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Nils Karlebys bok Socialismen inför
verkligheten kom ut redan på 1920-talet
och gav välfärdsstaten och funktionssocialismen en ideologisk ram.
Rasmus Landström har läst den igen,
och förvånas över att Karleby används
så sparsamt i dagens socialdemokrati.
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Återuppliva folkrörelsen även mellan
valrörelserna, och satsa på reformer
som verkligen ändrar något i stället
för att skruva i systemen. Det är
S-studenters ordförande Nasra Alis
recept för Socialdemokratin efter
valet i september.
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Göran Greider

Chefredaktör, debattör

Göran Greider är chefredaktör
för Dala-Demokraten, poet,
författare, journalist. Han har
varit verksam som politisk kommentator sedan slutet av 1980talet och kan i dag utan problem titulera sig som en av de
intressantaste och mest upp-

märksammade debattörerna.
	Han varvar sin tid mellan
Årsta i Stockholm och Borlänge
i Dalarna, där han också utvecklat sitt intresse för trädgårdsodling, vilket bland annat utmynnat i boken I trädgården
hörs andra ekon.
	Göran Greiders senaste

böcker är Populistiska manifestet, som han skrev tillsammans
med Åsa Linderborg, och Liten
bergspredikan för socialister.
Båda dessa recenserades i
Tiden.
	I det här numret skriver
Göran Greider om socialdemokratins framtid efter valet.

Kerstin Alnebratt

Rasmus Landström

Maja Stilling

Kerstin Alnebratt är regionchef för Sensus västra Sverige.
Kerstin Alnebratt har tidigare
bland annat varit föreståndare för det Nationella sekretariatet för genusforskning och
hade under 2017 regeringens
uppdrag att starta den nya
Jämställdhetsmyndigheten.
	Hon var också ordförande
för den stora valanalys Socialdemokraterna gjorde efter
valet 2014.
	I det här numret skriver hon
om valresultatet och vilken väg
Socialdemokraterna bör ta för
att återta initiativet.
– Denna gång krävs en valanalys med ett större och bredare uppdrag. Redan efter förra
valet sa vi att det inte räcker
med att gå igenom siffror och
kampanjmetoder. Det som
krävs är djuplodande analys
av hur progressiv politik kan
bedrivas i vår tid.

Rasmus Landström är 33 år
och bosatt i Stockholm med
fru och två barn. Han jobbar heltid som litteraturkritiker och
skriver bland annat för ETC,
Arbetet, Flamman och Arbetarbladet, med arbetarlitteratur
som specialområde.
Just nu är han föräldraledig
och växlar mellan att läsa Ivar
Lo och leta hus i Skaraborg.
	I det här numret skriver han
om Nils Karlebys bok Socialsmen
inför verkligheten.
– Karleby är, vid sidan av
Wigforss, den viktigaste socialdemokratiska tänkaren Sverige
har haft. Främst för att han har
teoretiserat välfärdsstaten
på ett sätt som ingen annan.
Välfärdsstaten är fortfarande
den högsta nivå som vänstern
lyckats bedriva progressiv politik på, och så kommer det nog
förbli för ett bra tag framöver,
skulle jag tro.

Maja Stilling sitter i Tidens
redaktionsråd och har tidigare
arbetat som utredare på Tankesmedjan Tiden. I dag arbetar
hon med opinions- och påverkansarbete på biståndsorganisationen We Effect. Hon har
studerat statsvetenskap i USA
och var anställd av Demokraterna under presidentvalet 2016.
Maja skriver om Demokraternas come back efter förlusten
i november 2016, och om den
interna splittringen inom det
demokratiska partiet inför det
stundande amerikanska mellanårsvalen.
– I USA håller primärvalssäsongen att gå mot sitt slut
och Demokraterna gör sig redo
inför slaget om Washington i
november. Inom det demokratiska partiet pågår en ideologisk dragkamp där progressiva
demokratiska socialister utmanar etablissemanget.
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ledare

Bubblor finns inte
bara på nätet
förra året vet
vi var socialdemokratins botten ligger.
Partiet tappade till 5,7 procent, från
drygt 25 procent i valet före.
Riktigt så illa är det inte i andra
länder. I Portugal, Storbritannien,
Norge och några andra länder är partiet fortfarande en stor, viktig politisk
kraft. Men det har gått nedåt nästan
överallt.
Mot den bakgrunden kunde det
förstås gått oändligt mycket sämre i
det svenska valet. Opinionsundersökningarna pekade på lägre stöd.
Debatten under fyra år har inte gått
partiets väg.
Så nu kan drygt 28 procent i stället
ses som en framgång. I valrörelsen
visade socialdemokratin sin styrka.
Spurten blev den bästa på decennier.
Debatten handlade om välfärden. Några
strategiska reformförslag landade väl
i opinionen. Man lyckades pressa Sverigedemokraterna på defensiven.
Men sett i ett längre perspektiv var
valet förstås ingen framgång. Hur skulle
det sämsta resultatet sedan rösträttens
genombrott kunna vara det?

Efter valet i Nederländerna

att det leder fel om
frågan som ställs nu är hur socialdemokratin åter ska bli ett parti runt 35–40
procent. Den som börjar analysera val-

Däremot tror jag
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resultatet och socialdemokratins fallande stöd i enkla siffror riskerar att
hamna i lösningar där huvudfokus
blir att anpassa politiken för att återvinna »väljargrupper«.
I dag är det långt mycket mer som
står på spel.
Människors partiidentifikation är
svagare i dag och deras skäl för att välja
ett parti mer varierande. Det var enklare
när människor klassröstade eftersom
de identifierade sig med sin klass, och
såg partierna som utlöpare av dessa
kollektiva intressen. Klassamhället
finns kvar, i viss mån är det till och med
tydligare i dag än för 20–30 år sedan,
men det är inte lika självklart att det
leder till den kollektiva mobilisering
som är nödvändig för att ett klassparti
ska kunna växa till socialdemokratins
forna nivåer.
Identitet 2018 är mer mångfacetterat och det måste ett politiskt parti
förhålla sig till.
Det betyder inte att det är omöjligt att nå
35–40 procent igen. Men frågan som
i första hand måste ställas handlar
snarare om hur socialdemokratin på
nytt ska bli ett parti för och bland
människor.
Detta har ett parti som Sverigedemokraterna förstått. Sakta med säkert har

de byggt en stark partiorganisation
och gjort allt för att ändra människors
världsbild, snarare än deras omedelbara politiska åsikter. De har ändrat
samhället, och på det viset steg för
steg ökat sitt inflytande över staten,
verktygslådan.
För ett parti som suttit vid makten
ofta är det enklare och mer logiskt att
gå direkt på verktygslådan. Om vi bara
skruvar lite här, ger högre statsbidrag
till kommunerna och skärper straffen
för de brott som det för tillfället skrivs
mycket om i medierna kommer folk
gilla oss!
På den punkten är det i princip
ingen skillnad på vår tid och den verklighet italienaren Antonio Gramsci
beskrev på 1930-talet. Han fängslades
av Mussolini och satt tio år i fängelse.
Från sin cell skrev han texter om förlusten. Hur var det möjligt att arbetarklassen valt fascismen i stället för
socialismen? Han konstaterade att det
handlade om att fascisterna vunnit
den kulturella hegemonin i samhället.
Människors attityder och förhållningssätt präglades av deras frågor och
deras perspektiv.
I dag går det inte att säga att de brunsvarta rörelserna tagit över hegemonin.
Det finns så oändligt starka motkrafter och en majoritet delar inte deras

Jesper Bengtsson
Chefredaktör för Tiden

världsbild. De flesta som bor i Sverige
är för ett öppet, tolerant och mångkulturellt samhälle. Men de brunsvarta har definitivt tagit kontroll
över agendan.

foto : johan resele

Ett första steg för

socialdemokratin
vore att lämna sina väl invanda, bekväma filterbubblor. I debatten talar
man ofta om filterbubblor på nätet.
Grupper, vänkretsar och samtal där
alla i princip är överens, bekräftar
varandra och bygger mentala och
värderingsbaserade murar mot andra
filterbubblor.
Men bubblorna finns inte bara på
nätet.
Gamla, etablerade organisationer
riskerar alltid att fastna i det inåtvända.
Mötena blir fler och fler. Kväll efter kväll
träffar man ungefär samma människor
som tycker ungefär som alla andra i
rummet. Inte helt och hållet förstås.
Det är högre till tak i de flesta partier
än många tycks tro. Men de som befinner sig i en sådan bubbla har helt
naturligt mycket lite tid att engagera
sig i andra bubblor.
I det läget uppstår lätt ett förhållningssätt som gör att de som finns i
rummet identifierar sig själva som ett
»vi«. Och så finns det en annan grupp
som kallas »väljarna«. Det är viktigt

att möta den där gruppen som kallas
väljarna, för att föra en dialog för att
ta reda på vad »dom« tycker och »föra
ut« partiets politik. Eller som någon
av Alliansens partiledare uttryckte
saken på valvakan: »Jag är så stolt
över alla i vårt parti som varit ute i
valrörelsen och mött väljarna i deras
verklighet.«
I DERAS verklighet alltså.
detta förhållningssätt är
ofrånkomligt när miljontals väljare ska
nås i en valrörelse. Jag inser också att
årets val på flera sätt var en succé för

Jag inser att

socialdemokratin som folkrörelse.
Alla dessa möten med människor
gjorde nytta.
Men en folkrörelse måste hela
tiden finnas där ute. Naturligt och
sömlöst, som en del av det omkringliggande samhället, inte som en tillfällig besökare.
Är arbetarrörelsen det i dag?
Mer än de flesta andra partier. Men
inte tillräckligt för att sätta dagordningen i de vardagliga samtalen och
påverka människors världsbild, så att
solidaritet, medmänsklighet och jämlikhet åter kan bli levande begrepp som
bottnar i människors uppfattning av
vad politik och politiskt engagemang
är för något.
En lösning vore kanske att strunta
i hälften av de interna mötena och använda tiden för att vara med i andra
föreningar, organisationer och gemenskaper. Det finns ett blomstrande civilsamhälle där ute. Det är där hegemonin skapas.
En annan väg vore att öppna de
egna organisationerna för människor
utifrån. Låta fler som kommer direkt
från andra erfarenheter få politiska
uppdrag. Lyssna på dem. Inse att de
har något att tillföra.
Kliv inte in i de där filterbubblorna
igen nu när valet är över.
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tecken i tiden

till riksdag, kommun och landsting på samma dag. Vi
går till valurnorna vart fjärde år (vart
femte år för Europaparlamentsvalet).
Det innebär att perioden mellan valen
i Sverige är längst bland alla demokratiska stater i världen.
	Att ha samtliga val på en och samma
dag är ovanligt. En konsekvens är att de
regionala och kommunala valen ofta hamnar i skymundan av
riksdagsvalet. Väljarna
får svårt att orientera
sig mellan lokala och
regionala partier och
politiker, för att göra
ett upplyst val vid urnan, när medias
fokus befinner sig på riksnivå.
	Samtidigt är lösningen att hålla alla
val på samma dag bekväm för medborgarna. Det gör att valdeltagandet blir
högt. I Sverige ligger deltagandet i valen
för såväl riksdag, kommun och landsting över 80 procent.
	Som jämförelse kan Frankrike nämnas.
Där är valen separerade och sker på olika
dagar för president, parlament, region
och kommun. Med undantag för det
förstnämnda så överstiger sällan valdeltagandet 50 procent.
	Vi får alltså välja; antingen mer
frekvent användning av rösträtten där
kommunal och regional politik får mer
utrymme i media under vissa perioder
och där väljarna får det lättare att göra
ett upplyst val, eller val som sker mer
sällan och hopslaget på samma dag där
riksdagsvalet dominerar.
	I det förstnämnda deltar dock en
betydligt mindre del av befolkningen i
valen. Vad väljer du?
I Sverige håller vi val
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Vad händer med
Medborgerlig samling?
Medborgerlig samling floppade i valet
2018 och landade på någon enstaka
promille. Deras idé var att sticka ut som
ett ännu mer klassiskt borgerligt parti
än allianspartierna. Möjligtvis solkades
den bilden ned av att Katerina Janouch
tilläts kandidera på riksdagslistan som
oberoende kandidat.
	Vad som kommer hända med dem
nu är ovisst. Förra gången Sverige hade

ett Medborgerlig samling uppstod det
som en borgerlig, valteknisk samverkan
i Skåne. Dåvarande partiledaren Bertil
Rubin bröt sedan med Centerpartiet och
grundade Framstegspartiet, som senare
slogs ihop med BSS och blev Sverigepartiet. Några utbrytare därifrån startade
sedan i sin tur Sverigedemokraterna.

Värmebölja, fotbollsfeber och
S-regering?
Ett nederlagstippat Sverige chockade världen i fotbolls-VM i somras. De gick inte
bara vidare ur gruppen, utan avancerade
också till kvartsfinal. Sist det hände var
1994. Det var därför många som började
få varma, bubblande nostalgikänslor i
kroppen i somras.
	Förutom framgångar i fotbolls-VM,
bjöd sommaren 1994 precis som 2018
på en lång värmebölja. Efter den heta
sommaren fylld av sol och bad vankades
det, såväl 1994 som 2018, riksdagsval.
Trots en stark valspurt från Socialdemo-

kraterna kom inte resultatet i 2018 års
val i närheten av de drygt 45 procent av
rösterna som partiet nådde 1994. Den
gången bildade Ingvar Carlsson en socialdemokratisk regering. I skrivande stund
är det oklart vilket parti som får bilda
regering 2018. Vi vet med andra ord inte
om jämförelserna mellan det där magiska
året 1994 och 2018 stannar där, eller får
en fortsättning…

foto : wikimedia, istockphoto

Alla dessa val

UTROTA
FATTIGDOM.
MED
JÄMSTÄLLDHET.
Om kvinnor får samma möjligheter som män i världens utvecklingsländer kan fler
än 100 miljoner människor slippa gå hungriga i framtiden. Bidra till att fler kvinnor
får större inflytande än idag. Tillsammans kan vi skapa en rättvisare värld,
en månad i taget.
FÖRÄNDRA VÄRLDEN. BLI MÅNADSGIVARE PÅ WEEFFECT.SE

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM
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jorden runt

Kosovo

Gömda krigsoffer
erkänns

Under 90-talets krig blev Kosovo skådeplats för extrema grymheter. Det unga
landet bearbetar fortfarande sin historia.
I början av 2018 togs ett steg på vägen.
De tusentals kvinnor som överlevde
våldtäkt och sexuellt våld erkändes då
formellt som en särskild kategori av
krigsoffer. Detta berättigar dem till ersättning från staten precis som andra
krigsöverlevare. Erkännandet är viktigt
för att bryta stigmat och synliggöra
krigets många gömda grymheter.

Tanzania

Kollektivtrafik på
frammarsch

Huvudstaden Dar-es-Salaam i Tanzania har länge haft problem
med köer och trafikstockningar. Den växande staden saknar välfungerade kollektivtrafik. Längre resor i staden sker därför i stället
främst med privata bussnätverk. Detta håller dock på att förändras.
Sedan 2016 har moderna bussar trafikerat specialbyggda vägar
genom staden. Infrastrukturprojektet kallas Dart och har redan
sparat resenärer tusentals timmar. I slutet av 2018 drar del två i
projektet i gång och fler liknande linjer ska byggas.
Spanien

Ny regering prioriterar anställningstryggheten

Under och efter krisåren styrde högerpartiet Partido Popular Spanien. Vid
makten genomförde de kraftiga åtstramningar, försämringar av anställningstryggheten och inskränkningar av fackföreningsrättigheter.
	Under sommaren drogs dock Partido
Popular in i en stor mutskandal och premiärministern avsattes.
12

	Spaniens socialdemokrater tog
då chansen och bildade en minoritetsregering. Nu har deras regeringsprogram presenterats. Partiet prioriterar
att få fart på den stagnerade löneutvecklingen, begränsa användandet av
tidsbegränsade anställningar och ta
bort kriminaliseringen av bland annat
strejkvakter.

Skottland

Gratis mensskydd

I den skotska kommunen North Ayrshire
går det sedan ett år tillbaka att i de flesta
offentliga byggnader få gratis mensskydd. Detta eftersom många av kommunens invånare uppgett att de fått
avstå mensskydd för att de inte haft råd.
	I det skotska parlamentet arbetar nu
socialdemokratiska oppositionsledamöter med en motion som skulle utvidga
North Ayrshires modell till alla skotska
kommuner.
Liberia

Kvinnorörelse
mot våld

Under det liberiska inbördeskriget
grundades en kvinnorörelse för fred.
Rörelsen spelade en viktig roll i fredsprocessen och en av frontfigurerna,
Leymah Gbowee, belönades med
Nobels fredspris.
	Rörelsen är fortfarande aktiv. Inför
presidentvalet vintern 2017 ordnade de
flera stora dansanta gatumanifestationer mot våld i valrörelsen.
	En viktig kraft för demokrati.

foto : SAID KHALFAN/t t

Tanzania moderniserar sin kollektivtrafik. Ett stort projekt i huvudstaden ska göra det enklare att pendla, och minska biltrafiken.

Italien

Nya Zeeland

Betald jobbfrånvaro
för våldsutsatta

Under sommaren antog Nya Zeeland en ny lag som skapat stora
rubriker: rätten till tio dagars betald ledighet för de som utsatts
för våld i hemmet. Ledigheten ska ge våldsutsatta tid att flytta ut,
hitta ett nytt hem och vidta säkerhetsåtgärder för sig och eventuella familjemedlemmar.
Utöver ledigheten blir arbetsgivaren skyldig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för den anställda. Till exempel att byta
den anställdas arbetsmejladress, avpublicera namnuppgifter eller
anpassa var arbetet utförs.
Lagen var ett initiativ av en grön parlamentariker och stöddes
av den socialdemokratiskt ledda nya zeeländska regeringen.

Fack får Amazon att
skriva avtal

Den amerikanska internetjätten Amazon
är ökänd i hela världen för sin anti-fackliga hållning och sina usla arbetsvillkor.
Samorganisering mellan Amazonarbetare och gemensamma strejker över
landsgränser har nu gett resultat. I juli
skrev företaget under sitt troligtvis första
avtal någonsin med en facklig part. Avtalet gäller i ett år på Amazons italienska
arbetsplatser. Det förbättrar bland annat
schemaläggning och villkor för helgarbete.
Danmark

Överenskommelse
mot social dumpning

Utstationering av rumänsk arbetskraft
till Danmark används i vissa branscher för
att fuska med skatter, löner och villkor.
För att minska problemet har den danska
och rumänska regeringen slutit ett avtal om just utstationering.
	Avtalet ska bland annat underlätta
för danska myndigheter att identifiera
brevlådeföretag i Rumänien.

foto : STEFAN BARBIER/t t, istockphoto

INDIEN

Butiksarbetare får
rätt att sitta

Ljus i mörkret. I Moçambique
fortsätter dialogen mellan
regeringen och den väpnade
oppositionen.

Moçambique

Vägen till fred fortsätter
Regeringen i Moçambique och det
väpnade oppositionspartiet Renamo
skrev 2016 under ett avtal om eldupphör. Överenskommelsen var viktig för
den demokratiska utvecklingen och

ledde till ytterligare samtal.
	Under sommaren 2018 nåddes en
avsiktsförklaring kring att avväpna,
avmobilisera och återintegrera Renamomiliser i det övriga samhället.

I den indiska delstaten Kerala arbetar
många kvinnliga butiksförsäljare långa
pass stående. Övervakning är vanligt och
flera fall har uppdagats där anställda
fått löneavdrag för att ha suttit ned.
	Efter att ett fackförbund tagit upp
kampen i frågan har delstatsregeringen beslutat
att lagstifta om kvinnliga
anställdas rätt att sitta
ned under arbetstid.
13

bokanmälan

Det mesta i världen
blir bättre, trots allt!
Även om
få människor i världen tror det. Hans
Rosling, läkaren, professorn och folkbildaren, som gick bort i cancer förra
året bombarderar oss med statistik i
boken Factfulness. Allt pekar åt samma håll – världen har blivit en bättre
plats.
1950 dog 15 av 100 nyfödda
barn innan de hann fylla ett
år. I dag tre av 100. Den extrema fattigdomen i världen
har halverats på 20 år. Nu
är majoriteten av alla barn
i världen vaccinerade mot
farliga sjukdomar och majoriteten av alla flickor går i skolan.
Men när människor runt om i
världen får frågor om detta, med olika
svarsalternativ, så utgår de flesta från
att världen blir sämre. Fler naturkatastrofer, mer krig, fler terrorattacker,
och växande fattigdom. Även om verkligheten egentligen är den motsatta.
Mycket i världen blir bättre.

om hur världen egentligen ligger till har testats världen över
av makthavare, företagsledare, universitetsstudenter och forskare. Samtliga
svarar sämre än slumpen – och förlorar
därmed mot schimpanserna. Varför
uppfattar vi världen så fel? Enligt
Rosling handlar det om en rad faktorer. Vi människor har hela tiden en
tendens att kategorisera och förenkla
saker. Många uppfattar fortfarande
världen i två delar: »utvecklingsländer« och de »utvecklade länderna«.
Det här kanske var sant runt 1950 men
i dag är det fullständigt missvisande.

Roslings enkäter
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Rosling delar i stället in världen i
fyra nivåer: 1, 2, 3 och 4. På den första
nivån finns de länder där befolkningen
lever på under 2 dollar per dag. På den
andra nivån lever befolkningen på
2–8 dollar, på den tredje nivån 8–32
dollar, och på den fjärde och högsta
nivån lever befolkningen på
över 32 dollar per dag. De
absolut flesta länder i världen har lämnat nivå 1 och
den extrema fattigdomen
bakom sig. Majoriteten av
världens befolkning befinner sig någonstans i mitten
på skalan, på nivå 2 och framför allt nivå 3. Den innebär att en
genomsnittlig familj har elektricitet,
kanske en motorcykel, och barn som
går i skolan och är vaccinerade mot
farliga sjukdomar. En minoritet, men
växande, andel av världen befinner sig
på nivå 4 – däribland Sverige. Alla
länder har startat från lägre nivåer och
rört sig uppåt, vid olika tidpunkter.
1921 befann sig Sverige på nivå 2, liknande den nivå som Zambia har i dag.
1948 hade Sverige avancerat till nivå
3, där Egypten i dag befinner sig. Runt
1975 tog Sverige sig till slut till nivå 4
– dit Malaysia har tagit sig i dag. De
länder som nyligen har gjort resan till
nivå 4 har avancerat genom nivåerna
i betydligt högre takt än Sverige och
andra europeiska länder.
Världen är alltså en tidslinje med fyra
nivåer. Inte två läger. Men det finns
fler anledningar till att vi har så fel om
världen. Media spelar en stor roll. De

rapporterar aldrig om alla de lyckade
flygresor som sker varje dag världen
över, utan endast de få flyg som kraschar. Saker och ting som blir gradvis
bättre har inget nyhetsvärde, som enskilda katastrofer har. Mediebilden
ger en skev bild om proportioner och
utveckling, menar Rosling. Ibland handlar det också om förutfattade meningar
och fördomar. Tron att människor
är fattigare, lever kortare och har fler
barn på andra håll i världen än vad
som faktiskt är fallet. Rosling tyckte
inte att världen var perfekt. Det finns
fortfarande massor med stora problem
att ta tag i; fattigdom, orättvisor och
katastrofer. Men det mesta går faktiskt
åt rätt håll.
Rosling ägnade en stor del av sitt liv åt
att bekämpa ignorans och okunskap.
Vapnet bestod av fakta och statistik.
Hans livsgärning lever vidare genom
boken Factfulness. Den är därför ett
viktigt verktyg att använda mot fördomar, okunskap, ignorans och främlingsfientlighet. Att döma av strategin
från högerextremister som Trump
och Åkesson, och deras ignorans av
fakta och vetenskap, är det ett verktyg som är viktigare att använda nu
än någonsin tidigare.

