
I framtiden kommer vi nog att
hylla de som på ett sunt sätt

handlat för att påtala klimatproble-
men, som vi hyllar de som kämpade för
drägliga villkor för arbetarna. Det är
alltid lätt att i samtiden fördöma
aktioner när vi inte ser helheten, men
antagligen kommer historiker om
50–100 år att fundera kring varför inte
fler människor aktivt handlade.

Johan Nyström om
Klimataktivister dömda
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Att dricka mjölk är en fin gam-
mal svensk tradition och det

ska vi givetvis bevara. Bara för att 80
procent av världens folk inte tål mjölk
så betyder väl inte det att vi svenskar
ska sluta dricka mjölk bara för det,
eller hur?

De som inte tål mjölk blir väl inte
sjuka av den bara för att vi som tål
mjölk dricker den eller hur?

Marknadsliberalen om
Att vara vit mans mjölk

Faran i det
postpolitiska 

”SLÄNG UT VÅLDSVÄNSTERN” uppmanade
Håkan A Bengtsson på Dagens Arena i fre-
dags, mot bakgrund av Stoppa matchen-
demonstrationen i Malmö för en tid sedan.
Autonomerna anses förstöra för alla andra
och spelar högern i händerna. Han är inte
ensam. ”En sak kan jag lova – om en svart-
klädd ’svenne’ med schal över näsan visar sig
på en kommande Palestinademonstration
vågar jag inte garantera att mina palestinska
vänner håller sig lika lugna som de gjorde i
Malmö”, skriver till exempel Per Gahrton
på debattsidan Newsmill, medan SSU-ordfö-
rande Jytte Guteland tycker att ”Demokra-
tiska organisationer som S, V, MP och deras
ungdomsförbund måste ta i hand på att inte
släppa in Afa eller andra våldsverkare i
demonstrationstågen” (Svenska Dagbladet
den 9 mars).

Att man i stridens hetta kan haspla ur sig
allt möjligt må kanske vara förlåtet. Liksom
att opinionsberoende politiker, säkert helt
uppriktigt, tvår sina händer. Men av en intel-
lektuell som Håkan A Bengtsson, som haft
tid att tänka efter, borde man kunna begära
mer än upprörda utrop som inte löser
någonting. Jag skulle välkomna en realistisk
diskussion om vad som bör och kan göras.

För att vi ska slippa en missriktad debatt
om att jag skulle försvara skärmytslingen
i Malmö eller något åt det hållet, så delar
jag den kritik som framförts: Att, i stort
sett, oprovocerat angripa polisen och där-
igenom sätta tusentals demonstranter i
fara är hänsynslöst och oacceptabelt. Det
skrämmer bort folk från framtida demon-

strationer. Det stjäl även medieljus från
de viktiga budskap demonstrationen ville
föra fram. Därför måste den typen av
utbrott stoppas. Frågan är bara hur.

DET ENDA SVAR som Håkan A Bengtsson läg-
ger fram är att ”Om de ansvariga inte kan
garantera att det kommer gå fredligt tillväga
borde demonstrationer i framtiden ställas in
eller organiseras på ett annat sätt”. Eftersom

några sådana garantier aldrig kommer att
kunna utställas, återstår för vänstern att helt
sluta demonstrera. Det kan väl knappast vara
någon lösning? Nej, jag har ännu inte sett en
enda praktiskt genomförbar idé från dem
som kräver utslängning. Vore det till exem-
pel möjligt för demonstrationsvakter att
avvisa demonstranter redan innan orolighe-
ter har uppstått? Vilka ska man i så fall välja
och på vilka grunder? Klädsel? Vad gör man
sedan om de vägrar att gå sin väg? Tar till
hot och våld, som Per Gahrton antyder? Då
bryter man inte bara själv mot lagen, utan
man riskerar också att ta initiativ till ett bråk
som kanske inte annars skulle ha ägt rum.

Kraven på att ”slänga ut våldsvänstern” från demonstrationer
handlar mest om att framställa sig själv i god moralisk och
politisk dager.  Den realistiska vägen framåt stavas inkludering
och dialog, skriver Petter Larsson, politisk redaktör för
tidningen Efter Arbetet. 
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FIRAR DET POSTPOLITISKA samhället sin slutgiltiga seger?
Det viktiga för både regering och opposition verkar
numera inte vara politikens innehåll, utan att visa upp
en handlingskraftig allians. Detta blev uppenbart inte

minst i den aktuella tävlingen om energi-
och klimatuppgörelser. Frågan är alltså
inte vilka ideologiska principer som ska
styra samhället, utan vilka politiker som
är mest kompetenta att driva företaget
Sverige AB. Intern debatt är ett svaghets-
tecken, enigheten är allt. 

NÅGRA AV ER som läser det här anser kanske inte att det
parlamentariska systemet förtjänar denna uppmärksam-
het och att det verkliga politiska slaget står på annat
håll än i riksdag och regering. Visst finns det poänger
med ett sådant synsätt, men den som helt ignorerar
partipolitiken spelar ett farligt spel – inte minst med
tanke på det ljusskygga parti som riskerar att bryta ny
mark i valet 2010. En av de allvarligaste följderna av ett
postpolitiskt tillstånd, där de etablerade partierna har
format ett opolitiskt etablissemang utan tydliga mot-
sättningar mellan höger och vänster, har nämligen visat
sig vara framgångar för främlingsfientliga partier. Som,
likt Sverigedemokraterna, utmålar sig som det enda
riktiga alternativet och låtsas att samhällets verkliga
konflikt utgår från folkgrupper istället för till exempel
klass och kön. Att Sd utgör ett nytt konkret hot borde
vara tydligt även för den som sedan länge avfärdat den
parlamentariska demokratin. 

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Intern debatt är
ett svaghetstecken,
enigheten är allt.”
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Personfixeringen
i diskussionen
kring bonusutdel-
ningar. Var finns
systemkritiken?
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”

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

”

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