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ABSTRACT

Författare: Fredrik Egefur
Titel: Tidsanda och politiskt engagemang- Två sociala rörelser
Uppsats: SOC 446, 41-80 p
Handledare: Anita Dahlgren
Sociologiska institutionen 2001

Uppsatsen behandlar de två sociala rörelserna FNL- och Attac:s utveckling i Sverige samt vad
som ledde fram till de bådas genomslagskraft under 1960- respektive 1990-talet. Centrala
begrepp är tidsanda, generationsbegrepp och sociala rörelser.
Arbetet består av två delar, en deskriptiv del som innefattar en omfattande teoretisk studie av
hur de olika rörelserna yttrar sig beträffande mål, medel, paroller och klientel samt en
empirisk studie som syftar till en fördjupad insikt av vilka bakomliggande strömningar som
lett fram till engagemang. Denna är genomförd med hjälp av intervjuer med sammanlagt sex
olika aktivister från 1960-talet och det sena 1990-talet.
I den avslutande delen diskuteras likheter och skillnader mellan de båda rörelserna beträffande
såväl förlopp som tillvägagångssätt och resultat.
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”It´s time for each and everyone of you to decide
 whether you are gonna be the problem

 or whether you are gonna be the solution”
John Sinclair, 1968

”Tack vare mina insatser för det klasslösa samhället,
tillhör jag idag dess absoluta topp”

Min morbror, julen 2001
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1.Inledning

Den här uppsatsen ämnar ytterst behandla de proteströrelser som brutit ut mot den rådande
samhällsordningen dels under 1960-talet och dels under det sena 1990-talet. Mer specificerat
menar jag att man främst kan tala om två ledande organisationer inom denna rörelse som båda
växt fram ur ett, för sin tidsepok, avgörande skeende. Dessa två är FNL-rörelsen och Attac-
rörelsen. Bakgrunden till detta är att enligt min uppfattning kom vietnamkriget att fungera
som en katalysator för ett djupare engagemang på 1960-talet och på samma sätt har
konsekvenserna av dagens nyliberala världsordning fått människor att reagera under de
senaste åren. Det jag vill göra är att studera de likheter och skillnader som finns mellan de
båda organisationerna beträffande förutsättningar, mål, klientel och medel. Men lika viktigt är
att jag genom olika intervjuer vill försöka undersöka de bakomliggande strömningar som leder
till den här typen av engagemang.. Därför består min uppsats av såväl en deskriptiv del som
koncentrerar sig på de två rörelsernas framväxt och organisation som en empirisk del med
intervjuer av sammanlagt sex dåtida och nutida aktivister.

1.1 Problemformulering; Samhällsklimatets olika svängningar kan även benämnas med
begreppet tidsanda. Detta begrepp är av central betydelse för mitt arbete och jag kommer
senare redogöra för hur jag ämnar använda det. Kort sagt kan dock dess konsekvenser sägas
vara av avgörande betydelse för hur det rådande samhällsklimatet utvecklas. Det är om detta
min uppsats skall handla. Hur kommer det sig att vi ser denna utveckling av en ny
proteströrelse som varit fallet de senaste åren? Är det någonting nytt eller kan man, som man
stundtals hävdat från medias håll, se en parallell till den samhällsutveckling som ägde rum
under 1960-talet där framförallt de yngre kraftigt revolterade mot det rådande samhällets
värderingar och normer?

Som jag senare skall återkomma till så ansluter jag mig till synen att man för att
förstå aktuella sociologiska skeenden måste ha ett väl utvecklat historisk perspektiv. Med
detta i bagaget så väcktes mitt intresse av att studera den eventuella kopplingen mellan 1960-
talets och dagens proteströrelser. Jag har tidigare inom såväl den sociologiska som historiska
disciplinen skrivit om sociala rörelser så det var i och för sig inte något nytt intresse för mig.
Om FNL-rörelsen och 1960-talets aktivister finns det en uppsjö av litteratur och om dagens
Attac-rörelse och de övriga anti-nyliberala rörelserna har åtminstone media skrivit en hel del.
Mig veterligen har det dock inte gjorts några komparativa studier av de båda rörelserna i sig.
Det är således det som jag ämnar göra.
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1.2 Syfte; Min uppsats syftar till att närmare undersöka vilka frågor som har gjort att sociala
rörelser under 1960- och 1990-talet i allmänhet och FNL- och Attac-rörelserna i synnerhet har
uppstått samt hur dessa rörelser yttrar sig beträffande organisation, paroller och verksamhet.

1.3 Avgränsningar; Det viktiga i min uppsats är politiskt engagemang. Att detta framförallt
för yngre inte sällan är sammanknutet eller uppkommet av kulturell medvetenhet är något jag
ser som en intressant koppling. Dock har jag till stor del valt att inte diskutera ungdomskultur
särskilt ingående här. Denna diskussion är alltför mångfacetterad. Kultur som uttrycksform för
den politiska kampen ämnar jag dock i viss mån att ta upp, inte minst i samband med det sena
1960-talets utveckling.

 Ett närbesläktat begrepp är konstruktionen av identieteter inom vilken, i mitt
tycke, sociologerna Thomas Ziehe och Erving Goffman har stått för den mest intressanta
forskningen. Denna diskussion kommer jag dock inte heller beröra i speciellt stor
utsträckning. Istället är det den konkret politiska medvetenheten jag är ute efter och hur denna
formas och yttrar sig.

1.4 Personliga reflektioner; Att ett år i samhällsdebatten är en lång tid har jag definitivt fått
klart för mig under arbetet med den här uppsatsen. På ett något omtumlande sätt har jag fått se
mitt ämne passera in, ut och in igen i fokus för nyhetsrapportering och debatt. Kort sagt så
inleddes 2001 med att Attacs svenska del bildades vilket även gjorde att mitt intresse för
rörelsen grundades. Under det följande halvåret var medias bevakning av rörelsen intensiv.
Kulmen kan man säga nåddes i o m demonstrationerna vid EU-mötet i Göteborg i juni, då
Attac egentligen bara var en av de inblandade parterna men snarare kom att uppfattas som
arrangör av media och allmänhet. Under sensommarens efterspel hölls intresset fortfarande
uppe även ifall det märktes en viss avmattning i aktiviteter från rörelsens håll och den 11:e
september nådde ämnet plötsligt ett bottenläge i o m terrordåden mot USA. Kritik mot USA
och den nyliberala världen syntes plötsligt kraftigt malplacerad och känslan av ett- slut- på-
världen- som- vi- känner- den präglade under ett bra tag såväl mig själv som
samhällsdebatten. Under höstens lopp har dock chockeffekten sakta lagt sig och debatten om
världens samhällsordning har återvänt med ökad styrka. Dels är USA:s roll mer omdebatterad
än någonsin och dels har efterspelen av göteborgskravallerna dryftats i såväl domstolar som
media. I de sista skälvande dagarna av mitt uppsatsskrivande nås jag dels av en stor
opinionsundersökning som visar upp diametrala skillnader i hur amerikanska medborgare
betraktar sitt lands roll i världen jämfört med såväl västeuropéer som övriga.1 Något som
givetvis kommer leda till än mer diskussioner om framtidens utveckling på den globala

                                                          
1 Dagens Nyheter, 020105. Kortfattat så menade amerikanerna själva att hatet emot dem inte hade något att göra
med hur deras globala politik såg ut vilket resten av världen däremot menade i högsta grad var fallet.
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arenan. Dels nås jag av nyheten att svenska överåklagaren beslutat att lägga ned
undersökningen av polisens agerande vid flera omdiskuterade ingripanden i Göteborg vid EU-
mötet och att det istället kan bli aktuellt med att stora skadestånd avkrävs Attac och andra.2

Något som rimligen kommer stärka gemenskapskänslan och engagemanget hos Attac som var
en av de anmälande organisationerna.

Mitt intresse för sociala rörelser i allmänhet och sedermera FNL-rörelsen och
1960-talets övriga protestyttringar i synnerhet är av ett mer långvarigt slag och mycket av de
självständiga arbeten jag genomfört under mina universitetsstudier har kretsat kring detta
ämne. Denna komparativa studie mellan FNL och Attac är således en vidareutveckling av
studier jag tidigare gjort. Idén till den har jag främst hämtat från lundasociologen Svante
Lundbergs två böcker ”Demonstranter”, 1970, och ”68:or”, 1993, där han med ett mellanrum
på drygt 20 år intervjuar samma demonstranter för att se hur de resonerar kring sitt
engagemang vid de olika tillfällena samt ifrån lundahistorikern Kim Salomons bok ”Rebeller i
takt med tiden” i vilken han lägger grunden för mycket av den bedömning även jag gör kring
sociala rörelser och tidsanda. Min egen förhoppning är att i ett framtida perspektiv någon gång
få möjlighet att ytterligare vidareutveckla komparationen jag här kommer genomföra genom
att väva in även det tidiga 1900-talets arbetarrörelse i min syntes.

Ett stort tack vill jag rikta till alla mina intervjupersoner som tog sig tid att
ingående svara på mina stundtals ganska personliga frågor och som hade överseende med att
intervjuerna stundtals med bred marginal kom att dra över den timme jag innan aviserat.

I övrigt vill jag främst tacka min kurskollega Lovisa Sterner för åtskillig hjälp
med planering och genomförande av min arbete. Hennes eget uppsatsarbete har löpt parallellt
med mitt och i dem kan man säkert hitta flera gemensamma beröringspunkter. Vidare vill jag
tacka Annette- och Anna Carnhede för hjälp med att hitta lämpliga intervjupersoner ur sina
respektive generationer samt min handledare Anita Dahlgren för att gott men något
okontinuerligt samarbete. Men skulden för det får nog främst läggas på mig själv...

2.  Metodologi;

Jag skall här kort redogöra för mitt val av metod som jag använt för att genomföra min studie,
beröra vilken sociologisk inriktning jag ämnar följa samt erbjuda vissa reflektioner över de
intervjuer jag genomfört.

Mitt arbete utgörs av två olika delar. Den ena är en omfattande litteraturstudie
som omfattar för det första dagsaktuella eller i efterhand sammanfattande böcker och artiklar,
för det andra böcker med genomförda intervjustudier med såväl dagsaktuell som i efterhand

                                                          
2 Dagens Nyheter, 020104
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resonerande prägel. Den andra är en intervjustudie jag själv genomfört bestående av sex
samtalsintervjuer på vardera en- till en och en halv timme dels med personer som var aktiva i
olika grenar av 1960-talets proteströrelse och dels med personer jämnåriga med mig själv
vilka idag är engagerade i någon form av social rörelse.

Grunden för mitt arbete är således en kvalitativ empirisk studie.3 Jag har inte
varit ute efter den typ av kunskap som en kvantitativ dylik hade kunnat erbjuda. I enighet med
de punkter som den danske sociologen Steinar Kvale tar upp beträffande den kvalitativa
forskningsintervjuns förståelseform  kan man istället sammanfatta mitt intresseområde som
”intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den.”4 Syftet med intervjuerna och de
teoretiska studier jag gjort i anknytning till dessa har alltså varit att förstå och kunna beskriva
de upplevelser som människor aktiva i någon av de sociala rörelser jag skall redogöra för har
haft.

2.1 ”Historical sociology”; Som utgångspunkt för mitt sätt att lägga upp studien såväl
deskriptivt som empiriskt har jag valt det som sociologen Philip Abrams kallar historical
sociology.5 En rättvisande översättning skulle enligt mig kunna vara historiskt präglad
sociologi. Abrams argumenterar för att många av sociologins allvarligaste problem måste
lösas på ett historiskt plan och att de förmodade skillnader som hävdats mellan sociologi och
historia som discipliner inte hindrar en sådan lösning. Båda ämnar försöka förklara hur
aktören förhåller sig till strukturen och vice versa.6 Att försöka förstå hur människors
medvetande fungerar utan att placera in det i en historisk kontext menar Abrams är omöjligt
och samma sak med att försöka redogöra för samhälleliga förändringar utan att ta hänsyn till
de berörda aktörernas medvetande och värderingar.7

Viktigt att notera är dock att det Abrams strävar efter med sitt resonemang kring
historiskt präglad sociologi inte bara en efterlysning av mer historisk bakgrund. I de allra
flesta sociologiska undersökningar, menar han, brukar det finnas ett kapitel med just
historiska bakgrundsfakta där viktiga händelser för ämnet gås igenom. Men detta, fortsätter
han, leder sällan till några konsekvenser för själva analysen som ofta är högst ”a-historisk”.
Det räcker alltså inte med att bara se historien som en bakgrund till nuet. Det som istället
krävs för att väva ihop aktörskap med strukturskap är en vilja och förmåga att betrakta alla
skeenden i ett historiskt förlopp. Vad människor gör i nuet måste förstås som en kamp för att

                                                          
3 Enligt Tim May är idén med denna inriktning att den ” ”Används som en källa till att förstå hur individer tolkar
sin omvärld och hur de lever i den”. May, 1997. Sid 129
4 Kvale, 1997. Sid 34.
5 Abrams sammanfattar sin syn i boken Historical Sociology, 1982/93, vilken jag hämtat min sammanfattning
ifrån.
6 ”Shaping of action by structure and transforming of structure by action both occur as process in time.”
Abrams, 1993. Sid 3.
7 ”Try to ask serious wuestions about the contemporary world and see if you can do it without historical
answers.” Abrams, 1993. Sid 1.
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skapa en framtid utifrån det förflutna. Eller sammanfattningsvis; ”Historical sociology is […]
the attempt to understand the relationship of personal activity and experience on the one hand
and social organisation on the other as something that is continuosly constructed in time.”8

Det är med den här utgångspunkten som mitt arbete måste förstås. Det är också
därför som jag har valt att låta den deskriptiva delen vara relativt utförlig. Detta för att tjäna
som utgångspunkt för de intervjuer jag  gjort vilka ämnar att såväl ge djup åt det beskriva
förloppet samt i sin tur fungera som utgångspunkt för diskussionen om vad det är vi
egentligen ser.

2.2 Intervjutillfällena;. Beträffande de intervjuer jag gjort så ligger det givetvis en del
tankemöda bakom valet av intervjupersoner. Angående de äldre aktivisterna så har det
primära varit att undvika resonemang av typen Göran-Skytte-gör-upp-med-sin-korkade-
ungdomstid som inte sällan blir fallet vid den här typen av intervjuer vilket har gjort att jag
valt att enbart intervjua sådana som på något sätt fortfarande kan sägas vara sysselsatta inom
den rörelse som det en gång var en del av. Detta skall inte tolkas som att de fortfarande är
politiskt aktiva utan snarare som så att de har valt att även i sitt yrkesliv arbeta med människor
och deras behov istället för inom vinstdrivande företag. Som ett slags kompromiss så har jag
dock valt personer som alla kan sägas vara framgångsrika inom sina respektive yrkeskarriärer
detta för att se hur de betraktar det skedda nu när de i övrigt har anpassat sig till den rådande
samhällsordningen. Beträffande de yngre aktiva så har valet varit präglats av ett aktuellt
engagemang. Att de tre intervjuade samtliga är eller har varit studenter kan antagligen
förklaras med att jag själv främst rör mig i sådana kretsar vilket nog präglade mitt urval.

Att få tag på intervjupersoner var inga direkta problem då jag haft nära kontakter
i de olika ”läger” vilka jag varit intresserad av. Däremot har de sex intervjuer jag genomfört
på många sätt skilt sig åt. I några fall rätt markant. Den avgörande skillnaden kan dock sägas
vara den mellan att intervjua de äldre aktivisterna vilka som sagt alla är relativt framgångsrika
i sina respektive yrkeskarriärer och de yngre i min egen ålder vilka alla antingen studerar som
jag eller precis har gjort det.

De tre intervjuerna med de äldre intervjupersonerna ägde alla rum på deras
respektive kontor. För egen del såg jag noga till att vara ”hel och ren” som min mor skulle ha
uttryckt det och övervägde på allvar att sätta upp mitt något vildvuxna hår i en hästsvans för
att se än mer representabel ut, en utstyrsel jag annars knappast skulle vilja bli sedd i.
Intervjuerna kom sedan att avlöpa ungefär som jag planerat då jag hade en ganska löst
strukturerad intervjumanual med några grundläggande rambetonade frågor som jag lade upp
för att sen under perioder själv hålla relativt tyst medan jag fick de, inte sällan ganska
utförligt, resonerande svaren. Min idé var att snarare än att strikt hålla på den turordning jag

                                                          
8 Abrams, 1993. Sid 16.
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lagt upp mina frågor i låta de glida in i varandra för att senare ta upp det som eventuellt
missats. Resultaten blev jag mycket nöjd med, även ifall tillvägagångssättet senare gjorde dem
lite omständigare att analysera.

Beträffande de tre intervjuerna med de yngre aktivisterna så var
omständigheterna helt annorlunda. Då jag själv inte direkt är innehavare av något kontor, och
mitt korridorrum knappast lämpar sig för seriösa besök, så hade jag inte annat att erbjuda när
jag skulle avtala tid och plats via telefon än att fråga dem var de ville att vi skulle träffas. Då
ingen av dem erbjud sig att ta emot mig i hemmet, vilket jag inte heller hade räknat med och
knappast skulle känt mig helt bekväm med heller, blev resultaten lite annorlunda; en pub, ett
fik och en park. Bemötandet jag fick var också ganska annorlunda vid de här tillfällena.
Antagligen så betraktade de inte mig som någon forskare utan mest som en ”fikadejt” eller
dylikt. Alla tre var ju dessutom bekanta med studentrollen vilket antagligen var det som
gjorde att jag inte heller fick några uppföljningsfrågor då jag presenterat mitt ämne, innan vi
satte igång. Detta hade de äldre varit ganska noga med. Även resultaten av dessa intervjuer är
jag i det stora hela nöjd med. Dock kom diskussionerna kanske i lite för stor utsträckning att
handla om rent dagsaktuella frågor. De lite mer personliga detaljerna, som varit en viktig del i
de tidigare intervjuerna, kom gärna bort. Dessutom verkade de intervjuade förvänta sig att jag
samtidigt skulle redovisa mina synpunkter i frågorna, något jag inte helt lyckades att låta bli.

Sammantaget är jag dock nöjd med hur samtliga mina intervjuer har förlöpt. Att
analysera dem blev som sagt kanske lite omständigare än vad de hade behövt bli ifall jag strikt
hållit på mina intervjuguider men detta faktum tycker jag mer än väl uppvägdes av att
samtalen fick en mer naturlig karaktär.

3.Teoretiska utgångspunkter;

Jag skall här kort redogöra för några begrepp som jag anser vara grundläggande för mitt
arbete. Detta för att ha vissa utgångspunkter och på så sätt öka förståelsen för den
kronologiska utveckling jag sedan skall beskriva i mina fallstudier. Mitt mål är att sedan
återknyta till dessa utgångspunkter i den konklusion jag som avslutning ämnar göra främst
genom användandet av några olika teoretiker.

3.1 Tidsanda; Begreppet tidsanda kan i likhet med t ex beteckningarna generation eller kultur
användas på en rad olika sätt. Men detta faktum gör inte att jag tycker det är mindre
användbart att ha som en bakgrundsförklaring till just de tidsbundna skeenden som mitt arbete
handlar om.  ”Sammanfattning av stämningar, åsikter, mode och dylikt som hör till en viss
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tid” är en ordboksdefinition9. Ett begrepp som håller ”samman en epok, dess konst och
vetenskap, politik och arkitektur, umgängesvanor och …allt”  menar professorn i idé- och
lärdomshistoria Sven-Erik Liedman i en liknande analys.10 I motsats till de trögrörliga
strukturer som ofta ligger som kompakt grund i ett samhälle så är dock tidsandan någonting
betydligt mer lättrörligt. Nya frågor kan snabbt förskjuta gamla perspektiv. Det är
omständigheterna som skapar samtiden och lägger ut kursen för framtiden. Dock är dessa
specifika omständigheter svåra att definiera menar Liedman vidare.11 Historikern Kim
Salomon fortsätter resonemanget och hävdar att tidsanda som begrepp främst kan användas
för att ”rikta uppmärksamhet mot aktuella tendenser och tydliggöra strömningar i en epok”.
På så sätt är det möjligt att ringa in en förståelseram, hävdar han, inom vilken man kan förstå
de aktuella fenomen.12

Detta är också är vad jag ämnar göra i kapitlen som följer. Som jag snart skall
återkomma till så är det i viss mån möjligt att betrakta en generation som bärare av en viss
tidsanda. Därför har jag resonerat kring denna aspekt med mina intervjupersoner från de två
berörda generationerna. Varför skedde protestvågen och framväxten av FNL-rörelsen under
1960-talet just då och varför var Attac och den anti-nyliberala rörelsen ett av de mest
omdebatterade fenomenen 2001 är frågor som jag med hjälp av tidsanda som analysredskap
skall försöka få svar på.

3.2. Generationsbegreppet; Ett vanligt sätt att förklara oppositionella strömningar mot
rådande värderingar är att hänvisa till just generationsmotsättningar. Även jag ämnar använda
mig av begreppet generation. Som sociologen Jan Carle visar bara genom att jämföra olika
användningar av beteckningen i en och samma dagstidning så är det dock inte ett helt
okomplicerat begrepp.13 Dessutom har förklaringsvariabeln generationsmotsättning enligt mig
kommit att användas allt oftare och med allt mindre urskiljning. Därför skall jag kort
presentera på vilket sätt jag tänker använda begreppet i mitt arbete.

En av de första forskarna att resonera kring vad det egentligen innebär att födas,
växa upp och åldras under samma historiska tidsperiod, med utgångspunkt i de gemensamma
upplevelser och erfarenheter som blir resultatet, var den ungerskfödde sociologen Karl
Mannheim.14 Centralt i hans arbete är begreppet världsbild. Detta skall förstås som en
beteckning för att beskriva hur en speciell kunskap om den sociala verkligheten växer fram
och utvecklas i ett socialt sammanhang. En sådan världsbild har sitt ursprung i de erfarenheter

                                                          
9 Bonniers svenska ordbok, 1993.
10 Liedman, 1993. Sid 80.
11 Ibid, Sid 122.
12 Salomon, 1996. Sid 65.
13 Carle, 2000. Sid 39.
14 Jag använder mig här av hans arbete ”The sociological problem of generations” 1928/1952 som jag själv
skrivit ett paper om samt tolkningar gjorda av Carle, 2000.
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och upplevelser som en social grupp delar. Denna sociala grupp kan vara bestämd efter klass,
etnicitet, status osv men det alla dess medlemmar samtidigt delar är att de på en gång  tillhör
en speciell generation. Av en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen, menar
Mannheim vidare, är just interaktionen och växlingarna mellan dessa generationer.

Olika tidsepoker formar alltså  människors tankar på olika sätt. I tider av snabba
och genomgripande samhällsförändringar utvecklas dessutom nyskapande åsikter hos den
yngre generationen som kan vara mer eller mindre radikalt skilda från de äldres. Mannheim
hävdar alltså att det är samhällsförändringen som ger upphov till generationsbestämda åsikter
och inte tvärtom. I en generationsanalys bör man således utgå från konkreta historiska
problem vilka dessutom måste upplevas som problematiska av den aktuella generationen.
Generation skall alltså ses som synonym för erfarenhet grundad på samhällsförhållanden vilka
under vissa förutsättningar tar sig uttryck i en tidsanda.15

3.3 Sociala rörelser; De två rörelser jag skall redogöra för i mitt arbete kan båda betecknas
som sociala rörelser. Samtliga av min intervjupersoner är dessutom eller har varit medlemmar
av sociala rörelser. En kort presentation även av detta begrepp är därför på sin plats.

Enligt Salomon definieras vanligtvis begreppet social rörelse som ett kollektivt
organiserat handlande vars syfte är att ändra på samhällsutvecklingen och i vilken deltagarnas
aktiviteter utgör den väsentligaste resursen. Sin styrka hämtar den genom just sina anhängares
aktiva deltagande och vilja att också förverkliga de mål som satts upp för rörelsen. Dock
måste det även finnas någon form av organisation i rörelsen vilken dock inte nödvändigtvis
behöver ses i betydelsen hierarki och strama tyglar utan istället ofta innebär en lös och
decentraliserad struktur. Inte sällan utgör rörelser av inte mer än ett informellt nät av
vänskapsrelationer som i sin tur förbinds med liknande nät för utvecklande av kollektiva
aktioner.16

Avgörande resurser för en social rörelse är således vad de egna medlemmarna
kan bidraga med. Utbildning, tid och gemenskap är inte sällan de tillgångar man har. Genom
aktioner kan sedan offentligheten göras uppmärksam, antingen genom att man vädjar till dess
moral eller genom att manifestera hur många man är, vilket i sin tur kan öka rörelsens
möjlighet att få igenom sina krav. Dessa aktioner är dessutom viktiga på så sätt att de kan
fungera som kitt i gruppen och förstärka dess enighet och samhörighetskänsla.17

Traditionellt sätt betraktades sociala rörelser ofta som problemskapande. Inte
nödvändigtvis för att deras syfte var illasinnat utan snarare därför att politik sågs som en
angelägenhet för ett fåtal inte sällan högt uppsatta män i statshierarkin. Att väcka den breda
massans intresse var inte önskvärt. Som exempel kan nämnas de klassiska folkrörelserna i
                                                          
15 Carle, 2000. Sid 45ff.
16 Salomon, 1996. Sid18f.
17 Ibid.. Sid 18.
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Sverige som fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen. Under andra halvan av 1900-talet
har vi dock sett en ny form av rörelser således kallade nya sociala rörelser vilka skiljer sig från
de gamla genom andra former av krav. Denna är inte nödvändigtvis längre förknippade med
privata förhållanden. Som exempel på denna nya form av sociala rörelser kan man se de två
som jag ämnar redogöra för, även om det inte är så lätt att dra dem över en kam som jag
kanske här har gett sken av.