Torsten Kjellgren
är utredare på Tankesmedjan Tiden och
medlem av Tidens redaktionsråd

krönika

Benjamin Ivansson
är fristående skribent

Familjeveckan visar
reformernas kraft
– även de
som inte identifierar sig som socialdemokrater – värderar den allmänna
välfärden högt. För många är det en
självklarhet att vården, skolan, omsorgen och försäkringarna finansieras
gemensamt. Socialdemokraternas problem är inte att samhällsanalysen och
sättet att organisera samhället är irrelevant, utan att vi som parti börjar bli
det. För att ändra på det måste våra
problembeskrivningar och politiska
förslag sträcka sig längre än vad som
är möjligt att åstadkomma på enstaka
mandatperioder.
Harpuneringen på ytterligare tre
procentenheter bekräftar att Socialdemokraternas kris blivit ett nytt normalläge. Väljarstödet är det lägsta sedan
det var möjligt att rösta på ett parti.
Valmanifestet 2018 innehöll visserligen
flera gedigna välfärdsoffensiver – med
familjeveckan i fronten – som bidrog
till att väljarflykten blev mindre än
befarat. Men den bittra verkligheten
är att Socialdemokraterna inte längre
uppfattas som trovärdiga. För att bli
framtidens stora progressiva parti måste
vi ta ett steg tillbaka, och åter börja
berätta vad socialdemokratin egentligen vill med samhället. Även om det
skulle innebära en tid i opposition.

foto : privat

En majoritet av befolkningen

Ett visst mått av

självkritik är oundvikligt. Varför har vi inte lyckats göra
något åt barnfattigdomen? Varför gick
det 20 år mellan två konkreta större

reformförslag? Varför har inte klassdiskussionen varit mer närvarande?
Varför har vi inte presenterat en socialdemokratisk, faktisk lösning på bostadsfrågan? Varför har vi inte tillsatt en
grupp som kommit med genomgripande förslag för rättvisa pensioner?
Varför klagar vi inte högre när kapitalinkomsterna ökar tiofaldigt jämfört
med lönerna? Den historiskt nödvändiga pragmatismen tycks ha slukat allt
syre, med ideologisk röta som följd.
Det har nästan varit sossigt att inte
protestera.
Det bästa sättet att besvara dessa
frågor är att börja formulera socialdemokratiska reformförslag som fungerar i praktiken. Om de blir möjliga
att genomföra först nästnästa mandatperiod eller den efter spelar ingen roll.
I det här läget handlar partiets existens
om något annat än opinionsmätningar, det parlamentariska läget eller om
Stefan Löfven stakat sig i en debatt.
Väljarna har tröttnat på trianguleringen och mandatiseringen av svensk
politik. De längtar efter någon som har
en plan.
av att samlas,
vara överens om att något drastiskt
måste ske, lämna organisationsfrågor
åt sidan ett tag, landa i några centrala
samhällsproblem vi har åtgärdat till
2040, sätta siffror på det, utgå från att
det till en början blir kanonmat åt
högern, konsekvent vidhålla idéerna

Kan vi som parti klara

trots tillfälliga opinionsras och ha
nerver att stå kvar när Svenskt Näringsliv går i falsett – då har vi goda chanser
att gå ett annat öde till mötes än det
våra vänner i Europa gått.
Vi har gjort det förut och då var
förutsättningarna ännu sämre. Skillnaden var att vi stod på oss och använde jämlikheten, solidariteten och
rättvisan som argument – inte som
konsekvens. Konflikten var naturlig.
Att högern skulle slå på stora trumman,
tycka att klassfrågan var överspelad
och varna för ekonomisk kollaps räknade vi med. Det har de gjort sedan
den allmänna rösträtten infördes. Vi
behövde inte lyssna då och vi behöver
inte lyssna nu av det enkla skälet att
socialdemokrati fungerar.
fanns flera, verkligt bra förslag. Vi ville anställa fler sjuksköterskor, begränsa vinsterna i välfärden, avskaffa allmän visstid, satsa
miljarder på järnvägen, rusta upp vårdcentralerna och införa en veckas extra
ledighet för barnfamiljer. Det var
klassisk, beprövad socialdemokratisk
politik – men för problem som uppstod för 30 år sedan. När vi har flera
väljargenerationer som bara fått höra
om vår politik från sina farföräldrar
räcker inte det. Av allt att döma var
förslaget om en extra familjevecka rätt
steg på vägen. Nu måste vi fortsätta i
samma riktning och berätta att en
annan värld är möjlig.

Bland vallöftena 2018
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analys

Förtroendet för traditionell journalistik ökar igen,
efter år av nedgång. Och flera medieföretag har
hittat nya sätt att bli lönsamma. Gammelmedia
tycks ha en framtid, skriver Alexandra Borchardt.
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med att utropa sig som
segrare, men detta är ändå uppenbara ljuspunkter
för en bransch som under de senaste åren fått se sitt
rykte allvarligt skadat. Den politiska polariseringen
har gjort många misstänksamma mot medier och
redaktioner som inte uppenbart delar deras egna
åsikter. Samtidigt har ekonomiska neddragningar på
redaktionerna minskat kvalitén på den journalistik
som erbjuds.
Men nu visar alltså resultaten från flera undersökningar att journalisterna sakta tycks hitta fram på
nya vägar för att möta dessa utmaningar.

Mediecheferna bör nog vänta

i årets Digital News
Report är den ökade misstron mot nyheter som delas
i sociala medier. Studien visar till exempel att endast
23 procent av de som deltog i undersökningen litar på
nyheter de hittar i sociala medier och bara 34 procent
tror på det som kommer upp i nätets olika sökmotorer.
Det är siffror som borde oroa Google, Facebook och
andra giganter, som är minst lika beroende av förtroende som traditionella medieorganisationer.
För samtidigt som det gungar under plattformar
som Facebook har traditionella medier fått upp foten
på mer fast mark, vilket inte minst framkommer om

Den kanske intressantaste trenden

foto : istockphoto

fter år av gradvis tilltagande sjukdom visar
nyhetsindustrin till slut tecken på en modest
återhämtning. Enligt Digital News Report 2018
– den mest trovärdiga undersökningen av vår digitala
mediekonsumtion – ökar antalet prenumerationer på
nätet samtidigt som förtroendet för nyhetsjournalistik
har stabiliserats. För en bransch som tidigare varit hårt
diagnosticerad som dödligt sjuk, och som samtidigt
är helt beroende av förtroende, måste detta räknas
som en framgång.
Världens massmedier har förstås fortfarande stora
problem. En undersökning från Reuters Institute for
the Study of Journalism visar att endast 44 procent
av nyhetskonsumenterna tror på det de etablerade
medierna publicerar. Men det är samtidigt en ökning
med 1 procent från förra året, vilket antyder att
mediernas förtroendeunderskott antingen har slutat
växa eller minskar något.
Andra undersökningar är ännu tydligare.
Till exempel visar den årliga Edelman Trust Barometer
att journalister är på väg att återfå sin trovärdighet
samtidigt som det samlade förtroendet för traditionell
journalistik och online-journalistik är det högsta på
sju år. Resultaten fick Edelman Trust Barometer att
beskriva det som »experternas återkomst«!

man tittar på prenumerationerna. Av de 74 000 personer
som ingick i undersökningen uppgav 14 procent att
de betalt för digitala nyheter minst en gång under de
senaste tolv månaderna. I de nordiska länderna var
det närmare 30 procent.
I usa har Trumps attacker mot de så kallade »fakenews-medierna« fått rakt motsatt effekt mot vad Trump
tänkt sig. Fler än någonsin stödjer i dag oberoende
journalistik. 2016 betalade bara 9 procent för nyheter
digitalt. 2017 hade den siffran stigit till 16 procent och
har sedan stannat kvar på den nivån.
Till och med i länder som Storbritannien, där det
inte saknas gratis nyhetstjänser på nätet, betalar fler
för kvalitetsjournalistik. Tidningen The Guardians
modell för att värva donatorer eller medlemmar som
betalar regelbundet har ökat intäkterna. I så gott som
alla länder vi undersökt visar unga på den politiska
vänsterkanten störst vilja att betala.
Kritiker brukar hävda att mediernas betalningsmodeller
bryter mot internets ursprungliga anda. Att det ska vara
en plats för fritt utbyte av idéer, nyheter och information och att det kommer leda till andraklassnyheter
för andraklassmedborgare om man flyttar in de bästa
berättelserna bakom betalväggar.
Men detta argument bortser från tre viktiga
poänger. För det första kan vi nog utgå ifrån att det
antal personer som är uppkopplade mot nätet och
helt saknar möjlighet att betala för nyheter är ganska
litet. Viljan att betala handlar mer om prioriteringar.
För det andra: att betala för något man anser värdefullt bidrar till att det också blir det, vilket trenden

att prioritera medlemskapsmodellen framför rena
transaktionsmodeller också illustrerar.
Slutligen finns det vägar för den som vill erbjuda
nyheter till de verkliga låginkomsthushållen. Till exempel skulle skatterna kunna användas för att göra
att fler har råd med journalistik. Regeringar, stiftelser
eller andra institutioner skulle kunna öka stödet till
olika former av public service-lösningar.
När människor betalar för innehåll får journalisterna
samtidigt ett incitament att leverera. De granskar sitt
eget arbete för att säkra läsarens förtroende, kollar fakta,
undersöker och stryker bort det billiga, uppmärksamhetssökande pladder som är så utmärkande för många
sociala medieplattformar. Och det bästa av allt är att
dessa tendenser förstärker varandra. Ju bättre journalistiken är, desto fler konsumenter kommer vara
beredda att betala för den.
Det var länge sedan mediebranschen kunde rapportera några goda nyheter om sig själv. När vi nu gör
det är det också viktigare än någonsin att vi arbetar
hårdare än någonsin för kvalité, trovärdighet och
finansiell hållbarhet. För att den uppåtgående trenden
inte ska brytas.

Alexandra Borchardt
är chef för strategisk utveckling vid Reuters Institute for
the Study of Journalism.
Texten är publicerad i samarbete med Project Syndicate.
Översättning: Jesper Bengtsson
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intervju

Förnyelsen behöver
stå på två ben

–E

n av de avgörande frågorna för socialdemokratin är hur vi ska kunna bli
det naturliga hemmet för de människor
som tänker som oss. Då kan vi inte
ställa in organisationen på att bara
kampanja vart fjärde år.
Det säger Nasra Ali, ordförande
för S-studenter, socialdemokratiska
studentförbundet.
Hon sammanfattar det många
tänkt efter valet den 9 september. Att
det i dag är andra krafter som sätter
dagordningen för det politiska samtalet och styr vilka frågor som ställs i
de vardagliga politiska samtalen. Allt
det som arbetarrörelsen under många
decennier i kraft av sina stora och folkligt förankrade rörelse var bäst på i
svensk politik.
Men hon betonar också att själva
valrörelsen den här gången visade att
socialdemokratin som få andra partier
fortfarande har förmågan att mobilisera en stark rörelse.
– Det var så många som var ute och
slet i samtalskampanjen, och det kändes som att vi vände valvinden med det
arbetet. Vi måste behålla kampanjkänslan och ta det vidare till arbetet
mellan valen, och då menar jag inte
att vi ska genomföra kampanjer hela
tiden, men den energin är viktig för
folkrörelsen.
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Hon berättar om en resa till irakiska
Kurdistan, där hon mötte unga aktivister och pratade om de ungas engagemang i Sverige.
– När vi satt där och jämförde våra
olika erfarenheter slog det mig hur viktigt det är att utveckla värdet av medlemskapet i socialdemokratin. Vad ger
det den enskilde att engagera sig just
hos oss? Hur kan den som blir medlem
vara med och påverka på ett snabbare
och tydligare sätt än i dag? Hur får vi
de intressanta politiska samtalen att
blomstra i hela socialdemokratin även
mellan valen?

i socialdemokratin efter attentatet på Utøya
sommaren 2011. Hon pluggade då statskunskap på universitetet i Lund och
bodde i Malmö.
– Jag hade alltid varit politiskt intresserad och medveten men inte gått
med i något politiskt parti men efter
massakern kände jag att det inte längre
gick att stå vid sidan av.
Efter Utøya satt hon och pratade
tillsammans med några vänner. En
av dem var aktiv i Grön ungdom, en
annan i Ung vänster, och båda frågade
om hon inte ville engagera sig i deras
organisation. Men Nasra Ali hade alltid betraktat sig som socialdemokrat.
Hon gick med i S-studenter. Sedan
Själv engagerade sig Nasra Ali

förra året är hon organisationens ordförande och under valåret 2018 har
hon rest kors och tvärs över landet för
att samtala med studenter och andra
väljare.
– Jag inser att det låter lite klyschigt
men jag tycker att man får de djupaste
politiska insikterna när man träffar
socialdemokratiska medlemmar och
väljare. Där uppstår de där intressanta
politiska samtalen.
Nasra Ali menar att det finns två
aspekter som måste komma fram i
analysen av valet och vilken väg socialdemokratin ska ta framöver. Förnyelsen
måste stå på två ben. Det ena handlar
alltså om socialdemokratin som folkrörelse. Det andra handlar om den
politiska inriktningen.
– Det märktes en skillnad i hur väljarna såg på oss under sista veckorna i
valrörelsen, säger hon. Jag tror att det
berodde på att vi inte bara presenterade
förslag som »tog något«, det handlade

foto : johan resele

Att bli en folkrörelse igen, och stå för en tydlig reformagenda
som inte bara skruvar i de nuvarande systemen. Det kan vara
nycklarna för att vända socialdemokratins nedåtgående trend,
menar Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

namn : Nasra Ali

yrke : Ordförande för Socialdemo-

kratiska studentförbundet,
S-studenter.
aktuell: Blir en viktig del av den socialdemokratiska eftervalsanalysen, och
diskussionen om socialdemokratins
framtid.

inte bara om förbud, inskränkningar
och hårdare tag. I stället kunde vi argumentera för en rad nya välfärdsförslag
som »gav något«, och vi kunde göra det
med en tydlig ideologisk grund. Vi
behöver mer av den sortens politik för
att behålla socialdemokratins styrka.
politiska förslag i två
sorters förslag. Dels de som innebär en
förbättring, som bygger vidare på en
redan etablerad modell, en höjning av
ett bidrag eller förbättringar i någon
del av försäkringssystemet. Dels reformer, som måste vara större och mer
genomgripande förändringar. »Ny«
politik, om man så vill.
– Det senare har alltid varit vår
styrka historiskt. Och dessutom måste
vi vara tydligare med konfliktlinjerna
i politiken. Ställa marknadshyror mot
våra satsningar på hyresrätter, skattesänkningar mot våra satsningar på välfärden. Visa att det finns skillnader i

Nasra Ali delar upp

de små frågorna som handlar om större
ideologiska skillnader.
I flera val har

Socialdemokraterna haft
svårt att övertyga förstagångsväljarna.
Moderaterna har varit starka där, liksom Sverigedemokraterna, men även
Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och
Vänsterpartiet. I årets val blev Socialdemokraterna dock största parti bland
just studenterna, där omkring 23 procent röstade på partiet.
– Studenterna har en tradition av
att vara något mer radikala än befolkningen som helhet, och i år föll det ut
till vår fördel. Jag tror många studenter
ser att vår politik när det till exempel
gäller csn och bidragsdelen är bättre
än alternativen. Men man ska komma
ihåg att Moderaterna är fortsatt starka
och att Sverigedemokraterna växer
även i den gruppen.
Så vad är svaret på frågan om hur
socialdemokratin ska vinna ett mer

beständigt stöd bland de yngre?
– Det är förstås en svår fråga, och
ingen har nog ett givet svar, men jag
tror på detta med en tydlig förändrings- och reformagenda som ställer
frågan vilket samhälle vi ska ha om 30
år. Och att satsa på folkrörelsen, att
göra medlemskapet mer meningsfullt.
Vi måste fråga oss vad vi erbjuder de
unga som går med. Är de nöjda med
att sitta på ett medlemsmöte med en
massa äldre, dricka kaffe och prata om
hur det var på Olof Palmes tid? Allt
fler unga pratar politik, men är engagerade vid sidan av partierna, de är
rädda för partipolitiken. Det behövs
helt enkelt fler runt om i samhället
som vågar ställa sig upp och säga att
de är socialdemokrater.
Jesper Bengtsson
är chefredaktör
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och nu då?

Valet är klart och över,
och nu då,
hur ser framtiden ut
för socialdemokratin?
Valet i september blev en rysare och utgången långt ifrån glasklar.
Men en sak är uppenbar: den debatt om socialdemokratins
förnyelse och framtid som påbörjades på allvar efter
valförlusten 2010 måste fortsätta om socialdemokratin
ska kunna behålla sin ställning som Sveriges största parti
och dominerande progressiva kraft.
I det här numret har vi bett några debattörer och skribenter
analysera valresultatet, så gott det nu går så här tätt inpå valdagen,
och dra ut några tänkbara linjer för socialdemokratins framtid.
Debatten har börjat. Vi hoppas att ni vill vara med i den,
både här i tidningen och på nätet på www.tidenmagasin.se.
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och nu då?

daniel färm
Chef Tankesmedjan Tiden

Från trygghet till
jämlik frihet
Svensk politik befinner sig efter valet i en brytningstid som ställer
nya krav på Socialdemokraterna. En förnyelse bör dock inte bygga
på vare sig radikalisering eller högeranpassning, däremot kan en
förskjutning från trygghet till jämlik frihet väcka framtidshopp för
både vänster-, grå- och förnyelsesossar, skriver Daniel Färm.
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inom partiet hade synpunkter på framför allt omläggningen av migrationspolitiken, så behövde Socialdemokraterna återupprätta trovärdighet i att man står
för ordning och reda och har »koll på läget« i dessa
frågor. Det tar dock lite tid innan det ger utdelning i
väljaropinionen.
Dessa sakfrågor är förvisso inte en gång för alla
»lösta«, men behöver inte heller ta över hela det
politiska samtalet.
Inför den här mandatperioden finns dock förutsättningar
för ett nytt fokus, utan att det behöver betyda att partiet tappar kontrollen över »hygienfrågorna«.
Dels kan ett antal omvärldshändelser påverka den
politiska dagordningen, till exempel:

Brexit, eu-valet och unionens framtida utveckling.
Handelskrig med usa?
Bostadsbubbla & räntehöjningar?
Fortsatt integrationsutmaning.
Kunskapsresultaten och likvärdigheten i den svenska
skolan (Pisa-rapporten i december 2019).

foto : johan resele

S

verigedemokraternas (sd) framgångar har
förändrat det politiska landskapet. Vid sidan
av en extrem syn på migration och integration
samt en tydlig högeranpassning av sin arbetsmarknads-, välfärds- och ekonomiska politik riskerar sd:s
aggressiva förhållningssätt till media, demokratin,
kulturen och internationella samarbeten även att omkullkasta mycket av det som arbetarrörelsen har byggt
upp under drygt 100 år. Socialdemokraterna och lo
behöver därför fortsätta att stå upp mot sd:s rasistiska,
radikalkonservativa och högerpopulistiska politik.
Det är förvisso viktigt att fortsätta att adressera de
frågor där det finns rimliga förväntningar på att agera
– utan att låta sig styras av sd:s ståndpunkter. Men
det är ändå inte nödvändigtvis inom dessa områden
som fokus behöver ligga de närmaste åren.
Den nyss avslutade mandatperioden präglades i hög
grad av dessa »hårda« trygghetsfrågor. Det var inte
orimligt att Socialdemokraterna agerade när Sverige
stod inför de stora migrationsströmmarna, gängskjutningarna, ryska aggressionerna, bilbränderna,
skogsbränderna och terrordåden. Även om många

Dels kan arbetarrörelsen skapa ökad framtidstro
genom en fokusförflyttning från trygghet till jämlik
frihet. Att ge alla människor en chans att sträva efter
sina »bästa stämningars längtan« är det grundläggande
syftet med socialdemokratisk politik. Att hämmas i
den strävan är ett uttryck för den ofrihet som många
lever i. Här behövs nya förslag som utgår från människors vardag. Strävan efter den friheten är något helt
annat – och mycket mer ambitiöst – än den begränsade
borgerliga fokuseringen på valfrihet, frihet från att
betala skatt och fri dragningsrätt på skattemedel för
företag. Framför allt är det för arbetarrörelsen viktigt
att friheten stärks på ett jämlikt sätt.
I grund och botten kvarstår dock höger-vänsterkonflikten i svensk politik. Stora, oansvariga och orättvisa
skattesänkningar, ökad otrygghet på arbetsmarknaden
samt en ovilja att komma till rätta med klyftorna i
samhället står även framöver mot investeringar i välfärd, en aktiv politik för fler och schysta jobb samt en
gedigen fördelningspolitik. Detta är frågor som mobiliserar och engagerar.
Men vi möter också ett antal stora framtidsutmaningar som inte lika lätt kan förstås med en klassisk
höger-vänsteranalys. Förutom migration handlar det
bland annat om digitalisering, globalisering, klimatförändringarna, den skenande ohälsan, urbanisering
och kunskapssamhällets framväxt, nya värderingsfrågor, ojämställdheten samt identitetsfrågor. Dessa
utmaningar är i högsta grad relevanta för ett idé- och
värderingsburet parti som Socialdemokraterna. Det
spelar ingen roll om orättvisor, hot och frihetshämmande strukturer har en socioekonomisk, genderrelaterad, klimatmässig eller annan utgångspunkt. De ska
bekämpas ändå.
Det är viktigt att partiet tar behovet av en förnyad
samhällsanalys på allvar. För även om Socialdemokraterna återigen har befäst sin position som Sveriges
mest populära parti, så innebar valet 2018 ett rejält
väljartapp. Tappet kan förstås utifrån tre tidsperspektiv:

A Långsiktiga och strukturella förändringar. Sedan
valet 1973 har Socialdemokraterna tappat var tredje
väljare: från 43,6 till 28,4 procent. Det kan inte förklaras med enskilda företrädare, sakfrågor eller valkampanjer. Och inte heller med att partiet borde »gå

tillbaka« till den politik som drevs då. Det handlar
sannolikt snarare om informationssamhällets påverkan
på väljarna, att globaliseringen har gjort det svårare
att styra samhällsutvecklingen politiskt. Det har varit
svårt att organisera fackligt med allt fler små arbetsplatser, otrygga anställningar och ökat egenföretagande. Dessutom har partiets långa maktinnehav
skapat frustration över att kvarvarande orättvisor i
samhället inte är åtgärdade.

B Utmaningar under förra mandatperioden.
Migrationskrisen, brottsligheten, det svåra parlamentariska läget, lss, tiggeriet och populism har varit
svåra att hantera för Socialdemokraterna, även om
gedigna försök har gjorts. Samtidigt har partiet agerat både tydligt och kraftfullt i flera frågor: vinster i
välfärden, religiösa friskolor, energiöverenskommelsen,
sysselsättningen, tryggare anställningar, upprustningen av försvaret, gängkriminaliteten, pensionsfrågorna – och inte minst de offentliga finanserna.
C Valrörelsen 2018. De flesta tycks både nöjda med
och imponerade av partiets folkrörelsebetonade valkampanj. Men att man tvingades fokusera på den delvis befogade, delvis uppjagade, oro som många väljare
har känt för dessa »yttre hot och påfrestningar« kan
ha bidragit till tappet.
Genom att organisera,
göra rätt analyser och formulera en stark, visionär och
mobiliserande politik för mer jämlik frihet.
Allt detta behöver partiet göra samtidigt som det
parlamentariska agerandet präglas av koalitionsbyggande pragmatism, trovärdigheten i en ansvarsfull
ekonomisk politik inte undergrävs – och retoriken och
den utåtriktade kommunikationen inte bidrar till polarisering och splittring. Socialdemokratin ska aldrig
reduceras till frasradikaler, men inte heller till kamerala systemkramare.
Avgörande för förnyelsearbetet är dock att partiet
lyckas kombinera högt i tak med sammanhållning.
Det gäller att inte förfalla till splittring, fraktionsbildning och oförsonliga tonlägen internt. Partiet behöver
därför också fortsättningsvis bygga på en respektfull,
tillåtande och ödmjuk koalition av framför allt vänstersossar, gråsossar och förnyelsesossar.

