd
från Iran kan liknas vid det som den iranska regimen
erbjöd den bosniska regeringen under belägringen av
Sarajevo. 

Skribenten David Munck håller med om omvärlden
måste fördöma Israels attacker, men tillägger att Malms
parallell till Bosnien haltar: ”I det bosniska motståndet
[fanns] aldrig någonsin en tanke på att Serbien inte skul-
le få fortsätta att existera som stat”, medan Hamas har
”en klart uttalad avsikt att ta bort Israel från kartan”. 

NÄR VI NU SKRIVER 2009 håller du en ny tidning i din
hand. I Arbetaren Zenit får debatten större plats, vilket
innebär fler möjligheter till replikskiften och diskussion.
Så hör av er till Zenit med era upprop, utspel och
utbrott!  

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Den som följer den
svenska debatten kan
få för sig att år noll
för konflikten i Pales-
tina-Israel var Hamas
raketbeskjutning i
december 2008.”

AV

PÅ
Europa och 
Centralasien 
snart fritt från
dödsstraffet, bara
Vitryssland kvar.  

Nästan allt annat.
Gaza, klimatkris,
massvarsel och
dessutom rekord-
mycket sexistisk
reklam under
2008.  
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Veckans debattör:

Öppet brev 
till Carl Bildt
Du kan göra skillnad! Fördöm Israels utdrag-
na massaker på civilbefolkningen i Gaza.
Lägg ner de dubbla måttstockarna – inter-
nationell lag måste även gälla ockupations-
makten Israel. Utsätt Israel för påtryckningar
och tillämpa samma principer som mot
andra stater. Bryt blockaden av Gaza –
mänskliga rättigheter omfattar även palesti-
nierna.

Israels och USA:s budskap till Gaza är:
Låter ni er inte ockuperas, så belägrar vi er
och bygger murar. Vid minsta motstånd sväl-
ter vi ut er. Går ni inte ned på knä tar vi
ifrån er all säkerhet, frihet och trygghet. 
Vi börjar med att beröva er vatten och el. 
Vi håller er i ett strupgrepp och släpper
endast in den mat och de mediciner som
precis håller er vid liv. Vi utsätter er för 
ett urskillningslöst våld med världens femte 
största vapenmakt. Ni är helt i vårt våld. 
Vi beskjuter era sjukhus och skolor med värl-
dens mest avancerade vapen, bombar era

bostadsområden och flyktingläger, demole-
rar era åkrar och marknader med bulldozrar.
Vi gör detta i vågor tills ni kapitulerar, gett
upp era rättigheter och accepterat oss som
herrefolk. 

Carl Bildt, sluta frånsäga dig ditt ansvar
genom att vänta på USA. Du kan som Sveri-
ges utrikesminister välja att ge palestinierna

Utsätt Israel för påtryckningar för att 
minska Gazabornas lidande! skriver Sami
Makboul och Salam Abuiseifan.
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