4.  1960-talet, FNL-rörelsen och en antiauktoritär strömning

Den här delen av mitt arbete ämnar behandla den våg av protester som under 1960- och 70-
talen innebar en radikalisering av det politiska klimatet i Sverige och vad som ledde fram till
detta engagemang. Som fallstudie har jag valt den svenska FNL-rörelsen som jag menar var
den i särklass mest omfattande yttringen av de olika proteströrelserna under denna tid. Då
FNL-rörelsen explicit var resultatet av ett direkt fenomen så anser jag det därför vara på sin
plats med en kort kronologisk genomgång av detta, nämligen vietnamkriget. Dess
konsekvenser kommer jag även kort att försöka sätta in i ett internationellt perspektiv. Dock
menar jag att det dessutom var en rad andra faktorer som spelade in för valet att engagera sig.
Dessa kommer jag dock i större omfattning att komma in på i nästa del av mitt arbete.

Efter beskrivningen av vietnamkrigets förlopp kommer jag på samma sätt, men
mer utförligt, gå igenom den svenska FNL-rörelsens historia. Detta utifrån ett
ovanifrånperspektiv med betoning på organisationens uppbyggnad och dess uttryck i form av
paroller och aktionsformer. Som avslutning vill jag alltså leda ned det hela på ett mer
personligt plan och försöka beskriva vad som egentligen drev en stor andel svenska aktivister i
sitt engagemang och därmed beröra inte bara vietnamkrigets betydelse utan även de andra
faktorer som jag nämnt. Man kan beskriva det som att jag inleder med ett makroperspektiv för
att genom de följande avdelningarna efterhand leda ned det på ett mikroperspektiv där
personliga drivkrafter behandlas.

4.1 Bakgrund; För att få svar på frågan hur det som hände under andra halvan av 1960-talet
och första halvan av 1970-talet har kunnat få en så pass närmast mytisk betydelse för såväl
samhällsdebatten och dess deltagare som för hela samhällsklimatet i sig, fortfarande 30 år
efteråt, så måste man först ha någorlunda klart för sig hur samma samhälle hade tett sig under
decennierna efter andra världskrigets slut. Bilden man får genom intervjuer och studier av allt
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ifrån populärkultur till politiska frågor är ett samhälle i kraftig omdaning men som ändå
försöker bevara gamla hierarkiska system byggda på trögföränderliga normer och strukturer.18

En kraftig ekonomisk tillväxt i samband med omfattande tekniska landvinningar
hade utmärkt dessa decennier vilket lett till en väsentligt höjd levnadsstandard i större delen
av västvärlden. Följden av detta hade blivit genomgripande förändringar på flera olika plan i
samhället. Framförallt hade det lett till framväxten av två fenomen som man inte kan
överskatta när det gäller att förklara egentligen hela det sena 1900-talets utveckling;
Utvecklingen mot ett utpräglat konsumtionssamhälle och framväxten av en specifik
ungdomskultur. Förklaringen till de båda går att finna i de ökade ekonomiska möjligheterna;
Mer pengar ledde till en större möjlighet att konsumera och samtidigt till att inte, framförallt
medelklassens, men på sikt inte heller arbetarklassens, barn var tvungna att hjälpa till med
försörjningen så fort det bara var möjligt. Det fanns plötsligt tid för en viss period mellan
övergången från barndom till vuxenliv. Istället för att lite tillspetsat behöva kämpa för
brödfödan så hade man en väl tilltagen fritid och dessutom hyfsat med pengar att spendera på
den.

Detta ledde i sin tur till genomslaget för en specifik kultur riktad just till dessa
ungdomar. Denna manifesterades genom såväl litteratur, film och mode men framförallt kan
man säga att det, i o m uppkomsten av rock´n´roll, var musiken som blev dess främsta bärare.
USA blev det land som helt överlägset kom att leda denna utveckling.19

Även på andra områden förändrades spelreglerna för unga människor.
Framförallt betonades vikten av vidare utbildning. Detta var något som tidigare i stor
utsträckning varit förbehållen den övre klassen av samhället. Grundskolan förlängdes och blev
till slut enhetlig för alla och universiteten byggdes ut kraftigt. Bara under tioårsperioden
mellan 1959 och 1969 hade antalet studenter nästan femdubblats.20

Som resultat av ovan nämnda samt en rad andra anledningar framstod således
den unga välfärdsgenerationen under 1960-talet som mer självständig gentemot såväl hem
som familj än vad som någonsin varit fallet tidigare. Framförallt hade möjligheterna ökat även
för kvinnorna. Efter att under 1930- och 1940-talen varit på väg ut på arbetsmarknaden
gjordes det efter kriget försök från det patriarkala samhället att återföra dem till hemmet. En
rad sociala reformer och tekniska utvecklingar gjordes för att underlätta för de s k
                                                          
18 Denna beskrivning baserar jag främst på anteckningar från studier vid historiska institutionen men flera av de
böcker som framstår som centrala för min uppsats som Ahrne m fl, 1996 och Salomon, 1996 gör ordentliga
genomgångar av skeendet ur ett i det närmaste sociologiskt perspektiv.
19 Att beskriva uppkomsten av rock´n´roll och dess betydelse för ungdomskulturen på något utförligt sätt här går
naturligtvis inte. Bra böcker som beskriver populärmusikens framväxt är t ex; ”Sound of the city” av Charlie
Gillett eller ”Rockens Roll” av Tommy Rander. Den i mitt tycke intressantaste forskningen kring uppkomsten en
ungdomskultur och av de olika subkulturella yttringar som kommit i dess kölvatten har den s k
Birminghamsskolan stått för. De svenska forskarna Johan Fornäs, Ulf Lindeberg & Ove Sernhede har på ett
ypperligt sätt sammanfattat Birminghamskolans forskning i ett par antologier vid namn ”Ungdomskultur;
identitet-motstånd” (1984) och ”Ungdomskulturen och de andra” 1996).
20 Salomon 1996. Sid 47.
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hemmafruarna men i mitten av 1950-talet stod det klart att utvecklingen inte gick att stoppa.
Under 1960-talet blev det dessutom allt vanligare att även flickor valde att studera vidare på
universiteten och dessutom i större utsträckning deltog i politiskt arbete.

Trots utvecklingen som jag skisserat ovan så verkar ändå mycket av det som
sociologen Max Weber en gång beskrev som kapitalismens anda och protestantismens etik,
vilket senare, efter viss modifiering, bekräftats genom arbetarrörelsens s k skötsamhetskultur,
vilken framstått som oerhört viktig under det tidiga 1900-talet i kampen för rösträtt och sedan
när SAP under 1920-30-talen ville legitimera sig som statsbärande parti, fortfarande prägla
mycket av tankesättet för den medelålders generationen.21 Man skulle leva dygdigt och
framförallt göra rätt för sig, d v s sköta sitt arbete och absolut inte göra något väsen av sig
genom att framstå som bråkmakare eller missbrukare. Det var i mångt och mycket denna
tradition som med fullt kraft krockade med den anda som kom att växa fram under 1960-talet
och som jag tror är en oerhört viktig förklaringsvariabel för att förstå utvecklingen mot en
vänstervåg. Det gick en antiauktoritär strömning genom ungdomsgrupperna. Denna strömning
är, enligt mitt sätt att se, något av en utgångspunkt för att förstå den vilja till engagemang som
uppstått och vars rörelse jag nu skall beskriva. Senare, i mina intervjuer, kommer jag att
återvända till detta resonemang.

4.2 Vietnamkriget; Efter att ha varit ockuperade i nästan ett sekel, först av Frankrike sedan av
Japan, utropades 1945 det självständiga kejsarriket Vietnam under Ho Chi Minhs ledning.
Detta motsatte sig dock Frankrike som ämnade återta sitt gamla kolonialvälde vilket ledde till
att krig utbröt. Efter ett avgörande nederlag vid Dien-Bien-Phu 1954 tvingades dock Frankrike
till reträtt, detta till stor del tack vare en omfattande krigsmateriel hjälp till Vietnam från det
kommunistiska Kina under Mao som tagit makten där 1949. Vid en konferens i Genève
samma år beslutades om en tillfällning delning i ett kommunistiskt Nordvietnam och i ett anti-
kommunistiskt västmaktsvänligt Sydvietnam. I detta läge hade USA sedan flera år övertagit
den övervägande delen av Frankrikes krigskostnader. Anledningen till detta var den beryktade
”Dominoteorin” som sågs som en av grundstommarna i USA:s kalla krigspolitik.22

Då utfästelserna i Genevedeklarationen om en folkomröstning och därefter
återförening av landet inte uppfylldes inledde kommunisterna och andra oppositionsgrupper i
syd 1957 ett gerillakrig mot regeringen där. 1960 bildades frihetsrörelsen FNL23 vilken
intensifierade gerillakriget med ett allt starkare stöd från Nordvietnam som i sin tur fick ett allt

                                                          
21 Även om detta finns det rikligt med litteratur. Ronny Ambjörnssons ”Den skötsamme arbetaren” kan räcka som
exempel.
22 Det för USA:s allt överskuggande målet i sin efterkrigspolitik var att hindra kommunistisk framryckning
världen över. Enligt de teorier som gällde trodde man att ifall man lät ett land falla för kommunismen i en så pass
känslig del som sydostasien så skulle snart flera andra, liksom dominobrickor, följa efter. Lundestad, 1991. Sid
70.
23 Front National Libération (Sydvetnams nationella befrielsefront)
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starkare stöd från Kina och Sovjet. Efter det s k ”intermezzot i Tonkinbukten” 1964 där
amerikanska marinfartyg var inblandade i strid med vietnamesiska diton började USA att
öppet skicka stridande trupper till Vietnam och kriget fick nu en allt tydligare karaktär av ett
krig mellan USA och Nordvietnam.

1965 inledde USA bombningar mot Nordvietnam och under de nästkommande
fem åren växte dess styrkor till över en halv miljon man utan att något avgörande verkade
komma närmare. 1970 hade man fällt fler bomber över Nordvietnam än sammanlagt i
mänsklighetens historia. 24 Samtidigt växte opinionen mot USA:s krigsföring allt mer, inte
minst riktades kritik mot USA användande av napalm och växtgifter, vilket ledde till att
president Johnson, som varit den som fattat de avgörande beslutet om fullskaligt militärt
engagemang, 1968 inte ställde upp till omval. Protesterna kom dock att växa än mer över hela
jorden under de följande åren. Kritiken mot USA:s krigsföring kom att länkas samman med en
mer allmänt hållen civilisationskritik mot det rådande samhället. Följden blev en kraftig
vänstervåg över stora delar av världen. Inte minst agerade studenter inom olika länder som
något av front och därför brukar man ofta tala om en s k studentvåg. Inom såväl USA som
flera av deras närmaste allierade och andra vänligt sinnade stater ledde detta till framväxten av
s k alternativa sätt att leva och verka vilket kom att märkas inom en lång rad områden. Inte
minst inom kulturella yttringar som musik, konst, film och teater satte omvälvningarna stora
spår.

1970 började den efterföljande president Nixon att dra tillbaka de amerikanska
trupperna, kriget skulle nu i större grad övertas av den Sydvietnamesiska armén. Detta
benämndes som en s k ”vietnamisering” av kriget. För att underlätta reträtten invaderades
även Laos och Kambodja vilket än mer ökade kritiken mot USA. 1972 genomfördes en stor
offensiv av Nordvietnam och FNL  vilken besvarades av ökade bombningar från USA vilka
kulminerade med de s k ”julbombningarna” av Hanoi 1972. Förhandlingar upptogs strax
därefter vilka ledde till vapenstillestånd och de amerikanska truppernas tillbakadragande. Utan
amerikanskt stöd kunde de sydvietnameiska trupperna inte hålla stånd mot Nordvietnam och
FNL vilket i April 1975 innebar att kriget slutade med en totalseger för kommunisterna och
den sydvietnamesiska regeringens fall.25

4.3 FNL-rörelsen i Sverige; Som vi sett så ledde USA:s upptrappning av kriget runt 1965 till
att protester började höras världen över, framförallt ifrån Sovjetunionen med allierade och
ifrån flera sydostasiatiska stater men som sagt även ifrån västvärlden och ifrån olika kretsar i
USA själv. I Sverige hade det redan under 1963-64 hörts enstaka kritiska röster i medierna om
utvecklingen i Vietnam. Men som egentlig startpunkt för den svenska vietnamrörelsen brukar

                                                          
24 Lundestad, 1991. Sid 114.
25 Förloppet beskrivs ingående i Thurén 1987 samt Möller, 1992. Kap 3.
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man ange de demonstrationer som en grupp unga Clartémedlemmar, där bl a Sköld Peter
Matthis26 ingick, regelbundet började hålla utanför den amerikanska ambassaden vintern
1965. Det svenska Clartéförbundet27 hade under ett par år dessförinnan bedrivit
utrikespolitiska studier inriktade på frågor rörande problem i tredje världen såsom kolonialism
och nykolonialism. För att få större uppmärksamhet kring sina demonstrationer beslutade man
att istället  förflytta sig in till Hötorget. Där blev man i Juli bryskt bortkörda och arresterade av
poliser, detta trots att man hade demonstrationstillstånd, vilket ledde till stora rubriker i
tidningarna och att en omfattande debatt tog fart. Ledarsidor i DN och Aftonbladet tog upp
frågan och intellektuella som Arthur Lundkvist, Sara Lidman och Lars Forssell deltog flitigt i
debatten.28

Men den som antagligen i första hand gjorde ”gemene man” uppmärksam på
konflikten var Olof Palme, då ecklesiastikminister, som i slutet av Juli höll ett känsloladdat tal
kring ämnet där han  bl a menade att USA mötte ”krav på social rättvisa med våld” och att
FNL-gerillan ”hade rättmätiga krav”.29 Detta tal blev oerhört uppmärksammat och även i
fortsättningen kom Palme att spela en stor roll i debatten.30 Dessutom bildade man från
regeringens sida Svenska Kommittén för Vietnam (SKfV) som till och från kom att få viss
betydelse. Dock så skall jag i mångt och mycket härefter lämna den svenska regeringen och
det politiska etablissemangets roll åt sidan för att koncentrera mig på DFFG. Även ifall det
kom kritik mot Vietnamkriget från grupper både till höger och vänster om DFFG  så var dessa
antingen marginella eller en del av det politiska etablissemanget. Det var FNL-arna som
dominerade den icke-parlamentariska Vietnamdebatten. Det var dess medlemmar som syntes
på gator och torg och som kan sägas ha ”förkroppsligat” den svenska opinionen mot USA:s
krig i Vietnam.31 FNL-rörelsen kan rent av sägas ha introducerat den nya politiska kulturen i
Sverige baseras på politiska paroller, flygblad, talkörer och gatuinsamlingar.32

Som jag skall återkomma till i nästa del så härstammade de blivande FNL-
aktivisterna från flera olika strömningar i samhället. Främst från pacifistiska  rörelser som
kampanjen mot kärnvapen  eller fredsrörelsen men även från mer radikala organisationer som
Clarté. Detta ledde snart till en konflikt mellan en pacifistisk falang och en politiskt radikal
falang som inte tyckte det räckte med att ropa på fred utan att det måste vara på

                                                          
26 Sköld Peter Matthis kom senare att bli den första ordföranden i De Förenade FNL-Grupperna (DFFG) i
Sverige och var även ledande inom bildandet av KFML. Han finns intervjuad i såväl Augustsson & Hansén, 1997
som Salomon, 1996.
27 Clarté är en internationell vänstersocialistisk sammanslutning. Främst med akademiker och studenter som
medlemmar.
28 Augustsson & Hansén, 1997. Sid 27f. Möller , 1992. Kap 1. Salomon, 1996. Kap 4.
29 Talet finns återgivet i Möller, 1992.
30 För en ingående beskrivning kring Olof Palmes olika inlägg angående Vietnamkriget hänvisar jag till min egen
uppsats på historiska institutionen med namnet ”Olof Palmes roll för den svenska opinionen mot Vietnamkriget”,
eller antagligen lite hellre till Yngve Möllers initierade bok ”Sverige och Vietnamkriget”, 1991.
31 Salomon, 1996. Sid 12f.
32 Ibid. Sid 10
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nordvietnamesiska villkor freden skulle genomföras. Många aktivister som inlett sin bana som
pacifister, däribland nämnde Sköld Peter Matthis, kom snart att istället anamma den politiska
linjen vilken kom att bli den gällande under hela DFFG:s historia. De som förblev pacifister
valde som nämnts alltsomoftast att istället engagera sig i den socialdemokratiskt stödda
SKfV.33

4.3.1 Organisation; Efter att från början ha kallat sig ”Arbetsgruppen för stöd åt
FNL” hade man, hösten 1966 då man höll sin första rikstäckande konferens, bytt namn till
DFFG. Då hade redan ett flertal lokala FNL-grupper växt upp landet runt, framförallt i
storstäder och studentstäder. Efter att ha konstituerats som förbund vid kongressen 1967
kunde man 1968 räkna in 70 olika lokalgrupper runt om i landet. Även fortsättningsvis
fortsatte antalet att öka, efter att p g a inre stridigheter tillfälligt ha sjunkit runt 1970 så
kulminerade antalet lokalgrupper 1973 med över 150 stycken. Med emfas betonades
inledningsvis vikten av att dessa lokalgrupper skulle agera så självständigt som möjligt och att
det var dessa som var grunden för hela förbundets verksamhet. För att administrera det
löpande arbetet hade man dessutom instiftat ett s k arbetsutskott med säte i Stockholm.
Demokratin i rörelsen skulle dock enligt beslut på kongressen inte direkt fungera nedifrån och
upp utan ledningen skulle samtidigt som de lyssnade på vad de olika grupperna hade att säga
dessutom agera som ideologisk och politisk vägvisare.34

Arbetsutskottets arbete kom främst att handla om framställning och distribution
av omfattande informationsmaterial men även av insamlingsbössor och FNL-märken.
Framförallt kom produktionen av förbundets tidning Vietnambulletinen att ta allt större tid i
anspråk. Den löpande verksamheten kom främst att finansieras med medlemsavgifter och
försäljning av denna Vietnambulletin. Pengar som samlades in skulle gå oavkortat till
Vietnam. På lokal nivå kan man tala om två olika former av aktiviteter. Det var dels
utåtriktade för att väcka opinion för FNL:s sak. Insamling av pengar, försäljning av tidningar
och demonstrationer var här de i särklass vanligaste tillvägagångssätten. Detta arbete
intensifierades kraftigt under de veckor varje år då man höst och vår arrangerade s k
vietnamveckor. Men samtidigt ägnades mycket tid till studier inom de egna grupperna. I
enighet med svensk folkrörelsetradition bedrevs denna i huvudsak som studiecirklar.
Exemplet på upplägget kunde vara att en nybörjarcirkel syftade till att ge nya medlemmar
grundläggande kunskaper i ämnet varpå nästkommande cirkel gick betydligt djupare i
politiska och ideologiska analyser.35

4.3.2 Inre konflikter; Det som främst utmärkte FNL-rörelsen var antagligen
deras utåtriktade aktiviteter med syfte att påverka människor i önskvärd riktning. Centrala för
dessa försök kom de olika paroller man använde sig av att bli. Men för att kunna diskutera
                                                          
33 Salomon, 1996. Sid 97.
34 Ibid. Sid 102ff.
35 Sundgren 1980. Sid 150f. Salomon 1996. Kap 4.
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dessa måste jag först redogöra för den inre kamp som fanns inom rörelsen och som till och
från ledde till bittra stridigheter. Redan från början hade alltså Clartéförbundet haft en stark
roll i DFFG. I ledningen för detta förbund stod sedan några år en samling marxist-leninister
vilka följaktligen kom att få en ledande roll även i DFFG. Som ett svar på att SKP:s
kursändring 196736 hade dessutom flera av dessa i samarbete med avhoppande vänsterpartister
bildat det ”Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna” (KFML) vilket ämnade axla den
revolutionära mantel som man menade VPK nu hade kastat av sig. Istället för Sovjet som
förebild, vilket hade varit SKP:s inriktning, började man istället nu att allt mer närma sig Kina
och såg Mao som föredöme, vilket så småningom kom att leda till en personkult utan
motstycke i svenska politiska sammanhang.37 Denna kult kom även att sprida sig till delar av
DFFG vilket var en av de viktigaste orsakerna till de konflikter som kom att uppstå.

Som officiell policy hade DFFG att stå neutral i förhållande till de politiska
partierna. Allt i enighet med idén om en s k enhetsfront vilken kom att få allt större betydelse
under DFFG:s livstid.38 Men inom den inre kretsen av rörelsen fanns det även en annan
grundläggande strävan som på sikt syftade till en ökad politisk medvetenhet för aktivisterna i
enighet med marxist-leninistiska tankegångar. KFML uppfattade sig som en politisk och
ideologisk vägvisare för DFFG. Själva FNL-rörelsen betraktade man som en frontorganisation
som hade till uppgift att mobilisera sympatisörer och ideologisk medvetandegöra dessa. Detta
skulle sedan i sin tur automatiskt leda till ett medlemskap även i KFML. FNL-rörelsen skulle
alltså fungera som något av rekryteringsbas till KFML där sympatin med Vietnams folk på
sikt skulle leda till ett medvetande om varför världen ser ut som den gör och vad som behövde
förändras i den i enighet med marxist-leninistiska idéer.39

4.3.3. Paroller; Nu var det långt ifrån alla som var engagerade i FNL som var
marxister. Detta var givetvis det ledande skiktet medvetna om. I enighet med tidigare nämnda
enhetsfrontsidé så var det således viktigt, ansåg man, att gå försiktigt fram med det politiska
slutmålet.40 Ett centralt begrepp för att möjliggöra det medvetandegörande man siktade på var
”anti-imperalismen”. Vilket kom att bli en av de ledande parollerna för rörelsens kamp.
                                                          
36 Sveriges Kommunistiska Parti bytte under sin nytillträde partiledare CH Hermansson namn till Vänsterpartiet
Kommunisterna och tonade kraftigt ned hänvisningarna till Sovjet och marxism-leninismen
37 Denna kult av Mao som person var inspirerad av den s k kulturrevolutionen som då pågick i Kina. Målet var att
ena till renhet från alla kapitalistiska element i samhället.
38 Ursprungligen sökte DFFG i stor utsträckning konfrontation såväl med den svenska regeringen och dess organ
SKfV. Men efter hand mjukades de tidigare så hätska fördömandena av dessa upp och istället sökte man
samarbete så ofta detta var möjligt. Idén var att man skulle visa upp en enad front för Vietnams sak och söka efter
minsta gemensamma nämnare för att få med så många organisationer som möjligt på aktiviteter för denna.
Salomon pekar på den målmedvetna användandet av begreppet ”enhetsfront” som använts flitigt inom
kommunistiska kretsar sedan länge. Salomon 1996. Kap 4.
39 Salomon 1996. Sid 304f.
40 Salomon beskriver detta som den svenska FNL-rörelsens ”Janusansikte”. Den ena sidan, som man visade upp,
var kampen mot Vietnamkriget med alla dess grymheter. Den andra sidan var marxism-leninismen med sitt
slutmål i ett klasslöst samhälle under proletariatets diktatur. Men detta kunskap var bara förbehållen redan
övertygade forts. personer inom rörelsen. Mot denna syn har det riktats kritik från flera håll. Inte minst från
gamla FNL-anhängare som menar att Salomon är väl cynisk i sin bedömning. T ex konstaterar Tommy
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Tre olika paroller kom att stå som plattform för DFFG under hela dess
livslängd.41 Dessa tre var som följer;
•  ”USA ut ur Vietnam”. Fördes inledningsvis fram som kontrast mot den mer pacifistiska

”Fred i Vietnam” vilken inte tog ställning i konflikten. Här skall den tolkas som en
uppmaning till USA att det Vietnamesiska folket själva måste få bestämma sin framtid utan
utländsk inblandning snarare än den tolkning som den ofta fick i USA vilken mera var i
linje med ”ta hem våra pojkar”.

•  ”Stöd Vietnams folk på dess egna villkor”. Betonades starkt av DFFG och tolkades rakt av
som ett stöd till den Vietnamesiska FNL. Man menade att ett villkorslöst stöd var det enda
rätta. Denna paroll framstod även den ursprungligen som en kontrast mot de insamlingar
som gjordes av SKfV och som syftade enbart till humanitär hjälp. DFFG ville istället
betona att Vietnameserna själva visste bäst vad insamlade bidrag skulle användas till.