Det går dock att bryta väljartappet.
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lisa pelling

Utredningschef Arena Idé

Att knäcka SD-koden

D

en här valrörelsen har präg		
lats av att folk med främlings		
fientliga åsikter och värderingar kände medvind som aldrig förr.
De som tidigare kanske hållit tillbaka
gav sig i år själva rätten att vräka ur sig
antisemitism, rasism och hat i valstugor, på gatan, på sociala medier. Valförrättare förnedrades i själva vallokalen,
när väljare krävde att få lämna sin röst
»hos en svensk«. Alternativ för Sverige
skickade hem broschyrer med budskapet »Dags att åka hem«. Hur skyddar
man sitt barn mot att hitta ett sådant
budskap på hallmattan? När barn på
skolgården säger »Om min pappas
parti vinner, måste din pappa lämna
Sverige«, vad gör det med oss som
land, med oss som bor här? Oavsett
vem som i slutändan bildar regering,
vet vi en sak: kampen mot rasismen
är viktigare än någonsin.
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Sverigedemokraterna kände medvind,
men kanske slog de också för första
gången in i väggen, kanske gick de
trots allt in i motståndets mur. Det
var, som Johan Anderberg påpekade
i Expressen 10/9, farligt mycket luft i
de prognoser som fick oss själva och
omvärlden att tro att en tredjedel av
svenska folket plötsligt var beredda
att rösta på ett nyfascistiskt parti med
rötter i nazismen. Inte minst för att
illusionen om att sd:s politik hade så
brett folkligt stöd kan ha fått andra
partier att gå i ännu mer repressiv
riktning. Men sd:s procentandel (17,5
procent eller en sjättedel av befolkningen) är också en bra bit under det
stöd de haft tidigare under mandatperioden. Enligt Skop, som i den sista
mätningen gav sd 17,4 procent, hade
de över 20 procent under hela augusti,
och Demoskop, som mätte deras stöd
till 17,2 procent i den sista mätningen,

gav dem 19,2 i en mätning som publicerades den 29 augusti.
Jag tror att granskningar av Sverigedemokraternas sakpolitik gjorde skillnad. För första gången synades sd som
andra partier. Hålen i sd:s budget avslöjades, och de enorma nedskärningar
i välfärden som skulle bli konsekvensen av sverigedemokratisk politik.
Förslag om marknadshyror, sänkta
barnbidrag, kvinnofientliga förslag
om sambeskattning och inskränkningar i aborträtten. sd:s krav på att
förbjuda dubbla medborgarskap skulle
drabba hundratusentals svenskar,
varav många var sd:s egna väljare.
Arena Idés film om vad sd:s sjukvårdspolitik skulle innebära för dem som
jobbar inom vården fick 71 000 visningar och nära 900 personer delade
den på bara några dagar.
Jag tror också att det spelade roll att
granskningen av deras politik alltid

foto : privat

Valet visade att Sverigedemokraterna kan stoppas
av en motståndets mur. Det handlar om att granska deras
politik, och om en politik för välfärd och minskade klyftor,
menar Lisa Pelling.

landade i samma slutsats: sd är inte ett
parti som andra. Det är rasismen och
invandringsmotståndet som är Sverigedemokraternas kärna. Och alla försök
att tvätta bort rasismstämpeln till trots:
det sverigedemokratiska principprogrammets formuleringar om »människors inneboende essens« visar att
de i grunden är ett parti som strävar
efter att göra åtskillnad på människor
beroende på ursprung. sd:s centrala
idé är att dela upp människor i de som
har en självklar rätt att kalla sig svenskar (och att definiera vad svenskhet
är) och andra människor som aldrig
kan göra Sverige till sitt hem.
En annan anledning till att Sverigedemokraterna inte blev större var förmodligen att Socialdemokraterna gick
till val på klassisk socialdemokratisk
politik. Mot slutet av valrörelsen lyckades S förflytta en del av den politiska
debatten från brott och straff och hårda
tag inom migrationspolitiken till satsningar på fler anställda inom vården
och mer resurser till skolan. För många
av dem som drabbats av det senaste
decenniets ökande otrygghet (mer om
dem längre fram i den här texten)
spelade det nog roll att Stefan Löfven
gick till val på löftet om att genomföra
»det största trygghetsprogrammet i
modern tid«.
Det gjorde säkert också stor skillnad att fackligt aktiva inom lo-förbunden pratade med nära 700 000
lo-medlemmar med ett tydligt budskap: Sveriges löntagare har inget att
vinna och allt att förlora på en politik
som ställer arbetare mot arbetare.
Det är möjligt att den här valrörelsen
har visat hur Sverigedemokraternas
tillväxt kan stoppas. Men det är lika
viktigt att förstå hur de lyckats bli så
här stora.
Forskarna Ernesto Dal Bó, Frederico
Finan, Olle Folke, Torsten Persson och

sd representerar den här gruppen av
missnöjda, svikna väljare, och sd får
deras röster. Forskarna bakom studien
menar att detta kan ha att göra med en
identifikationseffekt: sd:s väljare röstar
helt enkelt på kandidater som de
upplever representerar dem själva.
Johanna Rickne har gett ett oumbärligt bidrag till förståelsen av Sverigedemokraternas framgångar med sin
fascinerande socio-ekonomiska analys
av Sverigedemokraternas kandidater
och väljare. (Olle Folke, Torsten Persson
och Johanna Rickne presenterade en
sammanfattning av studien på dn debatt den 5/9). De visar att de som förlorat på arbetslinjens ökade klyftor
mellan folk med arbete (som arbetslinjen gav stora jobbskatteavdrag) och
folk som är beroende av de åtstramade
trygghetssystemen är överrepresenterad både bland sd:s kandidater och
bland deras väljare.
sd representerar den här gruppen
av missnöjda, svikna väljare, och sd
får deras röster. Forskarna bakom studien menar att detta kan ha att göra
med en identifikationseffekt: sd:s väljare röstar helt enkelt på kandidater
som de upplever representerar dem
själva. Men det finns också en annan,
potentiellt allvarligare effekt: sd har
erbjudit arbetslinjens förlorare en förklaring till deras förlust, nämligen att
samhällets resurser har gått till att
täcka kostnader för invandringen i
stället för att laga hålen i välfärden.
De har kunnat mobiliseras för en politik som går ut på att, som forskarna
skriver, omfördela resurser »från utlandsfödda till svenskfödda snarare

än från höginkomsttagare till låginkomsttagare.«
sd:s förklaring upplevs som trovärdig eftersom det, som dn:s Kristina
Lindqvist påpekat (dn 11/9), finns en
rasistisk eller åtminstone invandringsfientlig resonansbotten i stora delar av
befolkningen.
att bortse från att den
här mandatperioden har innehållit ett
antal dramatiska händelser som åtminstone inte borde minska stödet
för ett invandringsfientligt parti.
Flyktingsituationen hösten 2015 gav
många människor intrycket av att Sverige infört fri invandring. Så var det
inte. Stefan Löfven öppnade inte dörren
till Sverige. Lika lite som Angela Merkel
gjorde det till Tyskland. När Tyskland
beslöt att låta flyktingar som fastnat i
det brutala Ungern resa vidare in i
Österrike i början av september 2015
var det för att hantera en situation
som riskerade att urarta i kaos. Den
dramatiska situationen uppkom på
grund av ett ohållbart läge i Mellanöstern och på Afrikas horn. Att många
människor satte sig i rörelse just under
sensommaren och hösten 2015 bottnade
i hopplöshet bland människor på flykt i
närområdet, i svårigheter att försörja
sig (bland annat på grund av Turkiets
vägran att låta vuxna flyktingar arbeta),
Det går inte heller
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i att barn inte kunde gå i skolan.
Situationen triggades ytterligare av att
fn fick slut på pengar och tvingades dra
ner på matransonerna, kombinerat med
rykten om att dörren till Europa stod
på glänt, men snart skulle stängas.
är bilden av verkligheten
ofta viktigare än själva verkligheten.
Därav all energi som läggs ner på att
»sätta bilden«. Det är rimligt att såväl
Socialdemokraterna som Moderaterna
reagerade på den situation som uppstod
under hösten 2015, och åtminstone
ändrade sin retorik (det är en annan
fråga hur stor den ändringen var tvungen att vara, och hur länge det är rimligt att hålla fast vid en omänskligt hård
politik). Men hur nödvändig den förändringen än kan ha varit, så riskerar
en restriktiv retorik alltid att förstärka
folks benägenhet att rösta på det restriktiva »originalet«.
En annan händelse som det inte
går att bortse ifrån är terrordådet på
Drottninggatan våren 2017. Det vore
inte konstigt om stödet för »alla papperslösa är terrorister«-partiet sd ökade
när en avvisad asylsökande mejade ner
oskyldiga människor mitt i huvudstaden.

Inom politiken

och invandrarfientliga attityder och värderingar bland människor i Sverige. De
minskar över tid, men det går långsamt. Varje år mäter Som-insitutet i
Göteborg svenskarnas inställning till
flyktingmottagning. 1990, när mätningarna började, var det sex av tio
som tyckte att Sverige borde ta emot
färre flyktingar. Sedan dess har andelen minskat, trots att asylinvandringen till Sverige har ökat under den här
tiden. Som lägst var siffran på våren
2015 (40 procent), 2017 låg den på 53
procent.

Det finns invandringsfientliga
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Som statsvetarprofessorn Marie
Demker visar i boken Sverige åt svenskarna – motstånd och mobilisering
mot invandring och invandrare (Atlas
Akademi 2014): gåtan som ska lösas
är hur det kan komma sig att stödet
för invandrarfientliga Sverigedemokraterna ökar, samtidigt som invandrarfientligheten minskar.
Jens Rydgren, professor i sociologi
vid Stockholms universitet och en internationellt ledande expert på högerradikala partier (han är bland annat
redaktör för The Oxford Handbook of
the Radical Right som kom ut tidigare
i år), argumenterar att mycket av det
som tidigare gjorde det svårt för sd att
vinna framgångar nu har försvunnit.
Det finns inte längre en lika stark klassidentifikation, vilket gjort det lättare
för tidigare socialdemokratiska väljare
att gå högerut (inte sällan via Moderaterna till sd), s och m har båda rört sig
mot mitten vilket har försvagat högervänster konflikten i svensk politik och
öppnat upp för andra konfliktdimensioner, som konflikten mellan öppenhet och invandringsmotstånd.
Dessutom har sd, trots sina rötter i
nazismen, lyckats upprätta en någorlunda respektabel fasad.
Till detta måste läggas att Sverigedemokraterna blivit skickligare på att
mobilisera dem som delar deras åsikter
just när det gäller invandring. Partikassan har fyllts på av framgångar på
kommunnivå, de har fått både finansiering och inspiration från sina systerpartier i andra europeiska länder, och
mycket tyder på att de fick draghjälp
av Putins botar på sociala medier.
två delar.
Att knäcka sd-koden handlar om ett
förnyat antirasistiskt arbete. Men en
förstärkt jämlikhetspolitik är också
nödvändigt. Om Socialdemokraterna

Slutsatsen har åtminstone

ska kunna vinna tillbaka de relativa
förlorare som nu röstar på sd, och förhindra att fler röstar på dem i nästa
val, så måste tryggheten öka.
Det behövs fler radikala, omfördelande jämlikhetsreformer. Nästa socialdemokratiska finansminister måste
släppa den 1990-talsinspirerade fixeringen vid att till varje pris betala av
på statsskulden. I stället måste fokus
vara att försöka genomföra verkligt
systemförändrande reformer. Reformer
som en borgerlig regering inte kan riva
upp lika lätt som Ulf Kristersson& Co
kommer att kunna slösa bort budgetöverskottet på skattesänkningar.
det här året flera gånger
återvänt till en artikel som publicerades i tidningen Fastighetsfolket den
27 februari i år. Artikeln handlar om
fastighetsskötaren Pernilla Kling. Hon
har konstant värk och går med rullator.
Ändå får hon ingen sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömer att
hon har hundra procent arbetsförmåga
i ett yrke som »normalt förekommer på
arbetsmarknaden«. Så Pernilla Kling
fortsätter att städa trapphus. Hon släpper rullatorn, lägger en värkande hand
på trappräcket, och en annan värkande
hand tar stöd mot moppskaftet.
För mig är Pernilla Klings situation
bilden av hålen i trygghetssystemen.
Om du blir sjuk eller arbetslös: skyddsnätet kan inte längre skydda dig mot
att krascha mot stengolvet i ett trapphus. Jag tror den insikten sänder kalla
kårar av otrygghet långt in i medelklassen.
Som Marika Lindgren Åsbrink
klokt påpekade på Tidens eftervalsseminarium (kan ses på Tidens Facebook-sida): det är oerhört dyrt att göra
skillnad i vanligt folks liv. Frågan är om
socialdemokratin har råd att låta bli.

Jag har under
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håkan bengtsson
Vd för Arenagruppen

Nostalgiska återblickar
hjälper inte

R

östräkningen är avklarad och valresultatet
		
fastställt. Vad mer finns att säga? Jag känner
		
mig ändå en smula kluven inför uppgiften att
kommentera valrörelsen. Det är inte alldeles lätt att
komma med säkra utsagor så nära inpå. Hur undvika
att fastna i de näraliggande och alltför uppenbara
förklaringarna?
Det är alltid lätt att spana där strålkastarljuset
faller just för tillfället. Eller komma med olika slags
bortförklaringar eller för den delen jaga syndabockar
i någon slags »blame game«. Bättre att betrakta valresultatet lite bortom de mest uppenbara slutsatserna
– och ur ett strategiskt och långsiktigt och historiskt
perspektiv.
Men först ändå något om själva valresultatet – om
vad det var och vad det inte var.
Å ena sidan: Socialdemokraternas valresultat på 28,3
procent var överraskande bra kanske också för partiledningen själv. Förväntningarna var ju så nedskruvade
att ett valresultat över 25 procent ändå inte hade uppfattats som en total katastrof.
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I nästan alla europeiska val sedan finanskrisen
har Socialdemokraterna tappat väljare. I några fall har
socialdemokratiska och socialistiska partier nästan
söndersmulats i konkurrens med den radikala högern,
utmanare till vänster eller av nya politiska rörelser.
Så med europeiska mått mätt framstår valresultatet i
Sverige nästan som ett tecken på att socialdemokratin
trots allt inte kan räknas ut. Särskilt med tanke på att
Stefan Löfven har lett en koalitionsregering i minoritet
med svagt parlamentariskt manöverutrymme under
en synnerligen komplicerad mandatperiod.
Så visst, det hade kunnat gå sämre, betydligt sämre.
För första gången sedan valrörelsen 1991 ökade Socialdemokraterna i själva valrörelsen. Underskattade
opinionsmätningarna stödet för Socialdemokraterna,
eller handlade det om väljare som återkom eller mobiliserades i slutet? Spelade socialdemokratiska välfärdssatsningar en avgörande roll?
Stödet bland lo:s medlemmar minskade, men inte
lika mycket som befarats. Bytte några väljare parti och
block på grund av de otydliga eller obefintliga besked
från borgerligt håll när det gäller Sverigedemokraterna?

foto : arenagruppen

Valet drevs inte av någon vänstervind. Snarare tvärtom.
Maktrelationen i svensk politik är omkastad och nu krävs en bred
analys av strukturförändringarna i samhället och socialdemokratins
möjlighet att driva progressiv politik, skriver Håkan Bengtsson.

Å andra sidan: Detta var Socialdemokraternas sämsta
resultat om inte någonsin så åtminstone nästintill.
Det var inte heller ett val då vinden blåste åt vänster.
Vänsterpartiets ökning motsvaras noga besett av
Feministiskt initiativs väljarförluster. Skillnaden
mellan de rödgröna och Alliansen och Sverigedemokraterna är 17 procentenheter! Under många decennier
har de socialistiska partierna (och under senare tid
tillsammans med Miljöpartiet) format en majoritet i
väljarkåren, med några få undantag.
Nu är maktförhållandena omvända, med råge!
Skiftet i Sverige kom inte med den borgerliga valsegern 2006, utan 2010, då Sverigedemokraterna
kom in i riksdagen. Denna övervikt för de borgerliga och sd består och har nu befästs ännu mer. svt:s
Valundersökning (Valu) visar också att de rödgröna
av väljarna uppfattades ha en sämre politik på en rad
viktiga politikområden, som sysselsättning, Sveriges
ekonomi, din egen ekonomi, sjukvården och skola
och utbildning.
Valu visar också att fler väljare identifierade sig
med högern än med vänstern. En historiskt central
indikator som brukar visa vem som vinner val. Så det
var alltså ingen vänsterbris utan snarare en högervind.
Två bilder av samma valrörelse och två möjliga sätt
att betrakta valresultatet. Båda är möjliga. Valresultatet
2018 ger (precis som 1991) hopp om framtiden, inget
är givet, det går att vinna tillbaka väljare. Samtidigt
finns det, menar jag, inget utrymme för liknöjdhet och
självbelåtenhet eftersom så många långsiktiga varningsklockor blinkar. Under det magra valresultatet ligger
också en stor socialdemokratisk maktförlust i landstingen och i många kommuner.
Just därför finns skäl att varna för förhastade slutsatser. Det är nog klokare att först lyssna, därefter
tänka och sedan agera.

sin skugga över nutiden.
I botten ligger socialdemokratins långsiktiga försvagning. Härom året återvände jag här i Tiden till
eftervalsdebatten 1976, som fördes just i denna tid-

Historien kastar obevekligen

Skiftet i Sverige kom inte med den
borgerliga valsegern 2006, utan 2010,
då Sverigedemokraterna kom in i
riksdagen. Denna övervikt för de
borgerliga och sd består och har nu
befästs ännu mer.
skrift 76–77. Den socialdemokratiska valförlusten
1976 var en vändpunkt, efter 44 i regeringsställning
förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten.
I Tiden skrev de två sociologerna Jan Lindhagen och
Walter Korpi långa artiklar om varför det gick som
det gick. De tolkade valresultatet helt olika. Båda
hade läst sin Marx. Men Lindhagen och Korpi var
två socialister med lite olika temperament. Lindhagen
menade och visade att socialdemokratin uppvisade ett
minskat väljarstöd, han pekade ut strukturella faktorer,
såsom industrisektorns förvandling och befolkningsomflyttningar. Befolkningen minskade i regioner där
rörelsen var stark och ökade i större städer där socialdemokratin stod organisatoriskt mycket svagare.
Korpi ifrågasatte den tesen med andra statistiska
beräkningar och menade att valförlusten egentligen
hade dagspolitiska förklaringar, det fanns ingen långsiktig socialdemokratisk försvagning. Det var skattedebatten och kärnkraftsfrågan som tippade över väljare till den borgerliga sidan. Korpi menade vidare att
världens starkaste fackföreningsrörelse och den växande tjänstemannarörelsen talade till socialdemokratins och den demokratiska socialismens fördel.
Socialdemokratin hade framtiden för sig.
Socialdemokratins tillbakagång
1973–2014 sammanfattar Anders Lidström, professor
i statsvetenskap i Umeå, vad som hände sedan. Han
skriver att vi nu kan »konstatera att det var Lindhagen

I den läsvärda studien
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som hade rätt«. 2014 hade Socialdemokraterna förlorat
en tredjedel av sina väljare. Han pekar ut minskad
industrisysselsättning, en mer utbildad befolkning,
ökat välstånd, urbanisering och ett minskat «socialt
tryck» som några förklaringar.
Samtidigt visar Lidström att bilden inte är entydig.
Vissa regioner avviker negativt med ett ännu större
väljartapp. Medan andra avviker positivt. Han pekar
bland annat på att det civila samhället knutet till arbetarrörelsen i vissa områden är starkare än i andra.
Slutsatsen anknyter till Lindhagens tes att det inte
räcker att rada upp objektiva faktorer som pekar i en
viss riktning. Det krävs också ett politiskt och organisatoriskt subjekt, en rörelse, ett parti och en organisation, en social omgivning, för att dessa ska kunna
materialiseras i värderingar, medlemmar och – väljare.
Till detta ska läggas att efter 1989 och kommunismens fall har globaliseringen, det europeiska projektet
och den ökade rörligheten öppnat en ny front i europeisk politik. Den kom förhållandevis sent till Sverige.
Högerpopulismen fick inte fotfäste på 70-talet eftersom Moderaterna hade Gösta Bohman som partiledare.
Han protesterade mot »överheten« från Östermalm
och ställde sig i frontlinjen för en skatterevolt, och
den gamla konservativa högern anammade nyliberalismen. Men på 2000-talet har högerpopulismen
kommit med desto större kraft. Den riktas mot invandringen och är i grunden nationalkonservativ
snarare än socialkonservativ som Sverigedemokraterna själva hävdar. Men måste i grunden betraktas
och ses som en rekyl mot världsordningen såsom den
tagit gestalt efter murens fall.
Allt detta har skyndat på de långsiktigt verkande
trenderna som missgynnat socialdemokratin. Socialdemokraterna är fortsatt starka i de gamla röda bältena och bruksorterna, men har successivt tappat mark.
På många håll nu massivt till Sverigedemokraterna.
Samtidigt som Socialdemokraterna håller ställningarna (på en låg nivå) i exempelvis Stockholm
och till och med ökar marginellt på sina håll. Här har
tillbakagången för de rödgröna över tid kompenserats
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av ett ökat stöd för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Progressiva och »liberala« städer och konservativ
landsbygd är ett mönster vi ser i såväl Minnesota som
Kampanien, Midlands som Bergslagen. Den stora utmaningen är hur socialdemokratin hanterar denna nya
klyvning och om den kan återvinna stöd i regioner
och samhällen som nu konvergerar mot konservativa
värderingar?
I USA räknade radikala demokrater i början av 2000talet in framtida majoriteter genom att lyfta fram att
växande progressiva städer, invandrargrupper från
Latinamerika och arbetarklassen röstade liberalt
(vänster). Sedan kom Trump och hittade en populistisk och nationalistisk lucka eller svag länk i den
regnbågsallians som alla trodde skulle föra Hillary
Clinton till Vita huset.
Kanske är det samma lucka som öppnat upp för
Sverigedemokraterna här hos oss och högerpopulister
i så många andra europeiska länder. Finanskrisen och
den ökade migrationen, särskilt runt 2015, har förstärkt
detta kraftfält. Socialdemokratin har fallit tillbaka i
land efter land. Men också dess motsvarighet på andra
sidan högervänster-skalan, konservativa eller kristdemokratiska partier som befinner sig till höger om
mitten har förlorat väljare, om än inte lika många som
de socialdemokratiska och socialistiska partierna.
En sak är helt säker: Efterkrigstidens socialdemokrati kommer inte tillbaka. Nostalgiska återblickar
hjälper föga. Men om man betraktar socialdemokratin som en egen idétradition sprungen ur socialismen
behöver denna återuppfinnas och utvecklas när omvärlden förändrats.
Det är alldeles uppenbart att socialdemokratin har
haft svårt att orientera sig i vår tids nya politiska landskap – i GAL-TAN-land. Och har inte hittat en fungerande politisk nyckel för att dyrka upp och öppna
nya politiska fönster. En del av den så kallade identitetspolitiken är i mina ögon onyanserad, nya politiska
dimensioner och frågor är en realitet. Samtidigt räcker
det inte att addera olika politiska dimensioner (femi-

nism, antidiskriminering och antirasism, mångfald
och religiös tolerans, sexuell frihet, och så vidare).
Politiska rörelser och politiska projekt måste slå an
ett ackord som förenar, vädja till det universella inte
till det som särskiljer.
en politisk och teoretisk genomlysning av de reella och inte alldeles enkla konfliktlinjer som uppstått kring nationalstaten och det övernationella, det mångkulturella samhället, tolerans
och intolerans, religionens gränser och frihet, det
sekulära samhällets relation till rättfärdiggörelsen
genom tron, för att bara nämna några.
Många av dessa frågeställningar mineras nu av låsta
och inte särskilt fruktbara positioner, som om det är
rasism eller klasskillnader som lett till Sverigedemokraternas framgångar. Det ligger en fundamental och
strategisk utmaning i att undvika att arbetarklassen
permanent klyvs utifrån etniska skiljelinjer och att
inte klyftan mellan stad och land, centrum och periferi permanentas.
Framtiden är inte given eller förutbestämd. Men
det krävs mer än ett parlamentariskt angreppssätt
eller en smart valstrategi av det ena eller andra slaget.
Det måste också till ett vidare samhällsperspektiv på
politiken och organisationen för att kunna iscensätta
en nystart för en modern rörelse av socialdemokratiskt snitt.
Är det möjligt? Det tror jag. Men det kommer att
kräva en mer konsistent politikutveckling och ett
konsekvent och långsiktigt organisationsarbete, det
är kort sagt ett projekt som måste bygga på flera ben:
Berättelse. Policy. Organisation. Ledarskap.

Därvidlag krävs också

Socialdemokratin behöver en berättelse. Ja, vad vill
socialdemokratin på 2000-talet egentligen? Efter 1989
har rörelsen tappat kontakten med sin historia och
sina intellektuella rötter. Dess mest framgångsrika
koncept var »folkhemmet«. Det är inte riktigt ett ord
som passar in i eller biter i vår tid.
I årets valrörelse talades det om det »starka sam-

Efter finanskrisen är det hög tid
att genomlysa det ekonomiska
ramverket, välfärdens finansiering
och organisation, skattepolitiken
och fördelningsfrågorna,
globaliseringen och eu-projektet,
bostadspolitiken, migrationen och
det mångkulturella samhället.

hället«. Spontant tycker jag att »det solidariska samhället« bättre ger uttryck för socialdemokratins politiska etos. Socialdemokratin behöver även formulera
och utveckla sin policy på en rad områden. Arbetarrörelsen har inte presterat något mer genomarbetat
programarbete under långliga tider. Efter finanskrisen
är det hög tid att genomlysa det ekonomiska ramverket, välfärdens finansiering och organisation, skattepolitiken och fördelningsfrågorna, globaliseringen
och eu-projektet, bostadspolitiken, migrationen och
det mångkulturella samhället. Och så vidare.
Gamla politiska organisationsmodeller kan inte
kopieras rakt av. Men fokus måste förflyttas från att
skola politiker till att utveckla organisatörer. Starka
organisationer formar skickliga politiker. Den som
vill representera hela landet måste också finnas och
röra sig i det civila samhället. Socialdemokratins ledarskap måste uppvisa långsiktighet och kontinuitet.
En vital och symboliskt viktig signal vore att bjuda
in medlemmar, väljare, gamla och nya sympatisörer
till en syneförrättning om framtiden. Strunta gärna i
stormöten och de färdigskrivna och storvulna agitationstalen. Hellre samtal och dialog än massmöten.
För i det lilla växer ofta det stora.
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kerstin alnebratt
Regionchef

Last night in Sweden

M

inns ni Trumps tal i Florida? »You look at
		
what happened last night in Sweden«, sa
		
han, och vi som befann oss här undrade
precis detsamma. Vad hade hänt? Folk började producera roliga memes, Carl Bildt twittrade och undrade
om Trump hade rökt på. Vi skakade på huvudet åt den
där Trump. Nu tänker jag att Trumps inlägg, liksom
reaktionerna på detsamma, blixtbelyser det politiska
läget i Sverige och världen.
Det vi ser i den del av världen vi kallar Väst är en
internationellt organiserad auktoritär och nationalistisk höger. En extremhöger där flyktingmotstånd och
murar utgör kärnan av den offentliga retoriken men
där det auktoritära visar sig i hot mot rättsväsende,
oberoende medier och konstnärlig verksamhet, men
också mot meningsmotståndare i allmänhet. Kvinnors
och minoriteters rättigheter ifrågasätts medan den
vita mannens situation beskrivs som hotad i en djupt
rotad rasistisk och sexistisk ideologi. Det är en höger
som ifrågasätter frihandel men inte den globala kapi32

talismen, som hävdar att migranter är det som hotar
de inhemska arbetarna, inte den urholkade arbetsrätten eller den pågående extrema omfördelningen
av resurser mellan rika och fattiga.
När Trump hänvisar till »last night in Sweden«
gör han det i en filterbubbla där »alternativ fakta«,
inte sällan producerade i så kallade trollfabriker,
delas mellan likasinnade som »sanningar«. Vi tror
det vi vill tro, vi läser bara vad likasinnade läser, vi
utsätter oss inte för risken att behöva ompröva vår
verklighetsbild. För det är ju inte bara extremhögern
som är i sin egen bubbla, det gäller de flesta av oss.
Det vi ser är en djupt splittrad väljarkår både här hemma
och i andra länder. Inte bara ideologiskt splittrad i
vad vi vill med världen utan splittrad i hur vi förstår
den. Fundamentalt påtagligt blir det i en fråga som
klimatet – där själva existensen av en klimatkris ifrågasätts trots forskning och trots de effekter vi ser runt
omkring oss både här hemma och runt om i världen.
Nåväl, det var det svenska valet det skulle handla

foto : elin berge

Socialdemokratin är inte uträknad.
Valet gick bättre än de flesta vågat tro. Men ska
socialdemokratin kunna möta framtidens utmaningar
krävs ett större politiskt förändringsarbete, och en ny
syn på organisationen, menar Kerstin Alnebratt.

om – varför gå över ån efter vatten eller Atlanten efter
Trump liksom? Jag vill göra det för att jag menar att
det svenska valet inte går att förstå utifrån en snäv
svensk horisont. Det jag ser är en grundläggande oförmåga och vilsenhet från demokratiska partier när
det gäller hur auktoritära krafter ska mötas. Oavsett
strategi, i land efter land förefaller ansvarstagande
demokratiska partier, inte minst i regeringsställning,
förlora kampen mot det auktoritära. Vi har sett undantag som Macron i Frankrike och till dessa undantag
skulle, kanske, Sverige kunna komma att räknas.

Diskursen om det sämsta valet någonsin

Sett ur internationellt perspektiv måste diskursen om
2018 som det sämsta valet någonsin för socialdemokratin nämligen ifrågasättas och utmanas. Medan
socialdemokratiska partier faller som käglor runt om
i Europa är man i Sverige fortfarande det absolut största
och statsbärande partiet. Och det trots ett alltmer
fragmentiserat partisystem med ett startfält som i
dag består av åtta/nio partier i stället för som förr fem.
Socialdemokratin gör dessutom i detta val en
remarkabel upphämtning i opinionen under mandatperiodens slutskede, samtidigt som både Moderaterna
och Sverigedemokraterna faller. Inte minst har sd:s
besvikelse över att inte ens bli näst största parti varit
påtaglig sedan valet. Mattias Karlsson är tydlig i sitt
inlägg på Facebook där han skriver att det inte finns
»tid att vila eller att sörja brustna illusioner och förhoppningar« och fortsätter med att mana till kamp
för »seger eller död«.
Visserligen tappar Socialdemokraterna 2,7 procent
(i skrivande stund) och Miljöpartiet 2,5 procent jämfört med förra valet. Men man gör det utifrån en regeringsställning där man under fyra år verkat i minoritet, där man tvingats till kompromisser som gjort
den egna politiken otydlig. I en tid som präglats av en
flyktingkatastrof vars hantering kritiserats både från
höger och vänster (också av mig) och som på ett
fundamentalt sätt bidragit till parallella verklighetsbeskrivningar bland såväl väljare och partier som i
traditionella medier och inte minst i bubblorna på
internet.
Diskursen om 2018 som ett katastrofval måste
ifrågasättas. Det mest påfallande med resultatet är
att socialdemokratin gick bättre än väntat och att kd
gick mycket bättre än väntat. Moderaterna däremot
lyckades inte vända en nedåtgående kurva utan fort-

satte nedåt och även om sd vann 4,7 procent jämfört
med förra valet så nådde partiet inte de höjder vi
kunnat se i opinionsmätningarna.

Å andra sidan

I ett historiskt perspektiv gjorde dock Socialdemokraterna sitt sämsta val på hundra år. Valet 2014 är
det näst sämsta och valet 2010 det tredje sämsta. Sett
i det ljuset är diskursen om 2018 som ett katastrofval
för socialdemokratin svår att ifrågasätta. Det har varit
många katastrofval på sistone och även om Sverigedemokraterna inte gick lika bra som de hoppats är
det mest remarkabla över tid deras kontinuerliga uppgång och det järngrepp de lyckats skaffa sig om verklighetsbeskrivning och det politiska samtalet. Allt
handlar om dem.
Oförmågan att utmana denna nationalistiska,
auktoritära världsbild är socialdemokratins största
utmaning. Och anledningen till att man inte lyckas
måste sökas i bristande politik som svarar mot dagens
verklighet och de problem människor upplever. Man
har varken en långsiktig verklighetsbeskrivning (förutom att det går bra för Sverige nu, vi har fått ordning
på finanserna) eller långsiktiga lösningar som förmår
skapa framtidstro och engagemang för ett samhällsbygge.
Denna brist har väl beskrivits i de två senaste valanalyserna. Efter valet 2010 tillsattes en kriskommission för att läget var så allvarligt. Förra gången »vann
vi«, så då blev det en vanlig valanalys som jag fick förtroendet att leda. Den gången beskrev vi det »som en
växande oförmåga hos socialdemokratin att formulera
en politik med sikte på de utmaningar – hot och möjligheter – dagens människor möter.« Kriskommissionen fyra år tidigare kom egentligen fram till samma
slutsats – för att socialdemokratin ska vända sin långsamt nedåtgående kurva krävs ett rejält omtag såväl
analytiskt, för att förstå dagens samhälle, som politiskt för att vara relevanta i en ny tid.
Det har dock inte skett. Allt fokus under mandatperioden har handlat om vad man som minoritetsregering kunnat åstadkomma. Viktigt förvisso, och
det politiska hantverk man lyckats uppvisa har förmodligen del i att tappet inte blev större, men det
räcker inte. I analysgruppen 2014 gjordes en regressionsanalys av valresultat sedan demokratins införande. Kurvan ser onekligen obeveklig ut.
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Socialdemokraternas valresultat som andel av väljarkåren.
Den röda grafen visar faktiskt resultat, den svarta linjen är
en trendlinje över samma utveckling.
Men utvecklingen är inte deterministisk. Socialdemokratins idégods behövs här och nu om än i ny tappning. Trots att jag är övertygad om det var det först
på valnatten, när Stefan Löfven höll sitt tal, som
bitarna föll på plats för mig. Där och då visste jag att
jag inte bara röstat enligt uteslutningsmetoden – det
minst dåliga – utan också på något jag ärligt kan stå
för. Det jag kände mig hemma i där och då var ansvarstagandet, statsmannaskapet, tryggheten i en orolig
tid. En del av uppgången på slutet tror jag handlade
om att fler än jag såg en stark socialdemokrati som
garant mot extremhögerns inflytande.
Men för att vända den långsiktiga kurvan krävs
mer. Framför allt politiskt, vare sig det handlar om
klimatet, rättvis fördelning eller sjukvård (att Stefan
Löfven kunde förlora sjukvårdsfrågan i svt:s slutdebatt borde vara en väckarklocka om något). Vad vill
socialdemokratin bortom det som går att få igenom
i riksdagen? Hur åstadkommer man det i en global
ekonomi? Hur förstår man de växande klyftorna i
Sverige och i världen? Vad vill man göra åt dem?
För att bara nämna några brännande frågor.
Vidare handlar det om det politiska hantverket
och den politiska styrningen. Det jag ser, inte minst
på lokal nivå, är en allt större oförmåga att leda och
styra. Undantag finns, och där går det bra, men i alltför många kommuner ser jag ett bristande politiskt
ledarskap. Delvis tror jag att det handlar om att man
letar företrädare på de allt mindre frekventerade medlemsmötena, i stället för att leta efter erfarenhet och
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kompetens i vidare kretsar. Men det handlar också
om att de styrmodeller som ofta går under benämningen new public management urholkar möjligheten
att bedriva politik. Kombinationen av svaga politiker
och apolitiska styrmodeller är förödande för möjligheten att skapa förändring. Förödande för en politisk
rörelse som vill förändring.
Socialdemokratin måste också klara av att vara en
rörelse och inte bara en kampanj. Partiet gjorde en
stark valspurt i årets val. Sanningen om att man alltid tappar i slutet fick sig en törn. I stället såg vi det som
var sant förr – ett socialdemokratiskt vallokomotiv
som la in en extra växel och genomförde, jag vet inte
hur många, samtal. Men samtalet kan inte bara pågå
i en valspurt. Det måste vara pågående och det måste
vara dialogiskt.
Det som gjorde socialdemokratin till en rörelse var
alla de tusentals medlemmar och sympatisörer som tog
debatten i fikarum, på skolor och i omklädningsrum.
Som argumenterade men som också protesterade internt när debatten inte gick att ta för att argumenten
inte höll när de mötte verkligheten. I dag är det Sverigedemokraterna som reser runt i landet också mellan
valen, som förmår samla större skaror och alltför ofta
deras företrädare som argumenterar för sin världsbild på jobbet, förstärkt av ett effektivt arbete på
sociala medier.
Vad hände »last night in Sweden« egentligen?
Samma sak som på så många andra ställen där demokratin som vi känner den utmanas. Det vi lärde oss
den här gången var att svensk socialdemokrati inte är
uträknad. Inte än. Men för att den inte ska bli det krävs
ett mycket större förändringsarbete än vad vi hittills
sett. Utan det kommer Socialdemokraterna att utmanas, inte bara från den auktoritära, nationalistiska
högern, utan även från en populistisk vänster eller
från ett teknokratiskt mittenalternativ.
Även om Socialdemokraterna höll ställningarna
denna gång så har man över tid förlorat till Sverigedemokraterna, nästa gång kan det vara en Macron
eller ett Podemos som utmanar. Och då är det helt
nya väljargrupper det handlar om. Kanske är det inget
att sörja. Hundra år som statsbärande parti är en lång
tid. Kanske är det helt naturligt att nya krafter tar vid.
Vill man utmana den »naturlagen« måste man göra
jobbet inte bara i regeringskansliet utan också i det
egna partiet.
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Elva teser om
socialdemokratin
efter valet
1 Du, som är socialdemokrat:
Låt dig icke tröstas av de 28 procenten.
Det var bättre än väntat. Men det sämsta
valresultatet i partiets historia blixtbelyser partiets hela historia. Socialdemokratin behöver en genomgripande
eftervalsdebatt. Håll krismedvetandet
vid liv. Och det är alltid roligt att diskutera socialdemokratin när det krisar!
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2 Det som räddade de där sista
procenten var ingenting annat än
den klassiska välfärdsreformism som
socialdemokratin började tala om
först på slutet av valrörelsen och lika
klassiskt folkrörelsearbete från fackföreningar och gräsrötter. Lär av detta!
Det var inte någon tv-debatt eller
något Instagraminlägg eller analyser
av opinionsmätningar som lyfte (S)
från skräcksiffror till uthärdliga siffror. Det var inte heller valstrategin,
som var feltänkt från början. Det var
folk, vanligt folk. Arbetarrörelsens
mediala underläge är i dag nästan
totalt. Svaret på det är i huvudsak:
folkrörelsearbete.
3 Partiet behöver en idépolitisk
övervåning. Sverigedemokraterna är
riktigt besvikna nu. Det galna missnöjets vindar lägger sig lite. Nu är det
dags för det radikala missnöjet. Den
högerpopulism som sköljer över västvärlden måste bekämpas med ett
betydande mått av vänsterpopulism.
Vänsterpopulism betyder då inte
allmän ansvarslöshet utan detta: Att
våga ha stora anspråk på att ett annat
samhälle är möjligt. Att våga tala om

göran greider
Debattör och författare

den breda arbetarklass som omfattar
både lägre medelklass och lo-medlemmar. Att våga vara ideologisk i
en tid när ideologi mest förknippas
med de högerpopulistiska partiernas
nationalism. Ord som demokratisk
socialism, ekonomisk demokrati,
antikapitalism höjer självkänslan,
mobiliserar och visar på maktsammanhangen som marknadsliberaler
inte vill tala om.

4 Socialdemokratin måste mycket

starkare kritisera borgerligheten för dess
doktrinära marknadsliberalism. Vart
har socialliberalismen tagit vägen?
Det som oftast står i vägen för möjliga
blocköverskridande lösningar är faktiskt den djupgående timbroiseringen
av hela borgerligheten.

5 Socialdemokratin måste våga
göra upp med den ekonomiska politik
som borgerliga nationalekonomer
tvingade på politiken under nittiotalskrisen: att alltid spara hellre än att
satsa. Det är det som gör att svenska
regeringar hellre betalar av på en redan väldigt låg statsskuld än investerar i välfärd och grön omställning.
6 Driv ut marknadsmånglarna ur
templet. Låt dem verka där de kan göra
verklig nytta, på marknaden, inte i
offentlig sektor eller i partikanslier.
7 Socialdemokratin måste våga
vara folklig. Vägen dit går, som alltid,
genom fackföreningsrörelsen. Men
också genom landsbygd och landsort

och förort där de bortglömdas revolter
väntar på en vital arbetarrörelse.

8 Inrätta en ny typ av partisekreterare, vars främsta uppgift ska
vara att lyssna på gräsrötterna och
föra vidare all kritik uppåt, i stället
för som nu. Partisekreteraren ska
vara medlemmarnas språkrör uppåt i
partiet och inte tvärtom.
9 Ideologiskt måste socialdemokratin från och med nu gå i opposition
mot det bestående som präglas av två
ödesfrågor: Skenande klassklyftor och
skenande klimatförändringar. Det finns
ingen annan väg om partiet ska förbli
relevant.
10 Gå aldrig in i ett blocköverskridande samarbete utan att samtidigt behålla ideologin! Pragmatism
och vision måste samsas i samma
parti! Ingen vet i skrivande stund
hur frågan om regeringsbildning ska
sluta. Får jag önska, i det läge vi har,
så ser jag helst en socialdemokratisk
minoritetsregering. Socialdemokratin
säger sig vilja begrava blockpolitiken.
Den stora utmaningen under de närmaste fyra åren kan därför bli följande:
Att bevara och vitalisera vänster-högerkonflikten samtidigt som blockpolitiken förmodligen kommer att minska.
Svårare uppgift finns inte. Men den
måste lösas.
11 Du, som är socialdemokrat:
Sörj inte. Organisera.
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brit stakston
Konsult med internetfrågor
och sociala medier som
specialområde

Snegla inte på
rörelser på nätet
Etablerade partier och förtroendevalda måste verkligen
se upp med att inte själva göda det politikerförakt som gror bland
väljare genom att i panik börja agera som Sverigedemokraternas
svans online. Det skriver Brit Stakston i en kommentar
till valkampanjen.
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När högervindar blåser gynnar det
även deras ytterkantspartier. Trump
och Orbáns valframgångar betyder
mycket för altrightrörelsen i usa och
nazister i Europa. Liknande raka linjer
finns på sikt i Sverige mellan Sverigedemokraternas tillväxt och svenska
extremrörelsers ökade framtidstro när
de får ny vind i seglen.
Andra partier som dominerat
medieutrymmet och engagerat online
under valrörelsen är högerextrema
rörelser. Nazisterna fick till 215 röster
i kommunvalet i Ludvika vilket inte
ger någon plats. I riksdagsvalet fick
de 2 106 röster vilket motsvarar 0,03
procent.
Anmärkningsvärt och väldigt tidstypiskt är att detta fått marginell om
ens någon uppmärksamhet av de som

flitigt skrikit ut sin ilska mot dem.
Man borde ta lika stort ansvar för att
fylla nätet med positiva motbilder
som att skrika ut sin ilska.
partiet Alternativ för Sverige blev snabbt stora på
Facebook. Deras sida skapade med
sina 61 000 följare mer engagemang än
Socialdemokraternas sida med sina
237 000 följare.
afs digitalt högljudda skramlande
gav dem 0,31 procent av rösterna.
Endast en tredjedel av deras Facebookföljare valde att lägga sin röst på dem.
Det är en tydlig påminnelse om det vanvettiga i att se på »antal följare« för att
värdera digitala rörelsers koppling till
verkligheten.

Nystartade högerextrema

foto : privat
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verigedemokraterna ökade
förvånansvärt lite i relation
till hur det offentliga samtalet
och mediebevakningen kretsat runt
deras kärnfrågor. Trots deras totala
dominans lyckades de inte trumfa ut
allt. I detta finns mycket att lära.
Sverigedemokraterna ökade med
4,68 procent. Ökningen hos Centerpartiet, Liberalerna och Vänstern tillsammans är 4,85 procent. Det är också
de tre partier som tydligast tagit ställning mot främlingsfientlighet och de
värderingar Sverigedemokraterna bygger på. Och sammantaget sker en svag
högergir i politiken. 42 procent av väljarna anger att de ser sig som höger,
37 procent som vänster och 21 procent
som i svt:s valundersökning svarar
varken eller.

Sex utmaningar inför nästa val:
1

Väljarna är lättrörliga och bestämmer

sig sent.

Över hälften i åldersgruppen
18–21 år bestämde sig sista veckan.
Även bland Socialdemokraternas
huvudväljargrupp, pensionärerna,
bestämde sig en dryg fjärdedel sent.
Slutspurterna måste analyseras i relation till detta. Framför allt hur man
förmådde plocka upp händelser under
sista veckan. Nyckeln till relevans är
en förmåga att lyfta fram sin egen politik i relation till det som sker i omvärlden. Detta bör dock inte förväxlas
med att vara en vindflöjel.

2

Allt fler byter parti mellan valen.

Partibytarna är 40 procent, blockbytarna 10 procent. För att förhindra
fler avhopp finns det mycket att lära
sig av den stora lojalitet som finns hos
Sverigedemokraterna. Här behövs en
stor dos av självkritik från gamla väletablerade folkrörelsepartier, som misslyckas så fatalt med att bygga identitet,
tillhörighet och gemensam rörelse framåt. Detta borde vara er hemmaplan.

3 Allt fler startar egna partier. I år
fanns drygt 250 småpartier anmälda,
en ökning på 60 procent. Allt fler av
dem lutar mer åt höger än vänster.
Å ena sidan visar nya partier på ett
politiskt engagemang, å andra sidan
en bakläxa till etablerade partier. På
sikt förödande för demokratin om det
politiska landskapet luckras upp på
detta sätt.
4 Förstå unga väljare på djupet. Bland
de som ej var röstberättigade 2014 väljs
etablerade partier. Flest röster får
Moderaterna med 24 procent följt av
Socialdemokraterna med 23 procent.
Partiernas kris kan på så många plan
jämföras med mediers. I bägge fall har
man glömt att värdesätta sitt egna

starka varumärke mitt i digitaliseringen. Partier bör fortsätta erbjuda
alternativa sätt att engagera sig och
synas i många mediekanaler.

5 Politikerföraktet. Den mest alarmerande siffran i svt:s valundersökning
är den om förtroendet för politiker. För
tredje valet i rad minskar förtroendet
hos allmänheten, genomsnittet är 60
procent. I det rödgröna blocket är förtroendet generellt högre än genomsnittet. Moderaterna backar till 56 procent från siffror på över 80 procent.
Riktigt oroande blir det när man tittar
på Sverigedemokraterna, endast 23
procent av deras väljare har förtroende
för politiker.
Att bygga ett land där det bubblar
ett så stort politikerförakt är en utmaning. Det innebär ett konstant ifrågasättande ner på varje detaljbeslut.
I kommuner där Sverigedemokraterna
dominerar kommer detta försvåra det
politiska arbetet. Sverigedemokraters
utgångspunkt är att förakta och förringa all politik som etablerade partier
driver. De bär även på en känsla av att
alla andra utom de själva har förstört
landet. Politikerföraktet är den största
utmaningen framöver.
6 Online frodas hatet. Näthat och hot
mot förtroendevalda kommer vara ett
stort problem även de närmaste fyra
åren och hänger ihop med punkten
innan. Ett raffinerat användande av
alla digitala verktyg som står till buds
ger en bild av att det finns ett konstant
tryck för sverigedemokratiska frågor.
Besvärande nog upplever många att
det är uppmärksamhetsdrivande att
bråka med dem online. Men detta är
att dansa med djävulen. Etablerade partier och förtroendevalda måste verkligen se upp med att inte själva göda det
politikerförakt som gror bland väljare genom att i panik börja agera som

Sverigedemokraternas svans online.
Prioritera i stället att öka allas kunskaper om hur detta trollande online
fungerar. Att det är en strategisk metod
för att bryta ner människor och skifta
fokus. Se det som en arbetsmiljöfråga
och stötta era förtroendevalda genom
att förbereda dem på hur den sverigedemokratiska anonyma svansen agerar
online.

Hur går man vidare nu?

Det finns mycket att plocka upp ur
den dystopiska masspsykos som rådde bland samhällsintresserade under
valets sista dagar. Rädslan för demokratins utveckling nådde febriga nivåer.
Det fanns en ödesmättad stämning om
att det här var ett stort steg på vägen
mot det sista demokratiska valet i
Sverige. Det narrativ som strategiskt
byggts upp av högerextrema och nationalister om ett Sverige som faller
samman var nu en världsbild som
delades långt utanför dessa partiers
egna väljarkretsar.
Med det valresultat som nu ligger
på bordet kan man glädjas åt att det
fungerar med motkrafter och sunt
förnuft. Därifrån måste man arbeta
vidare. Vägra den rädsla som utgör
grogrund för auktoritära nationalistiska och konservativa rörelser. Ingen
kan fokusera på valet 2022 och lunka
på i gamla vanliga spår som envisa
grävlingar. Det kommer inte att fungera
en gång till. Det är läge att förvalta det
förtroende man fått, men man måste
också förändras i samklang med tiden.
Glöm inte heller att många även i
era egna led känner en stor uppgivenhet inför utvecklingen.
Visa att matchen inte är slut. Den
pågår än. Bjud in dem. Just nu ligger
bollen hos samtliga aktörer som tror
på den demokrati som byggts de
senaste 100 åren.
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Socialdemokratin
och framtiden

Vi skickade ut en fråga på sociala medier.
Vi bad om snabba kommentarer om vart socialdemokratin
bör gå nu, efter valet, även om det inte är glasklart hur landet
ska styras rent parlamentariskt. Det blev en intensiv diskussion,
och en lovande start på eftervalssamtalet.
Här är några av kommentarerna.
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Socialdemokraternas styrka, att
vara ett brett folkligt parti, har
alltid byggt på en säker ideologisk
kompass, men samtidigt en pragmatisk inställning till de politiska
lösningarna i praktiken. Om partiet vill återta positionen som en
ledande politisk kraft kommer det
att vara avgörande att hitta ton
och inriktning som svarar mot den
befolkning Sverige har under
2020-talet – inte den som fanns
för 50 år sedan.
Lars-Olof Pettersson
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Erik Nilsson
Några ofärdiga tankar, som mest är lösa
frågor jag skulle önska att vi nu kan tänka kring:

Jag hoppas att denna eftervalsanalys kommer präglas av
eftertanke och diskussion mellan socialdemokratins alla delar,
snarare än att det ska ses som ett tillfälle att hamra in åsikter
och linjer man bestämde sig för redan före valstrategin ens
hunnit presenteras.
Lotta Ilona Häyrynen, chefredaktör för SSU:s medieplattform Frihet
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Progressiva demokrater vinner mark inför kongressvalen i USA nu
i november. Även om etablissemangskandidaterna är fler står det
klart att en gräsrotsrörelse har vaknat, skriver Maja Stilling.

Dragkampen om
den demokratiska
identiteten

Men sedan november 2016 har

ett demoraliserat Demokraterna torkat tårarna och hittat ny energi inför
mellanårsvalet i november. Det paradoxala är att de
har Trump att tacka för de nya krafterna. Han har
väckt en eldstorm bland demokrater som vill se förändring. Men samtidigt som det tycks blåsa medvind
för Demokraterna, pågår en intern dragkamp om
makten. De progressiva demokratiska socialisterna
utmanar etablissemanget i det demokratiska partiet
om att vinna Washington i november.
Vänsterdemokraternas rörelse tog fart under 2017,
»Year of the Resistance«, då protester och gatudemon-
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strationer med hundratusentals människor avlöste
varandra. Bland de som hördes högst, syntes mest och
var flest, fanns kvinnor, minoritetsväljare och yngre.
Sedan dess, har protesterna rört sig bort från gatorna
och genom att organisera sig tagit sikte på maktens
korridorer.
Ett exempel är Bernie Sanders vänsterfalang inom
det demokratiska partiet, the Democratic Socialist of
America, som sedan presidentvalet 2016 har tredubblats i antal medlemmar. Hos organisationen Run for
Something som mobiliserar progressiva, unga kandidater ur ekonomiskt svaga grupper och minoritetsgrupper, har fler än 35 000 personer sagt sig vara intresserade av att ställa upp som demokratiska kandidater
i mellanårsvalet. Hos en liknande organisation,
Emily’s List, har ytterligare 25 000 progressiva kvinnor
visat intresse. Och bland de demokrater som kandiderar till usa:s representanthus är vita män för första
gången i minoritet. Att de socialistiska vänsterdemokraterna går in i mellanårsvalen med vind i seglet är
ett faktum.
Alexandria Cortez-Otiz det främsta ansiktet
för den progressiva rörelsen inom det demokratiska
partiet. Den 28-åriga socialisten och vänsterdemokraten från Bronx jobbade för mindre än ett år sedan som
bartender och har aldrig tidigare ställt upp i ett val.
I juni vann hon över etablissemangets kandidat, den
56-åriga Joseph Crowley, som representerat Demokraterna i kongressen sedan 1998. Alexandria CortezOtiz politiska plattform och framtidsvision inför valet
var tydlig: inför allmän sjukförsäkring, avgiftsfri

Just nu är
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71,4

procents chans för demokratisk
seger i presidentvalet. Det förutspådde valprognossidan FiveThirtyEight på den amerikanska valdagen den 8 november
2016.
Prognosen slog så fel att till och med Donald
Trump framstod som förvånad när han klev upp på
Hilton-hotellets scen i New York City som usa:s blivande 45:e president. I rummet ropades »usa, usa,
usa« av en upphetsad skara män och kvinnor med
röda kepsar.
På Demokraternas valvakor gick det att skära med
kniv genom tystnaden och besvikelsen. Demokratiska
väljare, som på valdagen vaknat med tron att Barack
Obama skulle få lämna över makten till usa:s första
kvinnliga president, gick nu i stället till sängs chockade. Ett demokratiskt parti som iskallt räknat med
seger var mer än stukat.
Det var nedbrutet.

skola och en jobbgaranti. Hennes motståndare som
inte haft en reell demokratisk utmanare på över tio år
förlitade sig på sin veteranstatus och såg sig förfärat
besegrad.
Att en progressiv uppstickare vinner i ett enskilt val behöver i sig inte visa på en politisk förskjutning. Men
efter Alexandria Cortez-Otiz seger finns en lång lista
men demokratiska socialister som stått som vinnare
i olika primärval. I Massachusetts vann Ayanna
Pressely mot Mike Capuano, representanthusledamot
sedan 1999. Hon kan nu bli den första svarta kvinnan
att representera staten i kongressen. I Michigan vann
Rashida Tiaib som har möjlighet att bli den första muslimska kvinnan i usa:s kongress. Och enligt Summer
Lee, primärvalsvinnare och demokratisk socialist från
Pennsylvania, visar segrarna på att det går att utmana
det demokratiska etablissemanget. »Om det går att
göra nu och här, går det överallt«.

socialisternas framgångar
är allt inte guld och gröna skogar. Den amerikanska
tankesmedjan »Brookings Institution« har följt alla
primärval och tittat på nästan 1 900 kandidater som
ställer upp i valet till den amerikanska kongressen.
Efter att ha kartlagt kandidaternas ideologiska inriktning menar utredarna att en slutsats är tydlig: trots
tillförseln av progressiva kandidater och deras framgångar vinner fortfarande fler kandidater som tillhör
etablissemanget. Partiets mittenpositionering står fast.