•  ”Bekämpa USA-imperalismen”. Syftade som nämnts ovan till en betydligt bredare analys
av kriget. Man ville visa att USA:s krig i Vietnam var ett imperalistiskt angreppskrig vilket
i sin tur var en logisk följd av att det amerikanska samhällets ekonomiska och politiska
system. Detta var således bara en i en lång rad av konflikter där USA försökte styra världen
efter sina villkor. På samma sätt ville man från DFFG:s sida mana till vidare analys av vad
det kapitalistiska samhället inneburit för världen och i enighet med idéerna om en
frontrörelse öppna för ideologisk skolning.42

4.3.4. Splittring; Även ifall man tar hänsyn till den kritik som riktats mot
Salomons syn på FNL-rörelsens s k Janusansikte med en dold sida där det klasslösa samhället
stod som slutmål och vittnesmål från bl a DFFG:s andre ordförande Ulf Mårtensson vilka
tonar ned KFML:s inflytande så är det ändå tydligt att den kinesiska varianten av marxism-
leninismen, den s k maoismen, kom att spela en avgörande roll för rörelsens utveckling. Inte
minst hade man en gemensam glorifierad syn på utvecklingen i Kina som inte sällan ledde till
okritiska hyllningar i tidningar och debatter. Påverkade av brytningen inom den
kommunistiska världen började man dessutom allt hårdare att fördöma Sovjet. Dessa fakta
fick avgörande betydelse för de splittringar som tidigt drabbade KFML vilket i sin tur fick stor
inverkan även på DFFG. Den första inträffade 1968 då en grupp som kallade sig rebellrörelsen
bröt sig ur förbundet för att med ”Maos lilla röda”43 som rättesnöre försöka genomföra en
kulturrevolution även i Sverige. Denna rörelse bröt dock snart samman..44 Den andra
splittringen 1970 fick en mer varaktig betydelse. Då bröt sig Göteborgsavdelningen ur för att
                                                                                                                                                                                    
Hammarström, som bl a skrivit boken ”FNL-rörelsen i Sverige”, att det nog fanns åtskilliga anhängare med
oförställda ansikten. Människor som kunde vara klippor när det gällde att samla in pengar eller organisera
aktioner men som satt tysta när de ideologiska diskussionerna fördes.
41 Dock med skillnaden att första och andra parollen fr o m 1970 utvidgades till att gälla hela Indokina.
42 Diskussionen kring parollerna görs i Sundgren 1980. Sid 138ff
43 Samling av Maos viktigaste skrifter som ursprungligen användes som rättesnöre vid kulturrevolutionen.
44 Men den kan enligt mig ses som en av de mest skrämmande historierna av politiskt fanatism i Sverige.
Thorbjörn Säfve målar upp ett fascinerande dokument av rörelsens korta historia i Rebellerna i Sverige, 1971.
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istället bilda KFML[r] där r:et stod för revolutionärerna. Man fick med sig ett flertal andra
lokalförbund. Istället för Mao som portalfigur ville man här snarare återknyta till Lenin och
Stalin.45

4.3.5. Uppgång och nedgång; DFFG klarade sig förbi de här händelserna och
ökade som sagt åter på sitt antal lokaldelningar ända fram till 1973. Sämre gick de dock för
KFML vilket verkar vara ett bevis på att frontrörelseteorin inte fungerade i praktiken. Då
DFFG under 1971-72 samlade in 360 000 namnunderskrifter mot USA:s krig så nådde KFML
som bäst 0,4% i riksdagsvalet 1970 och ännu mindre 1973.46

Efter att USA dragit sig ur kriget och Nordvietnam 1975 slutligen segrat så
tynade DFFG sakta bort. Man bytte först namn till Vietnam-Laos-förbundet och upplöstes
slutligen 1979 strax efter Vietnams invasion av Kambodja. Antalet medlemmar i rörelsen
verkar vara svårberäknat. I en intervju med Ulf Mårtensson från 1973 hävdar han att det då
fanns runt 10 000 engagerade FNL:are runtom i landet.47 Men viktigt att ha i åtanke är att det
inte krävdes något medlemskap för att deltaga i enstaka aktiviteter såsom demonstrationer
eller insamlingar. För att få en rättvis bild av antalet sympatisörer får man antagligen mångfalt
plussa på den siffran. Ett avgörande exempel kan sägas vara att när de fem olika
riksdagspartierna slutligen på hösten 1972 slog sig samman och genomförde en
namninsamling mot USA:s upptrappade bombningar av Nordvietnam så skrev 2,7 miljoner
människor på den. Sju år tidigare hade frågan varit helt okänd i den politiska debatten. DFFG i
Sverige spelade antagligen en avgörande roll för att Sverige kom att bli det land i västvärlden
som hade den kraftigaste opinionen mot kriget.

5.  Varför?- Samhällsutveckling, personliga drivkrafter och resultat

Jag skall här försöka leda ned min diskussion till det personliga planet. Detta ämnar jag göra
främst genom att redogöra för de intervjuer jag utfört. Om mina tre intervjupersoner kan man
kort säga att två är män och en är kvinna. Jag har valt att kalla dem ”Anita”, ”Bertil” och
”Christer”.48 Alla tre var i 20-års åldern åren runt 1968, studerade i antingen Lund eller
Stockholm och har under sin tid som engagerade på olika håll varit aktiva i flera olika

                                                          
45 För en mer ingående studie av dessa turer och olika splittringar inom vänstern under resten av 1970-talet se
Augustsson & Hansén.
46 Salomon 1996. Sid 114.
47 Ibid. Sid 104.
48 Bakom detta ligger det en del tankemöda. Ingen av personerna hade något emot att framträda med sitt riktiga
namn men jag tror ändå att detta hade kunnat distrahera då åtminstone två av dem är relativt välkända inom vissa
kretsar. Anledningen till att jag valt fingerade namn istället för bara ”Intervjuperson 1” osv är av mer personliga
skäl. Det kändes helt enkelt inte bekvämt med ett så pass teoretiskt språkbruk…
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organisationer och aktionsgrupper såsom Röd front49, Grupp 850, Studentorganisationen51,
FNL m fl. Alla tre har idag avancerat till relativt höga poster i sina respektive yrkesliv. Anita
och Bosse arbetar fackligt och Christer är domare. Som jag tidigare nämnt så fann jag det
viktigt i mitt urval att de aktuella personerna dels på något sätt fortfarande stod för sina dåtida
värderingar vilket i viss mån manifesterats i val av yrken utanför näringslivet samt att de i sina
respektive yrkespositioner samtidigt väl kan sägas ha integrerats i det som man brukar kalla
”borgerliga samhället”. Anledningarna till detta är att jag givetvis velat ha resonerande svar
kring det aktuella ämnet och inte rena ursäkter för något slags förflutet man inte längre står
för. Mitt mål har heller inte varit att ställa någon till svars vilket ju annars blivit allt vanligare i
debatten. Vidare har jag samtidigt velat ha svar på hur de ser på sig själva och sitt
engagemang så här efteråt samt minst lika viktigt hur det tror att de själva då hade sett på sig
själva nu. Med ett begrepp jag lånat av Svante Lundberg kallar jag detta en slags biografisk
konfrontation…

Jag har här valt att dela in de olika områden jag vill resonera kring i olika
avdelningar inte nödvändigtvis i den följd som frågorna ställdes. Min intervjuguide redovisas
som bilaga i slutet.

5.1. Antiauktoritära strömningar; Som jag beskriver i inledningen till den här delen av
arbetet så framstod den unga välfärdsgenerationen under 1960-talet som mer självständig
gentemot såväl hem som familj än vad som någonsin varit fallet tidigare. Trots detta så
bibehölls fortfarande gamla hierarkiska system inom familj, skola och inte minst kultur. Kring
denna krock kom en stor del av mina samtal med intervjupersonerna att handla. Vad var det
som de protesterade emot egentligen och från vilka utgångspunkter, socialt sett, inledde de
denna protest? Dessa frågor skulle kunna sammanfatta min utgångspunkt.

 Anita menar sig ha haft liberala värderingar med sig från hemmet och hade kort
sagt lärt sig att ”Sträng tog pengar från en”. Under gymnasietiden var hon dessutom aktiv i
Konservativ skolungdom, även om hon redan då umgicks mycket med folk från Clarté och
andra radikala grupper. Hon menar sig ha haft en känsla av att hon för eller senare skulle
ompröva sin ställning. Men framförallt var det mötet med Lund som fick henne att välja sida
till förmån för vänstern. ”Jag behövde byta miljö för det. Så fort jag kom till Lund så skar
jag.”  Detta kan man tolka som att pressen från hem och hembygd fortfarande var stor och att
det var svårt för många att bara kasta av sig den så länge man fortfarande var i en vardaglig
kontakt med den. När man brutit upp från den kände man en betydligt större frihet att göra
som man ville. Att hon ändå hållit fast vid sina värderingar, åtminstone utåt, kan också tolkas
                                                          
49 Solidaritetsorganisation främst verksam i Malmö. Engagerade även arbetare i större utsträckning än vissa mer
studentknytna grupperingar.
50 Kvinnoorgansiation som bildade i början av 1970-talet. Stod för feministiska och socialistiska värderingar och
arbetade enligt en antiauktoritär och antihierarkisk struktur främst i sin närmiljö.
51 Studentfacklig radikal sammanslutning.
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in i detta beteende. ”Jag höll ut gymnasiet igenom men sen insåg jag att det här det håller inte
längre.”

En avgörande orsak till bytet av politisk inriktning verkar alltså vara den
”radikalisering av den intellektuella världen” som hon mötte i Lund. Men som en djupare
anledning verkar man kunna se den antiauktoritära syn som jag beskrivit ovan. Ett uttalande
som ”Vad man revolterade emot var ju hela den här gammeldagsmoralen. Luther och allt det
här, kasta det åt helvete”  beskriver denna strömning ganska talande. Samtidigt så var ju
långtifrån hela studentvärlden övertygad. Vilket inte bara ledde till konflikter utan också till
att man verkar ha stått totalt främmande för de som så att säga avvek genom att inte avvika
från det som varit norm för inte allt för länge sedan. ”De hade sina middagar och man såg
dem komma passerande förbi i frack och långklänning och det var ju något så föraktfullt över
hur man såg på dem så man trodde inte det var sant. Allt det stod ju för det gamla som varit
och man hade så svårt att förstå hur ens jämnåriga kunde bete sig så. Det var ju då man
brände mössor och gick i sina gamla kläder.”52

Bertil hade redan från den tidiga tonåren varit engagerad i SSU. Från hemmet
menar han haft med sig ett allmänt samhällsengagemang och hans far hade dessutom varit
politiskt kulturellt engagerad. På universitet var han främst aktiv i Socialdemokratiska
studentförbundet vilket dock framstod som betydligt mer radikalt än SSU och moderpartiet.
”Till skillnad från en stor del av min generationskamrater var jag kvar i socialdemokratin och
gick inte över till andra former av vänstergrupperingar.” Att det gick att vara kvar i
socialdemokratin men ändå agera som en radikal kraft betonar Bertil. Och han fortsätter att
peka på att skillnaderna i grund och botten inte var så milsvida som man kan tro. ”Väldigt
mycket av det här vänsteruppsvinget, många av dessa var ju socialdemokrater så det var väl
egentligen detta som var själva grunden.[…] Det var intellektuella som hade en bakgrund i
socialdemokratin och som förenades med andra grupper i det dåvarande kommunistpartiet.”

Bertil återkommer även han till samma antiauaktoritära drivkrafter som Anita.
”Jag tillhör dem som tror på den här förklaringsmodellen som handlar om ett slags uppbrott
eller revolt. […] Ett uppror mot något som betraktas som auktoritära och stela strukturer[…]
Det handlade mycket om antiauktoritära strömningar”  Detta kunde manifesteras på flera
olika sätt hävdar han. Redan i gymnasievärlden kunde det t ex uttryckas genom att ”man
skulle inte tvingas in på morgonsamlingen. Man skulle ha rätt till rökrutor och
självständighet.” Dock drevs det hela till sin spets just i studentkretsarna konstaterar han.

Christer kom även han från ett borgerligt hem och påstår sig under sin
gymnasietid varit politiskt omedveten. Istället hade idrotten tagit mycket tid. ”Jag var nog
ganska omedveten och kände mig själv så dåligt vid den tiden. Dessutom var jag så upptagen

                                                          
52 Att offentligt bränna sin studentmössa var en av de protester som förekom mot den förstelnade akademiska
världen. I Lund hände det t ex i samband med Valborgsfirandet 1968.



25

med idrotten.” Men ändå verkar det ha funnits något slags intresse för politik som stod i
kontrast till den inriktning som präglat hemmet och som sedan växte till en medvetenhet. ”Det
var ju Tage Erlander som sa de vettiga grejerna. Men så fort CH Hermansson blev
partiledare så var det väl inget snack.”

Antagligen är Christer den som mest pratar om just den uppgörelse med
auktoriteter som jag diskuterar här. ”Det hade varit så stelt och konventionellt och tråkigt
innan så det behövdes en reaktion, den sexuella frigörelsen också på något sätt.”  I hans fall
verkar det ha rört sig om en så pass stor vilja till självständighet att det knappt gick att
kombinera med politiskt arbete. ”Kalla det hellre medvetenhet. Jag har alltid haft svårt att
inordna mig i speciella fållor. Ta det åsiktspaketet eller ta det. Jag är mer anarkist eller
syndikalist i så fall. Det här med stora partier som bestämmer ovanifrån vad man skall tycka,
jag har alltid haft väldigt svårt för det.”

Den här lite mer rosseauianska frihetslängtan stod givetvis i direkt kontrast till
de stenhårt teoretiska konflikter inom vissa partier om vilken inriktning av marxism-
leninismen som egentligen var den riktiga. Turer som Christer verkar ha stått främmande för.
”Jag har aldrig dyrkat Sovjet eller Kina heller för den delen. För då bestämmer man ju från
ovan där också.”

5.2 Vietnam som katalysator; Jag har tidigare redogjort för Vietnamkrigets förlopp och FNL-
rörelsen i Sveriges olika turer. Som vi sett så kom kriget och dess svenska rörelse att få stor
betydelse för den svenska politiska debatten. Min tes har ju varit att kriget i Vietnam kom att
fungera som förlösande för samhällsandan och kanske frigjorde de antiauktoritära strömningar
jag diskuterat ovan. Således kom diskussioner kring kriget att utgöra en viktig punkt även i
mina intervjuer;

Anita menar att Vietnamkriget på ett övergripande sätt var just detta. ”Jag tror
att det (Vietnamkriget) var den emotionella sammanhållande länken, för där samlades så
stora grupper. Det är så lätt att samla ungdomar mot våld och krig.”  Samtidigt påpekar hon
att en av anledningarna till den här solidariteten med andra folk på många sätt kom av att
ungdomar börjat resa på ett helt annat sätt. Inte nödvändigtvis så pass långt bort som Asien
men att man börjat upptäcka att det fanns en värld utanför också. ”Det var ju den
generationen som började resa också. Och det rörde sig ju ute i världen med Paris53 och
allting. Det såg man ju, det som hände i Paris hände i Stockholm ett par veckor senare.54

                                                          
53 Efter gemensamma demonstrationer och strejker av studenter och arbetare förenade så stod Frankrike nära
någon slags revolution. I alla fall var det vad man trodde såväl i Frankrike som i utländska bedömningar. Det hela
hade inletts med ockupation av ett universitet i Paris men utvecklades snart till en stormvåg. President de Gaulle
forts. lyckades dock reda ut det hela inte minst genom att hota med armén med vilken han hade kontrollerat sig
ha fult stöd.
54 Den svenska motsvarigheten kom att bli den s k kårhusockupationen i Stockholm. Här slöt sig en rad
studentföreningar samman i protest mot det nya förslaget till styrda universitetsstudier det s k UKAS. Bl a så
kallades dåvarande utbildningsministern Olof Palme dit för att debattera med demonstarnterna. Följden blev
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Dessutom beskriver hon den underliga känslan av tomhet när Vietnamkriget
slutligen var vunnet. ”Det kändes på något sätt konstigt. Det hände något där. Att luften gick
ur. Vad skulle man nu ta tag i?”  Men på en gång beskriver hon hur det nog ändå var
nödvändigt ”samtidigt var nog det en förutsättning för vad som sedan hände” och syftar här
på den vidare politiska utveckling som ändå skedde. För hennes egen del främst i Grupp 8 och
senare fackligt.

Jag tycker man kan tolka det här konstaterandet på så sätt att Vietnamkriget hade
gjort sin del i debatten. Den hade hjälpt en hel generation att få upp ögonen för orättvisorna i
världen och lett till politiskt engagemang för väldigt många. Men nu var det dags att gå vidare.
Att engagera sig i andra saker inom inte bara politiken utan kanske framförallt i den egna
närmiljön vilket Grupp 8 i Anitas fall är ett bra exempel på för en utveckling. Men det ligger
antagligen ett riktigt konstaterande i hennes ord ”68-rörelsen hade aldrig blivit vad den blev
utan Vietnam.”

Bertil menade, som vi såg innan, att det var den antiauktoritära strömningen som
var avgörande för hela viljan till att revoltera. Men han menar också att denna vilja
sammanföll med en känsla av solidaritet gentemot andra folk. ”det fanns det här starka
internationella draget i det hela. Det som kom var en generation på 60-talet som förenades i
viljan att komma loss från det som betraktades som lite småborgerligt och auktoritärt och
samtidigt upptäckte världen utanför. Koloniernas frigörelse och Vietnamkriget och allt det
där…”

Det här internationella engagemanget kom fram på en rad olika ställen menar
Bertil. Inte minst i det studentfackliga arbetet i vilket han själv var aktiv. ”De studentfackliga
frågorna var rätt tillbakaträngda, det gällde mer synen på Kinas utrikespolitik och stödet till
FNL[…] det fanns ett väldigt, framförallt internationellt engagemang.”   

Christer är kanske den som bäst sammanfattar den utveckling som skedde i
framförallt synen på USA och hur hårt människor reagerade när de på något sätt ansåg sig
svikna av det land som framstått som frihetens portalland. ”Under 50-talet var ju USA
ideallandet och Sovjet den stora busen men det var väl min generation som såg att det inte
riktigt var så enkelt och det var väl just i o m Vietnamkriget som det blev så tydligt.[…] Och
då reagerade man kraftigt och tyckte att nu såg man plötsligt orsaken till allt helvete…”

Christer knyter dessutom den här nyuppkomna insikten om USA:s och deras
ekonomiska systems ansvar för utvecklingen i världen till hur förhållandena på hemmaplan
förändrats drastiskt och vad många tyckte till det sämre. Framförallt en sådan sak som den för
många påtvingade urbaniseringen. ”Det var det som var tendensen, det sades att utvecklingen

                                                                                                                                                                                    
senare att förslaget mjukades upp en hel del och döptes om till PUKAS. P:et stod för Palme. Fria studiegångar
blev fortfarande tillåtna.
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kan man inte hindra, men när folk började protestera vi vill inte ha den här utvecklingen då
blev det en massiv reaktion.”

5.3 Studenter eller arbetare som frontgrupp?; I min tankevärld sätter jag gärna likhetstecken
mellan 60-talets radikalisering och den s k studentvågen. Sådan tror jag även att den allmänna
bilden är. Dock har vi tidigare sett hur vissa av de radikala partierna hade en bild av arbetarna
som den viktigaste gruppen i det politiska arbetet. Det här tog jag upp till diskussion med
mina intervjupersoner som ju alla var studenter vi den tidpunkt deras engagemang inleddes.
Vilken självbild hade de egentligen? Hur var förhållandet till arbetarklassen? Ligger det
någonting i antagandet att de allra flesta egentligen kom ifrån borgarklassen i samhället och
hur påverkade i så fall det denna syn? Sammanfattningsvis vilken betydelse tror de att deras
roll som studenter hade för att väcka deras politiska engagemang?
 Anita som ju började sympatisera med vänstern först efter att hon flyttat från sin
hemstad för att studera i Lund menar att frågan om fasta studiegångar på många sätt blev
viktig för den vilja till demonstrationer och protester som sedan blev allt vanligare. ”Lite det
som också startade revolten mot studentvärlden var att då började man att formalisera och
göra fasta studiegångar i studentvärlden. […] Det var ju jättemycket demonstrationer och
energi som lades på det.” Det handlade alltså om en ren studentfråga som knappast
intresserade gemene man men som alltså kom att framstå som ytterst central för just studenter.
Men att därför se de radikala studenterna som en homogen grupp menar Anita absolut inte
stämmer. Hon pratar istället om att det förekom stora motsättningar mellan de som blivit
vänster över en natt och de med arbetarbakgrund. ”De var rikemansungarna som kunde sitta
hela natten och diskutera gradskillnader i teorin men det gjorde aldrig vi. Vi hade hela tiden
förankringen i det (politiska) jobbet.”  Hon betonar att hon själv aldrig drogs in i just den här
teoretiserande studentvänstern. ”Vi stod bredvid hela det där så det var till Röd Front som vi
vände oss. De samlade på något sätt alla möjliga grupper.”

Att det annars rådde ganska vattentäta skott mellan engagerade studenter och
arbetare blir ganska tydligt genom följande uttalande. ”Jag tror det var rätt unikt som vi bodde
på Korsgatan i Lund. (Kollektiv.) Att vi som pluggade bodde med sådana som jobbade. För
min del tror jag det betydde rätt mycket. Jag kände mig mycket mer hemma där än vad jag
gjorde i den här hyperintellektualiserande vänsterrörelsen.” Att den utveckling mot rena
personkulter kring som jag nämnt tidigare inte var ovanlig i studentkretsar hänvisar också
Anita till. ”Mina klasskamrater hade Maos lilla röda med sig överallt och tog upp och läste;
Mao säger om detta…”

Man kan ana en viss nedsättande syn i sättet som Anita betraktar den s k
överklassvänstern på. Främst när den ledde till verklighetsfrämmande teorier och skapat
fiendeskap. Men ändå så skilde man sig inte direkt i synen på hur viktigt det politiska arbetet
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ändå var. ”Hela tiden i Lund så levde man i en politisk värld. Vad man än gjorde så var det
politiskt.” Dessutom så menar hon att ”rikemansbarnen”  självfallet hade rätt att revoltera de
också. De hade ju haft det strikt på sitt håll tidigare i livet. De kom ju, men ar Anita, från
förhållanden där ytan alltid varit väldigt viktig  och ”därför var det ofta de som såg jävligast
ut” nu…

Det som däremot verkar ha påverkat mycket av hennes syn i efterhand är att så
många av de som utmålat sig som politiskt radikala så fort dök tillbaka in i fållan. ”En del
gick det fort för. […] Lika fort som de tog på sig US-Army-jackan så tog de av sig den igen.”
Framförallt när Anita diskuterar vad som hände senare under 70-talet när man lämnat
studentåren bakom sig och det politiska arbetet gick vidare till ett annat slags engagemang
verkar besvikelsen finnas över att så många nu var ointresserade. ”Det som jag kallar de
riktiga 68-orna är de som jobbade och tog med sig det här i olika grupperingar. De finns i
offentlig förvaltning nu, är för ett stort gemensamt välfärdssystem och menar att man skall
hjälpas åt och jobba för varandra.”

Bertil menar att det nog fanns ett radikalt engagemang även bland andra kretsar i
samhället än studenter. Detta sammanföll på vissa sätt med det antiauktoritära draget hos
studenterna men var även grundat på den ekonomiska utvecklingen som man fann orättvis.
”Det fanns även bland vanligt yrkesarbetande folk en vilja att göra upp med auktoritära
traditioner på arbetsplatsen och man kände att man inte fick vara delaktig i de ekonomiska
vinsterna som kom under dessa framgångsrika årtionden.”  Det här kan man koppla till något
som Tage Erlander på 60-talet beskrev som ”de stigande förväntningarnas missnöje”.
Arbetarna ville helt enkelt ha en större bit av kakan. Det ville vara än mer delaktiga i det som
sågs som en guldålder för företagen. Detta kommer även Bertil in på och hänvisar också till
den strejk som LKAB genomförde 1969 och som hos stora delar av vänstern såg som ett bevis
på att arbetarna började göra gemensam sak med den unga radikala vänstern55.

Angående de som Anita innan klassade som rikemansbarn vilka lika fort som de
tagit på sig US-army jackan drog av sig den igen så medger även Bertil att han hela tiden
betraktat dessa inte med förakt men med en viss förundran. Men han tycker ändå det finns en
slags logik i deras utveckling. Framförallt i deras kraftiga förkastande av socialdemokratin
under sin tid som aktivister. ”Mycket av rekryteringen till vänsterorganisationer på
högskolorna var ju ungdomar från miljöer som ju av olika skäl tyckte att det här med
arbetarrörelse och socialdemokrati var skit och så passerade de i sin radikalisering båda
dessa. Och till skillnad från sin föräldrageneration så kritiserar man dessa från vänster men
å andra sidan så fanns själva idén att dessa var fienden kvar oavsett vad man var.” Därför är
det dessutom logiskt att ”en del av de personer som då med snabba steg förflyttade sig till
                                                          
55 LKAB var ett statligt ägt gruvbolag i Kiruna. 1969 gav sig arbetarna där ut i ut i en vild strejk mot sin
arbetsgivare som i sin tur fick stöd av statsminister Palme. Händelsen kom att bli mycket uppmärksammad och
går enligt vissa att se resultat av i Socialdemokraternas ekonomiska politik under 1970-talet.
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vänster har passerat socialdemokratin igen när de går tillbaka. Så det är klart att det inom
vänsterrörelsen fanns ett rätt stort förakt för socialdemokratin.”

Christer menar att vänsterrörelsen möjligen startade som en studentrörelse men
sen kom att engagera en betydligt större del av samhället. ”Det var ju en bred rörelse som
präglade tankesättet inte bara på ungdomar utan på många äldre också.” Men samtidigt vill
han inte överdriva den politiska medvetenheten utan menar att det var som det brukar med en
rörelse att ”de fanns ju de som jobbade jättemycket med det men de flesta hängde nog mest
med”. Dessutom konstaterar han att ”det fanns ju många då också som var helt opåverkade av
tidsandan det var ju inte så att alla var vänster”.