Men trots de demokratiska

På morgonen efter valdagen 2016 publicerade journalisten Michael Moore en »att-göra-lista« på Facebook.
Högst upp på listan: »Take over the Democratic Party
and return it to the people. They have failed us miserably.« Om Demokraterna lyckas vinna majoritet i den
amerikanska kongressen i november återstår att se.
Men en sak står klar. Gräsrötterna har väckts, och de
demokratiska socialisterna har organiserat sig. Om
folket åter fått mer makt över det demokratiska partiet
får framtiden utvisa. Men att en vänsterrörelse fått
fotfäste och växer med en kraft som ruskar nytt liv i
det demokratiska partiet står utom allt tvivel.

Maja Stilling
är medlem i Tidens redaktionsråd
41

Hemlös i
solens rike
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Antalet hemlösa i Japan fortsätter att sjunka
enligt ny statistik. Men trots det bor tusentals
fortfarande på gatan. Tiden reste till Tokyo
och följde med en grupp volontärer för att
träffa några av dem som än i dag lever
utanför samhället.

D

Text & Foto: vincent rodin

et ekar när plåtjalusierna dras ner till
butikerna. En stund senare dyker ensamma män upp med kartongskivor
under armarna. Förbipasserande
kastar ett hastigt öga på dem som
börjat veckla ut kartongerna för att lägga sig på dem.
En bit ifrån den myllrande huvudgatan står ett 40tal volontärer och förbereder kvällens patrullering i
Shinjukuområdet i centrala Tokyo. Mat och dryck
packas ner i väskor och namnen på alla deltagarna skrivs
upp på listor. Efter ett par minuters genomgång är de
på väg.
I en park inte långt ifrån samlingsplatsen står tre
kyffen uppställda bredvid ett stängsel. En svag stank

av urin kommer från buskagen. Under blåa presenningarna skymtar resväskor, filtar och kartonglådor.
God kväll säger en av volontärerna ut i tomma intet
och väntar. »God kväll«, svarar en man som visar sig
heta Masanori Tamura.
– Jag har varit hemlös i över 14 år, och innan det
jobbade jag som arkitekt. Jag tjänade rätt bra med
pengar och så, men jobbet och relationerna till kollegorna där höll på att ta kål på mig så jag slutade. Jag
stod helt enkelt inte ut längre, säger han.
Den 55-åriga Masanori Tamura drar en silverfärgad resväska längs med den grusiga marken. Det
går att sitta på den säger han och klappar på den.
– Jag är inte intresserad av att komma tillbaks in i
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Trots att jag inte har råd att äta
varje dag så har jag betydligt färre
problem i mitt liv nu. Hunger är
ingenting i jämförelse med stressen
och pressen jag utsattes för i mitt
tidigare jobb.

		 Masanori Tamura

sitt tidigare arkitektjobb livnär
Masanori Tamura sig numera på att leta igenom återvinningsbara sopor. Att tigga ihop sitt levebröd är
absolut inget alternativ, säger han.
– Vi har ingen tradition av att tigga här i Japan.
Trots att vi är hemlösa så försöker vi arbeta. Själv går
jag upp runt fem varje morgon och letar efter böcker
som folk har kastat. Ibland har jag tur och hittar några
jag kan sälja vidare för lite pengar.
Och det bekymrar honom inte värst mycket de
dagar han inte hittar några, säger han.
– Trots att jag inte har råd att äta varje dag så har
jag betydligt färre problem i mitt liv nu. Hunger är
ingenting i jämförelse med stressen och pressen jag
utsattes för i mitt tidigare jobb.
En av volontärerna skakar på huvudet medan
Till skillnad från
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Masanori Tamura gräver runt bland sina saker. Han
heter Sulejman Brkic och har jobbat som volontär i
14 år. Han är en av medgrundarna till vänsterkollektivet »Tokyo spring homeless patrol«. Det är en grupp
volontärer som ger sig ut på kvällarna i Tokyo varannan vecka och delar ut mat, dryck och andra förnödenheter till hemlösa.
– Masanori har tappat en del vikt sedan jag såg
honom förra gången, säger han. Och jag menar, vad
fan säger det om ett samhälle att man hellre är hemlös än att ha ett betalt arbete och hem? Vad säger det
om arbetskulturen i det här landet?
Enligt de senaste siffrorna från japanska myndigheter
är i dag 4 977 personer av landets 147 miljoner invånare
hemlösa. Siffran har sjunkit varje år och är nu den
lägsta sedan mätningarna började göras 2003. Antalet
hemlösa kan jämföras med Sverige där Socialstyrelsens undersökning från 2017 visar att 33 250 personer
lever i hemlöshet av landets 10 miljoner invånare.

foto : istockphoto

samhället. Jag menar, nu slipper jag åtminstone att
vara med människor jag inte klarar av och det är det
viktigaste för mig, säger han.

I min värld kan ett samhälle
bedömas utifrån hur de behandlar
sina allra svagaste, och de här
människorna behöver mer hjälp.

		 sulejman Brkic

Sulejman Brkic himlar med ögonen när han får höra
om den japanska statistiken.
– Inte en chans att det är så få hemlösa i Japan, inte
en chans. Gå till vilken park som helst under natten
så kommer du att se hur löjlig den siffran är. Det är
förmodligen fler hemlösa bara här i Tokyo.
Från officiellt håll nämner man att det kan finnas
ett mörkertal eftersom de hemlösa kan ha befunnit sig
på en annan plats när mätningarna gjordes. Sulejman
Brkic säger att han inte bara ifrågasätter trovärdigheten i siffrorna utan också deras tillvägagångssätt när
de får fram dem.
– De går ju ut och räknar hemlösa på dagtid trots
att alla vet att det är först på kvällen som de kommer
tillbaka. Om de ville ha statistik närmare sanningen
skulle de räkna dem då i stället.
Bil efter bil kör in på macken bredvid parken.
Passagerare tittar försiktigt åt volontärernas håll.
Masanori Tamura lyfter på sin keps och kliar sig på
huvudet och säger att det är väldigt individuellt hur

människor reagerar på honom som hemlös.
– De flesta uppmärksammar oss inte när de går
förbi, och några jag stöter på undrar om vi är kriminella. Sen finns det några få som säger att vi borde
försvinna härifrån men det är inte speciellt många,
säger han.
Sulejman Brkic känner igen det som Masanori
Tamura säger, och han upplever dessutom att det är
många japaner som verkar tycka att det är de hemlösas eget fel att de hamnade på gatan.
– Jag tror att det är lättare för icke-hemlösa att
slippa känna skuld om de intalar sig det. Men de borde
inse att alla hemlösa har olika bakgrund. I min värld
kan ett samhälle bedömas utifrån hur de behandlar
sina allra svagaste, och de här människorna behöver
mer hjälp, säger han.
Och på frågan om vissa skulle se det som Masanori
Tamuras eget val att han är hemlös, eftersom han
valde att lämna sitt jobb, det ger Sulejman Brkic inte
mycket för.
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parkbänk och sov. Och när vi gick fram och frågade
honom om han behövde mat blev han förbannad och
kallade mig för en satans flintskalle. Att förväxlas
som hemlös här är tydligen rätt känsligt, säger han.
Inne i parken springer katter omkring bland kartonghus. Ventilationstrummorna från betongbyggnaden
bredvid ger ifrån sig ett dånande ljud. Mitt i allt går
en gammal man omkring i mörkret. Sulejman Brkic
går fram till honom och sträcker fram en papptallrik
med mat.
Ett stenkast därifrån står ytterligare två kartonglådor bredvid varandra vid ett stängt kontor. Gatljuset
kastar en skugga över den blåa plasten som omger dem.
En kvinna och en man kryper fram och tar emot kaffe
och handdukar. De är man och hustru. I kartonghuset
bredvid sitter en man med långt grått hår. Han heter
Tatsuya Sasaki och är 52 år gammal. Han har varit hemlös i tre år och valde precis som Masanori Tamura att
lämna sitt arbete.
– I Japan finns en arbetskultur där vi måste sätta
andra personer framför oss själva, och det slutade med
att jag tog på mig enormt mycket arbete. Och när det
blev för mycket orkade jag inte längre. Varken med
jobbet eller människorna. Mitt enda alternativ var
därför att sluta, säger han.
Tatsuya Sasaki berättar om de tidiga morgnarna
när han tog tåget till jobbet.
– Jag minns tomheten i folks ögon. Tröttheten.
Jag tycker själv att det är slött av mig att bara sluta som
jag gjorde, men jag stod verkligen inte ut längre. Och

– Vad tror du alternativet hade varit? I Japan begår
över 20 000 personer självmord varje år. I värsta fall
hade han kunnat bli en av dem, säger han.
Volontärerna samlar ihop sina saker och gör sig
redo för nästa park. Väskorna på deras ryggar är
fortfarande fulla.
En vecka senare är Sulejman Brkic och sex andra volontärer från vänsterkollektivet Tokyo spring homeless
patrol i en annan del av Tokyo. Det är kväll och utanför
Ikebukuros tågstation i centrala Tokyo går det knappt
att ta sig fram bland alla människor. Sulejman Brkic
skrattar helt plötsligt till och säger att det inte alltid
är så lätt att veta vem som faktiskt är hemlös.
– Jag minns en kväll när det satt en kille på en
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trots att jag är hemlös så har jag ändå allt jag behöver.
Men jag glömmer aldrig hur svårt det var att få tag
på mat i början, säger han.
I dag går han inte hungrig särskilt ofta säger han,
men det är fortfarande en hel del saker i vardagen
som inte är lika lätta längre.
– Det är väldigt svårt med hygienen när man inte
har någonstans att bo. Men jag tror ändå att jag lyckas
rätt bra eftersom det är rätt svårt att se att jag faktiskt
är hemlös, säger han.
På väg tillbaka mot tågstationen blinkar röda
lampor på höghusens tak. Några av våningsplanen
är fortfarande tända. Till och från går det att urskilja
silhuetter som passerar förbi de stora kontorsfönsterna
i kvällsmörkret.
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Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll.
Vår Verksamhet Vårt
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90 - konto garanterar
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Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90 - konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.
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Turkiet är
en krutdurk
Den allt djupare krisen i Turkiet är både politisk och ekonomisk.
Trots Erdogans förtryck har den politiska oppositionen flyttat
fram sina positioner. I försök att upprätthålla kontroll är risken
stor att regimen ökar repressionen ytterligare.
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cent av landets bnp. Turkiska företag och banker har
i åratal gjort sig beroende av billiga utländska lån och
skuldbetalningar har blivit dyrare i takt med lirans
fall och den höga styrräntan.
Landets utlandsskuld är i dag över 50 procent av
bnp, vilket är den högsta bland samtliga tillväxtekonomier. bnp-tillväxten, som under 2000-talet varit
hög, har minst sagt varit ohållbar.
Under växande ekonomiska problem och ett politiskt
undantagstillstånd sedan den misslyckade militärkuppen för två år sedan, utlyste Erdogan presidentoch parlamentsval som hölls den 24 juni. Mukarrem
Ince, partiledare för det oppositionella mittenpartiet
chp, fick drygt 30 procent av rösterna medan den
politiska fången Selhattin Demiras erhöll drygt 8 procent för det prokurdiska vänsterpartiet hdp. Erdogan
återvaldes till presidentposten med 52,6 procent av
rösterna, vilket stärker hans makt och politiska mandat. I parlamentsvalet fick Erdogans parti akp i allians
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E

n diplomatisk kris gentemot usa har på kort
tid ansträngt den turkiska ekonomin. Efter
anklagelser att landet brutit mot sanktioner
gentemot Iran samt frihetsberövat den amerikanska
evangelistpastorn Andrew Brunson har Vita huset
riktat sanktioner mot Turkiet.
Som följd har den turkiska liran tappat kraftigt i
värde och har i år sjunkit med 40 procent mot dollarn.
Samtidigt har Istanbulbörsen rasat medan landets
centralbank ökat styrräntan till nära 18 procent för
att stävja inflationen. Men den ekonomiska krisen
går djupare än så, i och med de strukturella problemen i landets ekonomi. Landets tillväxt har till stor
del baserats på konsumtion, improduktiva investeringar i fastigheter och extravaganta regeringsprojekt,
i stället för på export och stadiga investeringsnivåer i
industrisektorn.
Den ekonomiska modellen har resulterat i en
konstant negativ handelsbalans sedan 2002 och årets
underskott motsvarar 5,5 miljarder dollar, cirka 7 pro-

med det högerextrema partiet mhp drygt 53 procent
av rösterna. Turkisk nationalism utgör det ideologiska
kittet för alliansen mellan de två partierna.
Valanalyser visar att sympatier för akp har sjunkit
i både den stora metropolen Istanbul och den konservativa regionen Anatolien, där Erdogans parti traditionellt är starkt. Utan alliansen med mhp hade akp
långt ifrån fått egen majoritet. Oppositionspartiet chp
fick tillsammans med några ytterligare småpartier 34
procent av rösterna och det prokurdiska partiet (hdp)
fick drygt 11 procent.
Valresultatet bör samtidigt ses i ljuset av den politiska
repressionen. Hot och frihetsberövande av journalister
har varit ett vanligt inslag under Erdogans styre.
Disk, en av de större fackföreningarna i landet, har
likt andra fackliga organisationer trakasserats under
valrörelsen efter att ha riktat kritik mot regimen.
Disk har kritiserat akp:s låga prioriteringar för
arbetsmiljöfrågor. Med välunderbyggd statistik har
facket visat att 21 000 arbetare omkommit i arbetsplatsolyckor under akp:s år vid makten.
Cirka 20 procent av Turkiets invånare är kurder.
I sydöstra Turkiet, där den kurdiska befolkningen är
störst, var förtrycket mot hdp och självständiga tidningar påfallande. I valkampanjen var det framför allt
hdp som lyfte fram traditionella vänsterförslag, som
en höjning av minimilöner och arbetslöshetsförsäkring. Dess presidentkandidat och tio av partiets parlamentsledamöter satt fängslade under valkampanjen.
Trots repressionen lyckades oppositionella partier
samla 45 procent av rösterna och landet är således i
stora drag delat.
Vid sidan av repression är även korruption en vanlig del
av Turkiet. Banden mellan företagsvärlden och politiken är hårt sammanfogade och flera av de ledande
företrädarna i akp är framgångsrika affärsmän. Sjukvårdsministern äger privata sjukhus, utbildningsministern äger skolkoncerner och andra inom partiet
har blivit rikare på privatiseringen av energisektorn.
Med den djupare ekonomiska krisen, som Erdogan
liknar vid ett »ekonomiskt krig«, knakar det politiska

Med den djupare ekonomiska
krisen, som Erdogan liknar vid
ett »ekonomiskt krig«, knakar det
politiska systemet alltmer i fogarna.

systemet alltmer i fogarna. I desperation har Erdogan
utlyst ny expansiv ekonomisk politik som benämns
»hundradagarsplanen«. Turkiet ska bland annat utöka
produktionen, söka efter fossila bränslen och bygga
en ny kanal genom Istanbul till en kostnad på motsvarande 13 miljarder kronor. Det sistnämnda projektet
liknar Erdogan vid Suez- och Panamakanalen.
I dag finns en påtaglig oro över ytterligare försämringar
av ekonomin i och med sjunkande utländska investeringar och dyrare lån. Sker inte en snabb ekonomisk
förändring kan missnöjet med akp växa både bland
väljare och affärselit. Att döma av Erdogans tidigare
reaktioner och impulsivitet kommer troligen en växande kritik att mötas av en ännu hårdare repression.
Turkiet blir alltmer en krutdurk.

Viktor Skyman och Mats Wingborg
är journalister

Fakta om Turkiet

80 miljoner invånare. Natomedlem och G20nation. Viktig utrikespolitisk aktör i Mellanöstern
och i konflikten i Syrien. Även en viktig politisk
aktör gentemot EU gällande migrationsfrågor.
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Han stod upp för FN
I

september 2001, någon gång
mellan attackerna den 11 september och usa:s och president
George W. Bushs invasion av Afghanistan, promenerade jag genom Venedig med Richard C. Holbrooke, som
varit usa: ambassadör i fn under president Bill Clinton.
Holbrookes telefon ringde. Det var
fn:s generalsekreterare Kofi Annan.
Holbrooke hade väntat på samtalet.
Jag hörde hur han och Annan samtalade med varandra med en förtrolighet som byggts upp under Clintons
andra period i Vita huset. Annan,
ofta beskriven som en slags civil påve,
hade skapat ett partnerskap med Holbrooke, mästerdiplomaten, som varit
så viktig för att få ett slut på kriget i
Bosnien.
Båda männen uppfattade partnerskapet som helt essentiellt för den globala freden och stabiliteten.
Dynamiken i samarbetet handlade
om långt mycket mer än bara Annan
och Holbrooke. fn, en symbol för internationell legitimitet och rätt, och usa,
som förkroppsligade idén om pragmatisk makt och styrka, hade här en slags
allians. Och när vi i dag sörjer Kofi
Annans bortgång borde vi kanske också
sörja den alliansen och, på ett mer
grundläggande plan, fn:s decimerade
globala roll. Sedan Annan lämnade
posten som generalsekreterare 2007 har
denna roll blivit påtagligt försvagad.
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Annan var inte perfekt och hans karriär kantades av både tragedier och
misstag. I mitten av 1990-talet, när
han ansvarade för fn:s fredsbevarande operationer, kunde det genomföras
väldiga massakrer i Rwanda och senare även i Bosnien för att fn-styrkorna
inte levde upp till sitt ansvar att skydda. Annan tog inte på något meningsfullt sätt ansvar för det misslyckandet.
Med detta sagt personifierade Annan
en kombination av karisma, elegans
och självkontroll som blev helt avgörande för att upprätthålla synligheten
och legitimiteten hos fn, »den främste
bland likar« i kretsen av internationella
organisationer.
Ingen av hans efterträdare har
kunnat erbjuda dessa nödvändiga
kvalitéer. Inte heller António Guterres,
som tog på sig ämbetet förra året.
Trots Guterres många positiva sidor
är det ett faktum att fn sedan han
tillträdde helt har försvunnit från de
internationella radarskärmarna.
Världen står i dag på randen till ett
kaos som vi inte skådat sedan andra
världskrigets slut. För att undvika att
historien upprepar sig skapades vid
krigsslutet ett globalt politiskt system
med fn som sin grundläggande pelare.
I dag riskerar allt fräckare attacker
mot multilateralismen och principen
om rättssäkerhet att lägga hela det
systemet i ruiner.
usa framstår som fn:s främsta

kritiker. I president Donald Trumps
ögon är fn i bästa fall värdelöst och
oanvändbart. Organisationen är en
symbol för multilateralism och tanken
att världen behöver styras av rättsprinciper, medan Trump i varje läge
tycks föredra bilaterala överenskommelser och principen om den starkes
rätt.
Även Ryssland utmanar fn:s roll,
om än i något mindre utsträckning.
I mars blockerade Ryssland till exempel en resolution i fn:s säkerhetsråd
om den katastrofala situationen för
mänskliga rättigheter i Syrien. Men på
ett lite omvänt sätt visar Kremls beslut
ändå att Ryssland fortfarande trots allt
tillskriver fn en viss betydelse.
Som växande stormakt har Kina
framträtt som en något förvånande
uppbackare av fn. Till skillnad från
Trumps usa erkänner makthavarna i
Peking att fn kan vara en framkomlig
väg för att stärka Kinas inflytande
genom »mjuk makt« på global nivå.
En effekt av detta är att Kina blivit
den tredje största bidragsgivaren till
fn:s budget och den andra största bidragsgivaren till fn:s fredsbevarande
operationer. Kina har skickat tusentals man till dessa operationer, och på
så vis indikerat att man är redo att
binda upp sig och göra åtaganden för
globala säkerhet.
Men för att fn ska få samma inflytande som under Annans tid krävs ett
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USA drar sig undan från FN
och Kina kliver in. Ska FN kunna
fylla sin roll globalt måste även
liberala demokratier bli mer
aktiva i världsorganisationen,
menar skribenten.

starkare stöd från Europa – särskilt
Tyskland och Frankrike – vid sidan
av åtminstone ytterligare två liberala
demokratier. De senare skulle kunna
vara Kanada, som representant för
Nordamerika, och Japan, som representant för Asien.
Kritiker kan förstås invända mot
detta. Om Frankrike och Tyskland
knappt är förmögna att nå framgångar
på europeisk nivå, hur kan man förvänta sig att de ska klara av att leda hela
världssamfundet tillbaka till multilateralism och respekt för internationell rätt? Kanada kan knappast anses
representera hela Nordamerika i stället
för det mäktiga fn. Japan är ett åldrande, för att inte säga multnande,
samhälle.

Men vad är alternativet? Om dessa liberala demokratier förblir passiva kommer den internationella ordning vi vant
oss vid att fortsätta försvagas till en
punkt där världen omskapas uteslutande av brutal styrka i stället för diplomati, samarbete och respekt för en
gemensam rättsordning.
Tillsammans kan dessa länder i alla
fall försöka stoppa des internationella
institutionernas nedmontering och förhindra att världen faller tillbaka in i
forna tiders systematiska våldsspiral.
Om de amerikanska väljarna i höstens
val tar ifrån Republikanerna deras
majoritet i kongressen, och det verkar
just nu högst troligt, kommer möjligheterna att rädda den internationella
ordningen öka ytterligare.

En kollaps och återgång till

kaos är mer
troligt i dag än någon gång under de
senaste 70 åren. Men det är inte oundvikligt. Vi har kanske inte en generalsekreterare med Kofi Annans förmågor,
men vi måste fortsätta kämpa för den
världsordning han var med och
byggde upp.

Dominique Moïsi
Är statsvetare och skribent.
Texten är publicerad i samarbete med
Project Syndicate.
Översättning: Jesper Bengtsson
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Vart tog
tiden vägen?
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till dem men börjar med
en välfärdsfråga om fri tid för precis
100 år sedan. 1918 tillsattes den första
utredningen om åttatimmarsdagen.
För första gången kom ekonomi och
tidens bruk upp på den politiska dagordningen. Arbetarrörelsen gick fram
med en enkel slogan: åtta timmar
arbete, åtta timmar sömn och åtta timmar för fritid. Det var lika viktigt som
allmän rösträtt!
Debatten om åttatimmarsdagen
blev hård. Åren omkring 1918 präglades av revolutioner utomlands och
upplopp och till och med hungerkravaller i Sverige. Vårt land var fattigt.
Ändå hördes inga röster – utom från
de höga juristerna i Lagrådet – om
att arbetarna inte skulle ha råd med

Jag återkommer
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konomin växer och lönerna stiger. Men blir vi
lyckligare? Använder vi vår tid på bästa sätt?
Välfärdsmätningarna avslöjar hur samhället
sett och ser på fri tid.
Det finns några korta svar på frågorna. Lyckoforskningen visar att vi inte blir lyckligare för att vi
blir rikare. Och nej, vi använder inte vår tid som vi
helst vill. Enligt Kairos Future (2016) vill de flesta
i dag hellre förkorta arbetstiden (52 procent) än få
högre lön (42 procent). Det borde väcka eftertanke.
Kanske är vi mätta på materiella framsteg? Särskilt
som vi vet att vår överkonsumtion håller på att göra
världen obeboelig.
Varför finns då inte tiden med i den politiska
debatten? Det borde vara en viktig välfärdsfråga.
Sverige har 50 års tradition av välfärdsmätningar.
De senaste åren har det också kommit en rad nya
rapporter om vad och hur man ska mäta – även den
fria tiden.

reformen. Nu krävde de rättvisa och reformen gick
igenom därför att de styrande var skrämda; de
månade om ordningen i landet.
I dag är åtta timmar fortfarande normen trots allt
som hänt, både i ekonomin och med tiderna. Vi har
blivit ofantligt mycket rikare; lönerna har tiodubblats
(i fasta priser). Vi har fått lediga lördagar, pension,
semester, föräldraledighet och så vidare. Arbetsgivarna
pekar gärna på att vi arbetar en så liten del av livet.
Förvärvsarbetets minskning, både i veckan och över
livet, är dock liten jämfört med löneökningarna, ungefär en tredjedel. Och en annan paradox är att ännu
på 1950-talet var det vanligast att mannen försörjde
familjen med 48 timmar i förvärvsarbete (kvinnan
arbetade naturligtvis också, hemma och ibland i andras hem). I dag förväntas man och hustru förvärvsarbeta 70–80 timmar/vecka för att klara familjens
ekonomi.
Därför är tiden knapp för många men arbetet är
inte den enda boven. Sociologen Dagfinn Ås talar i
en klassisk studie om tre tidsanvändningar utöver
fritid: nödvändig tid (sömn och mat), kontrakterad
tid (förvärvsarbete och arbetsresor) och uppbunden
tid – den som beror på gjorda åtaganden som att ha
barn eller »Volvo, villa och vovve«. Prylar tar tid och
vi har många. Sedan kan gränserna vara luddiga: är
sådant som träning, släktträffar och hundpromenader
fritid eller uppbunden tid? Tekniken är också tveeggad.
Å ena sidan kan vi spara en massa tid genom att använda teknik som internet och smarta telefoner; å andra
sidan slukar tv och sociala medier mycket tid. Arbetet
förblir centralt i vårt bruk av tiden.