Att det dock fanns ett visst intresse även hos arbetarna menade Christer som vi
såg redan under förra rubriken, inte minst mot den påtvingade urbaniseringen och en
utveckling som folk inte alltid ville ha. Även han kommer in på LKAB-strejkens betydelse
och hur man då tyckte att arbetarna äntligen gjorde något. Han hänvisar även till idealbilden
av dessa som man stundtals hade inom vänster. ”Så småningom kom ju framförallt allt vissa
grupper att sätta upp arbetarna på piedestal. Jag kände ju några som lade av med det
akademiska och tog sig arbetarjobb. Och det var ju något slags idealbild.” Att det dessutom
fanns en utbredd besvikelse över att de som man såg som den grupp som en gång skulle starta
revolutionen inte verkade bry sig något nämnvärt över samhällsutvecklingen hävdar Christer
också. ”Samtidigt var ju många besvikna också över att arbetarna var så jävla fega.”

Samtidigt som studentvänstern på många sätt stod främmande för arbetarnas
bristande engagemang var det säkert så att arbetarna dessutom stod främmande för delar av
dennas utveckling. Christer hänvisar till ett sådant exempel när han beskriver varför han också
stundtals inte alls förstod sig på det som hände. ”Sen hade det gått så långt att den här
sekterismen var så utbredd. Folk jag kände hade någon grupp på tio personer som trodde att
de var avlyssnade och allt […] och så hade de någon konkurrerande cell som låg jäkligt nära
dem egentligen men nu var de dödsfiender.”

5.4 Självbild och framtid; En avslutande del på mina intervjuer kom att bli det man kan kalla
en slags biografisk konfrontation. Jag bad dem alltså dels att beskriva hur de ser på sin egen
roll och sitt engagemang nu efteråt och dels bad jag dem att samtidigt spekulera lite över hur
de tror att de själva då hade sett på sin person nu. Denna diskussion mynnade sedan ut i dels
varför revolten kom av sig och dels vad de tror om dagens politiska utveckling och det
engagemang hos unga idag som jag skall återkomma till i nästa del av mitt arbete56  …

Anita fortsatte alltså sedan att arbeta framförallt inom grupp 8 i den mindre stad
hon flyttat till efter sin lundatid. Dessutom började fackliga frågor ta mer tid och kom alltså så

                                                          
56 Värt att nämna kanske är att dessa tre intervjuer gjordes innan Göteborgskravallerna. Annars är det antagligen
möjligt, för att inte säga troligt, att samtalen hade tagit en annan utveckling just i delen om nutida engagemang.
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småningom att bli hennes yrke. Hon säger sig inte vilja ha sin tid som radikal ogjord på något
sätt. ”Jag tycker inte det var naivt, jag har ju många av de här upplevelserna som jag burit
med mig och som varit väldigt viktiga. Som har format min människosyn har man kunnat
säga. Och därför tror jag inte att jag skulle ha velat ha det annorlunda.”

Däremot menar hon samtidigt att ”hade man frågat oss så hade vi tyckt det varit
alldeles självklart att i morgon så tar vi världen” så fanns det en osäkerhet om vilket som
egentligen var slutmålet med revolten. Denna osäkerhet utnyttjades i viss mån av de som såg
på kampen med allvarligare uppsåt. ”Någon gång var man ju ändå tvungen att fundera på vad
man egentligen menade med de här orden, socialism och revolution. Och då var det mycket
att folk skulle resa sig och genomföra någon slags ekonomisk demokrati. Fast det var ju
sällan detta formulerades som något som skulle ske med blodsutgjutelse. Men det
diskuterades ju en del…”

Beträffande synen på sitt nutida jag så tror hon nog att hon hade fått godkänt.
Däremot ser hon som uteslutet att hon då hade kunnat förstå hur hon kan jobba så mycket som
hon gör nu. ”Då hade jag tyckt att hur i helsike dum får man vara? Man lever ju inte för att
arbeta.” Anita är dock på flera sätt självkritisk mot sin egen generation beträffande viljan att
släppa fram yngre krafter i samhället. Och att detta på många sätt har hämmat politiskt
engagemang hos nya generationer. ”Där har vi anledning att rannsaka oss själva. Vi har
kanske trott att vi hittade ju lösningarna och tror det fortfarande.”  Men samtidigt är hon
hoppfull beträffande framtiden och menar att ”det är det jag hävdat att det är en ny våg på
gång hos ungdomarna.” Men hon slår samtidigt fast att den visst skiljer sig från 60-talets
revolt på flera sätt vilket kanske gör att hon och hennes gelikar har svårt att ta den till sig.
”Jag säger att det finns en stor solidaritetskänsla hos ungdomarna också men den ser
annorlunda ut. Alltså de behöver inte demonstrera solidaritet med sättet de ser ut på.[…] Det
kommer vara svårt att se en samlad ungdomsrevolt igen för det finns ju ett så stort utbud
idag.”  Kanske allra viktigast menar hon det är att revolten då i mångt och mycket var en
revolt mot Luther-andan och att denna idag knappt finns kvar att göra uppror mot. På så sätt
lyckades de i alla fall med något viktigt avslutar hon…

Bertil kom att arbeta fackligt radikalt  inom såväl studentvärlden som under
värnplikten och har fortsatt med detta även inom sin yrkessfär. Han menar sig inte direkt
ångra något i efterhand men medger att ”det är klart att flera av de sakpolitiska
ställningstaganden jag gjorde då skulle jag inte göra idag. […] Det fanns ju en tilltro till
förstatligande som man med facit i hand inte kan säga har varit speciellt lyckat.” Han tror att
han nog hade betraktat sig själv idag med stor skepsis. ”I den roll eller funktion jag har idag
så är jag ju en del av etablissemanget så jag hade nog avfärdat mig själv som någon som
försöker förklara bort saker och ting.”
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Beträffande förhållande i dag så menar han att man nu kan se reaktionen på den
reaktionen mot 60- och 70-talets utveckling vilken kom på 80-talet och sträckte sig över 90-
talet. ”Jag ser inte det stora brottet mellan nu och slutet på 60- början på 70-talet utan 90-
talet. Det var en period då kollektiva/solidariska lösningar var väldigt tillbakaträngda. Jag
ser att det finns en ungdomsgeneration idag som är radikalare än den som fanns för tio-
femton år sedan.” Bertil kommer även han in på att man inte kan förvänta sig att en ny revolt
ser ut på samma sätt och medger att det finns vissa strömningar i nutidens politiska
engagemang som han känner sig främmande för exempelvis veganrörelsen.

Bertil betonar dock att man aldrig uteslutande kan hänvisa till tidstypiska
strömningar i samhället och inte till enbart övertygat politiskt engagemang heller. Rent
personliga drivkrafter kommer alltid att vara en drivkraft man inte kan bortse från.57

Christer fortsatte att varva mellan att plugga en lång rad olika ämnen och att
jobba som allt mellan brevbärare till sportjournalist innan han slog in på juridiken. Det enda
som varit konstant under tiden i engagemangsväg berättar han är att han sjunger i en kör som
ursprungligen hette "Röda kören” men som idag bytt namn till ”Trots allt”. Han menar sig
idag vara i princip än mer säker på att han handlade rätt under 60- och 70-talet. ”Jag är nog
minst lika vänster idag fast på ett annat sätt, eller det är nog på samma sätt också. Det är det
här att samarbetar man så åstadkommer man något. Det där är nog nästan något som blivit
starkare med åren.”

Christer menar att ifall det är något han ångrar så är det att han inte engagerade
sig än mer politiskt än vad han gjorde. Och kanske på lite andra sätt. ”Jag var kolossalt
omogen tycker jag så här efteråt, jag skulle idrottat mindre och jobbat mer politiskt.”  Som
anledningar till att han inte gjorde det nämner han bl a den sekterisering som han menar blev
vanlig bland vissa av hans vänner. Han ger denna skulden även för att så pass många vände
tillbaka till borgerligheten efter några år som aktivister. ”Jag har aldrig tyckt att man kan
bygga upp någonting på hat. Men det var det många som gjorde. Och det märktes så tydligt
att det som drev dem var hat. Det är ingen bra grund för mig och det förvånar mig inte ett
dugg att många vände tillbaka.”

Om sig själv idag tror Christer mest att han ”varit förvånad” och han tror att han
nog ”hade varit lite skraj för mig själv nu.” Han är idag inte engagerad i någon konkret
organisation och säger sig fortfarande vara av uppfattningen att partipolitik verkar vara ”så
segt”. Man kan ana både en ganska stor oro hos Christer för vad samhällsutvecklingen tagit
för väg. ”Det är mycket tuffare nu i samhället och man bryr sig inte om varandra ett dugg.”

                                                          
57 Som ett exempel på detta faktum så berättade Christer en historia som jag inte kan låta bli att ta med här; ”Det
finns en historia om en ung finsk man som 1906 eller så sköt en rysk generalguvenör. Och tittar man närmare på
det här så gjorde han det av två orsaker; den ena var att han var finsk nationalist och den andra var att hans
flickvän hade gjort slut och han ville inte resa hem. Så det finns ju ofta någon slags blandning mellan politiska
och personliga motiv.”
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Och att det hat som en gång såg till att splittra den gamla vänstervågen blivit allt vanligare
förekommande. ”jag tror att allt fler känner hat tidigt i livet, svenskar eller invandrare. Det
tror jag gör det svårt för samhället framöver. ” Men ändå vill han gärna se optimistiskt på
utvecklingen och menar att betraktar man det hela i större perspektiv så är det faktiskt dags att
någonting händer. ”Det var moget för förändring då, precis som det är nu igen Det är ju det
här med Hegel och Marx och tes, antites och syntes. Det kommer inte gå tillbaka till 68 utan
det kommer något annat men det vet man inte vad det blir. Ingen kunde ana sig till 68 och
ingen kan nog ana sig till nu vad som kommer att hända när folk tröttnat på den här
ekonomismen till fullo. Det kommer bli jättespännande att se hur det utvecklas…”

5.5 Herbert Marcuse och människans befrielse; Så långt har vi alltså sett hur det gick en
antiauktoritär strömning genom samhället och att denna sammanföll med ett ökat
internationellt engagemang och ett avståndstagande från det etablerade etablissemanget. Men
vad var det man ville skapa istället och ur skulle detta gå till? För att resonera kring dessa
frågor har jag använt mig av en, i det då rådande samhällsklimatet, central ideolog, den
franske professorn Herbert Marcuse.58 Han hade redan under 1950-talet kommit i ropet och
framstod under 1960-talet som något av portalfigur för visa kretsar av de protesterande
rörelserna. Jag har här utgått från hans bok ”Människans befrielse” från 1969 där han dels
sammanfattar vissa av sina tidigare arbeten samt leder diskussionen vidare efter att ha tagit
intryck inte minst av händelserna i Paris året dessförinnan. Det jag vill visa på är alltså ett
tidsdokument, vad Marcuse, i ett stadie som fortfarande får ses som rörelsens
uppbyggnadsskede, ansåg det var som hände och inte minst vad det var som borde hända i
fortsättningen för att en utveckling skulle ske.

Det som sker menar Marcuse är att grupper av människor har tröttnat på den
”korporativa kapitalismens världsvida herravälde”59 som påtvingar den underlydande
befolkningen dess ”överflödande produktivitet”. Moderniteten har utvecklat en
förtryckarapparat som visar sig på så sätt att människan helt har integrerats i vad som kan
kallas det endimensionella samhället. Ett samhälle där ”herrarna” helt lyckas styra in
medborgarna i konsumtionens och rationalitetens ledband, ett s k ”frivilligt slaveri” där
förbättrade möjligheter till konsumtion även för arbetarklassen gjort att den förlorade friheten
accepteras.60 Det är alltså mot detta överflödssamhälle, i vilket kapitalismen skall ha nått sitt

                                                          
58 Marcuse var en av de ledande inom den marxistiskt präglade  Frankfurtskolan där bl a Max Horkheimer och
Theodor Adorno även ingick och ur vilken Jurgen Habermas tagit sitt avstamp. Marcuse är mest känd för sina
böcker ”Eros och civilisation”, 1955 och ”Den endimensionella människan”, 1964.
59 Marcuse, 1969. Sid 5.
60 ”De uppnådda fördelarna får rättfärdiga kontrollsystemet. De etablerade värderingarna blir folkets egna
värderingar: anpassning uppfattas som spontanitet och autonomi, och valet mellan samhälleliga
nödvändigheter som frihet.” Marcuse, 1969. Sid 21.
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högsta stadie, som revolten sker enligt Marcuse. Men revolten riktar sig inte emot den
framåtskridande tekniken, konstaterar han, utan emot bristen på frihet som blivit följden.

Avgörande, menar Marcuse , för en revolutionär rörelses möjlighet att lyckas är
dess förmåga att använda sig av ett annat språk än det rådande. I begreppet språk inkluderar
han allt ifrån ord och tal till bilder och musik. ”Brytningen med herraväldets kontinuitet måste
också vara en brytning med den dominerande vokabulären”61 konstaterar han och påstår
vidare att inte minst det politiska språket är ett vapen i händerna på etablissemanget. ”Om den
radikala oppositionen utvecklar sitt eget språk så protesterar den spontant, undermedvetet
mot ett av förtryckets […] mest hemliga vapen.”62 Det rådande samhällsordningen har alltså
skaffat sig ett monopol på språkets betydelse är Marcuses mening. Såväl vad det gäller forum
för att framföra det som vilken mening som skall läggas i hur det används. Att omstörta en
etablerad ordning som i sig själv definierar vad ordning är för något är omöjligt är hans
slutsats. Det är i detta perspektiv som han betraktar den utveckling som skett under de senaste
åren, inte minst inom kulturella yttringar som musik och teater, där traditionella begrepp
omtolkas och synen på kvalitet förändras drastiskt.

Centralt i detta resonemang om en alternativ begreppsvärld är tanken om ett
avståndstagande från det etablerade samhällets normer och krav som enda möjliga väg framåt.
Till detta avståndstagande återkommer Marcuse upprepade gånger. Det gör för övrigt mina tre
intervjupersoner också. Anita berättar hur man brände sina studentmössor och medvetet
klädde ned sig för att visa sitt avståndstagande gentemot den rådande akademiska världen och
Bertil pratar om en uppror mot de rådande strukturerna. Enligt Marcuse kunde man i dagens
utveckling se hur detta avståndstagande med vilket oppositionen konfronterar det existerande
samhället är ”bejakande såtillvida att det visar fram en ny kultur, som uppfyller de
humanistiska löften som den gamla kulturen svek.”63 För att kunna proklamera det som
Marcuse kallar den ”permanenta utmaningen” gentemot samhället gäller det att kunna
genomskåda ”det sociala förtryckets prägel även i den traditionella kulturens mest sublima
manifestationer”64.

Problemet dock, framhåller Marcuse, är att det man ämnar revoltera emot är vad
den grupp som borde stå som klassbas, arbetarna, genom sin integrering med det kapitalistiska
samhället, uppfattar som ett välmående och välfungerande samhälle. Insikten att detta
välmående samhälle står för falska värderingar och falsk moral är än så länge förbehållen en
intellektuell elit bestående av huvudsakligen unga från medelklassen konstaterar Marcuse.
Den union mellan intellektuella och arbetare, som är det viktigaste för att nå en varaktig
framgång med revolten, är än så länge fjärran. Även ifall det var en stor framgång då denna

                                                          
61 Marcuse, 1969. Sid 42.
62 Ibid. Sid 86.
63 Ibid. Sid 18.
64 Ibid. Sid 7.
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allians mellan radikala studenter och fackanslutna arbetare stred för samma mål under
parisrevolten så är det förtidigt att tala om något bestående. Men för att nå det socialistiska
slutmålet är förutsättningarna bättre än på länge. Inte minst då kommunismen som alternativ
åter blivit rumsren genom framgångarna på Kuba och i Vietnam och genom den i Kina
nystartade kulturrevolutionen vilken, enligt Marcuse, leder bort från den form av stalinistisk
byråkratisering som under en lång tid varit den rådande bilden.

Bilden som Marcuse målar upp är alltså i princip samma som jag visat på i min
redogörelse för FNL-rörelsen och i mina intervjuer. Den nystartade revolten strider mot såväl
det genomkommersialiserade samhället som den brist på individuella utvecklingsmöjligheter
som råder och vänder sig mot den hycklande och falska eliten. Som Anita och Christer är inne
på så sätts hoppet i grund och botten till arbetarklassen men denna verkar inte villiga att axla
sin historiska roll som revolutionär klass. Ändå är det fortfarande en rörelse på väg uppåt som
beskrivs en rörelse som enligt Marcuse själv sätter stort hopp till det experimentella och
spontana för att skapa den alternativa grund som krävs för en varaktig förändring.

Men kanske kan man se ett frö av den utveckling med sekterisering och en i allt
översskuggande politisering som på många håll blev fallet i Marcuses konstaterande i
avslutningen på hans bok; ”Förvisso kan inte spontaniteten inom det repressiva samhället och
mot dess […] apparat av sig själv bli en radikal och revolutionär kraft. En sådan kan den
bara bli som resultat av upplysning, utbildning och politisk praktik- i denna mening givetvis
som ett resultat av organisering.”65

6. 1990-talet, Attacrörelsen och engagemanget mot en nyliberal världsordning

Som det framgår av själva namnet på Attac66 är rörelsen sprungen ur idén om en beskattning
på de valutatransaktioner i spekulativa syften som man menar blivit en av vår tids allt
viktigare företeelser. Jag skall här först helt kort redogöra för hur utvecklingen på
finansmarknaden under efterkrigstiden67 lett till fram till de förhållanden vi har idag och peka
på några av de anledningar och händelser som man från Attacs håll menar är avgörande för att
förstå deras åberopande av att en s k Tobinskatt införs världen över. Anledningen till detta
”faktakapitel” är att på samma sätt som Vietnamkrigsmotståndet var den tändande gnistan för
FNL-rörelsen så har denna Tobinskatt fungerat som en utgångspunkt för den aktuella
Attacrörelsen. I nästa del skall jag beskriva framväxten av Attac som rörelse genom att belysa
såväl dess internationella som svenska utveckling samt lyfta fram de olika paroller som
                                                          
65 Ibid. Sid 101
66 Association pour la taxation des transactions financières pour l´aidre aux citoyens (Föreningen för beskattning
av kapitaltransaktioner för medborgarnas bästa.)
67 Denna beskrivning verkar man vara relativt överrens om från såväl vänster som högerhåll. Min historik är
hämtad från Ergon 2001, www.motattack.nu samt artikel i DN 010620.
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rörelsen, förutom nämnda Tobinskatt, vilar på. Som avslutning skall jag, på samma sätt som i
uppsatsens förra del, leda ned resonemanget på ett mikroplan och genom intervjuer med några
idag engagerade ”aktivister” resonera kring vad det egentligen, enligt dem personligen, är som
händer och hur de uppfattar den protestvåg som kommit till stånd..

6.1 Bakgrund; Bilden av vad 1990-talet har kommit att betyda för samhällets utveckling är
minst sagt tvetydig. Att försöka måla upp något mer djuplodande perspektiv här låter knappast
sig göras. Dock vill jag peka på några aspekter som haft stor betydelse för det som mitt arbete
i grunden handlar om, nämligen ifrågasättande av den rådande samhällsordningen. En
utgångspunkt kan sägas vara de turbulenta åren runt 1990 då dels den kommunistiska världen
kollapsade vilket ledde till att dess huvudmotståndare ideologiskt sett, nyliberalismen,
utropade sig själv till segrare och proklamerade historiens slut, historien då sedd som
ideologisk tvekamp68 Dels den djupa lågkonjunktur som stora delar av världen lite paradoxalt
sjönk ned i under det påföljande halvdecenniet. Dessa båda faktorer kom att få långtgående
konsekvenser, inte minst över hur den ekonomiska politiken kommit att utvecklas världen
över och hur den politiska debatten enligt vissa har marginaliserats till förmån för det
konsensus som kommit att råda.

Ett fenomen som starkt kommit att förknippas med 1990-talets utveckling är det
som kommit att kallas globalisering. Att presentera någon definitiv definition av begreppet är
svårt men i Sveriges offentliga debatt har det ofta hänvisat till en internationell ekonomisk
utveckling och kommit att stå för en snabb och ohejdbar förflyttning av produktion och kapital
över gränserna. Såväl fabriker och arbetstillfällen som pengar kan flyttas utomlands och det
finns inget att göra åt det. Landet är utkastat i en stenhård konkurrens med resten av världens
länder och det enda man kan göra är att anpassa sin politik till kapitalets, d v s den s k
marknadens, villkor för att på så sätt locka företag att stanna kvar. Detta har i sin tur inneburit
en lång rad inskränkningar för ett lands regering att ta in skatt, behålla jobb, betala ut bidrag
till samhällets svaga etc. Kort sagt att föra den slags självständiga politik man kanske skulle
vilja.69 Följderna har blivit flera. Inte minst så har många stora företag genomgått stora
fusioner och omstruktureringar, vilket resulterat i ett behov av allt mindre arbetskraft. I allt
större utsträckning tenderar företagen att hålla sig med en inre kärna av välutbildad arbetskraft
omgiven av en armé med tillfällighetsarbetare och underleverantörer som kan användas vid
behov men annars lämnas åt sitt öde. Kontentan blir vad man kan kalla en tillväxt utan jobb.
Som jag skall visa i nästa del så har dessutom handeln med valutor och aktier ökat markant
och lett till att företag i allt större utsträckning sköter sin verksamhet med det aktuella
                                                          
68 Francis Fukuyamas bok ”Historiens slut och den sista människan”, 1992, brukar ses som det viktigaste verket
inom denna inriktning.
69 Beträffande begreppet globalisering har det under bara de senaste åren skrivits hyllmeter av litteratur. Som
grund för den här synen kan nämnas Björn Elmbrants ”Hyperkapitalismen”, Peter Larssons ”Proteststormen”
eller Martin/Schumann:s ”Globaliseringsfällan”.
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aktievärdet som allt överordnat mål.70 Konsekvensen har blivit en slags kvartalskapitalism
som mer är koncentrerad på dagsform än på långsiktiga projekt. En annan aspekt är att de jobb
som företagen skapar genom att flytta tillverkning, inom t ex arbetsintensiv produktion som
textilindustrin, till fattigare länder ofta innebär usla arbetsförhållanden och löner för de
inhemska arbetarna där som sällan är engagerade i fackföreningar eller skyddade av
arbetsmiljölagstiftning på samma sätt som arbetarna i i-världen.

Beträffande unga människor i 1990-talets samhälle så har diskussionerna kretsat
mycket kring de spel med och konstruktioner av olika identiteter här, i förhållande till
masskulturen. En individ totalt centrerad kring sitt eget ego skulle man kunna sammanfatta
det som. Sociologen Jan Carle diskuterar benämningen ungdomen som seismograf vilket jag
tycker är ganska talande. Det syftar på att ungdomen betraktas som kulturbärare utifrån vilken
resten av samhället påverkas71. Någon liknande funktion som politisk generator har det
däremot inte talats om. Istället har man ofta talat om en opolitisk generation. Vad vi ser idag
är dock ett ökat engagemang i framförallt internationella frågor samtidigt som rörelser
inriktade på frågor som djurrätt, feminism eller mänskliga rättigheter fått många deltagare.
Samtidigt har dock antalet engagerade i politiska ungdomsförbund minskat från 201 000
medlemmar 1970 till 56 000 199872 vilket gör att man ändå med fog kan hålla med dem som
talar om en kris för de politiska partierna. Dessutom är unga kraftigt underrepresenterade i det
politiska beslutsfattandet73 detta trots att så pass många som 97% i åldern 16-25 tycker det är
viktigt att unga är delaktiga i debatt och påverkan av planeringen av samhället.74

Vad vi sammanfattningsvis ser är alltså en splittrad bild där det vakuum
beträffande ideologiska diskussioner som många menar uppstod i o m Berlinmurens fall75 nu
utmanas av unga men inte genom de klassiska kanalerna för hur politiskt engagemang skall se
ut. Här kommer alltså Attac in, d v s min fallstudie i den här delen av arbetet. Min tes är att
Attac har lyckats kanalisera den vrede som dels nedskärningar i alla sektorer i samhället och
dels insikten om fruktansvärda orättvisor runtom i en värld i marknadens händer har gjort att
många känner. Om detta skall de följande kapitlen handla.

6.2 Tobinskatten; När man efter det andra världskriget skulle bestämma riktlinjerna för hur
den fredliga världsordningen skulle se ut ekonomiskt och handelsmässigt sätt så kom
framförallt den otyglade finansmarknad som varit dominant under mellankrigstiden att tjäna
som avskräckande exempel. Ekonomer som Keynes och Myrdal menade att utan regleringar
                                                          
70 Elmbrant visar på hur förmågan att reducera kostnader för t ex löner inom företaget ofta är mer betydelsefullt
för aktiekursen än vad dess vinstutveckling är vilket har lett till massavskedningar även i bra tider.
71 Carle, 2000. Kap 2.
72 Dielemans/Quistbergh, 2000, Sid 14.
73 Inom kommunalpolitiken utgör t ex unga 19% av befolkningen men de har bara 6% av de politiska uppdragen.
Ibid. Sid 216.
74 Ibid. Sid 13.
75 Ett exempel är grundaren av just Attac, Ignacio Ramonet.
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och styrning så skulle man snart vara tillbaka i valutakriser av samma format som då, med
förskräckliga följder, blivit fallet. Med utgångspunkt i den amerikanska dollarn inrättade man
det s k Bretton-Woods-systemet där alla valutor fick en fast växelkurs gentemot denna.
Dollarn hade sedan i sin tur en fast växelkurs gentemot guldreserven och skulle när som helst
kunna lösas in mot en viss fastslagen mängd guld. Samtidigt inrättades diverse organisationer
som Världsbanken och IMF76 för att finansiera återuppbyggnaden efter kriget och verka för
stabilitet mellan olika ekonomier och en ansvarsfull ekonomisk utveckling världen över. Detta
system kom att fungera fram till början av 70-talet och innebar samtidigt att länderna separat
hade en strikt reglerad ekonomi nationellt sätt.

Av flera skäl, som ett ökat flöde av dollar p g a vietnamkriget och ändrade
ekonomiska förutsättningar för de fasta växelkurserna i samband med oljekrisen, så bröt dock
Bretton-Woods-systemet samman i början 70-talet. Med de nya s k flytande växlingskurserna
introducerades således ett element av osäkerhet i den globala ekonomin som sedan kommit att
öka allteftersom. Inte minst då man under 1980-talet såg till att avreglera många av de
valutakontroller och restriktioner för banker och andra aktörer som fortfarande fanns kvar. För
att kompensera sig mot denna osäkerhet har det sedan 1970-talet tillkommit en lång rad nya
komplicerade finansiella instrument. Gemensamt för dem alla är att de på olika sätt bygger på
förväntningar om hur förändringar på valuta och räntemarknaden kommer te sig.

Den valutahandel som vi sett explodera var alltså från början till för att försäkra
exporterande och importerande företag mot risker beträffande valutaförändringar och detta är
på många sätt fortfarande dess huvudsakliga syfte. Dock har dess omfattning idag passerat alla
förväntningar.77 En avgörande förutsättning för denna ökning kan man se i den teknologiska
revolution som ägt rum under 1990-talet och som inneburit oanade möjligheter till snabb
kommunikation med stora ekonomiska volymer. Värt att notera är att det idag bara är 1.6% av
den sammanlagda valutahandeln som relaterad till handel med varor. Den resterande delen
syftar på något sätt till s k riskspridning. Det är denna som man från Attacs håll lika gärna vill
kalla spekulation. Från andra håll menar man istället att det är en högst normal aktivitet utan
vilken den globala finansmarknaden ej skulle fungera och att det är extremt sällan som den
ägnas åt just spekulationer mot valutor.

I vilket fall har vi under 1990-talet sett en rad s k finansiella kriser för olika
regioner världen över som drabbats av ”attacker” från diverse valutaspekulanter;
Valutakriserna i Västeuropa 1992-93 där inte minst den svenska kronan blev hårt drabbad,
Mexikokrisen 1995 som avslutades först genom en massiv räddningsaktion från USA,
Asienkrisen 1997 där Thailands valuta sjönk kraftigt och utan någon egentlig anledning drog

                                                          
76 International Monetary Fund (Internationella valutafonden)
77 Från att ha varit högst marginell under 70-talet hade valutahandeln 1983 stigit till 39 miljarder dollar om
dagen. De senaste fastställda siffrorna från är från 1998 och talar om en 45-faldig ökning till ca 1800 miljarder
dollar om dagen. Ergon, 2001. Sid 115f.
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med sig såväl Malaysia, Sydkorea och Indonesien, Rysslandskrisen 1998 då rubeln förlorade
tre fjärdedelar av sitt värde samt Brasilien 1999 som trots lån på över 40 miljarder dollar från
IMF såg sin valuta skrivas ned med 40%. Det symbolvärde som dessa kriser har fått är i
allmänhetens ögon uppenbarligen mycket stort. Till synes så har ”marknaden” blint och utan
urskiljning slagit väldigt hårt mot befolkningar världen över.78 Detta har skett under en period
då valutahandeln som sagt ökat lavinartat.

Det är antagligen i detta sammanhang som man får betrakta den massiva
uppmärksamhet som den amerikanske nobelpristagaren James Tobins förslag från 1972, med
en modifiering 1977, om en skatt på valutatransaktioner har fått. Tobin menade att
utvecklingen på valutamarknaden skulle försvåra för de enskilda staterna att föra en
självständig ekonomisk politik och han förespråkade därför att en viss summa på varje
valutatransaktion skulle tas ut i skatt. Tobins idé rönte länge liten uppmärksamhet men har
under 90-talet fått en storartad revival och i hög utsträckning vidareutvecklats av andra
ekonomer delvis skilt från den egentliga upphovsmannen. I den funktion som förslaget förts
fram av Attac har man reducerat Tobins förslag om 1% i skatt och man pratar istället om
0.05% av varje transaktion.

För att resonera kring denna skatt har jag använt mig främst av Örjan
Appelqvists79 text ”En smart skatt” där han steg för steg går igenom argumenten för ett
införande av en dylik samt Klas Eklunds80 bok ”Tobinskatten- ett medel söker sitt mål” där
denne kritiserar nämnda skatt. Funktionen med den aktuella skatten skulle enligt Attac och
nämnde Appelqvist vara två. För det första så skulle valutahandlare dra sig för att handla så
snabbt och så ofta. Dagsomsättningen för de internationella valutatransaktionerna skulle
förmodligen minska drastiskt. Därför finns det dessutom en poäng med att skattesatsen är så
pass låg som 0.05%. För ett företag som vill investera utomlands eller importera så är
skattesatsen försumbar. ”Ingen varuhandel, inga investeringar kommer avskräckas”, menar
Appelqvist. Däremot så kommer den valutahandlare som förflyttar sin summa pengar
betydligt oftare att få betala Tobinskatt ett stort antal gånger varje år.81 Dock finns det en sida
till som bland gemene man i Attac snarare kommit att lyftas fram som huvudargumentet,
nämligen att den skatt som kommer tas ut ganska snart skulle uppgå till stora summor pengar
som i längden skulle kunna användas till bekämpning av fattigdom jorden runt. Detta är nu
inte huvudsaken menar Appelqvist men erkänner att det ändå kan betraktas som en
solskensida av förslaget. Olika beräkningar visar på stora variationer i hur stor denna summa
                                                          
78 Ett exempel är den siffra på 40 miljoner människor i Indonesien som påstås tvingats tillbaka ned under
fattigdomstrecket p g a valutakrisen och dess påföljande strukturanpassningsprogram. Castells, 2000. Sid 82.
79 Fil Dr i ekonomisk historia och en av de svenska initiativtagarna till Attac.
80 Chefsekonom vid SE-banken. Har fungerat bl a som sakkunnig i finansutskottet och som planeringschef i
Finansdepartementet under tiden för införandet av den s k valpskatten 1987, det hittills enda försök som gjorts att
beskatta s k spekulationer på börsen.
81 Exempelvis menar Appelqvist skulle en valutahandlare som flyttar sin miljard två gånger i veckan att få betala
skatt över hundra gånger på ett år dvs hela 5%, eller 50 miljoner, av summan sammantaget.
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skulle bli, bl a beroende på hur stor den eftersträvansvärda bromsningseffekten skulle bli i
valutahandeln, men ofta talar man om någonstans kring 100 miljarder dollar per år.82 Således
är det en ganska ansenlig summa som skulle kunna betrakta som ”solskensida” av skatten.83

UNDP84 är för övrigt den organisation som ofta nämns som tänkbar för att förvalta de
eventuella skatteintäkterna…

Attacs planer har dock möts av en kraftig motreaktion, inte minst från olika
ekonomer. Eklund konstaterar i sin bok att bakom Tobinskatten ”må ligga goda avsikter” men
konstaterar likväl att den praktiskt sett skulle vara ett dåligt medel för att nå de uppsatta
målen. Som avslutning anför han ”Tio argument mot Tobinskatten” varav det viktigaste kan
sägas vara att det enligt honom inte finns några statistiska belägg för att skatten skulle minska
svängningarna på valutamarknaden den s k volatiliteten. Dessutom är pengarna spekulanter
kan tjäna på, de ovanliga men ändå förekommande, valutaattacker så stora så att en skatt inte
skulle hjälpa för att avhålla dem. Vidare menar Eklund att skatten inte alls skulle drabba
spekulanterna i första hand utan slå lika hårt mot långsiktiga investerare som trots allt även de
till stor del använder sig av riskspridning genom korta valutaaffärer och att dessutom
avgifterna av banker och företag på sikt kommer tas ut genom kunder och anställda. Att
skatten säkerligen kommer kunna undvikas genom geografisk flytt eller utvecklandet av nya
ekonomiska instrument är även det en viktig konsekvens att ha i åtanke…

Förutom nämnda störningar som skatten skulle komma att få ifall den
genomfördes så menar Eklund att den skulle vara extremt svår att implementera. Inte minst p
g a det globala deltagande som krävs för att den skall kunna fungera och att de stora krav på
politisk vilja som skulle krävas för indrivning och fördelning…

Mot detta hävdar Appelqvist i sin tur att vare sig de praktiskt tekniska problem
med ett införande eller de politiska frågor som skulle kunna uppstå är oöverstigliga. 80% av
all valutahandel sker mellan dollar, yen, pund och eurovalutor. Dessutom bedrivs 70% av all
valutahandel i Storbritannien, USA, Japan, Tyskland och Frankrike. En uppgörelse mellan
dessa fem länder skulle i praktiken vara världsomfattande. Trots att valutahandlen globalt sett
bedrivs extremt decentraliserat så stäms den ändå i slutändan av i det internationella
banksystemet där bankerna på egen hand redan har inrättat en rad kontrollinstrument..85 Detta
gör det, enligt Appelqvist, tekniskt sett relativt enkelt att spåra olika valutatransaktioner trots
dess mängd.

                                                          
82 Attac själva har talat om allt mellan 50 och 300 miljarder dollar men Appelqvist nämner summan 100. Eklund
hänvisar till en utredning som finska centralbanken gjort och som talar om skatteintäkter på mellan 70 och 175
miljarder dollar. Eklund, 2001. Sid 44.
83 Som kontrast kan man konstatera att UNDP i uträkningar menar att de resurser som skulle behövas för att
under en tioårsperiod tillgodose alla människors behov av mat, rent vatten, primär hälsovård och skolgång enbart
skulle uppgå till 40 miljarder dollar. Ergon, 2001. Sid 123f.
84 FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme)
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Även om en Tobinskatt nu skulle vara tekniskt genomförbar så återstår frågan
ifall den är realistisk? Om detta kan man antagligen tvista vidare länge. Från Attacs håll
däremot poängterar man gärna att frågan redan fått gehör i Kanadas och Frankrikes parlament
och dessutom utreds i flera EU-länder som Sverige, Finland och Tyskland. Att det i såväl
USA:s kongress som EU-parlamentet finns partiöverskridande grupper som driver frågan och
att det gjorts upprop världen över där bl a hundratals ekonomer från över 40 länder samt
politiker från hela världen uppmanat politiker och regeringar till handling i frågan. Dessutom
har som jag snart skall visa själva rörelsen Attac växt med stor hastighet just med denna fråga
som grund…

6.3 Attac-rörelsen; Startpunkten för Attac som rörelse är en enkel sak att fastställa. Men vad
som under flera år tidigare banat väg för den är en snårigare sak att reda ut. Jag skall här först
dels redogöra för dess korta internationella historik och dels kort lyfta fram några av de
händelser som brukar ses som dess förspel.

Den 1 December 1997 presenterade chefredaktören för den franska tidningen Le
Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, en ledare86 där han i starka ord kritiserade det
förfarande som lett fram till den finanskris i Asien som nyss ägt rum.87 Tidningen hade ett
temanummer där man granskade den uppkomna krisen och Ramonet hävdade att orsakerna
gick att finna i den valutaspekulationsekonomi som han menade hade spårat ur.88 I anslutning
till detta konstaterande valde han sedan att lyfta fram det förslag om en Tobinskatt som jag
redogjorde för i förra kapitlet.89 Reaktionen från läsarna blev också stor. Detta fick till följd att
tidningens redaktion i samarbete med en rad andra tidningsredaktioner, forskare och
fackföreningsledare påföljande sommar bildade nämnda organisation, Attac. Denna förband
sig att vara religiöst och partipolitiskt obunden och ställde upp en lista med åtta punkter som
man i första hand ville arbeta för där de viktigaste målen kan sammanfattas som;
•  Att bryta det enhälliga prisandet av nyliberalismen och söka alternativa lösningar.
•  En beskattning av kapitaltransaktioner, särskilt rörande valutahandel. S k Tobinskatt.
•  En nödvändighet att förhindra de skador som kapitalets globalisering förosakar och som

manar till en medborgerlig resning över traditionella partilinjer.90

                                                          
86 Citaten återgiva i bl a Clinell, 2000. Sid 11. Hela artikeln finns att läsa på http://www.en.monde-
diplomatique.fr/1997/12/leader.html
87 Spekulationer mot den Thailändska valutan hade alltså gjort att denna devalverats till hälften vilket lett till att
flera decenniers ekonomisk utveckling utraderats med stora följder för befolkningen som följd. Krisen hade
sedan spridit sig till Indonesien., Malaysia och Sydkorea med allvarliga följder även där.
88 Ramonet konstaterade att ”globaliseringen av kapitalet håller på att försätta folket i ett tillstånd av allmän
otrygghet. Det kringgår och ignorerar nationerna som instanser för det allmännas bästa”
89 ”Varför inte skapa den världsomfattande medborgarrörelsen Attac, för införandet av Tobinskatten till förmån
för medborgarna? I samarbete mellan fackförbund, kulturföreningar, sociala rörelser och miljöorganisationer
skulle den kunna fungera som en fenomenal medborgerlig påtryckningsgrupp”,
90 Clinell, 2000. Kap 1.
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Organisationen kom efter detta att föröka sig fort och kom dessutom snart att
sprida sig även långt utanför Frankrikes gränser. Enligt uppgift skall den idag ha över 30000
medlemmar i ursprungslandet och i över 30 länder har det bildats underavdelningar varav den
största i Brasilien.91

6.3.1 Tre identitetsskapande händelser; I det internationella Attacs historia är
det framförallt tre händelser som kan sägas ha format allmänhetens bild av organisationen. I
stor utsträckning kan man antagligen påstå att de dessutom har format mycket av rörelsen
egna självbild. Detta trots att Attac egentligen inte var den direkt drivande kraften bakom
någon av dessa händelser utan man agerade som en aktör bland flera.

6.3.1.1 MAI-avtalet; Den första var stoppandet av det s k MAI-avtalet92 ; Sent
1997 stod de olika OECD-länderna just i stånd att godkänna ett nytt världsomfattande
investeringsavtal. Detta avtal hade förhandlats fram under flera år dessförinnan och skulle
komma att få vittgående konsekvenser såväl ekonomiskt 93 som politiskt94 för de separata
staterna. Dock hade det inte förekommit någon som helst debatt vare sig i media eller i de
nationella parlamenten innan förslaget skulle genomföras. En amerikansk
människorättsorganisation hade dock kommit över förslaget och lade ut det på internet. Detta
väckte snart starka protester, framförallt i Frankrike, och man menade att förslaget enbart
skulle ge långtgående rättigheter för företag och investerare världen över men i princip bara
skyldigheter för de olika staterna. Ytterst få av de politiskt ansvariga, riksdagsledamöter och
andra i de olika OECD-länderna visade sig när kritiken kom upp egentligen veta vad avtalet
gick ut på och tog snart avstånd från det när konsekvenserna målades upp.95 När beslutet
slutligen skulle behandlas av OECD i Paris under våren 1998 möttes man av stora
demonstrationer. Under hösten meddelade sedan först Frankrike att man ej kunde skriva under
ett sådant avtal och snart övergavs MAI-avtalet helt av OECD. Om beslutet att säga nej från
franskt håll var en ren följd av protesterna eller ifall man enbart inte såg sig kunna tjäna nog
på det för egen del, nu när man fått upp ögonen för vad det handlade om, är enligt min mening
svårt att slå fast men det viktiga för opponenterna var att man hade visat att man faktiskt
fortfarande kunde påverka politiska processer, inte minst ifall man gjorde det i en samordnad
global aktion.

                                                          
91 www.attac.nu
92 Multilateral Agreement om Investments
93 Innebörden var att underlätta investeringar över gränserna. Alla hinder för den globala handeln skulle rivas.
Om ett land på egen hand beslutade om lagar inom t ex miljö- eller arbetsrätt som på något sätt skulle störa den
maximala avkastning som företagen kunde annars kunde räkna med så skulle dessa kunna kräva ersättning för
förlorad inkomst av staten. Clinell, 2000. Kap 3. Larsson, 2000. Sid 71f.
94 Förslaget innehöll vidare ett skydd för investerare mot  s k civil oro, uppror och liknande.
95 Elmbrant beskriver lite smått komiskt i sin bok hur handelsminister Leif Pagrotsky fick redogjort för sig av en
ung kvinna i en taxifärd till Kallinge flygplats vad avtalet egentligen stod för och påstår att samtalet avslutades
med Pagrotskys uttalande ”Är det som du säger så har jag blivit grundlurad”. Elmbrant, 2001. Sid 62f.
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6.3.1.2 Franska bondeprotester; Nästa  stora fråga rörde sig i praktiken om en
mindre aktion vilken dock blivit betydligt mer omstridd i diskussionerna efteråt. Under ett
möte i WTO96 1997 fattades ett beslut om att en lång rad handelshinder skulle tas bort, för att
underlätta för den globala handeln framförallt med betoning på export länder emellan. I USA
är det dock tillåtet med hormonbehandlat kött för försäljning vilket i flera EU-länder varit
förbjudet under en lång tid. När så USA ville exportera sitt kött till Frankrike sade man nej
med hänvisning till sin nationella lagstiftning. USA valde då att dra Frankrike inför WTO:s
nyinrättade domstol för avtalsbrott vilken dömde till USA:s fördel Frankrike att betala 200
miljoner dollar i skadestånd. Dessutom såg USA till att belägga ett antal franska varor med
100% straffavgifter. En fårbonde97 vid namn José Bové, aktiv i bondeorganisationen
Confédération Paysenne, valde att protestera mot det som han betecknade som WTO:s
odemokratiska beslutsfattarordning genom sabotage vid bygget av en McDonaldsrestaurang.
Aktionen blev enormt omskriven i media och när väl rättegången skulle hållas demonstrerade
över 50 000 människor till bonderörelsens fördel. McDonalsaktionen var alltså inte utförd av
Attac men såväl Bové som hans bondeorgansiation är medlemmar i denna. Resultatet blev att
Attac i mångas ögon inte minst internationellt sett sågs som de ansvariga.98

Frågan fick minst lika stor symbolkraft som stoppet av MAI-avtalet och är
fortfarande i högsta grad omdiskuterad, inte minst i Sverige. Även ifall det säkert har
överdrivits när man från Timbros och Svensk Handels har talat om skador för 100 000-tals
kronor och att Bové i konsekvent protektionistisk anda vill förbjuda alla amerikanska varor så
kan det nog ändå vara svårt att helt godta bilden som man från vissa håll i Attac målar upp av
honom som enbart en kvalitetsmånande bonde med det allmännas bästa för sina ögon. Säkert
var det till stor del egoistiska och i viss mån även protektionistiska skäl som fick honom att
handla som han gjorde. Dock har han på ett enkelt sett kommit att fungera som ett ansikte på
dem som drabbas av beslut vilka i mångas ögon fattats alltför långt ovanför deras huvuden
och valt att protestera mot det…

6.3.1.3 Seattle; Det tredje exemplet jag skall redogöra för är WTO:s möte i
Seattle hösten 1999 och kanske kan det sägas vara det mest betydelsefulla. Lika lite, dock,
som i de två tidigare exemplen var det enbart Attac som låg bakom det som skedde men lika
mycket har det enligt min uppfattning kommit att fungera som identitetskapande för rörelsen i
sig. Dessutom har det på många sätt blivit normbildande för hur planering och strukturering

                                                          
96 Världshandelsorgansiationen WTO är den institutionaliserade ersättningen för GATT (General Agreement on
Trade and Tariffs), alltså ett organ för att diskutera handelspolitik och främja frihandel mellan medlemsländerna.
GATT skapades efter andra världskriget i samma veva som IMF och Världsbanken. Från början var uppgiften
främst att hålla råvaropriserna stabila men efter hand kom tullfrågor att dominera alltmer. 1994 fördes
tullfrågorna således över till den nystartade organisationen WTO som dessutom fick en rad andra
handelsrelaterade frågor att ansvara för.  Larsson, 2001. Sid 23.
97 Framställer bl a Roqufortostar vilka man exporterar till bl a USA.
98 Clinell, 2000. Kap4. Ergon, 2001. Sid 325f.
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av protester kommit att fungera i ett internationellt samarbete.99 I Seattle skulle åter de
diskussioner som fördes inom MAI-avtalet tas upp och enligt de planer man hade från
framförallt EU och USA:s håll så skulle man dessutom besluta om en ny handelsrunda.100

Mot dessa planer ställde sig en lång rad länder från främst den södra delen av världen och man
fick stöd från över 1500 enskilda organisationer. Dessa menade i ett stort världsomspännande
upprop att man istället för att börja förhandla om nya frågor i första hand borde börja med att
utvärdera resultaten av den föregående handelsrundan, vilken många menade främst hade
inneburit försämrade villkor för dem som redan hade det dåligt ställt. Samtidigt kritiserade
man i starka ordalag bristerna inom WTO:s slutna och i deras tycke odemokratiska
organisation. Något man också hade medhåll ifrån många demonstranter ute på gatorna.
Vidare diskuterade man bl a jordbrukspolitiken och frågan om arbetsrättsliga skyddsparagrafer
inom WTO, frågor där diametralt motsatta åsikter stod emot varandra. Frågorna visade sig i
slutändan vara olösliga och på den sista kvällen av mötet tvingades man gå ut med att inga
som helst resultat hade uppnåtts.101

Huruvida detta var ett resultat av de jättelika demonstrationer som under hela
mötet hållits på Seattles gator är högst osäkert. Vissa menar att frågorna hade varit olösliga i
vilket fall. Demonstrationerna hade i vilket fall helt säkert bidragit till att skapa en medial
uppmärksamhet kring mötet som blev svår att bortse från och som kanske skärpte flera av de
möjliga konflikter som redan fanns. Demonstrationerna i sin tur var planerade sedan lång tid
tillbaka vilket jag skall återkomma till senare i arbetet. Kortfattat hade kontakter samlats på en
e-mejl kallad ”Stop WTO Round” vilket gjorde att en samverkan mellan olika grupper gjorts
möjlig. De demonstrerande organisationerna verkar man i huvudsak kunna dela in i tre
grupper; dels en stor NGO-grupp102 som varit aktiva i de olika förberedelserna för mötet och
som presenterat det stora upprop som låg till grund för protesterna, dels fackföreningsrörelsen
som mest fokuserade i arbetsträttsliga frågor och inte direkt deltog i andra diskussioner och
dels en slags direktaktions-grupp som skiljer sig ganska kraftigt från de andra såväl
beträffande taktik, där konfrontation är det viktiga, som i sina betydligt mer omvälvande
politiska krav.103 Givetvis är det i den första gruppen man kan placera in Attac. Under själva
konferensen ägnade man sig i likhet med många andra grupper främst åt att arrangera
föreläsningar och workshops. Samtidigt var man med och arrangerade sympatiserande
demonstrationer i en mängd städer i Europa varav åttio bara i Frankrike.