Den ofärdiga välfärden

En växande ekonomi har varit ett självklart mål. Men
redan för femtio år sedan började många ifrågasätta
om tillväxt – högre bnp – var ett bra mått på framsteg.
Boken Den ofärdiga välfärden av makarna Inghe och
den i all hast tillsatta Låginkomstutredningen 1965
med Per Holmberg vittnade om att många hamnade
utanför. Utredningen lades lika snabbt ner (av finansminister Gunnar Sträng som blev förgrymmad över
rapporteringen). I stället kom Levnadsnivåundersökningen (lnu), som blev bestående.
Ungefär samtidigt insåg man att ekonomisk tillväxt
också orsakade en rad miljöproblem. Naturvårdsverket
skapades för att, som man då trodde, snabbt lösa dem.
Vid den här tiden var det stora hotet snarare ett

atomvapenkrig. Men miljöproblemen
tog över. Hotet mot klimatet, som
knappast anades för 50 år sedan, har
blivit vår tids damoklessvärd. Och det
är ändå bara en del av alla hot mot
planetens välfärd.
Levnadsnivåundersökningen skulle
alltså beskriva välfärden och det krävde
flera dimensioner: hur det var med
hälsan och vården, med skolkunskaper,
boendet, tryggheten? I allt valdes nio
levnadsnivåkomponenter ut. Man ville
komma bort från det enkelspåriga inkomstmåttet. Ändå bestod listan mest
av materiella resurser. De skulle ge
människor handlingsfrihet att forma
ett gott liv enligt egna önskningar, en
tankegång som också framförts av
ekonomen och filosofen Amartya Sen,
som man hänvisar till.

Fri tid ett problem?

Men fri tid är också ett villkor för att
forma ett gott liv. Tid är en viktig resurs och egentligen den mest rättvist
fördelade eftersom ingen har mer än
24 timmar per dygn (men inte mer
rättvis än att den som har pengar kan
köpa sig mer fri tid). Ändå ägnar utredarna en mycket förströdd uppmärksamhet åt tiden.
Låginkomstutredningen skriver att
fritid snarast är ett problem om man
inte har bil eller båt eller sommarstuga
för då kan veckosluten bli »verkligt
besvärliga att utnyttja på ett tillfredsställande sätt«. Levnadsnivåundersökningen är mest intresserad av om
män och kvinnor har lika mycket fritid och om man deltar i olika socialt
värderade aktiviteter, som idrott, kultur, föreningsliv, politisk verksamhet
etc. – alltså snarare fritidsvanor än fri
tid i sig, för att »bara vara«.
Liknande paternalistiska tongångar
hördes i de tidiga förslagen till semester:
den borde vara en tid för återhämtning
så att man efter semestern kunde ta
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itu med arbetet med friska krafter.
Målet var produktiva medborgare.
Medan Socialforskningsinstitutet
(Sofi) analyserar levnadsnivån så gör
Statistiska centralbyrån (scb) ganska
likartade »undersökningar av svenska
folkets levnadsförhållanden« (ulf).
Tanken var att ulf också skulle granska
hur väl olika institutioner som skolan,
vården, polisen etcetera fungerade.
Tyvärr har man fråntagits det uppdraget så att de offentliga institutionerna
i Sverige nu utvärderar sig själva, vilket
knappast ökat trovärdigheten.
Båda dessa undersökningar har
medvetet begränsat sig till objektiva
mått och valt bort frågor om subjektivt välbefinnande eller livstillfredsställelse – de två aspekter man brukar
lägga i begreppet »lycka«. Den ansvariga Sten Johansson motiverar det med
att man inte ville jämföra »den fattiges
fördragsamhet med den rikes missnöje« för att undvika det gungfly där
förväntningar och anspråk spelar.
Problemet är att då kan man inte heller
få reda på vad människor egentligen
tycker.
Den växande skepsisen mot bnp
som mått på framsteg fick Frankrikes
president Nicolas Sarkozy att tillsätta
en kommission med tunga namn som
Amartya Sen och ekonomen Joseph
Stiglitz för att finna bättre mått. Deras
förslag hade stora likheter med de
trettio år äldre svenska utredningarna.
Men man lade till två komponenter:
miljöförhållandena och den subjektiva
livstillfredsställelsen. oecd har sedan
(2013) gjort en snarlik lista men med
ett viktigt tillägg: som den första i sitt
slag lyfter den fram balansen mellan
arbete och fritid.

Livskvalitet?

Den borgerliga regeringen i Sverige
aktualiserade frågan i sin Framtidskommission, som lät göra en utmärkt
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rapport som framför allt lyfter fram subjektiva mått,
livskvalitet, och föreslår att de ska läggas till de andra
välfärdsmåtten.
2015 kom ytterligare en rapport med en titel som
går rakt på vad välfärdsmätningar utger sig för att
handla om, Får vi det bättre?. Utredaren Robert
Eriksson talar genomgående om livskvalitet. Men
begreppen svajar för han menar att den bäst fångas
av en handlingsfrihet grundad i objektivt mätta
resurser, som man alltid gjort i svenska välfärdsmätningar.
Livskvalitet som subjektiv livstillfredsställelse
och välbefinnande avfärdas av två skäl. Dels menar
Eriksson att välbefinnande är en känsla men politiken ska inte påverka människors medvetande utan
deras förutsättningar. Den ska skapa förhållanden
som ger människor välbefinnande. Dels visar forskningen att livstillfredsställelsen till största delen är
»hard-wired«, som ett individuellt personlighetsdrag,
eller beror på förhållanden utanför politikens ram,
som sociala relationer. »Lyckan« ökar inte heller med
ökad inkomst (på de inkomstnivåer som är aktuella i
Sverige). Då blir det ointressant för politiken, menar
Eriksson.

Politisk missräkning

Må så vara men kanske döljer sig här också en gigantisk politisk missräkning. Ända sedan Jeremy Bentham
har det varit självklart att mer är bättre och tillväxt är
framsteg. Det har varit ett självklart och omhuldat mål
för alla partier. Dessutom backas det ju upp av samhällets ekonomiska intressen och näringslivet. Då måste
det vara en omskakande – och svårhanterad – besvikelse
att tillväxt inte gör folk nöjdare!
Eriksson tar samtidigt, för första gången i svenska
sammanhang, upp tidsutrymme som en separat resurs.
Han menar till och med att man inte ska forska i vad
folk använder tiden till; det är paternalistiskt. Tid kan
ha ett värde i sig!
I vårbudgeten 2017 gör regeringen dock en förbryllande u-sväng med en rapport kallad Nya mått på
välstånd. Den förefaller i sin tur vara inspirerad av en
miljöpartistisk utredning om »nationella indikatorer
på välfärd och hållbarhet«.
Det är förbryllande därför att »välstånd« ju inte är
något annat än inkomst och rikedom, det som välfärdstänkandet skulle ersätta. Vi är tillbaks i ruta ett. Dessutom saknas en rad centrala indikatorer i tidigare

välfärdsmätningar. I stället ingår privatekonomiska
och statsfinansiella frågor som »offentlig sektors konsoliderade bruttoskuld« och några övergripande miljömått. Man lägger också till en subjektiv indikator,
»nöjd med livet«. Däremot saknas tiden som en resurs
och ett egenvärde, trots inspirationen från Miljöpartiet
som en gång drev frågan om kortare arbetstid.
Den här listan blir därmed ett hopkok av tre sakområden som vi vant oss vid att hålla isär: (makro)
ekonomin, miljöfrågorna och »hur vi har det«, välfärden. En växande ekonomi betraktas ju som självklart bra. Vi har också, sedan 1990-talet, en uppsättning
klimatmål för de stora miljöfrågorna kring klimat,
hav och mark (även om vi bara lyckas leva upp till
två av dem i dag). Det tredje området är välfärden.
Ibland ingår i detta miljöfrågor som gäller »här och
nu« för människor som till exempel buller och andra
lokala miljöproblem i bostadsområdet.
Av dessa tre brukar välfärdsfrågor få en viss uppmärksamhet. Vi reagerar på rapporter om otrygghet,
sjuklighet, bostadsbrist, dåliga skolor och så vidare.
På det hela taget är dock ekonomin styrande och välfärd och miljö underordnade, kompletterande aspekter i politiken. Miljöfrågorna får inte rubba tillväxten;
tvärtom talar Socialdemokraternas partiledare Stefan
Löfven om dem som medel för mål som nya jobb och
tillväxt. Privat talar många om sin »klimatångest« men
de flesta av oss glider förbi miljöns krav med marginella insatser i vardagen. Ett talande exempel är dn:s
ledare nyligen (20/5) där Centerns hållning beskrevs
som att »Flyg gärna men använd inte plastmuggar«.
Årets valrörelse visar ändå att det är andra frågor än
miljö och hållbarhet som engagerar mest. Åtminstone
politikerna och media.

till välfärdstjänsterna och pensionerna
som den utlovat. Men ett viktigt problem är att lönerna mest går till annat
eftersom skattesatserna betraktas som
heliga. Följden är att vi efterlyser mer
vård och skola men för att få detta tar
vi en absurd omväg via en hyperkonsumtion. Vi köper fler bilar och flyger
mer än någonsin. Det ekologiska fotavtrycket ökar. Nu krävs fyra jordklot
för vår svenska levnadsstandard.
För att hantera detta krävs större
grepp. Tjänstedilemmat som gör välfärdstjänsterna till en gökunge i budgeten kanske kräver högre skatter. Det
är en pedagogisk nöt som måste lösas.
Samtidigt måste vi så fort som möjligt
dämma upp konsumtionen för att
rädda miljön. Det naturliga sättet borde
vara att vi – hundra år efter åttatimmarsdagen – formulerar en ny välfärdsmodell med mindre arbete och mindre
prylar men mer fri tid att använda efter
eget gottfinnande. Det är en reform
som många väntat länge på.
Christer Sanne
är samhällsforskare och författare
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Återvinn din tid!

Tiden då? En majoritet av svenskarna säger alltså att
de skulle föredra mer fri tid framför mer pengar. Ända
saknas tiden i beskrivningen av välfärden. Arbetslinjen gäller och tongivande kretsar har ingen förståelse för behovet av mer fri tid. Ofta har de själva arbete
som livsstil. Det är talande att medan 58 procent av
svenskarna tycker att sextimmarsdag är en bra idé så
instämmer bara 17 procent av riksdagsledamöterna
(Somi 2014). En så stor klyfta mellan folk och elit finns
inte i någon annan betydelsefull fråga.
Elitens mantra är att vi måste jobba, egentligen
med vad som helst, för att få löner så att vi kan skatta
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Välfärdsstaten har blivit socialdemokratins mål, men den
rollen var den aldrig tänkt att spela. Redan Myrdal visste att
den måste decentraliseras för att inte krossa de sociala
gemenskaperna, skriver Mike Enocksson.

D

et svenska 1900-talets andra
hälft kommer gå till historien
som tiden då kanske världens
främsta välfärdsstat växte fram. Grunden lades redan av Per Albin Hansson
då han talade om »Folkhemmet«, en
vision som sedan realiserades genom
efterträdaren Tage Erlanders »det starka
samhället«. Den politiska demokratin
hade formaliserats genom den allmänna
rösträttens antagande 1919. Nästa steg
var den sociala demokratin och därigenom också uppförandet av den
sociala välfärden.
Resultatet blev sociala reformer på
löpande band. De skulle frigöra människan från sin beroendeställning av
familj och välgörenhet som enda sociala
skyddsnät. Till detta kom en alltmer
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växande offentlig sektor som möjliggjorde för kvinnorna att lämna den
frihetsförkvävande rollen som hemmafru för att i stället finna sin egen försörjning på arbetsmarknaden. Som
politiskt styrd verksamhet skulle den
offentliga sektorn också kunna erbjuda
en demokratiserad arbetsplats – till
skillnad från det privata näringslivet.
Drygt femtio år efter formuleringen
av »det starka samhället« som en central punkt inom svensk socialdemokratisk reformpolitik så kan vi se de efterföljande effekterna. De sociala reformerna har avtagit och den offentliga
sektorn betraktas snarare som ett svart
hål av ekonomiska kostnader än den
oas av ett demokratiserat arbetsliv den
skulle vara. Folket har dessutom blivit

så pass oberoende av alla sociala konstellationer på grund av sin möjlighet
till materialistiskt självförverkligande
att de tidigare generationernas kamp
för rösträtt och social välfärd försvunnit i någon dimmig periferi. Socialdemokratin ville skapa den oberoende
människan och lyckades så väl att den
skapade världens mest individualistiska folk – så individualistiskt att det
numera inte längre ser någon anledning att bry sig om den arbetarrörelse
som möjliggjorde förutsättningarna
för dess oberoende.
Men ska folket rösta utifrån en
historisk tacksamhetsskuld? Knappast.
I stället är socialdemokratins behov
av självreflektion skriande. Över ett
hundra år av framåtanda och progressivitet, där motståndaren ständigt skjutits på reträtt, kan bara sluta på ett sätt
när en sådan kraft väljer sig att slå sig
till ro och befästa sin position. Motståndaren mobiliserar och går till motangrepp, och det som tidigare var

illustration : elin svensson

Med välfärdsstaten
som slutstation

i det numera bortglömda 90-talsprogrammet, som författades vid 1980talets slut och som ville dra upp nya
ideologiska riktlinjer för det socialdemokratiska samhällsbygget i slutet
av förra millenniet. Så här skrivs det:
Det starka samhället var inget självändamål. Det syftade till att skapa en
grund, en plattform, varifrån alla medborgare skulle kunna växa som människor och utvecklas som individer.
För att kunna hoppa högt, krävs en
fast grund att ta avstamp från. För att
kunna spänna bågen mot framtiden,
måste man ha gott fotfäste […] Den
generella välfärdspolitiken har burit
frukt. Den materiella grunden är lagd.
Uppgiften är nu att i högre grad göra
det möjligt för individerna att kunna
utvecklas ovanpå den grunden.

en ständig offensiv reduceras till ett
ställningskrig. Den mer pacifistiskt
lagda läsaren får ursäkta de militära
analogierna, men de är nödvändigt
att använda för att förstärka bilden av
en ideologisk krigföring där den tidigare vinnaren bara har nederlaget att
se fram emot.
Varför definierades välfärdsstaten som
den sociala demokratins slutstation?
Går vi tillbaka till de tidigare stora
ideologiska aktörerna inom svensk
socialdemokrati, som Gunnar Myrdal,
Gustav Möller eller Ernst Wigforss,
finner vi inte någon sådan föreställning. Myrdal betonade att ju längre
samhällsutvecklingen fortskred och
ju mer upplysta medborgarna blev
desto mer kunde de också ta ett allt
större ansvar från staten – decentralisering och självreglering ersätter centralisering och paternalism, tänkte han
sig. Denna aversion mot en permanent
välfärdsstat finner vi också så sent som

Målet för den demokratiska socialismen
har aldrig varit välfärdsstat, offentlig
sektor eller ens kapitalismens avskaffande. Målet har alltid varit – eller
rättare sagt borde alltid ha varit –
människans frigörelse till att kunna
leva det liv som den ämnar vilja leva.
För att nå detta har olika hinder längs
vägen behövt röjas eller överbryggas.
Välfärdsstaten som projekt var en del
i detta, men tyvärr överlevde den sig
självt. När socialdemokratin lyckats
samla ihop samhället inom en stabil
ram så skulle nästa steg vara att under
en genomgående process decentralisera denna välfärdsstat. På detta sätt
skulle den sociala välfärden, som är
ett måste för att ge alla människor
samma möjlighet i livet, bevaras och
samtidigt skulle man kunna bevara
den sociala gemenskap, som är ett måste för att ett samhälle ska hålla ihop.
De konservativa kan inte ha monopol på att förorda betydelsen av samhällsgemenskap. Per Albin Hansson
var väl införstådd med detta när han
formulerade och lanserade »Folkhem-

met« som politiskt projekt – en triangulering av nationalkonservativa
strömningar samt demokratisk socialism. Välfärdsstaten kan aldrig skapa
denna samhällsgemenskap eftersom
den är alienerande till sin natur. Den
naturliga grogrunden för en sådan samhällsgemenskap är i stället lokalsamhället. Här finner vi också nyckeln till
2000-talets progressiva samhällsutveckling. Socialism i vår tid kan inte
komma från statligt håll och implementeras på samhället uppifrån och
neråt. Det måste växa på lokalplanet.
Detta betyder inte per automatik
kommunalisering – även om det kan
vara en del i det – utan här finns också
möjligheten att återuppväcka kooperationen. I samma tidigare nämnda
och glömda 90-talsprogram åberopas
kooperationen specifikt som en lösning
för att skapa en demokratisk delaktighet inom den sociala välfärden – en
delaktighet som den offentliga sektorn
aldrig uppnådde.
finns nyckeln
till den demokratisering som sedan
länge varit ett begravt ämne inom
socialdemokratin – den ekonomiska
demokratiseringen. I detta ligger inte
att staten ska socialisera all privatägt
näringsliv, utan snarare att alternativa
former av icke-privatägd verksamhet
utvecklas på det lokala planet. Men
ytterligare en annan nyckel går att finna
i denna decentraliseringsprocess och
det är stärkandet av de sociala gemenskaperna, för om dessa gemenskaper
fortsätter att undermineras till förmån
för att skapa »världens mest individualistiska folk«, då kan vi inom kort
byta ut parollen »det starka samhället«
mot »det svaga samhället«.

I denna decentralisering

Mike Enocksson
är statsvetare
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Tar du ditt piller?
USA

gick aldrig in
i andra världskriget, Storbritannien förlorade mot Nazityskland.
Hitlers trupper ockuperade landet och
de närmaste decennierna stöptes det
brittiska samhället om enligt nazistisk
modell.
Scenariot är fonden för We Happy
Few, ett dystopiskt dator- och tevespel
som utspelar sig i ett alternativt, retrofuturistiskt Storbritannien. När vi kliver in i handlingen är året 1964.

Undantaget från det nazistiska maktövertagandet är Wellington Wells,
en fiktiv by på en ö i havet. Strax efter
kriget gjorde medborgarna i det lilla
samhället vad som beskrivs som »A
Very Bad Thing« – en väldigt dålig sak
– med konsekvensen att Hitlers styrkor
lämnade ön. Mer än så får vi inte veta.
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Wellington Wells
blev därmed en frizon
från nazistregimen och dess medborgare kunde leva förhållandevis ostört.
Men den förlamande ångesten och
traumat efter »A Very Bad Thing« gör
att makthavarna utvecklar en hallucinogen drog, Joy, för att kväva negativa
minnen. Med regelbunden användning försätter drogen användaren i ett
konstant tillstånd av eufori, där hela
verklighetsuppfattningen omsluts av
ett rosa skimmer.
Problemet är bara att Joy även
orsakar beroende, förlust av korttidsminne, förlorad aptit och mardrömslika hallucinationer. Dessutom utvecklar användaren en fallenhet för att bli
manipulerad.
Det dröjer inte länge förrän det lilla
lyckoriket utvecklas till en auktoritär
dystopi. Den som vägrar ta sitt lycko-

piller, en så kallad »Downer«, betraktas som ett hot mot hela samhället.
Straffet är antingen tvångsmatning med Joy, besök hos
en lyckodoktor eller, i värsta
fall, avrättning.
Regimen i Wellington Wells tillämpar

ett
pärlband av instrument för att hålla
medborgarna i schack. På den enda
tillåtna tevekanalen sänder galjonsfiguren Uncle Jack timslånga propagandamässor för tittarna. Ingenting
lämnas åt slumpen. Medan du som
spelare navigerar genom de surrealistiska miljöerna ackompanjeras handlingen av optimistisk musik. Karaktärerna i Wellington Wells bjuder på
vassa leenden.

We Happy Few lånar friskt ur historiens
kulturportfölj. Hjärnorna bakom spelet är uppenbart inspirerade av dystopiskildringar som Du sköna nya värld
av Aldous Huxley från 1932. I boken
organiseras samhället genom en strikt,
intelligensbaserad hierarki där människor genmodifieras redan vid födseln.

foto : Compulsion Games, wikimedia

Släng in Antonio Gramsci, The Matrix och Alliansens
skattepolitik i en digital mixer. Resultatet: det dystopiska
och surrealistiska spelet We Happy Few. Daniel Mathisen
kastas in i en sagovärld som riktar sökarljuset
mot vår egen samtids galenskaper.

Passivitet och artificiell lycka garanteras, liksom i We Happy Few, med hjälp
av det lyckoalstrande medlet Soma.
Den reproduktiva teknologin regleras
helt och hållet av staten, med artificiella
livmödrar och indoktrineringsprogram.
Speltematiken känns även igen
från kultfilmen Brazil från 1985, där ett
konsumentdrivet samhälle utvecklats
till en byråkratisk dystopi.
Greppet är väl beprövat. Men det
som gör We Happy Few speciellt är att
du som spelare själv styr handlingen,
du är aktör snarare än betraktare.
Katapulten för spelets handling är
när din karaktär, som jobbar med att
censurera negativa nyheter ur pressen,
fattar ett avgörande beslut. Du vrider
och vänder på pillret med den dagliga
dosen av Joy, och bestämmer dig sedan
för att kasta bort det.
Slöjan kastas av, en överhängande
känsla av att allt inte står rätt till impregnerar tillvaron.
har sin parallell i
filmen Matrix från 1999. Där får protagonisten välja mellan ett rött och
ett blått piller. Det blå representerar
trygghet, lycka och salig okunnighet.
Det röda innebär kunskap, frihet –
men också osäkerhet.

foto : Compulsion Games

Händelseförloppet

I We Happy Few skapar ditt beslut en fjärilseffekt, från ditt kvava kontor till
alla delar av samhället. Så småningom
bestämmer sig en handfull människor
för att följa dig och kliva ur Wellington
Wells konstlade verklighet.
Snart rämnar potemkinkulissen.
Wellington Wells svindlande teknologiska landvinningar – mobila kraftceller, automatiserade säkerhetssystem,
högteknologiska vapen – hamnar i
skuggan av förtryckets mekanismer.
Drogens färglada skimmer ersätts av
ett jämngrått raster.
Fiktionen har sin spegelbild i verk-

lighetens teknologiska kristallpalats,
där företagsledare som Elon Musk närmast helgonförklarats. Steget mellan
den skruvade tillvaron i We Happy
Few och vår egen verklighet är inte
långt.
lyckoideologier – inte
minst politiska. För vad är Alliansens
moraliska lågskattesamhälle om inte
ett slags självhjälp för hela samhället?
Individuell framgång och lycka snarare
än gemensam. Privata problem – inte
samhällsproblem. Exemplet med psykisk ohälsa, där en hel generation präglas av ångest- och depressionssymptom,
understryker liknelsen. För om så många
mår så dåligt är det verkligen människan eller samhället det är fel på?
We Happy Few rymmer förvånansvärt många filosofiska trådar och tankefigurer som väcker eftertanke. Antonio
Gramsci skulle sannolikt nicka uppskattande åt spelets ifrågasättande av
kollektiva normer och överideologier.
För vad vi betraktar och deltar i är
faktiskt en specifik form av hegemoni
i fiktiv kostym.
Vi har våra egna

om hur försvinnande
lätt det är att acceptera verkligheten
som den är. Mer eller mindre oreflekterat. Långsamma, strukturella förändringar som var för sig tycks oviktiga,

Spelet påminner oss

men över tid skapar systematiska förskjutningar. De små stegens tyranni.
Som Alduous Huxley konstaterar i
Du sköna nya värld: det är inte via förbud av information som det auktoritära
samhället vecklar ut sig, utan genom
överflöd av desinformation, distraktioner och lögner. 2018 års arméer av
ryska trollbotar på sociala medier landar skrämmande nära beskrivningen,
liksom alternativhögerns mothegemonier till etablerade nyheter.
Linjen mellan det verkliga och det
förljugna grumlas.
We Happy Few vill skaka liv i oss.
Vända våra blickar mot samhället.
Spelet ställer oss mot väggen, kräver
svar. Är vi verkligen nöjda med att
kapitulera inför verkligheten som den
är? Är samhällets konturer givna och
fasta? Kanske finns det i själva verket
ett utrymme bortom ramarna.
Den irländska författaren George
Bernard Shaw fångar känslan bäst:
Det finns de som betraktar saker som
de är och frågar: varför? Jag drömmer
om saker som aldrig varit och frågar:
varför inte?
Daniel Mathisen
Är journalist och medlem i Tidens
redaktionsråd

Du är själv med och
skapar handlingen
i We Happy Few.
Du är aktör snarare
än betraktare i en
dystopisk värld.
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En skribent som bottnade både i forskning och fakta, och som
påverkade Sveriges hållning i flera avgörande utrikespolitiska frågor.
Christina Hilliard skriver om Caleb J. Anderson, en fascinerande
gestalt i svensk politisk och journalistisk historia.

Skribenten
som inspirerade

C

Palme

aleb J. Anderson skrev löpande för Skogsindustriarbetaren (sia) åren 1954–1975. sia
var en facklig tidskrift med räckvidd i hela
landet. Den hade en bred läsekrets och nådde både
politiker och arbetare. sia lästes av Olof Palme som
tog intryck av Caleb J. Anderson i flera av de utrikespolitiska frågor som kom att utmärka hans tid som
statsminister 1969–76. Vilken roll spelade Andersons
analyser i utformandet av svensk utrikespolitik? Och
hur väl speglade hans förutsägelser den världspolitiska
utveckling som faktiskt skedde?