                                                          
99 Jag kommer här ligga nära den redogörelse för händelseförloppet som Larsson gör i sin bok ”Proteststormen”
100 En handelsrunda är en, ofta mångårig, förhandling mellan alla länder inom WTO som syftar till nya
handelsavtal
101 Larsson, 2001. Kap 1.
102 Non- Governmental Organisations. Icke-statliga organisationer. Ofta syftande mot någon slags
solidaritetsarbetande grupper.
103 Larsson, 2001. Sid 27ff.
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De rapporter från Seattle som spreds runt världen kom dock att handla om något
helt annat. Något som efteråt blivit ett gissel som återkommit och som Attac som rörelse fått
stora problem att hävda sig emot, nämligen de kravaller mellan demonstranter och polis som
blev följden av protesterna och som till stor del kom att utspelas framför världsmedias
kameror. Jag skall här inte gå in på detta mer i just det här sammanhanget men från de
protesterande gruppernas sida hävdar man att det är viktigt att notera protesterna kraftigt växte
i styrka dag för dag under konferensen. Inte minst anslöt sig alltfler lokalbor. Detta ser man
som ett tydligt bevis på att det framförallt var polisen som provocerade fram bråken. Från
polisens sida lyfte man i sin tur fram den omfattande skadegörelse som åsakats inne i staden
och som gjorde att man efter några dagar vart tvungna att kalla in nationalgardet för att hålla
ordning. Som vi kan se på de återkommande protestaktionerna i Europa mot diverse politiska
möten och de kravaller som blivit följden efteråt så har antagligen dagarna i Seattle tjänat som
utgångspunkt för hur det kommit att fungera alltsedan dess. Det som man från Attac och andra
likvärdiga organisationer hellre vill lyfta fram är hur det i likhet med de två tidigare fallen jag
redogjort för, åter visat sig finnas en vilja att stå upp för sin sak och visat att det är någon
mening med att protestera. Skall man gå ännu djupare så är antagligen den allra viktigaste
sidoeffekt som arrangemanget fick de globala kontaktnät som upprättades mellan de
deltagande organisationerna såväl under för- som efterspelen…

6.4 Attac Sverige;  Till skillnad från i Frankrike så var det i Sverige inte etablerade
tidningsredaktörer som tog initiativet till en organisation utan två unga studenter; Amerika
Vera-Zavala och Aron Etzler.104 De första lokalavdelningarna startades redan under hösten
2000 och i början av januari 2001 konstituerades man som förbund. På samma sätt som olika
länders avdelningar skall agera självständigt från moderlandet så betonar man att
verksamheten i Sverige i allt väsentligt skall bedrivas med utgångspunkt i lokalgrupperna.
Med utgångspunkt i organisationens tre punkter, som jag snart skall redogöra för, så skall
dessa sedan drivas på ett i princip helt autonomt sätt av deltagande aktivister som på sina håll
fångar upp lokala frågor och sedan diskuterar dem i ett globalt perspektiv för att eventuellt
sprida dem vidare till grupper runt landet.105 Som samordnande instans fungerar sedan det s k
”Gemensamma Arbetsutskottet” (GA) vilket valdes i samband med bildandet och består av
femton personer. Detta utskott skall dock inte ses som något slags styrelse utan, betonas det,
finns främst till för att underlätta för de olika lokalgrupperna i deras arbete.106

                                                          
104 Båda är även aktiva i Vänsterpartiets ungdomsförbund vilket gjort att debatten i Sverige på vissa sätt tagit en
annan väg än i andra länder och på många sätt handlat om hur pass nära Attac kan sägas eller inte sägas stå de
politiska partierna på vänstersidan.
105 ”Det är organisationens många grupper och nätverk som har initiativet, vilket innebär att medlemmarna
själva utformar verksamheten, utifrån Attac Sveriges programförklaring.” www.attac.nu
106 ”Gemensamma Arbetsgruppens uppdrag är att samordna och underlätta för verksamheten i
lokalavdelningarna och nätverken. Det är med andra ord inte en traditionell styrelse där man centralt
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6.4.1 Paroller och mål; Som det övergripande målet även för Attac Sverige
anges ett införande av den Tobinskatt som jag tidigare diskuterat. Till skillnad från
moderrörelsen i Frankrikes åtta olika krav så har Attac Sverige dock nöjt sig med tre punkter
som man vill agera för. Jag skall här presentera dem samt kortfattat beskriva vad de innebär107

•  Att verka för införandet av en Tobinskatten samt avskaffa skatteparadisen.
-Tobinskatten har jag som sagt redan diskuterat. Med skatteparadis menas länder som
exempelvis Luxemburg som lyckats få olika undantag från i övrigt gällande skatteregler. Just
Luxemburg har trots medlemskap i EU fått behålla sin extremt milda skattelagstiftning vilket
har gjort att en lång rad banker, bl a flera svenska, skaffat sig filialer där i vilka man erbjuder
anonyma nummerkonton för besparingar utan att skattemyndigheter och andra organ har
någon som helst insyn. Inte sällan, hävdar man från Attacs håll, utnyttjas detta för organiserad
brottslighet och till s k pengatvätt i stor skala.
•  Att förhindra att offentliga pensionssystem används i spekulationssyfte.
-Enligt Attac är det rent principiellt fel att tvinga folk att vara delaktiga i spekulation på
börsen. Dessutom vet man inte alls vad detta kommer innebära för avkastning på sikt. Det
nyligen genomförda nya pensionssystemet menar man inte heller motsvarar det svenska
folkets vilja.108 Vidare kritiserar man att det nya systemet kommer leda till att framförallt
kvinnor kommer att förlora kraftigt i utdelning p g a barnledighet och en stor andel
deltidsarbetande. Dessutom lönar sig inte utbildning vare sig tidigt eller senare i livet. Det nya
systemet, menar man triumfades igenom av de borgerliga partierna som vill ha ett system där
människor i betydligt större utsträckning är beroende av privata pensionsförsäkringar.
•  Att avskriva de fattiga ländernas skulder.

- För att någonsin komma ur den fattigdom som råder i många av världens länder, allra främst
i Afrika, så är det tvunget att de rika länderna för eller senare går med på en skuldavskrivning.
Som situationen är för tillfället så ägnar dessa fattiga länder en totalt oproportionerligt stor del
av sin årsbudget till att betala av på sina lån vilket bara leder till ökat lidande i det egna landet.
Detta menar man från Attacs håll är oacceptabelt. Det enda hållbara alternativet i längden är
en total avskrivning.

Gensvaret i media i samband med bildandet av Attac vintern 2001 blev nästan
anmärkningsvärt stort109 och inom kort hade det startats lokalavdelningar i över 30 städer
runtom i landet. I en SIFO-undersökning i februari sade sig 55% av svenska folket känna till
vilka Attac var.110 Vad var det då som ledde till all den här uppmärksamheten? I sin
                                                                                                                                                                                    
bestämmer ramarna för aktiviteterna i organisationen. Detta gör att vi får en mer demokratisk och öppen
organisation som fångar upp det engagemang som finns.” www.attac.nu
107 Parollerna finns återgivna på www.attac.nu och diskuteras även i Ergon, 2001.
108 Turerna kring det nya pensionssytemet diskuteras ingående av fyra olika debattörer i Ergon, 2001.
109 Staffan Heimersson argumenterar i sin rapport för Näringslivets Mediainstitut ”Attac utan motstånd- en studie
i lämmeljournalistik” för att den uppmärksamhet Attac fick under och efter grundandet inte på något sätt låg i
proportion för vilken betydelse den kunde tänkas få som rörelse. www.motattack.nu
110 Aftonbladet 010610.
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programförklaring fastslår Attac att ”Det är dags att ta tillbaka makten över framtiden” och
på sin hemsida sammanfattar man under rubriken ”Vad vill Attac?” det som att man ”vill
bryta den blinda ekonomismen hos såväl samhällets beslutsfattande delar, som i media och
offentlig debatt, och därmed stärka medborgarnas möjlighet att under öppen diskussion delta
i avgörande val för den egna och gemensamma framtiden. Vi ser ett akut behov av att bryta
den uppgivenhet som har brett ut sig i den `enda vägens´ fotspår. Vi vill göra detta genom att
utarbeta förslag till positiva, konkreta lösningar på dagens problem.” Det är alltså ingen
direkt radikal propaganda vi hör utan snarare något som historiskt sett kunnat gälla för
traditionella socialdemokratiska krav enligt mig. Går man vidare på hemsidan till rubriken
”Varför behövs Attac?” så finner man dock en radikalare och djupare kritik av det moderna
samhället. Främst så kritiserar man den etablerade politiska världen för att den låtit makten
glida över alltmer ”i händer på transnationella företag och skattefinansierade men slutna
organisationer som IMF och Världsbanken.” Resultatet, menar man, har alltså blivit en
kraftig maktförskjutning från demokratiska politiska arenor till slutna styrelse- och
förhandlingsrum. Det här gäller inte bara politiken utan dessutom har massmedierna också
”kommit att genomsyras av den enda vägens ideologi.” Detta i en värld som, påstår man, ”i
mycket ter sig misskött”  med ökade klyftor inom och mellan länder, ökad miljöförstöring och
en allt starkare makt för världens börser som med sina ”nyckfulla rörelser” i ett slag kan
vända ett helt lands positiva utveckling.

Beträffande utvecklingen i Sverige är man inte mycket positivare utan
konstaterar att utförsäljningar av offentliga tillgångar sker, marknader avregleras och
offentliga trygghetssytem monteras ned utan någon demokratisk förankring. De politiska
partierna agerar alltför ofta ”passiva åskådare” och accepterar att det inte skulle finnas några
som helst alternativ till nyliberalism som genomsyrar samhället för tillfället. Just här ligger
problemet menar man. ”Det marknadsfundamentalistiska tänkande som idag ses som en
överordnad lag innebär ofta ett rent totalitärt tänkande.” Här ligger således Attacs uppgift, att
visa för folk att ”nyliberalism och överdriven tro på marknadslösningar är teorier och inte
naturlagar.[…] Det finns ingen anledning att acceptera en enkelspårig analys av världen”
och på så sätt vill man således visa att det finns andra vägar att gå.

Här anammar alltså Attac Sverige till stora delar den internationella kritik som
kommit upp till ytan, inte minst i Seattle, mot toppstyrda organisationer som lämnat
demokratin bakom sig och den allenarådande tron på marknaden som enda agent i samhället.
Beträffande den svenska delen verkar framförallt besvikelsen påtaglig över att detta
genomförts under till största delen socialdemokratiskt styre. Annars är klasskampsretoriken
inte långt borta. Att Attac vänder sig till den lilla människan som står förbannad och/eller
oförstående och ser den ”nya ekonomin” sopa undan det som fanns av trygghetsskapande
system etc skall inte gå att missförstås och att det främst är politikerna som svikit skall också
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framgå klart. Genom att granska och kritisera skall man åter tvinga ”sina” politiker att ta ett
ansvar för utvecklingen och inte längre acceptera att vara utlämnade till marknadens godtycke.

6.4.2 Reaktioner; Reaktionen blev alltså redan från starten kraftig. Och med det
menar jag såväl det positiva som det negativa mottagandet. Samtidigt som man kunde räkna in
tusentals medlemmar så rustade motsidan till ett motstånd där man kan nämna såväl den
Timbrostödda sajten www.motattack.nu som mängder av debattinlägg från etablerade
politiker, exempelvis Alf Svensson och Mauricio Rojas, där man målar upp Attac som
protektionister och antiglobalister.

Kan då Attac i Sverige främst beskrivas som ett mediafenomen? Ja utan det
närmast unika uppmärksamhet som rörelsen snabbt kom att få så är det knappast möjligt att så
pass fort växa så pass mycket. Men då långtifrån allt som skrivits varit positivt så kan givetvis
frågan ställas varför denna bevakning blev så pass intensiv. Vad är det egentligen media velat
visa? I en uppsats inom miljö-och utvecklingsstudier så har Gren/Hubendick/Molin studerat
hur framförallt vår största dagstidning, Dagens Nyheter, under ett halvår bevakat Attac och
målar där upp en något splittrad bild av tidningens syn på rörelsen. På ledarsidorna verkar
man ha varit i huvudsak kritisk, likaså på nyhetssidorna medan man under kulturavdelningen
däremot varit uteslutande positiv. I intervjuer i samma arbete med huvudpersoner inom den
svenska avdelningen 111 verkar dessa ha en klart tudelad bild till hur man ställer sig till
medias, och då främst DN:s, rapportering. På samma gång som vissa hävdar att man varit
utsatta för skrämselpropaganda så menar andra att publiciteten ändå gjort att man blivit
välkänd runt om i landet och att det på flera ställen som t ex P1 gjorts flera nyanserade
granskningar av rörelsen. Ett vanligt klagomål redan i våras när intervjuerna genomfördes var
att media annars gärna klumpade samman Attac med våldsbenägna element vid olika
demonstrationer trots att man menade sig kraftigt ha tagit avstånd från allt sådant.112

Dessutom har man konsekvent fortsatt att utmåla Attac som anti-globalister. Vidare menade
man att medias vinkling av Attac som ett till vänsterpartiet närstående förbund var felaktig
även den. Fokus borde istället lagts på vilka mål och tillvägagångssätt man valt att stå för
men, menar man, detta verkar inte intressera media alls lika mycket. I en jämförelse med
franska Attac betonar man hur mycket mer etablerad och ”tagen på allvar” rörelsen är där. En
rimlig förklaring kan vara att då franska Attac som sagt startades av en samling intellektuella
personligheter, som redan vid starten var i besittning av ett etablerar nätverk av forskare och
fackföreningar, så fick man i Sverige i princip börja från ”scratch” med att starta studiecirklar
och andra sammankomster. Detta menar man dock ha gått över all förväntan vilket inte minst
bevisas av antalet medlemmar och deltagare landet över. Och man tycker även att man fått ett

                                                          
111 Örjan Appelqvist, Birgitta Hambraeus, Ludvig Hubendick, Johanna Sandahl, Amerika Vera-Zavala &
Christina Östgren.
112 Denna debatt har som vi vet ställts på sin spets alltmer efter det som skedde i Göteborg, vilket jag snart skall
återkomma till.
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gott gehör för sina krav och en ökad förståelse från folk i allmänhet för att ”något måste
göras”.

6.5 Göteborg och framtiden; Den i särklass mest betydande händelsen för svenska
Attac under deras korta men ändå hyfsat händelserika historia är demonstrationerna under EU-
toppmötet som ägde rum i Göteborg 14-16 Juni 2001. Som bekant är utredningar och
utvärderingar av förloppet långtifrån klara än. Dock menar jag att det finns fog för att hävda
att debattvinden har vänt en smula; från att inledningsvis enbart ha talat om skadegörelse och
våld från demonstranternas sida så har det, inte minst p g a svensk statstelevisions granskning,
i efterhand lyfts fram misstag även från polisen och inte minst dess ledning beträffande
obefogad våldsanvändning etc. Det har dessutom kommit fram uppgifter om förfalskning av
bevis och en oklar ordergång under själva mötet. Inom Attac, som var en av de deltagande
organisationerna, har händelsen lett till utvärderingar och interna stridigheter och kommer
antagligen fungera som en avgörande fråga för hur man skall gå vidare som rörelse.

Bakom protesterna stod flera månader av planering från det nystartade nätverket
Göteborgsaktionen 2001.113 I denna ingick över 70 olika organisationer från skilda områden
såsom politiska partier, medborgarrörelser, miljörörelser och fackförbund m fl. Inom
nätverket tilläts även mer radikala grupperingar som AFA114 något som i efterhand blivit
kraftigt kritiserat. Attac deltog som organisation synnerligen aktivt i förberedelserna inför
mötet men valde att bara skriva under på två av de fyra paroller som nätverket satt upp som
mål. Till EU menade man sig vara neutrala på det sättet att man inte tar ställning till huruvida
Sverige skall vara medlem eller inte men att man dock vill påverka dess politik i vilket fall
som helst. Detta ställningstagande har även det lett till kritik såväl inom som utanför rörelsen.
Syftet med aktionsgruppen angavs främst vara att ”koordinera aktiviteter och gemensamma
demonstrationer där olika grupper kan framföra sina krav” och man ställde alltså upp fyra
punkter man ville arbeta mot;

•  EU:s militarisering.
•  Institutionaliserad rasism, Schengenavtalet och utvecklandet av Fästning Europa.
•  Privatiseringar av miljö och offentlig sektor.
•  EU:s nyliberala politik och dess konsekvenser; EMU, massarbetslöshet, social

utslagning, försämrade fackliga rättigheter, privatiseringar och framväxten av ett
samhälle där människor skall värderas olika utifrån ekonomiska, kulturella och sociala
förutsättningar.

                                                          
113 www.gbg2001.org
114 Antifascistisk Aktion. Uppstod i början av 90-talet i Sverige bl a för att protestera mot demonstrationer för
Karl XII som hölls i Lund under några år. Var från början närstående till den danska rörelsen BZ som idag är
upplöst men som under 80-talet växt fram i samband med en rad husockupationer i Köpenhamn. AFA
förespråkar bl a våld som möjlig lösning för att protestera mot fascism och förtryck.
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Hur själva EU-mötet kom att förlöpa är i nuläget antagligen allmänt känt. Men
vad som orsakade de kravaller och den skadegörelse som blivit resultatet råder det som sagt
långt ifrån något konsensus kring. Den bild som ursprungligen målades upp från medias sida
visade på ett glasklart förlopp med demonstranter som var ute efter kravaller och samtidigt
passade på att ödelägga gatan Avenyn och där polis med risk för eget liv till slut tvingades
använda sina tjänstevapen. Statsminister Göran Persson talade om att han var nöjd med
polisens insatser och Göteborgs socialdemokratiska kvinnoförbund delade ut rosor till poliser
för att de hade ”räddat staden”. Efterdyningarna har dock visat på tveksamma ingripanden från
polishåll. Men samtidigt har en lång rad demonstranter dömts till förhållandevist stränga
fängelsestraff för allvarliga brott som våldsamt upplopp etc så det återstår antagligen en lång
rad utredningar innan det eventuellt kan fastställas vad som egentligen hände.115

Attacs agerade alltså som en av många organisationer i samma nätverk men
enligt min uppfattning utpekades de inte minst i media som något av ansvariga för de
demonstrationer som avlöste varandra. Dessutom gick man själva efteråt fort ut med olika
pressmeddelanden där man tog avstånd från de våldsamheter som skett vilket kan tyda på att
man även själva ansåg sig ha ett övergripande ansvar116. Debatten efteråt inom Attac har
också till stor del kommit att handla om vilket ansvar man hade för det skedda. Ledamöten i
Attacs styrelse GA Bror Perjus gick ut med en debattartikel i DN i vilken han kraftigt
kritiserade den våldsförhärling som han menade präglade rörelsen samt det faktum att man
alltför intimt samarbetat med starkt EU-negativa organisationer när man istället borde inse att
EU är det främsta medlet för att få igenom sina krav.117 I svarsartiklar och inte minst i den
officiella utvärdering som Attac presenterade i augusti118  erkänner Attac att man kunnat göra
vissa saker bättre men hävdar att det inte kan ha rådit någon som helst tvekan om att man var
emot alla former av våldsanvändning. Men att det tack vare medias vinkling kan ha resulterat i
att ”vi bland en bred allmänhet kan ha associerats med det våld som förekom.”  Dock vill
man inte se hela Göteborgsevenemanget som något bortkastat utan istället lyfta fram den rad
av ”mycket framgångsrika aktiviteter” man anordnade; ”Dialogerna med först
regeringsföreträdare och senare EU-politiker via länk inne på mässan var till största delen
Attacs förtjänst. Seminarierna var överfulla. De demonstrationer vi ingick i blev kraftfulla-
och fredliga- manifestationer.”

                                                          
115 Förutom strömmen av artiklar i dagstidningar och tidskrifter och program i de olika TV-kanalerna så håller
dels Göteborgs Universitet på att sammanställe en s k ”vitbok” om händelsen och dels håller en statlig
kommission under ledning av Ingvar Carlsson på med en bredskalig utredning. Denna har dock redan kritiserats
kraftigt från demonstranternas håll därför att den inte syftar till att utreda olika felaktigheter från polishåll under
mötet.
116 ”Vårt budskap att en annan värld är möjlig innebär inte att en sådan skall skapas ur kaos. Demonstrationer
och manifestationer måste riktas mot samhälliga förhållanden. Stenar och batonger riktar sig mot människor. Vi
tar bestämt avstånd från våldverkare och provokatörer.” Pressmeddelande 010621. www.attac.nu
117 Dagens Nyheter 010721
118 ”EU-toppmötet utvärderat”. www.attac.nu
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Ändå går det inte komma från att samtidigt som det skedda säkert kan ha stärkt
sammanhållningen inom Attac och gemenskapen med andra liknande organisationer så har det
antagligen även verkat som avskräckande på många andra människor. Bilden av ett
misslyckande går inte helt att få bort. I ett internt mejl direkt efter den aktuella veckan
bekräftar man också detta själva.119 Det fanns alltså en insikt om att man kunnat handla
annorlunda redan tidigt. Denna insikt verkar sedan ha förstärkts ytterligare i den slutliga
utvärderingen där man diskuterar en fråga inför framtiden som jag tror är avgörande för ifall
man skall kunna fortsätta att agera som opinionsbildande rörelse nämligen samröret med
maskerade demonstranter och knytningen till mer militanta organisationer. Här är man inne på
den enligt min uppfattning enda möjliga linje. ”Attac är en icke-våldsorganisation och vi
måste än tydligare slå fast icke-våldslinjen gentemot organisationer vi ingår samarbeten med.
Det räcker inte med att dessa håller icke-våldsprincipen under de aktioner samarbetet gäller;
vi kan överhuvudtaget inte samarbeta med organisationer som försvarar våld som politisk
metod i dagens samhälle.” Detta kan tyckas som ett självklart konstaterande men ändå är det
av största vikt att man upprepar det om och om igen. Ännu viktigare är det antagligen ifall
man fortsätter genom konkreta handlingar som att vägra gå i demonstrationståg där maskerade
människor tillåts deltaga. Även detta berör man i utvärderingen.120

Skall man då se med förtröstan på framtiden för Attac Sverige nu när man
tydligen bestämt sig för att hålla hårdare på sina principer? Ja i den bemärkelsen att man kan
fortsätta agera som en trovärdig aktör. Det kraftiga ställningstagandet emot våld och
maskering var antagligen en förutsättning för att man inte helt skulle ha försvunnit från den
offentliga debatten och klassats tillsammans med terroristliknande element som AFA. Men
samtidigt går det inte heller att köra sitt race i dagens klimat bland de anti-nyliberala
rörelserna. Fredsforskaren vid Göteborgs Universitet Hans Abrahamsson resonerar i en text
kring denna framtida utveckling. Som en av det saker Attac gjorde bra inför Göteborg, menar
han, var att man såg sig själv som en brobyggare dels mellan diverse olika proteströrelser och
dels mellan dessa och polis och kommun.121 Här kommer Abrahamsson således in på ett
centralt tema för Attacs framtid. Hur skall man lyckad med att både framstå som en ny radikal
rörelse och en seriös debattpartner? Kan man verkligen locka frustrerade ungdomar, fackliga
representanter och oroliga pensionärer med samma paroller? Har man inte då tagit ett steg för

                                                          
119 ”Den första bilden är den alla kunnat följa i media. Det är ett misslyckande. […] Människor har blivit
skadade, människor har blivit skjutna. Staden har blivit sönderslagen. I dessa händelser finns inga vinnare.”
www.attac.nu
120 ”Inte heller vill vi ha masker i våra demonstrationståg och vi kommer arbeta mycket hårdare för att hålla
tågen helt fria från masker.” www.attac.nu
121 ”Vår uppgift blev därför att bygga en bro mellan olika rörelser istället för att hävda vår profil. Det handlar
om att skapa förutsättningar för folk- och opinionsbildning kring de globala ödesfrågorna.[…] För att klara
detta blir t ex fackföreningar och kyrkor en naturlig samarbetspartner för oss, men det räcker inte. För att
möjliggöra dialog och undvika våödsam konfrontation blev samarbetet med de nya systemkritiska, sociala
rörelserna viktigt.”  www.attac.nu
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långt mot att framstå som ett slags parti om än med något radikalare kritik än de övriga?
Abrahamsson menar att lösningen ligger i den s k konfrontativa dialog som man försöker föra
från Attacs sida. Dvs dialogen kan kallas konfrontativ då den inte syftar till att uppnå
samförstånd och på så sätt sopa bort problemen. Istället handlar det om att synliggöra hur
olika aktörer egentligen ser på olika frågor. På så sätt skall det inte längre gå att hänvisa till en
utveckling som är omöjlig att styra över utan att representanterna för den närvarande
ordningen skall tvingas försvara sig. En alternativ politik kan bara utformas genom att den
rådande ordningen konfronteras och tvingas formulera sina bakomliggande värderingar och
prioriteringar slår han fast och det verkar ligga mycket i det menar även jag.

7. Varför? Ett nytt engagemang eller en återkomst av det gamla?

Liksom i den förra avdelningen syftar de tre intervjuer jag gjort till att fördjupa den mer
konkreta politiska samhällsutveckling som jag redogjort för. Till skillnad från de förra
intervjuerna så framstår dock dessa mer som en slags tidsdokument. De genomfördes under
senvåren 2001 och Sverige fungerade för tillfället som ordförandeland för EU och det var med
stora förväntningar man avvaktade det avslutande EU-toppmötet i Göteborg. Attac hade
dessutom existerat som rörelse i Sverige i mindre än ett halvår och med den omtumlande
uppmärksamhet de fått i media under denna tid så kom de att bli ett centralt samtalsämne i de
olika intervjuerna..122 Vad jag främst vill lyfta fram här är dock snarare frågor om hur man
som en samhällsengagerad yngre individ ser på frågor om politiskt engagemang och
partipolitik samt inte minst  att diskutera den bild från media som länge talat om en ”opolitisk
generation” eller åtminstone en ”enfrågegeneration”.

Om de tre intervjupersonerna kan man liksom förra gången konstatera att två är
män och en är kvinna. Jag har valt att kalla dem ”Anders”, ”Beata” och ”Christian”. De är alla
i 25-årsåldern och studerar eller har studerat i Malmö eller Lund. Gemensamt för dem är att de
alla på något sätt arbetar ideellt med politiska och/eller humanitära frågor. I dagsläget är de
engagerade i olika fria rörelser som Amnesty, Attac, FAR123 och SAC124. Ingen av dem är
dock partipolitiskt engagerad men de menar sig ändå samtliga ha någon slags
vänsteridentifikation. Hur denna uppkommit och kan ges uttryck för skall jag snart återkomma
till.

                                                          
122 Kanske rent av lite för centralt kan jag tycka i efterhand då jag lite självkritiskt kan sakna just lite av de i
resonerande djupet som jag tyckte mig uppleva i intervjuerna med de äldre ”aktivisterna”.
123 Flyktinggruppernas Asylkommitéråd
124 Sveriges Arbetares Centralorganisation, syndikalistisk fackföreningsrörelse
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7.1. En opolitisk generation? Som jag berörde i inledningen så diskuteras idag ofta det
politiska vakuum som fått råda under 1990-talet efter den kommunistiska världens kollaps.
Inte sällan har det tidigare antytts att konsekvenserna blivit en avpolitiserad generation. När så
nu samhällsintresset genomgår någon slags renässans så kategoriserar man det ändå som att
det vi har att göra med i så fall är en enfrågegeneration. Det är inte alls självklart längre att
man som förbannad eller bara politiskt intresserad ung går med i något politiskt
ungdomsförbund för att kanalisera sin ilska eller sitt intresse. Snarare söker man upp andra
likasinnade och försöker på olika sätt föra just den aktuella frågan framåt.. Huruvida denna
syn på utvecklingen är ett faktum och vad som i så fall lett fram till den var ett av de
grundläggande resonemangen jag förde med mina intervjupersoner. Upplevde de detta
politiska vakuum och är de idag främst koncentrerade på ett fåtal frågor snarare än helt
program?

Anders berättar att han under tonåren hade ett visst politiskt intresse som
innebar ”en flört med ung vänster” men att detta inte direkt ledde vidare. Han slår fast att han
redan då kände att han ”aldrig riktigt passade in i de paketlösningar som gäller partier och
ungdomsförbund”. Under några år var han inte engagerad i någon förening överhuvudtaget.
Dock kom studier i u-landskunskap och mänskliga rättigheter vid universitetet att väcka hans
intresse och nu påstår han sig vara mer aktiv än någonsin. Främst är det internationella frågor
som väckt hans intresse; ”Jag hade koncentrerat mig mycket på de afrikanska länderna och
skrivit många papers och så” Detta ledde till att han kom in på frågor som har med de krav på
skuldavskrivning för de fattiga länder som finns och det var också med utgångspunkt i den
typen av frågor som han tillsammans med andra kursare startade studiecirklar och dylikt för
att diskutera vad som kunde och borde göras. Detta intresse har idag lett till att han engagerat
sig vidare i t ex Attac just för att kunna fortsätta driva dylika frågor. Han menar att det här är
ett rätt typiskt tillvägagångssätt för de personer han senare kommit i kontakt med under sitt
engagemang. ”Det är rätt få som har någon lång politisk erfarenhet, det är många som inte
varit engagerade i ungdomsrörelser och så. Mer som är väldigt inlästa på något område som
ekonomi eller u-landskunskap och som går med för att hitta ett forum att kunna arbeta med de
här frågorna utan att behöva svälja en massa andra idéer och ideologier som man kanske inte
riktigt känner att man vill ställa upp på.”

Således verkar Anders bekräfta bilden av yngre som intresserade enbart av att
driva ”sina” frågor utan att behöva ta ansvar för hela paketet. Som förklaring talar han om den
maktlöshet och desillusion han menar sig känna när han tänker på alla de orättvisor som
existerar i världen och att det enda som kan hjälpa är att omedelbart ägna sig åt konkret
handling. ”Man är ju desillusionerad på så sätt att man vet att man aldrig kan lösa allting på
en gång men man måste ju ändå börja i någon ände.”  Att unga inte skulle vara politiskt
intresserade avvisar han men tror samtidigt att de liksom han själv hellre väljer någon annan
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form av engagemang. ”Min uppfattning är att många är engagerade men inte i partier,
mycket vanligare med engagemang i veganrörelsen eller feminismen eller miljörörelsen etc”.

Beata menar sig ända sedan barndomen ha blivit ”insocialiserad i en
vänstergemenskap” då hon växte upp i ett vänsterkollektiv vilket har gjort att hon ”förknippar
vänstern med väldigt mycket positiva värden”. Således har hon ”alltid haft atomkraft- nej
tack-märken och varit med i demonstrationer” etc. Hennes egna engagemang inleddes genom
att hon tidigt var aktiv i olika skolgrupper inom Amnesty och diverse djurrättsfrågor. I dag
jobbar hon aktivt med vad som brukar kallas främst humanitära frågor som flyktingärenden
men denna kategorisering är hon emot. ”För mig är det en politisk analys och en politisk
övertygelse om olika orsakssamband alltså varför flyr människor och hur ser vår politik ut?
Det är ett väldigt politiskt ställningstagande för mig.” Men något partipolitiskt engagemang
har hon i likhet med Anders aldrig prövat på en längre tid. ”Jag har försökt flera gånger men
aldrig känt att jag hör hemma i något sånt.” Som anledning anger hon främst sin aversion
mot att behöva anamma ett helt partiprogram. ”Jag tycker det är svårt att stå för att jag `är´
vänsterpartist och allt de står för, typ- nu har en vänsterpartist sagt det -det visste jag inte ens
om…” Hon resonerar vidare om det orealistiska i att vara lika insatt i alla politiska frågor på
en gång som hon nu är inom det hon sysslar med. I likhet med Anders poängterar hon också
att hon i sitt engagemang vill fungera mer konkret än vad de verkar göra inom partipolitik.
”Jag vet inte riktigt vad man gör i ett parti- men jag tycker om att få se lite resultat.”

Christian hade liksom Anders varit oengagerad under några år efter att ha haft
vissa kontakter med olika politiska ungdomsförbund, Amnesty och Nej till EU-rörelsen under
ungdomen. Det var först när han kom till Lund som student som han menar att han kände sig
redo för att börja engagera sig aktivt på riktigt. Han beskriver att det nog egentligen är en
”blandning av internationella och nationella frågor” som intresserar honom men att det var
de internationella som fick honom att reagera först. ”Jag tror att jag liksom många andra
började få en viss politisk aktivitet eller fascination när Zapatistgerillan125 började göra sina
grejer. De fick ju lite upp det här på dagordningen att någonting inte riktigt är som det
skall.” Han berättar att han kom att grubbla en hel del över vad det var som hände och menar
att det för honom innebar ”rätt långtråkiga politiska resonemang som mynnade ut i att jag
finner det oacceptabelt med det politiska system vi har idag.”

Under de senaste året har Christian varit engagerad i bl a Attac men främst är det
inom SAC han menar sig  funnit sin fasta grund. Han är klart kritisk till de etablerade
partiernas sätt att arbeta och menar ”jag skulle personligen aldrig gå med i ett sådant.” Han
konstaterar vidare att ”vill man engagera sig så tror jag att man vill känna resultat. Det gör

                                                          
125 Den mexikanska gerillan befinner sig bland bergen i Chiapas under ledning av Subcommendante Marcos
kallade 1994 till ett intergalaktiskt möte mot nyliberalismen. Främst har de blivit kända genom sitt användande
av internet som verktyg för att väcka opinion och visat att vikten av att ha alternativa nätverk för att protestera
inte kan överskattas.
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det inte om man går in i ett politiskt parti.[…] Många i vår generation vill göra något mer.”
Detta betyder dock inte alls att unga idag skulle sakna ett allomfattande systemkritiskt
tänkande fortsätter Christian. ”Tittar man på den utomparlamentariska vänstern och även
sådana s k enfrågerörelser som AFA så har man ju faktiskt ett helhetsperspektiv i någon slags
anarkistisk kritik av hela kapitalismen.” Detta konstaterande tyder på att Christian vill hävda
att kategoriseringen enfrågegeneration bara är ytterligare en bild som media vill klistra på för
att slippa ta en, enligt Christian, allomfattande kritik på allvar. Ideologierna lever visst hävdar
han men det är sannerligen inte medias förtjänst. ”Vi har ju blivit itutade att efter murens fall
så är ideologierna döda.” Man kan kanske sammanfatta vad Christian säger som att det finns
en paradox i 90-talets utveckling som folk först nu börjat genomskåda. ”Politikerna går ju
hela tiden ut och säger att de inte har någon kontroll över ekonomin, vad skall man då
engagera sig för ifall man inte kan göra något.” Men den här synen, menar han, håller alltså
inte längre.

7.2 En vänsterpolitisk strömning? Det är antagligen  uppenbart för de flesta att
debattklimatet har gjort en kraftig sväng de senaste året. Även ifall man tar medias hype av
Attac och det som de kallar ”den antiglobalistiska rörelsen” med en nypa salt så är det ett
faktum att ett systemkritiskt tänkande allt mer har tagit plats i det offentliga rummet. Frågan
inställer sig givetvis ifall det är en varaktig vänsterpolitisk strömning vi ser eller bara en
tillfällig fläkt, uppblåst av media, som kommer blåsa bort utan att någonting egentligen
förändrats. Denna diskussion som jag förde med mina intervjupersoner kom till relativt stor
del att handla om just Attac som någon slags symbolisk gestaltning av de aktuella rörelserna.
Det jag undrade var, förutom givetvis vad de trodde främst fått människor att reagera, bl a ifall
man kan se Attac som någon slags samlande faktor, eller rent av som den sortens frontrörelse
man gärna ville betrakta FNL som under 60-70-talet och som sedan ämnar leda vidare till mer
konkret vänsterpolitiskt engagemang?

Anders menar att det egentligen bara var en tidsfråga innan människor skulle
reagera på den utveckling som världen tagit de senaste decennierna. ”Vi befinner oss i någon
form av skifte, den här myten om ekonomismen som spridits i 20 år håller på att förändras.”
Han tror inte direkt att det går att skilja på ett internationellt eller nationellt intresse utan
menar att hälften antagligen fått upp ögonen för vad som försigår i världen och att hälften är
allmänt förbannade över vad som hänt här hemma under 90-talet och vill arbeta med det.
”Folk blir mer medvetna. Saker och ting bubblar” konstaterar han. Begreppet ”bubblar” är för
övrigt något som Anders återkommer till flera gånger. Jag får uppfattningen av att han gärna
vill betona känslan av att befinna sig mitt uppe i någonting, i det här fallet skapandet av Attac
som svensk rörelse, och han berättar hur han varit runt i sydsverige och hjälpt till vid
bildandet av olika lokalavdelningar. ”Det är roligt att få vara med när det bubblar innan det
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bli tråkigt och så. För det går en slags kurva där det först är förväntningar och
förhoppningar och sen kommer den här organisatoriska biten när man skall komma överrens
också.” Detta skulle man kunna tolka som att Anders är rädd för en allvarlig backlash när det
ofrånkomligen även kommer komma besvikelser för rörelsen och när intresset från såväl
media och allmänhet kanske svalnar. Dock menar han vidare att detta nästan är en utveckling
som han längtar efter. Att uppmärksamheten skall lägga sig så att ”man i lugn och ro kan
börja arbeta på riktigt”. Han konstaterar att samtidigt som medias uppmärksamhet gav Attac
en rungande start så ledde den även till att man från rörelsen själva nästan gick på myten om
sig själva. ”Det blev nästan som att vi hamnade i en fälla där vi filade på vår mediaprofil hela
tiden.”  Det här speglar även hur han ser på framtiden för såväl Attac som den systemkritiska
rörelsen. ”Jag hoppas att Attac blir…jämfört med hur de framställts i media som en nästan
lite hipp organisation, det hoppas jag kommer försvinna och att Attac kommer att kunna
koncentrera sig mycket mer på folklbildning och sen ibland att man samlas för att visa att
man finns.”

 Det här låter ju som en klart sansad utvecklingsmöjlighet menar jag men frågan
inställer sig ändå hur man i så fall bevarar intresset för rörelsen och ifall det räcker med
folkbildning för att råda bot på den maktlöshet och desillusion som Anders själv pratade om
tidigare som utgångspunkt för engagemanget. Det här är saker som jag i efterhand känner att
jag skulle velat resonera vidare kring men vilka inte alls slog mig vid själva intervjutillfället.
Beträffande Attacs roll som inkörsport lämnar han dock en öppning och menar att det är
många som går med för att de är arga men aldrig annars kunnat tänka sig engagera sig men nu
fått en slags blodad tand och ”känner att de är ännu argare än Attac och vill gå längre ut på
vänstern”. Dock finns det en gräns fortsätter han för vilka man kan komma överrens och
samarbeta med och hävdar att de för långt ut på vänsterkanten snarare är att betrakta som
splittrare vilka gjort och gör att man inte kan komma någonstans i det politiska arbetet.

Beata tycker det är viktigt att man äntligen ser att fler människor försöker göra
något konkret. Här spinner hon alltså vidare på sin kritik mot partipolitiskt engagemang från
tidigare, främst riktat mot studenter och andra grupper som påstår sig vara politiskt
engagerade men som sällan gör just något konkret. ”Om jag tittar på vissa vänstergrupper
som kan sitta och fika och prata och så, jag kan känna att det är så himla slappt, jag har svårt
för det här med att snacka mycket men göra ingenting.”

Beträffande Attacs framväxt är hon en smula förundrad men ändå klart positivt
inställd; ”Jag tycker det är positivt men samtidigt fascinerande hur det kunnat gå så fort för
dem att dra så mycket folk. Jag tror det är psykologiskt det där, att det är väldigt lätt att
identifiera sig med dem.” Här kommer Beata alltså in på huruvida Attacs framtoning
medvetet gjorts så pass samtidigt vag som konkret. Att man kan locka till sig den breda
massan men ändå eventuellt ha ett djupare syfte i botten. ”Jag vet inte ifall det är en
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kompromiss, en taktik liksom, att lägga fram det så att ganska många människor kan gå med
på deras krav och ståndpunkter eller ifall det verkligen är så det de lägger fram är det som är
det mest angelägna eller i vilket fall det man menar att man kan jobba med just nu.” Det är
alltså en något kluven bild Beata har av Attac. Samtidigt som hon tycker det kan vara klokt att
välja ut ett fåtal frågor som man kan arbeta för så men ar hon ändå att ”man ser dem som lite
mesiga, att det inte vågar ta hela den politiska analysen och så.” Men vidare konstaterar hon,
liksom Anders tidigare, att många längre ut på vänsterkanten är mer extrema vilket ofta leder
till att de inte ens kommer ”fram till något samtalsbord” vilket gör att hon har svårt att se hur
de skulle kunna förändra något. Dessutom tror hon att Attac på sikt även kan verka positivt för
de frågor hon själv driver även om de inte nämns bland deras punkter. ”jag tror att de kan dra
ut folk på möten och seminarier och det är ju jättebra även för mina frågor med migration
och så.”

Christian menar att det pånyttfödda engagemanget varit på gång ett bra tag och
att man kan finna intresserade människor från en lång rad olika grupper i samhället.
Exempelvis ”gamla 68:or som känner att nu händer det något igen, pensionärer som är
oroliga för pensionssystemet, unga människor från den radikala vänstern.” Bakom denna
aktivitet menar han finns det ”en form av motstånd som legat och grott under en lång tid, man
har känt att någonting borde ske men man vet inte vad.” Det är i förhållande till dessa känslor
hävdar Christian vidare som kan man betrakta Attacs framväxt och genomslag. ”Då kom Attac
som en slags kanalisering.”  De satte alltså en etikett på det aktuella missnöjet. Själv blev han
tidigt intresserad av rörelsen främst efter att ha läst om demonstrationerna i Seattle och sedan
tagit del av deras program. ”Intrycket jag fått var att Attac var en rörelse mot nyliberalismen
och dessutom nyskapande på det sätt att man inte var lika bunden vid partigränser och den
sekterism som vänstern präglats av.”

Idag kan man dock säga att Christian är mer skeptisk. Han menar att Attac
verkligen har gått på den myt om sig själva som jag diskuterade tidigare med Anders. Den
”självbild som media mer eller mindre frivilligt gett dem, att Attac var den ledande
organisationen i det här globaliseringsmotståndet” påstår han ha lett till en viss överskattning
av sig själva som rörelse. ”Studerar man det närmare så ser man att Attac förvisso är en stor
rörelse men de är inte alls de som varit mest drivande i den här processen. […] De här
frågorna har drivits betydligt längre än så.” Så är det nog och det är man antagligen helt
medvetna om inom rörelsen tror jag. Christian målar dock upp en bild av en möjlig utveckling
som skulle rimma illa med de principer som rörelsen kan sägas stå för. ”Attac har ju börjat tro
att de är så mäktiga att de inte behöver samarbeta med andra organisationer säger han och
tar bl a upp planeringen av Göteborgsdemonstrationerna som exempel där han menar att Attac
kom in sent i en process av förberedelser som pågått sedan länge och försökte i princip ta över
aktionen. ”Sen har de ju blivit så att Attac har den här fraterniseringen med makten vilket
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otvivelaktigt leder till att det skapas en elit inom Attac och när man inte har en uttalad elit
inom en rörelse så blir det nästan farligare för då handlar det om en karismatisk elit”. Det
Christian menar är alltså att det odlas en slags arrogans inom Attac, såväl gentemot andra
rörelser som från dess ledning och nedåt. Det här står helt i motsättning till den bilden Anders
och inte minst Attac officiellt har där man hellre talar just om vikten av att hela tiden låta
gräsrötterna ha initiativet.

Att det skulle råda någon slags baktanke om att genom Attac locka folk till
djupare politiskt engagemang i enighet med idén om en frontrörelse tror Christian dock inte
alls. Däremot utesluter han inte att det skulle kunna bli en möjlig effekt. Men att de som
engagerar sig i Attac antagligen tycker att det räcker med det. ”Jag tror inte det finns några
som går med i Attac för att få folk att engagera sig i andra saker.” Enligt Christian är det här
kanske just den stora bristen. ”Vänsterskalan finns där av en anledning. När det började
pratas om att folkpartister var välkomna i Attac -`vi är bara en allmän organisation som
säger så självklara saker att alla borde kunna ställa upp på det´ då började i alla fall jag
fråga mig ifall det verkligen var det forum som jag sökte efter för att bedriva ett motstånd mot
den skenande kapitalism som finns idag.”

7.3 Något nytt? Synen på 68 och framtiden; I media så har man inte varit sena med att ropa
ut att det är en ny 68-våg som vi idag har att göra med. En viktig fråga för min uppsats, vilken
jag diskuterade i mina intervjuer, är således vilken bild man som politiskt engagerad får inom
frågor som får sägas vara vänstertenderade egentligen har dels av sig själv och sin rörelse och
dels av den vänstervåg som var ett faktum under 1960-70 talen. Finns det några rent konkreta
likheter mellan t ex teoretiska utgångspunkter och sättet att arbeta och är det ens önskvärt att
förknippas med något som väcker såpass starka känslor hos många som den s k 68-vågen och
FNL-rörelsen ändå gör? Och framförallt hur är relationen till de ”68:or” som åter vill vara
delaktiga i den här nya vågen av protester?

Anders menar att liknelsen egentligen bara är en mediakonstruktion. ”Åter till
68 som Sydsvenskan skrev. Jag förstår inte någonting som skulle vara likt.” Framförallt
betonar han att då var det stora revolutionära visioner som gällde och man ville omdana
samhället från grunden, idag menar han att man snarare vill förändra det som finns. ”Vi vill
faktiskt mest putsa på ytan som kritiken ofta lyder, vi erkänner ju t ex kapitalismen” påstår
han men poängterar samtidigt att ser man sig om i världen så inser man att allt inte går att göra
på en gång och det är bara dumt att inte inse det. Apropå skuldavskrivningen som tidigare
tagits upp så konstaterar han ”med tanke på hur många människor som hinner dö varje dag så
tycker jag det är idioti att bara sitta och läsa Marx i någon studiecirkel.” Marx och andra
gamla ideologer som 68:orna anammade verkar överhuvudtaget inte stå högt i kurs får man
intrycket av även ifall flera av de verksamhetssätt som de använde sig av fortfarande är
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aktuella. Som exempel tar Anders upp studiecirklar som man inom Attac utropat till en av de
viktigaste aktiviteterna i sin kampanj. Skillnaden på hur man använder dem är dock stor
betonar han. ”Studier av Marx? Nä, det här är en väldigt pragmatisk rörelse egentligen, man
vill inte få människor att bli intellektuella utan man vill få dem att börja våga stå upp i en
diskussion och då hjälper det inte att börja snacka om Marx och kapitalet liksom utan då
måste man kunna språket och veta vad som är sanning och inte sanning.” Det verkar alltså
vara viktigt att det alltid finns en koppling mellan det man studerar i teorin och vad man kan
göra i praktiken.

I grund och botten menar ändå Anders att han har en positiv bild av 68-vågen.
Framförallt menar han att de öppnade upp väldigt mycket för det som finns nu och utan dem
skulle säkert det svenska samhället se annorlunda ut. Dock, fortsätter han, kan deras egen
vetskap om detta i dag många gånger leda till problem när man har med dem att göra inom
den nya rörelsen. ”Där är det många riktiga patriarker som fått vitt hår och slips. […] De vet
vad som gäller egentligen, de har varit med hela tiden och vägrar inse att saker har
förändrats sen 68, man kan förändra på andra sätt. Ofta hänvisar de till att vi gjorde så eller
så…” På frågan ifall man ändå har samma fiender annars nu som då, exempelvis USA, så
menar Anders att det visst kan uppfattas som att man fortfarande främst angriper USA i sin
kritik men det idag snarare är organisationerna eller företagen som USA ligger bakom som
man vill åt. ”Jag ser inte USA som någon ond makt” menar han men konstaterar ändå att det
är oundvikligt att kritisera USA för dess bidragande till att de kritiserade
världsorganisationerna som IMF och Världsbanken bedriver en nyliberal politik som de
dessutom tvingar på länder som hamnar under deras strukturprogram.

Ett annat område som Anders menar man utvecklat ordentligt bara de senaste
åren är demonstrationer vilka han menar tidigare varit rätt sega. ”Man bara går eller står
liksom.” Idén nu är att backa upp demonstrationerna med andra arrangemang som gatuteatrar,
musikfester och aktiviteter för barn. Samtidigt är Anders högst kritisk till hur demonstrationer
stundtals utnyttjas för att söka bråk och skadegörelse. ”Då kommer en liten jäkla del typ 1%
av alla demonstranter och förstör så att de andra inte kan säga vad de vill.” Han betonar
vidare att exempelvis Attac är en icke-våldsorganisation vilket han menar gör att inte heller
maskerade demonstranter går att förena med den.

Beträffande framtiden avslutningsvis så har jag redan visat att Anders tror på en
utveckling av rörelsen bort från mediernas strålkastare där istället folkbildning är den
viktigaste uppgiften, dock fortfarande förankrat i vad man själv kan göra konkret. Beträffande
sin egen framtid så menar Anders att som han nu ser det så är det självklart att han kommer
fortsätta att engagera sig i olika frågor. Den enda skillnaden han möjligen kan se är en viss
skillnad i fokus. ”Om tio år kommer jag nog vara mer aktivt lokalt, att förändra min närmiljö
och så.”
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Beata menar att hon kan se en koppling från 68-rörelsen idag. Inte minst hos sig
själv då hon som sagt växte upp med föräldrar som var väldigt aktiva själva i den. Många av
de värderingar hon bär med sig idag menar hon är en produkt av den uppfostran hon fått inom
den dåvarande rörelsen. Och hon förknippar den således med en rad positiva värderingar. ”Jag
förknippar den med barnuppfostran, hur man bjuder på saker, hur man är ärlig och får klä
sig som man vill.” Följaktligen är hennes samlade bild av 68-vågen väldigt positiv. ”Jag ser
hur de bröt loss från en väldigt konservativ syn och samhälle. Inte minst i synen på
utlänningar. När min mamma och hennes generation bröt sig loss från det gamla så tror jag
man beredde vägen för en helt annan människosyn.” Dock beklagar hon att många i den äldre
generationen senare kommit att tappa sitt engagemang. ”Det tycker jag är tråkigt, jag brukar
prata med dem om det. Men var sak har väl sin tid. Det är ju svårt att döma dem man måste
ju se till att man själv mår bra också.” En anledning till det svalnade intresset menar hon kan
vara att ”de flesta var ju akademisk vänster som sen blev läkare och lärare etc.” Dock hävdar
hon att det går att se ett pånyttfött engagemang även hos dem idag. ”En del har ju blivit
engagerade på nytt på äldre dagar.”

Beträffande dagens tillvägagångssätt bekräftar hon sina tankar från tidigare om
att praktiskt arbete är det enda sätt som hon kan tänka sig att engagera sig på. Ett allt vanligare
sätt för att få uppmärksamhet kring ett flyktingfall är att använda sig av media vilket hon
stundtals försöker göra. Som jag nämnde tidigare så ser hon dessutom positivt på att
demonstrationer blivit vanliga igen. Liksom Anders förkastar hon dock de som uppträder
maskerade under demonstrationer och konstaterar att trots att hon själv blivit hotad av nazister
så skulle hon aldrig kunna tänka sig att själv göra det. Hon tror heller inte att hon skulle kunna
skrämmas till att sluta arbeta med det hon gör och betraktar sin framtid därefter. ”Jag har
svårt att se att jag inte skulle vara engagerad i flyktingfrågor ifall det inte skulle bli väldigt
mycket bättre.”

Christian håller, till skillnad från Beata, med Anders om att det vi ser idag är
relativt väsensskilt från den gamla vänstern. ”Jag tror det finns en stor skillnad mellan 68 och
idag. 68 var det en naiv optimism som präglade rörelsen, ett utopiskt tänkande att man skulle
genomföra det nya samhället på direkten. Det finns det inte idag. Idag finns en helt annan
pessimism och en helt annan försiktighet. Man känner nog inte att man är lika nära målet
utan att man går i motvind i hög grad.” Däremot menar Christian så finns det antagligen en
utbredd romantiserande syn på 68 i dagens rörelse av typen ”åh, ifall man ändå fått vara med
där, då hände det saker.” Även ifall det gjordes en del bra saker också av 68:orna när de
begav sig så menar Christian att de idag främst är en barlast för den nya rörelsen. Inte minst de
som senare hoppat av och bytt sida men som ändå menar sig ha ”någon form av allomfattande
insikt i vänstern och kan uttala sig exakt om hur den fungerar idag.” Ändå bidrar deltagandet
av även gamla aktivister i dagens rörelse till att den skiljer sig än mer från 68-vågen hävdar
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Christian och säger sig ha en något dubbel syn på det faktumet. ”Det är väldigt skönt att
aktivisterna idag inte bara är ungdomar, då blir det inte på samma sätt den här
ungdomsrevolten. Men samtidigt är det risk för att de agerar som vuxna gör och just menar
sig veta så jäkla mycket om allting.”