Fakta är bra argument

Caleb J. Andersons sätt att arbeta har beskrivits av
Anders Ferm i hans urval av Andersons texter: »Varje
artikel är en genomarbetad analys grundad på historiska, politiska och sociala fakta«. Han betonar det
forskningsarbete och den stora kunskap som ligger
till grund för Andersons fortlöpande utrikespolitiska
kommentarer i sia. Men Andersons texter har också
stundtals inslag av poesi. Kanske bidrog hans bakgrund som poet till det tydliga språket i hans artiklar?
Det är enkelt att hålla med Anders Ferm då han
beskriver hans artiklar som både lätta att förstå och
underhållande att läsa.
I maj 1971 skriver Caleb J. Anderson om den
dollarkris som blev verklighet i augusti samma år.
I artikeln »Dollarkrisen och Västeuropa« kopplar han
det växande underskottet i usa:s betalningsbalans
60

till en framtida kris i det internationella valutasystemet.
Bara några månader senare tvingades Nixon att upphäva dollarns anknytning till guldet – och sammanbrottet av det internationella betalningssystem som
varit i bruk sedan andra världskriget var ett faktum.
Den växande obalansen i usa:s ekonomi hade då varit
ämne för flera av Andersons artiklar i Aftonbladet
och sia. Anderson kopplade det amerikanska betalningsunderskottet till usa:s militära engagemang i
utlandet. 1968 skriver han om hur »dollarns ställning
(…) har tillåtit usa att fortsätta sin ekonomiska expansion« och hur detta fått kompensera för det stora
dollarutflöde som orsakats av den militära närvaron,
bland annat i Vietnam.
På samma sätt kan man i Andersons texter följa utvecklingen mot oljekrisen, som utlöstes i samband med
oktoberkriget 1973. Sommaren 1973 skriver han i sia
om de politiska och ekonomiska konsekvenserna av
det ökande importberoendet av olja: »De oljeproducerande länderna behöver inte sälja på oljebolagens
villkor (…). Länder som (…) nyligen nationaliserat
sin olja har inte haft svårigheter att avsätta den.«
I och med oktoberkriget enades arabstaterna om
ett gemensamt agerande kring oljepriset. Anderson
hade då under ett par års tid diskuterat producentländernas ökade krav på inkomster från oljan, som
svar på de amerikanska importkvoterna.

En oberoende kritiker

Anders Ferm skriver om det intryck som Olof Palme
tog av Caleb J. Andersons analyser. Ferm ringde ofta
till Caleb för att fråga honom om råd för Olof Palmes
räkning och Palme läste regelbundet vad som skrevs
i fackförbundspressen och i sia.
En fråga där Andersons analyser kan sägas ha lett
till en förändring i Olof Palmes utrikespolitiska ställningstagande var Israel-Palestinakonflikten. Anderson
talade tidigt om det nödvändiga i att förhandla med
palestinierna för att uppnå en varaktig fred. Fram till
1967 företrädde Palme dock en mer konventionell syn
på Israels politik. Vid en internationell konferens i
Genève samma år stötte Palme på argument som
Anderson fört fram. Palme blev efter det påverkad
att informera sig om båda sidors syn på konflikten,
menar Ferm.
Caleb J. Andersons artiklar kom även att få stort
inflytande på svensk opinion i frågan om Vietnamkriget. Andersons första artikel i sia om konflikten
kom 1962 och 1963–64 skrev han utförligt om kriget
i Aftonbladet. Det skulle dröja ända till 1965 innan
den svenska debatten tog fart. Vid allmänpolitiska
debatten i riksdagen i januari 1973 visade Olof Palme
offentligt sin uppskattning av Caleb J. Andersons
många artiklar om Vietnamkriget. Palme hänvisade
till hur Anderson redan 1963 förutsåg hur kriget skulle
komma att sluta. Liksom Anderson menade Palme att
avtalet bekräftade läget 1954, då fransmännen utrymt
Vietnam. Palme sade att kriget »har inte bara varit
grymt och förstörande. Det har varit meningslöst.«

foto : arbetarrörelsens arkiv

Bred bevakning

Kanske kan Caleb J. Andersons förutseende analyser
ses som ett bevis på den noggranna faktakontroll som
präglar hans artiklar. Klart är att de kom att påverka
svensk opinion och utrikespolitik i flera viktiga frågor.
Anderson bevakade utöver dessa ett brett spektrum
av dagspolitiska händelser: Kubakrisen, militärkuppen
i Argentina och en europeisk valuta var bara några
av de utrikespolitiska ämnen som han kommenterade
under sin tid som krönikör.

Caleb J. Andersson skrev initierat om utrikespolitiska
frågor, och bidrog bland annat till en omsvängning i
Palestinafrågan och inställningen till Vietnamkriget.

Mer läsning

Caleb J. Andersons texter finns
att låna på biblioteket och är
värda att läsa för sina analyser
av många utrikespolitiska frågor
som är aktuella än i dag. Global
ekonomi, Palestinafrågan, nedrustning och Europatanken är
återkommande teman i hans
över 600 SIA-artiklar.
Anders Ferms bok Caleb J.
Anderson. Palmes okände rådgivare (Dagens Nyheter, 1997)
samlar Andersons viktigaste
texter om Vietnamkriget,

Mellanöstern samt dollar- och
oljekriserna. Den ger en värdefull
introduktion till den politiska
kontext som Anderson verkade i.
Några av Andersons bästa artiklar
om internationell ekonomi, olja
och imperialism i Aftonbladet och
SIA är utgivna i boken Den globala
obalansen (1974). I Vår otrygga
värld (1965) finns hans tidiga
texter om Mellanöstern och
Suezkrisen. De senare artiklarna
om Vietnamkriget efter 1965
återfinns i I denna revolutionära
epok (1970).

Christina Hilliard
är statsvetare och frilansskribent
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Två partipolitiska stjärnskott har gett ut böcker som
innehåller samlade lärdomar samt feministiska teorier
om strategier för jämställdhet. Veronica Palm och
Birgitta Ohlsson har olika ideologiska utgångspunkter
och analyser, men sammanvägda ger de ett bra slagträ
för förändring, skriver Lina Stenberg.

Duktiga
systrar
D

e två feministiska debattböckerna Duktiga flickors
revansch av Birgitta Ohlsson
och Systerskap av Veronica Palm är på
många sätt talande för den tid vi lever i.
Så långt har ändå feminismen kommit
att en liberal och en socialdemokratisk
jämställdhetspolitisk idédebatt kan ske
på bred front, från olika perspektiv
med många läsare. Det är böcker som
säljer bra och har en stor läsarskara.

Strategier för duktiga flickor?

Birgitta Ohlsson och Veronica Palm
är nästan jämngamla. De är födda på
70-talet och har varit aktiva i Folkpartiet/Liberalerna och Socialdemokraterna sedan tonåren. Båda har varit
drivna, tagit för sig – och ja, varit duktiga. De har gjort det som förväntades
och tagit till de strategier som funnits
till hands. Och båda har den hårda
vägen lärt sig exakt var glastaket är.
Och exakt hur hårt det smäller när
man slår i det.
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Birgitta Ohlsson utmanade den sittande partiledande Jan Björklund,
men fick stå tillbaka. Veronica Palm
såg sig, trots att hon var ett av Socialdemokraternas toppnamn, efter valet
2014 bli omsprungen av män som,
med mindre erfarenhet än hon, fick
ministerposter.
De beskriver delvis samma problematik i sina respektive böcker och de
gör båda upp med sig själva som duktiga flickor. Men medan Palm kommer
till slutsatsen att hennes inre duktiga
flicka har stjälpt mer än hjälpt ser
Ohlsson sin egen framgång i att fortsätta just vara duktig.
De båda böckerna har stora förtjänster
var för sig. De har båda bidragit till att
hjälpa kvinnor att sätta ord på orättvisor. Det har förmodligen funnits ett
uppdämt behov, både bland kvinnor
inom vänstern och liberalismen att
förstå ojämställdheten av i dag.

att vara duktig flicka?
Ohlsson framhåller att meritokrati
ska vara en grundprincip och att som
anhängare av det ska duktighet belönas.
Birgitta Ohlsson har en liberal utgångspunkt och håller stenhårt fast vid en
ideologisk och principiell ståndpunkt
som hon drivit genom hela sin politiska
karriär. Hennes bok utgår ifrån individen och är på många sätt en handbok
i hur enskilda kvinnor kan verka för
att få en bättre karriär och ett mer självständigt liv.
Veronica Palm är lika stadig i
sin ideologiska övertygelse som socialdemokrat, och anlägger både ett individuellt och kollektivt perspektiv.
Hennes bok beskriver en resa där hon
påhejad och bejublad iklätt sig rollen
som duktig flicka, men hur hon under
senare år insett att det varit en destruktiv roll. I likhet med Ohlsson håller
Veronica Palm med om att det inte är
kvinnorna som ska sluta vara duktiga,
det är inte kvinnorna som tar sig fram
genom systemet som ska skuldbeläggas.
Men hon ifrågasätter rollen som duktig, att det är en strategi som kvinnor
fostras till. Det är ofta den lättaste rollen
att ta till samtidigt som den begränsar.
I stället lyfter Palm systerskapet.

Men vad är då

För vem krossas glastaket?

Birgitta Ohlsson skriver att priset
för att nå högt i karriären som duktig
flicka är att bli ensam. Precis detsamma beskriver Veronica Palm. Men
medan Palm problematiserar att det
ska behöva vara så, menar Ohlsson att
det helt enkelt är så. Palm trycker på
behovet av att inte gå med på att bli
ensam. Att omge sig med andra kvinnor som kan stötta och att gemensamt
hjälpa varandra framåt. Och det är här
systerskapet kommer in som strategi
för jämställdhet.
Systerskapet är inget lätt definierat

begrepp. Enligt Veronica Palm innebär det att jämställdhet är ett kollektivt projekt, att kvinnor tillsammans
kan ändra den patriarkala ordningen
och göra det lättare för de kvinnor som
finns omkring och de som kommer
efter. Men det handlar också om att
hjälpas åt här och nu i stort och smått,
att stötta varandra och att ge styrka
och självförtroende för att hjälpa varandra att nå mål.
Medan Birgitta Ohlssons
bok uppmanar till att skaffa
sig ett sparkapital och att undvika att jobba deltid menar
Veronica Palm att det är viktigt att ha ett klassperspektiv.
Att det är på bredden det ska
byggas i stället för på höjden.
Att enskilda kvinnor når högre
är enligt Birgitta Ohlsson
målet. För Palm är sådana
framsteg visserligen lovvärt
och positivt, men bara om det
skapar nya banor för att fler
kvinnor ska nå längre. Men
det måste vara en uttänkt
strategi, om en kvinna krossar
glastaket och inte därefter hjälper
andra kvinnor att följa med, då är det
tveksamt om glastaket alls krossades.
är tydligt riktad
till kvinnor i medelklassen. När hon
uppmuntrar kvinnor att spara pengar
kan det säkert vara en positiv inspiration för kvinnor med bra jobb som har
möjlighet till detta. Men många kan
inte relatera till sparande alls. För alltför många kvinnor är det en omöjlig
väg bort från patriarkatet. Samma sak
med råden om heltidsjobb. Hälften av
alla arbetarkvinnor jobbar i dag ofrivilligt deltid. Dessa är inte särskilt hjälpta
av Ohlssons råd.
Duktiga flickors revansch är en bok
om ambitiösa, kompetenta och begåBirgitta Ohlssons bok

vade kvinnor. Dessa förtjänar enligt
Ohlsson att lyftas – både för att kvinnorna själva vill det, men också för att
det är kvinnor som har talang. Med
Birgitta Ohlssons retorik bör alla Sveriges kvinnliga Zlatans, alla tjejer som
har begåvningar ges utrymme att växa.
Och medan det är svårt att säga emot
detta, blir frågan hängande i luften om
vad som händer med de som inte har
talang. Varför ska tjejer som inte är begåvade eller ambitiösa lämnas
efter, enligt Ohlsson?
har själv anpassat sig till de patriarkala
strukturerna. Hon beskriver
hur hon tidigt tog rollen som
den lagom tuffa, radikala men
ändå duktiga unga tjejen. Att
hon jobbade stenhårt för att
få behålla den platsen. I den
rollen innebar det också att
hon skulle ta allt större ansvar och göra saker dubbelt
så bra som männen. Och där
ungefär vaknade hennes tankar om systerskap fram, att
ta hjälp av andra kvinnor och att försöka sluta anpassa sig till patriarkatets
krav att vara den ensamma duktiga
flickan.
Och även om Palm ogillar att kvinnor
ska behöva ta den rollen och skriver att
hon nu gjort upp med den, hade hon
inte varit där hon är i dag utan den.
I praktiken hade systerskapet som
enda strategi troligen inte fört henne
eller andra framgångsrika kvinnor lika
långt. Och att ifrågasätta rollen som
duktig flicka är förmodligen lättare
när man kommit dit Palm är, än i
början av karriären.
Men precis som när Ohlsson
beskriver den duktiga flickan som
förtjänt av framgång, är frågan hur
systerskapet i Palms teori får med sig
Veronica Palm

alla kvinnor. Även de kvinnor som
inte är mest begåvade, intellektuella
eller ambitiösa, hur passar de in? Ett
klassperspektiv måste enligt Veronica
Palm innebära att vi ser och krossar
glastaken för olika grupper. Att systerskapet ska hjälpa kvinnor i olika
branscher. Att kvinnor hjälps åt.

Hur funkar teorierna i praktiken?

Ingen av författarna är helt färdiga i
sina analyser. De är själva mitt uppe i
sina teorier och använder sig själva som
palett. Däremot är de båda ideologiskt
drivna och tar upp teman som är relevanta utifrån respektive politiskt perspektiv. Kanske hade de blivit tydligare
och mer handfast om de hade lämnat
det partipolitiska därhän och tydligare
utgått från konkreta strategier för kvinnor som grupp i patriarkatet.
Kanske är det till och med så att den
mest framgångsrika strategin är en
kombination av systerskapet och den
duktiga flickan. Att bara delvis anpassa
sig i den förväntade rollen och bereda
väg och bredda rollen för flera? Eller
att gå in i rollen som duktig flicka och
gemensamt med andra sträva efter att
ändra innehållet i den rollen. Att sluta
behöva vara duktig, att till och med vara
oduktig och på så sätt utmana patriarkatet. Att inte vara den som dukar undan
efter andra på mötet. Att medvetet ta
upp lika mycket tid under mötet som
männen eller att inte vara den som tar
anteckningar. Att skratta lika högt,
att säga ifrån mot grabbighet och att
ta för sig där det inte förväntas.
Böckerna väcker tankar och är förhoppningsvis bara början på en bred
feministisk idédebatt för ett mer jämställt samhälle.
Lina Stenberg
är medlem i Tidens redaktionsråd
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politiska platser

Gdansk
ständigt i
politikens
centrum

D

et är inte utan att man
häpnar när en kliver in på
kullerstenarna i gamla stan
i Gdansk. Höga, smala,
pastellfärgade och sirligt utsmyckade
Hansa-hus radar upp sig längs gatorna. Vyn är magnifik, och det är svårt
att tro att byggnaderna faktiskt inte är
särskilt gamla. De är återuppbyggda
sedan 90 procent av staden demolerades under andra världskriget.
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På uteserveringar sitter massor
med svenskar och äter frukost, eftersom hotellen i de smala husen inte har
plats för egna matsalar. Restaurangerna har öppet från tidigt till sent och
serverar amerikanska pannkakor,
sill och rödkål, både nytt och traditionellt. Marknadsstånd frestar med
smycken och glass medan massageinrättningar och nagelsalonger finns i
varje gathörn.

foto : istockphoto

Med sitt strategiska läge vid Östersjön, mitt emellan öst och
väst, har Gdansk alltid varit en politisk plats. Än i dag, mellan
turistande svenskar, spelar den polska staden en viktig roll
i en ideologisk konflikt. Tidens Madeleine Bengtsson tog
färjan dit från Karlskrona.

regering. Samtidigt hade Polen som
nation återuppstått efter 125 år och det
pånyttfödda landet ville gärna dra
nytta av Gdansks hamn. Därför ingick
staden snart i det polska tullområdet,
trots att bara 1,5 procent av stadens
befolkning talade polska.

Gdansk museum om andra
världskriget är en av de kulturinstitutioner som regeringen i
Polen velat använda politiskt
för att »stärka nationalismen«.
Hundratals akademiker har
protesterat.

Gdansk har alltid lockat folk. Från början
en fiskeort, sedan en handelsplats och
många gånger en viktig pjäs i maktkamper. Tyskarna har alltid haft ett
intresse i orten, liksom tidigare preussarna och lituaerna. Som utskeppningshamn för spannmål från det produktiva polska jordbruket blev Gdansk
en mäktig handelsstad som peakade
på 1500–1600-talet.
Men även under 1900-talet spelade
staden en avgörande roll minst två
gånger. Efter första världskriget och
det tyska kejsardömets fall avskildes
Gdansk, eller Danzig som staden hette
på tyska, 1920 från Tyskland och blev
1922 en självstyrande så kallad fri stad,
med egen konstitution, parlament och

Tyskland , som förnedrats i Versaillefreden och på köpet förlorat strategiskt
viktiga Gdansk, fick sin hämnd den
1 september 1939 när det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein anföll
Gdansk. Det var inledningen till angreppet mot Polen och dagen efter
förklarades Danzig återigen tyskt och
ockuperades fram till 1945 av Nazityskland.
Vad som hände med Polen och Gdansk
under andra världskriget skildras i det
nyligen uppförda Muzeum II Wojny
Swiatowej, museet över andra världskriget. Trots byggnadens imponerande
höjd måste man åka ner i källaren för
att komma in till utställningen, där man
bland annat får kliva in i och uppleva
ett polskt kvarter före och efter bombningarna. I de olika rummen berättas
det om de tre i stort sett lika onda deltagarna i kriget: Nazityskland, Sovjetunionen och Japan och hur deras agerande påverkade Polen.
Kort efter att museet öppnat i mars
2017 beslutade sig det styrande partiet
i Polen, nationalkonservativa Lag och
rättvisa (PiS), att byta ut museets chef.
Kritiker mot chefsbytet oroar sig över
att detta är ett led i en historieomskrivning som man menar att PiS ägnar sig
åt, där Polen ska framställas som en
hjältenation och landets egna medverkan till förintelsen tystas ned.
Partiledaren för PiS ,

Jarosław
Kaczyński, var 1976 med och grundade kor, Kommitté för försvar av
arbetare. Kommittén, som bestod av
intellektuella, kom att ha en avgörande

roll i fackföreningen Solidaritets kamp
mot den polska sovjetregimen.
Denna kamp skildras på Europeiska solidaritetscentret som ligger
vid varvet i Gdansk hamn. Museet är
minst lika ambitiöst som det föregående och berättar om hur arbetare
vid varvet fick ett klassmedvetande
och insåg att det inte räckte med gatudemonstrationer för att protestera
mot orättvisor: det krävdes en strejk.
Leninvarvet med sina 17 000 anställda
var världens femte största och därmed
ett viktigt produktionsmedel i sovjetiska Polen.
Med elektrikern Lech Wałęsa som
karismatisk ledare började strejken i
Gdansk 1980, för att sedan sprida sig
över Polen. Denna rörelse, bestående
av såväl arbetare som intellektuella
och påhejad av katolska kyrkan, var
en bidragande orsak till Sovjetunionens fall. Museet berättar på ett medryckande sätt, genom filmer, musik,
föremål från varvet och till och med
en replika av »the pope mobile«, hur
motståndet i Gdansk legat till grund
för det Polen vi känner i dag.
Men Wałęsa och Kaczyński är inte
längre några goda vänner och har olika
syn på i vilken riktning landet bör gå.
Polen med sin långa historia som nation
brottas ständigt med sin världsbild.
Att konflikten många gånger utspelas
och har utspelats i Gdansk gör staden
intressant som resmål, även om de
flesta turister åker dit för billig mat,
bärnsten och bubbelbad. Handeln i
staden består oavsett regering och
kanske är det just det som gör Gdansk
till den politiska plats den är.

Madeleine Bengtsson
är journalist och medlem i Tidens
redaktionsråd
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med nya ögon

Socialismen inför verkligheten var en gång en levande klassiker
inom socialdemokratin. En teori för välfärdsstaten. För ett parti
som tappar väljare varje val är det obegripligt att Nils Karlebys
texter inte studeras mer, skriver Rasmus Landström.

Små steg som rubbar
maktbalansen

D

et sägs ofta att välfärdsstaten saknar en teori.
Att den nordiska modellen – som vi numer
kallar den – vinglat omkring utan en filosofisk grundval. Marx levde ju som bekant
innan dess uppkomst, Lenin och Luxemburg var mest
intresserade av världsrevolutionen och Per Albin och
Erlander var inte mycket till teoretiker. I dag hänvisar
folk ofta till »folkhemmet« och »det starka samhället«
när de ska beskriva tanken bakom välfärdsstaten,
men det är inte mycket mer än embryon till teorier.
Ändå är det ett märkligt påstående. Det finns
nämligen en alldeles utmärkt teori bakom välfärdsstaten. Upphovsmannen till den heter Nils Karleby
och en gång i tiden var hans bok Socialismen inför verkligheten från 1926 en levande klassiker inom socialdemokratin. Erlander påstod till exempel att det var
den viktigaste politiska skriften han läst och Ingvar
Carlsson beskrev den nyligen i lyriska ordalag i sina
memoarer. Numera är boken i det närmaste bortglömd
och när jag googlar noterar jag förvånad att den bara
återutgivits två gånger tidigare. Det är därför roligt att
S-akademiker ger ut den på nytt i sin skriftserie, tillsammans med ett matigt för- och efterord av Örjan
Nyström.
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Karleby föddes 1892 och jobbade som typograf och tidskriftsredaktör för ssu:s Frihet fram till sin alldeles för
tidiga bortgång i tuberkulos 1926. Bland samtidens
socialdemokrater sågs han som ett stjärnskott, rörelsens stora Marx-uttolkare (tillsammans med Richard
Sandler) och en idog kritiker av frasradikalism. När
man läser om hans korta levnadsbana får man intryck av att han var en svensk motsvarighet till Gramsci: en briljant tänkare som rycktes bort när han stod
på höjden av sin kapacitet, och som i sista sekund lämnade ifrån sig ett svårtytt magnum opus. Socialismen
inför verkligheten är nämligen en snårig bok – fylld av
långa bisatser och dunkla aforismer. Men i likhet med
Gramscis fängelseanteckningar belönar den läsaren
som anstränger sig rikligt.
Karleby ses ibland som en högersosse, vilket
bygger på en missuppfattning av hans tänkande.
Tidigt i Socialismen inför verkligheten konstaterar
författaren att det finns en lucka i Marx tänkande:
lärofadern uttrycker sig nämligen fåordigt om de små
förskjutningarna som rubbar maktbalansen i samhället.
Visserligen förnekade Marx inte deras betydelse, men
för honom var det de stora rörelselagarna som var
intressanta. Karleby är originell på så sätt att han som

en god marxist inte förlorar kapitalismen ur sikte,
men hans fokus ligger på vardagliga saker, som konsumentkooperationer och kommunaldrift.
inför verkligheten är
Karlebys varningar mot att fästa sig vid en enda driftsform. Vad betyder »samhällelig äganderätt« egentligen,
frågar han retoriskt? När Marx använde uttrycket var
det lång tifrån självklart att han menade att produktionsmedlen skulle centraliseras i statens hand. Snarare
bör samhällelig äganderätt ses som ett krav på en viss
fördelning. Och övertagandet av produktionsmedlen,
fortsätter han, ska tolkas som »allas deltagande i det
goda samhället«. När man läser detta kan man nästan
höra klicket då högtflygande teorier hakar fast i verklighetens politiska praktik.
Karleby är inte någon tänkare som uttrycker sig i
tillspetsade credon. Men om man ändå skulle formulera ett skulle det kunna låta så här: låt kapitalisterna
ha sina fabriker, så inför vi socialismen bakvägen. Omfördelningen av rikedomar, skriver han, måste bedömas
utifrån hur det påverkar samhällets samlade produktionsförmåga.
Detta är Karlebys mest briljanta innovation: han
lämnar den tidiga arbetarrörelsens Robin Hoodprincip om att »ta från de rika och ge till de fattiga«
– för att i stället sätta produktionsutvecklingen i högsätet. På så sätt ansluter han sig inte bara till den rationaliseringsfilosofi som Gustav Möller formulerade utan
han legerar också arbetarrörelsens två stora ledstjärnor
under efterkrigstiden: Marx och Keynes. I ett ofta citerat
stycke – ett av hans få riktigt snärtiga – skriver Karleby
att »bra vägar i Norrland betyder mer än hela socialismen«, och ärligt talat är väl det socialdemokratins
framgångsrecept i ett nötskal.
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Återkommande i Socialismen

Socialismen inför verkligheten är en otroligt rik bok
och den innehåller tankar om allt från den progressiva
nationalstaten till problemen och fördelarna med
arbetskraftsinvandring. I tider av ett dysfunktionellt
eu och migrationskris är avsnitten sprängstoff och jag
kan bara uppmana läsaren att kasta sig över dem.
Egentligen är det obegripligt att Karleby inte diskuteras
mera i dag, när socialdemokratin är nere under 30 procent. Socialismen inför verkligheten skrevs under just
en sådan mörk period för partiet och det var med hjälp
av Karlebys teorier som sap kunde förnya sig under

30-talet. Om Socialdemokraterna verkligen vill ha en
stor ideologisk debatt är detta boken att börja med.
Här måste jag passa på att göra ett litet erkännande:
senast jag läste Karleby uppfattade jag honom på ett
annat sätt än i dag. I en artikel i Arbetaren framställde
jag honom som en välfärdskapitalismens teoretiker;
en förespråkare av starka skyddsnät, fördelningspolitik och åtta timmars arbetsdag – men utan intresse
för att förändra samhället i grunden. I efterordet till
boken kritiserar Örjan Nyström mig och menar att
jag missförstått hans syn på sociala reformer. Karleby
såg nämligen dessa som verkligt systemförändrande
krafter. Ett slags klasskampens myrsteg som skulle leda
vidare mot mera omfattande reformer senare. I bokens
andra del, skriver han, finns till och med ett embryo
till idén om ekonomisk demokrati (i form av kollektiv
kapitalbildning) för den som läser noggrant. Här kan
jag bara erkänna att Nyström har en poäng.
Men även om det var fel att utmåla Karleby som en högersosse vidhåller jag ändå att det finns ett olöst problem
i hans tänkande. Visst kan reformer som fri sjukvård
och starka socialförsäkringar förskjuta makten i det
kapitalistiska samhället – men kanske inte på det grundläggande sätt som Karleby föreställde sig. Det har inte
minst Piketty visat i Kapitalet, där han pekar på att vi
överskattat betydelsen av efterkrigstidens reformer för
utjämnandet av inkomstklyftorna och underskattat
kapitalackumulationens inneboende tendens att dra
ifrån. I ett samhälle som inte präglas av efterkrigstidens
intensiva produktivitetsutveckling, skriver han, kan
socialdemokratin inte längre vifta bort dessa problem.
Piketty menar därför att framtidens socialdemokrati
måste gå hårdare fram, med progressiva kapitalskatter
och förstatliganden, för att återvinna sin relevans.
Att inte se detta problem i Karlebys bok vore ett svek
mot dess anda. Även Socialismen inför verkligheten
måste ställas inför verkligheten.
Låt mig därför modifiera min kritik: Karlebys
uppmaning att alltid se till allmännyttan – och sätta
driftsformer i andra hand – må ha tjänat socialdemokratin väl historiskt. Men frågan är om den kan vara
en ledstjärna i framtiden?

Rasmus Landström
är journalist och medlem i Tidens redaktionsråd
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Religion är inte heligt
för ett sekulärt parti
Såväl staten som socialdemokratin ska vara neutrala inför
olika livsåskådningar, och inte ge religion och trossamfund
en särställning. Det garanterar allas livsåskådningsfrihet.
Det menar Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden,
i en replik på Anna Karin Hammar om socialdemokratins
förhållningssätt till religion.
Religioner och trossamfund har genom
årtusendena fyllt många olika funktioner i samhället. Från tröst, hopp, kärlek och gemenskap till moraliserande
social kontroll. Och från en inte sällan
våldsam maktfaktor i vissa samhällen
till en djupt medmänsklig och solidarisk motståndsrörelse i andra.
Anna Karin Hammar föreslår i
Tiden nr 2 2018 att religion ska ges en
särställning och spela en större roll
inom socialdemokratin. Det vore
olyckligt.

En sekulär grundsyn

Staten och partierna ska inte vara
nära sammankopplade med vare sig
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trossamfund eller religiösa synsätt.
Inte av »antireligiösa« skäl – utan för
att en politik som vare sig positivt eller
negativt särbehandlar en viss (typ av)
livsåskådning garanterar alla människors rätt att själva söka, välja eller välja
bort livsåskådning. Utan att pådyvlas
trosuppfattningar.
Politiken kan givetvis fortfarande
ha dialog med trossamfund i relevanta
frågor – men kan också kritisera samfund och religiösa uttryck som kränker
mänskliga fri- och rättigheter eller
hetsar mot andra. Religion bör i ett
politiskt sammanhang inte behandlas
som vare sig heligt eller en hackkyckling. En sekulär grundsyn motsätter

sig därför blasfemiförbud (förbud mot
att ’häda’) och försvarar rätten till
religionskritik.
Det är okej att ssu publicerar en
satirteckning som kritiserar de sexuella
övergreppen inom katolska kyrkan.
Det är också okej att kritisera exempelvis muslimska företrädare som bidrar
till att upprätthålla patriarkala hedersförtryck – utan att direkt bli anklagad
för att vara islamofob. Men det är inte
okej att odla fördomar eller hetsa mot
människor som har en viss tro. Politiken bör inte heller ifrågasätta religiösa
synsätt som inte inskränker människors fri- och rättigheter.
En sekulär stat är en garant för att
alla människor ska kunna uppleva
verklig trosfrihet. I takt med att vi blir
ett mer heterogent samhälle blir det
allt viktigare att staten är neutral inför
den mångfald av olika livsåskådningar
som finns. Allt annat leder till diskriminering.
Inte ens den svenska staten är dock
helt sekulär: från kungafamiljens
grundlagsstadgade religionstillhörighet och public service-sändningar av
kristna gudstjänster, till vigselrätten,
begravningsväsendet samt svenska
kyrkans och vissa andra trossamfunds
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principiellt tveksamma rätt att dra in
sin medlemsavgift via skattsedeln –
samt lagskyddet för religiösa friskolor.
Här finns alltså mer att göra om alla ska
känna att staten inte favoriserar vissa.

Ett sekulärt parti

Icke-sekulära och konservativa partier
som sd och kd favoriserar en viss kristen trosuppfattning framför andra
livsåskådningar. Att Socialdemokraterna i linje med upplysningens ideal
i stället betecknar sig som sekulärt är
mycket viktigt. Dels för att partiet
aspirerar på att leda staten, och då bör
vara mån om att dess livsåskådningsneutralitet inte ifrågasätts i maktutövandet. Dels för att Socialdemokraterna, på samma sätt som staten, bör
vara mån om att alla – judar, muslimer,
kristna, buddhister, sekulärhumanister,
agnostiker och andra – ska kunna
känna sig lika hemma i partiet som
medlemmar, förtroendevalda och sympatisörer utan att några kelgrisar premieras eller styvbarn diskrimineras.
Socialdemokratisk politik ska bygga
på ett sekulärt förhållningssätt – men
inte på vare sig religionskritisk ateistisk
sekulärhumanism eller religiösa trosuppfattningar.

Anna Karin Hammar hävdar att Socialdemokraternas vallöfte att stoppa
religiösa friskolor har präglats av en
antireligiös retorik. Det är fel. De religiösa friskolornas ensidiga religiösa
påverkan motverkar barns frihet att
själva söka, välja eller välja bort livsåskådning. Partiets kritik mot dessa
bygger på en sekulär grundsyn. Staten
ska inte finansiera eller legitimera att
religiösa samfund använder den obligatoriska skolan till att ensidigt sprida
sina religiösa budskap. Och skolan ska
vara en mötesplats för elever med olika
bakgrunder – inte dela upp elever utifrån deras föräldrars religiösa uppfattningar.
Om ett parti inte lyckas hålla armlängds avstånd mellan politik och religion så kan det leda till »balkanisering«. En uppdelning av medlemmar
och förtroendevalda utifrån livsåskådning skulle skapa ett internt »vi och
dem« som splittrar och försvagar partiet. Det kan även finnas farhågor om
en värderingsförskjutning & moralisering som skulle undergräva partiets
universella värderingar.
Utifrån upplysningsideal, humanism,
vetenskap och beprövad erfarenhet
samt universella mänskliga fri- och
rättigheter kan socialdemokratin bättre
möta en mångfald av livsåskådningar
i samhället.
Att alla har rätt att tro på vad de vill är
egentligen redan skyddat av tanke-,
samvets- och föreningsfriheterna. Att
ha en särskild frihet just för religion –
som de facto redan täcks av andra friheter – är ett exempel på den särställning som religionen har haft i våra
samhällen. Men principen bakom
religionsfriheten – eller livsåskådningsfrihet, som det borde benämnas – är
viktig: alla människor, även barn, har
rätt att själva söka, välja eller välja bort

livsåskådning: religiös eller exempelvis
sekulärhumanistisk.

Ödmjukhet är en dygd
– osanning en synd

Att blanda in religion i politiska lösningar på samhällsproblem är ingen
god idé. Anna Karin Hammars förslag
att lösa problemen med psykisk ohälsa
bland elever genom att de skulle få ägna
sig åt religionsutövande under lektionstid är provocerande. Lika fel är det att
försöka att »claima« mänskliga rättigheter och antyda att de har sitt främsta
ursprung i just kristendomen. Det gör
att deras universella karaktär ifrågasätts
– och att respekten för dem undergrävs.
Att hävda att den generella välfärd vi
har i dag kommer från »kyrkans diakoni och sociala ansvarstagande« är
också provocerande för arbetarrörelsen
som med blod, svett och tårar under
hela 1900-talet kämpade sig till en stark
välfärd för alla.
För vissa är tron en helt central
del av deras identitet. Men för många
andra är livsåskådningen sekundär i
förhållande till andra delar av deras
identitet: kön, klass, yrke, etnicitet,
funktionsvariation eller dylikt. Hammars påstående att just den religiösa
identiteten är den »djupaste« kan därför ifrågasättas.
Det är bra att Anna Karin Hammar
initierade en diskussion om religionens
roll i samhället och partiet. Men det
är mycket som skaver. Tankesmedjan
Tiden kommer därför att bjuda in till
ett brett och öppet seminarium om
socialdemokratins förhållningssätt
till livsåskådningar och de sekulära
principerna.
Daniel Färm
Tankesmedjan Tiden
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Vår tids
syndabock
Flyktingen har utsetts till vår tids syndabock.
Varför tänker och handlar partier så ofta som
en skock, och varför tar Svenska kyrkan inte
sina egna ord på allvar, frågar Olle Sahlström.

V

alrörelsen är över och det är lätt att glömma
vad som föregick den; en syndabock utsågs,
ty det var till denne som landets svårigheter och problem kunde härledas.
Det tog sin tid. Länge larmade endast ett parti om
den fara som hotade svensken. Men snart nog gick
politiska partier i flock, talade samma språk, pekade
med ett och samma finger; det är främlingen, flyktingen, muslimen i all sin annorlundahet, sina främmande sedvänjor och språk som har blivit vår tids
syndabock.
Omsvängningen tog sin början hösten 2015. Först
en flödande solidaritet bland många, sedan talet om
»systemkollaps« följt av en drakonisk asylpolitik.
Tecknen var tydliga och massmedia bidrog på invant
sätt. Ständigt braskande löpsedlar om »utsatta områden«, »parallellsamhällen«, »förortsvåldet«, alltid
dessa förorter där moralisk förtappelse, regellöshet,
missbruk och våld tilldrar sig. Som det varit i hundra
år, men inte längre med fingret riktat mot den hotfulla
knegaren, utan nu mot den än mer hotande främlingen.
»Sök er till ett annat land«, uppmanade Magdalena
Andersson lagom till jul (svt Nyheter 20171222).
»I Sverige arbetar man«, »I Sverige talar man svenska«
sade Ulf Kristersson i sitt jultal samma år. »Sätt in
militär mot kriminaliteten i förorterna« krävde Jimmie
Åkesson i en riksdagsdebatt (20180117), ett krav som
inte avisades av Stefan Löfven. »I Sverige hälsar man
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på varandra. Man tar både kvinnor
och män i handen«, meddelade
Löfven i riksdagens frågestund (svd
20160416). »Värden som byggt vårt
hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är
hotade« hävdade Ebba Busch Thor i
Almedalen (SVT Nyheter 20160706).
Vad är det med oss som gör att vi tänker
och handlar som en skock?
När ett samhälle, en gemenskap av
vilket slag som helst börjar slitas isär,
när osämja växer, när polariseringen
skärps, vare sig den gäller status, makt,
pengar, kändisskap, växer också behovet av en syndabock. En offerrit tar
vid, som ersätter den inre splittringen
med kollektivets förmenta enighet.
Många vitt skilda fiendskaper ersätts
av enkelheten i en fiendskap, en fiende.
Kollektivet tar ut sin ilska, oro och
rädsla mot ett offer i övertygelsen att
man i denne har funnit orsaken, i
singularis, till sina svårigheter. Och
märk väl, kollektivet ser aldrig sig
självt som subjekt för det våld, i tal
och handling, som nu riktas mot offret.
Ansvarig för det våld offret utsätts för
är offret själv.
Och så kan det bli ordning och reda
i det föreställda folkhemmet.

flyktingpolitiken
presenterades på en presskonferens i
november 2015. Där framme stod Åsa
Romson och Stefan Löfven. Hon i tårar,
han med ett sammanbitet stenansikte.
I kontrasten mellan dem båda kunde
man redan då se omsvängningen, den
värdegrundade förändringen. När den
nya lagen väl trädde i kraft i juni 2016
hävdade också biskop Martin Modéus,
att först gav svenska folket sitt stöd till
»en av de mest generösa flyktingpoli-

Den nya och drakoniska

tikerna i eu«, men nu tillhör vi de minst generösa
(dn 20160621).
Vad gör det med oss, frågade han sig? Och tvärtemot en enstämmig presskör ansåg han att Åsa
Romsons tårar var högst statsmannamässiga. Bland
ökenfäderna, som spelar en viktig roll i den kristna
kyrkans historia, fortsatte han »fanns föreställningen
om att tårarna som viljemässig övning var ett sätt att
hålla hjärtats förkrosselse vid liv«. Om vi har slutat
gråta, förhärdar vi oss, ty tårarna är en påminnelse om
att ”andra människors nöd också är min nöd”. Till
synes omärkligt sker förskjutningen av en värdegrund.
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När riksdagen i juni 2016

beslutade om den »tillfälliga«
asylpolitiken, var det som om en vanmäktig men också
osäker tystnad började täcka över den solidariska
glöd som likt ett vulkanutbrott hade spritt sig över
landet. 44 procent av befolkningen tyckte att det var
ett riktigt beslut, men Novus visade också att 42 procent var osäkra. Och nu, när klimatet har hårdnat än
mer, när medkänslans och den gränslösa solidaritetens
tårar har torkat, saknas också skarpa och tydliga motröster, röster som bjuder offerritens politiska prästerskap
motstånd. Röster som gjuter
nytt liv i ordet solidaritet.
Underminerar offerritens ordning och logik. Pekar ut dess
auktoritära och nationalistiska
undertexter.
Var biskop Martin Modéus
röst ett undantag i en i övrigt
tigande församling? När ett parti
som socialdemokratin tappar sin
ideologiska och moraliska kompass i grundläggande värdefrågor, har då Svenska kyrkan något
att säga? Om dess tystnad bröts,
vad skulle den kunna säga om
de snabbast växande klassklyftorna i Europa, att förorterna
sedan årtionden tillbaka har övergivits med stöd i en nyliberal
agenda, hur Sverige delas i stad
och land, om alla de inre slit-

ningar och konflikter som ett grasserande syndabockstänkande täcker över?
Det är i tider av kris som syndabocken tar gestalt, tillvitas egenskaper. Som under den globala finanskrisen
under tidigt nittiotal då främlingsfientlighet spred sig,
exempelvis bland lo:s medlemmar, och Ny demokrati
fick vind i seglen. Och det var i en sådan tid Biskopsbrevet Fattiga och rika publicerades 1993. Biskoparna
riktade hård kritik mot alla uttryck för de sociala
orättvisor som följt i globaliseringens spår. Det är av
ondo att vara »självisk och söka vinna mer än tillbörligt på andras bekostnad«. Att tvingas leva i fattigdom
beror inte på bristande resurser, den beror på »bristen
på rätt fördelning«. Skyhöga lån och räntor driver fram
»spekulation och hasardspel med andras pengar och
ägodelar«: Och profeten Jesaja citerades: Ve er som
lägger hus till hus och fogar åker till åker intill dess
att det inte finns mer rum och ni är de enda som bor
i landet (Jesaja5:8). Kort sagt, brevet var en kraftfull
argumentation mot girighet och okritiskt tillväxttänkande och för social rättvisa. Kärnan i biskoparnas
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resonemang var att det »allmänna
bästa måste få företräde framför privat
vinning«.
I ett avseende stack brevet ut, och det
rejält: »De fattiga blir offer för exploatering och förtryck. Det ger dem ett
tolkningsföreträde vad avser det som
sker. Deras erfarenheter är nyckeln
till att urskilja de krafter, som är verksamma när orättvisa sker.«
Vad skulle ske, undrar jag, om denna ståndpunkt slog rot, blev till praktik och handling!? Om Svenska kyrkan
tog sina egna ord från Biskopsbrevet
på allvar skulle den aktivt och med
kraft verka för att de längst ner, de
fattiga, tandlösa, långtidssjukskrivna
fick röst i offentligheten. Kyrkan själv
skulle bli bärare av deras erfarenheter,
som en gång arbetarrörelsen var, men
som den inte längre är. Och kyrkan har
alla möjligheter att spela den rollen;
den bedriver sedan länge ett mycket
omfattande arbete till stöd för asylflyktingar och genom sin diakoni och
den har mer och djupare kontakt med
många som kämpar för att klara sig än
de flesta. Med stor legitimitet skulle
Svenska kyrkan bli en röst för Sveriges
»sista och namnlösa«.
Den ståndpunkt som framfördes i
brevet – de fattigas tolkningsföreträde
– är i själva verket politiskt radikal på
djupet. Den skulle, om den efterlevdes,
innebära en etisk position, som också
skulle förändra den organisation eller
institution som bar fram den. Om, låt
oss säga lo, intog samma position skulle
den tvingas, mer eller mindre, vända
upp och ner på sin egen hierarkiska
struktur. Sak samma med Svenska
kyrkan, som i sin kultur och struktur
är lik arbetarrörelsens på många sätt.
Om prästen och ombudsmannen har
varken första eller sista ordet slås
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dörren upp på vid gavel för en demokrati underifrån.
Den yttersta konsekvensen av biskoparnas etiska
position är en uppochnervänd värld i Bergspredikans
anda, en positionering som också skulle förändra
den liberala offentligheten.
Svenska kyrkan ruvar på en väl bevarad hemlighet, i
katedralens källarvalv ligger en skatt av omvälvande
radikala tankar och idéer undanlagd och bortglömd.
Varför är den så tyst, i en tid som denna?
Om kyrkan ginge ner i sina valv och lyfte upp sina
evangelier i ljuset, skulle den gå till storms mot alla
slag av syndabockstänkande. Om den högljutt tankevandrade i Jesu fotspår, skulle den kunna göra tydligt
hur han vände sig just till de längst ner, de halta, lytta,
blinda, fattiga, alla de som fariséeiska renhetslagar
stötte ut ur samhällsgemenskapen. Ja, i själva verket
utgör evangelierna ett skarpt brott bort från allt vad
förkristna syndabocksriter heter.
Sedan biskopsbrevet 1993 har flera röster inom
kyrkan krävt att ett brev också ska skrivas om fattiga
och rika i Sverige. Om de gapande sprickorna i vår välfärd. Om girighet, nyliberalism och profitjakt. Beror
tystnaden på en kvardröjande statskyrklighet, på de
politiska partiernas stora inflytande i kyrkoråd och
på kyrkomöte? Behöver inte kyrkan kränga av sig de
sista resterna av partipolitiska tyglar som garanterar
att religion förblir enbart en privat fråga? Som ser till
att det evangeliska budskapets radikalism förblir urlakat och harmlöst?
Vi lever i skuggan av stororden. De politiska partierna
har förlorat sig i spekulativa utspel, i kortsiktig och
principlös röstmaximering och bottnar inte längre i
sina respektive värderingssystem. I valrörelsen tävlas
om vilket parti som föreslår den hårdaste lagstiftningen,
flest poliser, följt av grumliga utrop om »svenska värderingar«. Undertexten är tydlig – svenska kontra utländska värderingar. Invandraren som bärare av det
främmande och osvenska.
Vad har Svenska kyrkan att säga om det?

Olle Sahlström
är skribent och författare
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Mörka moln
över Storbritanniens
arbetsmarknad
Det regnar i Manchester. Jag sitter i
hotellets frukostmatsal och brer franskt
finsmör ur guldigt prasselpapper på
brödskivan och tänker att det här med
Brexit blir svårt, både i samhällsekonomiska och vardagliga termer. Det
franska smöret blir kanske snart utbytt
till inhemskt, som följd av tullar och
stigande priser.
Det är förstås en begränsad smäll,
som vi hotellgäster kan ta. Men på det
större planet är riskerna för utrikeshandeln betydligt svårare att smälta
än brittiskt smör.
Ungefär hälften av Storbritanniens
handel bedrivs i dag med övriga eu.
Drygt tre miljoner jobb är direkt eller
indirekt beroende av utbytet. Sysselsättningen och dess inverkan på ekonomin kan alltså påverkas kraftigt beroende på vilken typ av avtal eu och
Storbritannien lyckas förhandla fram.
Just nu går det kärvt och tiden är knapp.
Jag är i Manchester för att Trade
Union Confederation, tuc, håller sin
kongress i samma stad som den gjorde
första gången för 150 år sedan. Under
några dagar diskuteras bland annat
osäkra anställningsvillkor, näringspolitik och Brexit. I Storbritannien
råder en rovdrift på arbetarklassen som
för tankarna tillbaka till den tid då den
fackliga organiseringen tog sin början,
med arbetande fattigdom, stagnerade
reallöner, osäkra anställningar och
inslag av ren misär som följd.

De 10 procent av befolkningen med lägst
disponibel inkomst har det inte bättre
i dag än vad de hade det för 20 år sedan.
Fackfientlig politik har lett till en genomklappning för kollektivavtalens
täckningsgrad, som har sjunkit med
drygt 60 procentenheter på tre decennier. Osäkerheten utnyttjas för att disciplinera arbetskraften, med anställningar som vare sig garanterar arbetstimmar, sjukförsäkring eller betald
semester. I ljuset av det här förstår man
den dokumenterade känslan av oro för
att ens barn inte ska få det bättre än
en själv.

att tuc känner oro för ett
dåligt utträdesavtal. Utanför eu:s samarbete och sociala dialog kommer krävas ännu mer av den inhemska arbetarrörelsen för att flytta fram positionerna.
Samtidigt får man inte glömma hur
det kom sig att britterna röstade för
att lämna eu. Inom vissa sektorer mer
än andra framstår eu som en accelerator för marknadskrafterna, där vinst
är grejen, oaktat de sociala kostnaderna
för dem som ska utföra jobbet. Über
och Amazon är två tydliga exempel
på internationellt verksamma företag
som sick-sackar mellan det lagliga och
moraliska.
Detta försvårar de facto människors
möjligheter till trygga jobb och inkomster. Mot den bakgrunden är svaret,
att lämna samarbetet för att eu inte

Inte undra på

Monika Arvidsson
Tf enhetschef på på lo:s
internationella enhet

effektivt nog motverkar osund konkurrens, begripligt om än inte särskilt
konstruktivt.
Polarisering och tydliga klyftor är
farligt i demokratiska samhällen. Och
här måste eu vara en tydligt sammanhållande kraft.
Vi vet också att ju högre facklig organisering desto mer jämlika och inkluderande samhällen. Därför måste
en del av framgångsreceptet vara att
politiken understödjer nödvändiga
strukturer för just det. Och de redan
privilegierade måste hacka i sig att det
är dags att ta ansvar för den långsiktiga avkastningen – för det finns inga
fria luncher. En blygsam början från
näringsliv och politik, vore att tillåta
att facket kommer till arbetsplatserna
för att upplysa de anställda om sina
rättigheter.
Tyvärr och skrämmande nog är inte
ens det en självklarhet.
Minskad splittring är inte bara
en utmaning som bör förena arbetarrörelsen, utan alla demokratiska krafter i Europa. Den som vill att eu ska
hålla ihop måste bidra till att få bort
de orimliga följder eu:s inre marknad
har på levnadsvillkoren för »vanligt«
folk. Handel måste ske på sunda sociala
villkor. Det viktigaste unionen har att
göra nu, är att påvisa ett faktiskt samband mellan tillväxt och förbättrad levnadsstandard. Det sambandet är tydligt försvagat för många människor.
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övriga frågor

Vad blir arbetarrörelsens
Pepe the Frog?

På 1800-talet tog de tyska socialdemo-

kraterna strid mot »spritplågan«, som
höll arbetarklassen i schack. Partiet uppmanade alla medlemmar att hålla sig
till öl i stället, som ett sätt att slå tillbaka
alkoholism.
	Den hårda, tyska antisocialistlagen,
som förbjöd organisering, gjorde också
att den tyska socialdemokratin till stor
del växte fram på tavernor. Arbetarnas
nykterhetsrörelse fick aldrig fotfäste i
Tyskland, kanske för att den socialdemokratiska chefsideologen Karl Kautsky
bland annat skrev att om nykterhetsrörelsen skulle lyckas få arbetarna att
stanna hemma från puben, så skulle
det förstöra hela proletariatets
sammanhållning.
	I Danmark ägde arbetarrörelsen en
tid ett eget ölbryggeri, men i Sverige
har vi varit mer återhållsamma. Enligt
Ivar Lo-Johansson undvek dock svenska
arbetare gröna flaskor i flera decennier
när de väl drack, eftersom de gröna
flaskorna var ett resultat av att strejkbrytarna, som var okunniga om processerna, tog över flaskproduktionen 1909.
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	Twitterkontot Håkan X Håkan, som
lägger upp Juholtbilder med Hellströmcitat, är ett exempel på hur även socialdemokratiska inslag förts in i memekulturen, helt spontant. Frågan är om
Juholt håller som arbetarrörelsens svar
på extremhögerns Pepe the Frog.

foto : istockphoto, håk an x håk an

Ölen i den tidiga
arbetarrörelsen

Memes har på senaste tiden fått ett allt
större utrymme i samhällsdebatten,
men vad handlar det egentligen om?
Mem är i grund och botten ett evolutionsbiologiskt begrepp som syftar på
ärftliga egenskaper, som sprider sig trots
att de inte är kodade i någons DNA. På
motsvarande sätt är dagens memes
egentligen innehåll utan tydlig upphovsperson, som sprids, och likt i växt- och
djurriket lever memes ett liv för sig själva.
	De flesta politiska inriktningar använder numera memes som politiskt
vapen, och alt-right-högern ser dem som
ett inslag i en kulturell kamp, »uppströms«
från politiken. På andra sidan skriver
amerikansk press om hur memekultur
får tonåringar intresserade av marxism.

Socialdemokratin
i Tyskland

foto : Mat thias Balk/TT
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Låt fler vara
med i samtalet!
Texterna beh
andlar så skild
a ämnen som
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Tiden är en levande arena för samhälle och
politik, en plattform för progressiva idéer om
globaliseringen, jämlikheten och det nya Europa.
Låt fler vara med i det samtal som började redan
1908 när Hjalmar Branting startade tidningen.
Berätta om Tiden för dina vänner, och värva
dem gärna som prenumeranter.
Läs mer på tidenmagasin.se.
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