Att dagens rörelse organiserar sig på andra vis än förr är viktigt att notera menar
Christian. Inte minst gäller det olika enfrågerörelser som vill samarbeta kring diverse saker.
”Organisationer går samman i lösa nätverk och det tycker jag är ett mer fruktsamt sätt att
arbeta på inte minst för enfrågerörelser.” Som exempel nämner han just planeringen inför
Göteborgsmötet då det nystartade gbg2001 knöt upp en lång rad andra organisationer. De
nätverk som knöts då kommer antagligen att spela stor roll för den framtida utveckingen tror
han.

Beträffande dagens rörelses grunder så konstaterar han liksom de andra
intervjupersonerna tidigare att de gamla teoretikerna har försvunnit ur bilden. Ofta, menar
Christian, har de ersatts av betydligt modernare tänkare som Chomsky och Singer vilket han
välkomnar. ”Det som är kul är att ingen av de här båda vänstertänkarna tillhör den
traditionella marxistiska skolan.”  Inför framtiden tror han dock att ”vänstern för eller senare
är tvungen att diskutera teori” på ett mer grundläggande sätt igen. Inte nödvändigtvis i gamla
banor men ändå i ett bredare perspektiv. Denna syn bottnar i en rätt positiv syn på hur han tror
den nya vänstern kommer utvecklas. ”Nu är det snart dags att börja diskutera varaktiga
förändringar också. Hur skall man få den här protesten att bli något annat än bara protester,
att bli ett medel för grundläggande samhällsförvandling?”  Dock finns det möjliga hinder för
den här utvecklingen fortsätter Christian. Inte minst vänsterns gamla problem med splittring
och fiendeskap vilket gärna kommer fram i samband med demonstrationer. Men att helt lägga
locket på den kritik som finns av olika organisationer inom vänstern menar han är helt fel.
”Jag tycker man skall kritisera varandra. Ifall det för mig var fullständigt egalt ifall jag gått
med i Ung Vänster istället för SAC så vore det ju konstigt.” De eventuella risker för splittring
och/eller sekterisering som Anders pratat om tidigare får man alltså ta menar Christian. ”Det
man strävar efter är ju ett mer demokratiskt samhälle, inte ett mindre sådant och då vore det
ju konstigt ifall man inte kunde tåla kritik och meningsskiljaktigheter här också.”

7.4 Manuel Castells och nätverkssamhället; Som en förklaring till dels hur den nya
ekonomin har blivit så pass allomfattande och dels vad det egentligen är som är det nya i de
proteströrelser vi ser idag har jag här valt att använda mig av den spanske professorn Manuel
Castells beskrivning av det s k nätverkssamhället.126 Enligt min uppfattning klarlägger han där
på ett fruktbart sätt hur såväl den globala ekonomin som samhällen världen över egentligen är
                                                          
126 Castells är född i Spanien 1942 och idag verksam som professor i sociologi vid University of California. Mest
uppmärksammad har han blivit för sin trilogi om Informationsåldern. Denna består av tre delar;
Nätverkssamhällets framväxt, Identitetens makt och Millenniets slut som kom mellan åren 1996-98.
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organiserade idag och vad som behöver göras för att överhuvudtaget kunna jobba för att
förändra dem.

Det man försöker göra från Attac och andra protesterande rörelsers sida är vad
Castells skulle beskriva som ett försök att, i konflikt med de allmänna nätverk som styr det
politiska, ekonomiska och sociala spelet jorden över, starta upp alternativa dylika. Eller rent
av förändra de redan existerande.127 Enligt Castells så styrs dagens samhälle just av dessa
nätverk jorden över. Ett nätverk kan översättas med ett antal noder världen över förbundna
med varandra genom olika kopplingar. En nod kan vara allt ifrån aktiebörser och
koncernledningar ifall det handlar om globala valutaflöden till regeringsmöten och fackliga
krav ifall det handlar om ett lands politik. Det kan rent av vara människosmuggling och
knarkhandel ifall det handlar om organiserad brottslighet. Interaktion mellan olika instanser
sker således betydligt snabbare om det handlar om samma nätverk än om det är två noder som
inte existerar på samma plan. Enligt Castells så formas våra samhällens processer och
funktioner utifrån infogning i och uteslutning ur dessa nätverk tillsammans med deras
inbördes relationer. Vidare är dessa nätverk öppna strukturer med förmåga att expandera och
ta in nya noder utan någon egentlig gräns. Det centrala är att dessa nya noder måste vara
förmögna att kommunicera inom nätverket med samma kommunikationskoder, exempelvis
värderingar eller resultatmål.128

Så här långt ett något abstrakt resonemang kanske. Men det viktiga är att
Castells slår fast att nätverk är synnerligen lämpliga instrument för en kapitalistisk ekonomi
som bygger på förnyelse, globalisering och decentraliserad syn på arbetsuppgifter. Således
konstaterar han att de observationer och analyser som han gjort visar att den nya ekonomin är
organiserad kring just globala nätverk av kapital, företagsledning och information vilkas
tillgång till teknologiskt kunnande bildar grund för produktivitet och konkurrensförmåga. Man
kan alltså säga att dagens globala ekonomiska situation är beroende av ett nätverkssamhälle
som för närvarande är ett kapitalistiskt sådant. För första gången i historien är det dessutom så
att detta kapitalistiska produktionssätt formar sociala relationer över hela jordklotet. Denna
form av kapitalism skiljer sig rent av i grunden från sina historiska föregångare. Den har,
enligt Castells, två fundamentala kännetecken; den är global och den struktureras i hög grad
kring ett nät av finansflöden. Anledningen till uppkomsten av denna unika situation menar
Castells går att finna i den nya informationsteknologin i samband med omstruktureringen av
de kapitalistiska och statssocialistiska socio-ekonomiska produktionsmodellerna efter
sovjetimperiets fall.129

                                                          
127 ”Det finns också alternativa pro-aktiva sociala rörelser som försöker omprogrammera koderna hos nätverken,
för att introducera idéer som prioriterar mänskliga rättigheter, solidaritet, jämlikhet mellan könen och
miljömässiga aspekter framför värderingar om makt och pengar.” Sagt av Castells 001219. www.kultur.nu
128 Castells, 1996. Kap 3 & 8.
129 Castells, 1996. Kap 8. Samt www.kultur.nu
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För att på allvar kunna påverka i dagens samhälle krävs det enligt denna logik
således att man, som jag nämnde tidigare, antingen försöker programmera om de existerande
nätverken eller att man försöker börja gagna sig av helt egna för att på sikt utkonkurrera de
som nu är gällande. Därav det centrala i Attacs strävan efter att få igång slagkraftiga
kontaktnät med likasinnade organisationer världen. Inte minst på det sätt som jag tidigare
nämnde i tillvägagångssättet vid Seattle- och Göteborgsmötena. I Seattlefallet så hade t ex
organisationen ”International Forum on Globalisation” redan ett halvår i förväg tagit på sig
ansvaret som paraplyorgansiation för en rad föreningar och rörelser världen över och. Alla
kontakter hade samlats på en e-mejllista kallad ”Stop WTO Round” och de försågs
regelbundet med information och tips om andra listor och informationskällor att klicka sig
vidare till.130 I Göteborgsfallet gjorde den nystartade Göteborgsaktionen2001 en liknande sak
genom att starta en hemsida och mejlinglista där planering gjordes Som alla mina tre
intervjupersoner var inne på så är detta totala anti-hierarkiska sätt att organisera sig något av
grundläggande idé för de nya rörelserna. Alla förväntas uppträda som noder i ett nätverk.
Anders berättade utförligt hur viktigt det var att lokalgrupperna hade makten och Christians
stora förtrytelse över Attac bottnade främst i att de försökte framhäva sig själva över andra
grupper. I allmänhet har det dock varit svårt att se någon direkt ledarstruktur för protesterna.
Larsson pratar i sin bok om en korsbefruktning där olika organisationer har diskuterat med
varandra kors och tvärs och att det dessutom i många fall handlar om överlappande
medlemmar.131

Som pionjärer för tillvägagångssättet med att skapa dessa alternativa nätverk
nämns ofta Zapatistgerillan i Mexiko. Christian målade t ex upp dem som en av anledningarna
till att hans politiska intresse väcktes. Då man via internet redan 1994 kallade till ett
intergalaktiskt möte mot nyliberalismen lyckades man få upp sin fråga till en global
diskussion något som hade varit i praktiken omöjligt annars. Zapatisterna har vidare drivit sin
tes om alternativa kommunikationssätt till sin spets som grundideologi genom att de
konsekvent vägrar att ens ha en dialog med makten. Detta skulle man i så fall vara tvunget att
göra genom det etablerade nätverket. Vilket man alltså vägrar, istället vill man således ersätta
det med ett eget.

8. Konklusion

                                                          
130 Clinell, 200. Sid 72f.
131 Larsson, 2001.
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Vad är det då vi ser? Den frågan har jag ställt förut och det är den jag här avslutningsvis
ämnar diskutera. Jag skall göra det utifrån några olika punkter där jag skall diskutera likheter
och skillnader i förhållningssätt och förlopp mellan de båda aktuella rörelserna.

8.1 Arbetarnas roll; Jag har visat på hur det under 1960-talet gick en antiauktoritär strömning
genom samhället och att denna sammanföll med ett ökat internationellt engagemang och ett
avståndstagande från det etablerade etablissemanget. I detta sammanhang växte FNL-rörelsen
fram som det mest profilerade alternativet och fick den ojämförligt största genomslagskraften.
Men att detta ledde till att den hårdaste kärnan i organisationen ville någonting mer har vi
också sett vilket på sikt innebar en mer dogmatisk linje vilken stundtals spårade ur med
fraktionsstrider och sekterisering som följd, vilket bl a Christer anger som anledning till att
han personligen tappade intresset. En avgörande anledning till denna utveckling tror jag är den
syn man hade på arbetarna som klass. Som Marcuse menade tidigare så var det desperata
målet för den radikala opinionen en allians mellan de intellektuella och arbetarna,
arbetarklassen är en revolutionär klass ”i sig” men inte ”för sig” hävdade han, dess
radikalisering är alltså beroende på en katalysator som inte kommer från dess egna led, var
hans slutsats och de radikala studenterna gjorde vad de kunde. Som Christer säger så
utvecklades hos vissa grupper en slags idealbild där man satte upp arbetarna på piedestal. Som
både Bertil och Christer, vidare, konstaterar så fanns det dessutom ett visst intresse även hos
arbetarklassen att göra upp med auktoritära traditioner på arbetsplatsen och inte minst en
besvikelse över man inte fick vara delaktig i de ekonomiska vinsterna som kom under dessa
framgångsrika årtionden. Men mer engagemang än så var det sällan. Trots att de unga radikala
krafterna ägnade en stor del av sitt engagemang just till att väcka den sovande arbetarklassen
så ville den inte vakna annat i frågor som handlade om rent personliga drivkrafter d v s ökade
löner etc. På så sätt kan man mena att Marcuse onekligen hade rätt när han talade om en total
integrering av arbetarklassen i det kapitalistiska systemet. En allians byggt på ett frivilligt
slaveri.

För vissa delar av den protesterande rörelsen kom insikten av detta faktum,
enligt mig, att leda till mycket av det trauma som kom att prägla den politiska kampen under
70-talet. Många av de engagerade hade med liv och lust gett sig in i den politiska kampen och
inte sällan rivit en rad broar mot såväl sitt eget ursprung som släkt och familj. Men som den
dåtida studentprästen Anders Westerberg beskriver det så fanns det ingen stor generös famn
hos arbetarkassen som ville ta emot och ge en ny identitet.132 Eller som Christer uttrycker det
så var arbetarna ”så jävla fega”. Istället kom just FNL eller någon av de andra
solidaritetsgrupperna inte sällan att få agera som ny trygghet och identitesskapare för de
arbetarsolidariserande aktivisterna. Antagligen är det här vi kan se fröet till den sekterisering

                                                          
132 Det röda Lund, 1998. Sid 161
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som stundtals följde. Den relativa isoleringen i dylika grupper ledde efterhand till att den fria
debatten dog ut. Det som inletts som en protestvåg mot auktoriteter med ett sökande efter
solidaritet och mening skaffade sig sina egna auktoriteter i form av tolkningar av hur den rätta
socialistiska läran såg ut. Genom sin isolering fjärmade man sig ytterligare inte bara från
arbetarna utan även från ”mer sansade” aktivister och så var sekterisering och bokstavsvänster
ett faktum. Viktigt att notera är dock att det var långtifrån alla aktivister, inte minst de som
främst var engagerade enbart av solidaritetsskäl med Vietnam, som var delaktiga i den här
utvecklingen. Istället är nog det förlopp som Salomon målar upp av en social rörelses olika
faser en viktigare förklaring där den sista fasen ofrånkomligen innebär minskad uppslutning
och stagnation.133

Även hos Attac-rörelsen finns det en central strävan att engagera även
arbetarklassen. Anders pratade tidigare om folkbildning som ett av de viktigaste målen och att
våldsamheter vid demonstrationer innebär att vanligt folk distanserar sig från rörelsen.
Därifrån är det dock långt till den tillbedjan av arbetaren som jag just diskuterat. Som en av de
största framgångarna med Attacs och den övriga anti-nyliberala rörelsens viktigaste aktion,
Seattle, nämns ofta att en stor del av de protesterande massorna var medlemmar från olika
fackförbund. Det här ses gärna som en av de viktigaste hörnstenarna för det framtida
engagemanget. Viktigt att notera är dock att fackförbunden och de olika NGO:s egentligen
demonstrerade för helt olika saker. Attac och övriga inom NGO-gruppen demonstrerade emot
den odemokratiska beslutsordningen och den nyliberala politiken inom IMF och
Världsbanken och för en skuldavskrivning för tredje världen. De olika fackförbunden
demonstrerade främst för att genom att arbetsrättsliga regler införs i WTO:s stadgar hindra
den konkurrensfördelar som barnarbete och oreglerade löner, arbetstider och arbetsmiljöer i de
underutvecklade länderna skulle ge. Givetvis är det ingenting ont i att kämpa mot barnarbete
etc men det viktiga är att de olika länderna i syd enbart betraktar de här strävanden till att
beröva dem just konkurrensfördelar och att reglerna knappast skulle vara baserade på någon
allvarlig omtanke om tredje världen utan enbart är ytterligare ett av de protektionistiska krav
som fackföreningar alltid har angivit för att hålla konkurrensen borta.

 Enligt min mening är det svårt att inte hålla med syds synpunkt. Men det är
antagligen felaktigt att bara se negativt på utvecklingen. Även demonstrationerna i Europa i
Göteborg och Genua under sommaren 2001 har samlat deltagare från en lång rad olika
sektorer i samhället och den senaste uppstartade svenska attacavdelningen är på Volvo i
Göteborg. En klassallians mot den nyliberala världsordningen är kanske en möjlighet trots allt.
I vilket fall tror jag att risken för sekterisering p g a bristande förståelse för de radikala hos
arbetarklassen är försvinnande liten. Frågan kvarstår dock vad som kommer hända när Attac
                                                          
133 Den första kännetecknas av en samling igångsättare som etablerar nätverk och fungerar som bas för rörelsen.
Den andra fasen är en organisationsfas där rörelsen expanderar samtidigt som dess verksamhet formaliseras. Den
tredje präglas av minskad uppslutning och stagnation.  Salomon, 1996. Sid 303.
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befunnit i det andra av Salomons stadier, i vilket jag menar att man befinner sig nu, tillräckligt
länge. När det inte ”bubblar” längre som Anders tidigare uttryckte det. Kommer det leda till
ytterligare radikalisering med om inte sekterisering så åtminstone ytterligare våldsamheter
som följd eller kommer utvecklingen dessförinnan gå åt ett annat håll?

8.2 Likheter; Beträffande likheter så har jag har tidigare konstaterat framförallt det
gemensamma internationella engagemanget som gör att man kan benämna de båda som nya
sociala rörelser. Men bakgrunden går att spåra längre än så. Som vi sett så har båda till stor del
kommit att använda sig av tillvägagångssätt som man kan spåra tillbaka enda till de allra
tidigaste av de gamla sociala rörelserna, som arbetarrörelsen etc. Demonstrationer för att
skapa opinion, studiecirklar för folkbildningen är lika gällande idag som det var på 60-talet
och som det var för 100 år sedan i arbetarrörelsens initialskede. Vidare vilar båda i grund och
botten på ett slags konsensussträvande som också kan spåras långt tillbaka i den svenska
1900-talskulturen.134 Att lyfta fram paroller som så många som möjligt kan tänkas anamma.
”USA ut ur Vietnam”- ”Ja till Tobinskatten” är ett exempel. Att övertala och övertyga är alltid
att föredra framför att söka konfrontation har vi konstaterat genom den svenska modellen och
trots våldsamma element hos såväl FNL som Attac så har ledningen för de båda grupperna
båda stått fast vid ett fördömande av våldet som medel.

        Ytterligare en likhet är den känsla av maktlöshet hos unga som jag menar
har varit en av de viktigaste orsakerna till politiska protester. Jag har tidigare berört hur mina
tre äldre aktivister alla hänvisar till en anti-auktoritär strömning i samhället och hur de yngre
pekar på den utmålade bilden av politiker i händerna på marknaden. Möjligheten till politiskt
inflytande är och har varit liten för yngre människor. Detta är dock inget nytt. Vad som
däremot är nytt, vilket jag med Carles begrepp tidigare har benämnt ”ungdomen som
seismograf”, är att ungdomen kulturellt sätt har förflyttats till samhällets absoluta centrum.
Framväxten av en ungdomskultur under efterkrigstiden har idag dragits till sin spets och
ungdomarna har helt tagit över den kulturella arenan. Makten ligger dock fortfarande hos de
äldre. Att detta upplevs frustrerande för en grupp van att vara i centrum är en följdaktig
konsekvens.

Genom ovanstående konstaterande kommer jag in på det generationsresonemang
som Mannheim för och som jag tidigare har hänvisat till. Mina äldre intervjupersoner delar
som jag redan påpekat synen på en revolt mot auktoriteter, hela 60-talets rörelse beskrivs ofta
som ett generationsuppror. Denna syn på dagens klimat är inte alls lika vanlig. Men hos både
Anders som Christian finns det en kraftigt negativ attityd, inte bara emot de styrande i
samhället, utan även gentemot de äldre inom deras egen rörelse och en irritation över att de
försöker tala om hur protesterna skall skötas även i dagsläget. Dock konstaterar Christian att

                                                          
134 Salomon, 1996. Sid 315.
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det faktiskt kan innebära något positivt också, inte minst kan det innebära att rörelsen tas mer
på allvar och inte bara avfärdas som just en ungdomsrörelse. Rörelsen idag är dessutom
bestående av mer blandade åldrar. Anders konstaterar t ex att Attac antagligen har ett betydligt
bredare stöd än vad FNL hade då man lyckats engagera ”så skilda saker som akademiker och
fackföreningsrörelser.”

8.3 Om språket; Genom mina kapitel om Marcuses och Castells teorier har jag försökt visa på
det som de båda menar är det viktigaste för en radikal rörelse, att skaffa sig ett eget ”språk”.
Marcuse menade att det främst skulle ske genom en utveckling av den alternativa kulturen och
en omdefinition av rådande meningar vilket skulle yttra sig i ett totalt avståndstagande av allt
som det rådande samhället står för. Castells talar istället om vikten av att etablera helt egna
nätverk världen över för att konkurrera ut dem som nu styr samhällsklimatet. Både Marcuse
och Catsells har också fått ett stort genomslag i sina respektive tidsepoker. Men hur lyckas då
de båda rörelserna med att genomföra dessa projekt blir således en viktig fråga? Som jag
redan diskuterat så ledde det till en återvändsgränd för 1960-talets radikaler. Genomförandet
av kulturella yttringar fick ett stort genomslag men innebar på sikt paradoxalt att man
fjärmade sig från just de man ville engagera d v s arbetarna. Istället hemföll man åt ett
språkbruk hämtat från de förflutna där marxist-leninistiska begrepp fick stor betydelse, vilket i
förlängningen också ledde de protesterande bort från den frihetssträvan som ursprungligen
varit ledande.

Om dagens rörelse kommer lyckas i sina försök att starta upp alternativa nätverk
är det fortfarande för tidigt att spekulera i. Dock har jag visat hur försök görs och kommit att
spela en viss roll vid genomförande av olika protestaktioner. I ett resonemang jag hade med
Anders, pekade han på en insikt i att det dessutom även är nödvändigt att på något sätt
uppfinna ett nytt språk. Ifall en partiledare för moderaterna kan kalla sig feminist och företag
kan benämna sig som demokratiska så är det hög tid att inse att de har lyckats stjäla våra
begrepp, konstaterar han.

En viktig sak att notera är vad jag skulle vilja beteckna som en avgörande drag
beträffande dagens aktivister nämligen aversionen mot att engagera sig i ett parti. Detta
återkommer Anders, Beata och Christian till gång på gång. Denna nästan maniska skräck
skulle jag vilja förklara med att även ifall de tre har ställt sig i opposition till det nyliberala
klimatet så har de anammat en av dess grundstommar; varje individ tar bara ansvar för sig
själv. Beata berättar t ex om det orimliga för att hon skulle kunna tänka sig att ta ansvar för
vad en eventuell partikamrat till henne skulle ha att säga och att det dessutom är omöjligt att
vara lika inläst på alla politiska frågor.
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8.4 Avslutning; Vad är det då vi ser? Lika lite som Attac och andra anti-nyliberala rörelser är
en ren fortsättning på FNL-rörelsen och 68-vänstern lika lite är den något helt nytt, konstaterar
jag. Olika frågor, tillvägagångsätt och organisationer länkar ihop. Nu som då så är rörelserna,
vad sociologen Zygmunt Bauman betecknar det som, främst moraliska rörelser. Det är en
moralisk indignation hos en stor allmänhet över att den liberala kapitalismen inte tar sina
nyckelord frihet, jämlikhet och broderskap på allvar.135 På 1960-talet var svaret på denna
idignation ett nytt samhälle byggt på en socialistisk grund. Så ser inte lösningen ut idag. Vad
vi inte ser är alltså en ny vänster byggd på gamla slagord. Som historikern Lars Trädgårh
konstaterar i en artikel136 och som Anders instämmer med i intervjun så tar dagens rörelse inte
avstånd från det kapitalistiska systemet. Man vill förändra och kontrollera det men man delar
ändå kapitalismens analys att välstånd skapas med hjälp utav det och inte i opposition emot
det. Trädgårdh konstaterar att ”Attac t ex kan på intet sätt förväxlas med ett socialistiskt parti”
och kanske har han rätt. Fast för att visa det krävs det enligt mig inte minst ett tydligare
avståndstagande från även andra ”sanningar” från 68 som t ex det ständigt närvarande USA-
hatet och rädslan för de överstatliga försök som gjorts för att faktiskt minska marknadens
makt, exempelvis EU/EMU…

Med denna lilla uppmaning avslutar jag mitt arbete som jag, trots dess längd,
hoppas har betytt en trevlig läsning och haft åtminstone viss ny kunskap att tillföra. Debatten
lär gå vidare!
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Appendix

Intervjumanual 1 (äldre aktivister);

•  Kronologisk genomgång; (kortfattad) uppväxt, utbildning, yrkesliv?

•  Politiskt engagemang; när, var, hur, hur länge, idag?

•  Anledningar? Vietnam som katalysator, studenter mest radikala, demonstrationer, politisk

litteratur som påverkade, föräldrauppror?

•  Homogen rörelse?

•  Tidsanda- Generationsidentitet; Politisk/kulturell?
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-Kan man tala om en speciell ”68-anda”? Speciellt påverkad av en sådan? Upplever du någon

speciell generationsidentietet? Inte bara då utan nu?

-Kontakter idag i ditt vardagsliv med ”68:or”?

-Beskriva tidsandan då i den miljö du rörde dig och konstratera den mot tidsandan idag.

-Likheter-skillnader? Syn på dagens aktivister?

-Biografisk konfrontation;

-Hur ser du nu på den du var då?

-Vice versa; Hur tror du att du då hade sett på den du är nu? (Framgångsrikt yrkesliv osv)

-Vad här den här tiden betytt för dig idag? I ditt yrkesliv? Relation gentemot ev. barn?

Intervjumanual 2 (yngre aktivister);

•  Kronologisk genomgång, uppväxt, utbildning, yrkesliv?
•  Politiskt engagemang; när, var, hur , hur länge?
•  Anledningar; utrikes/inrikes, kompisar, föräldrar, politiskt/humanitärt

•  Tidsanda/generationsidentitet;
-Politiskt/kulturellt?
-Opolitisk generation?
-Enfrågegenaration?
-Förhållande till Attac
-Förhållande till veganer, feminister, miljöaktivister?
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•  Aktioner
-Maskerade?
-Demonstrationer, studiecirklar, flygblad?
-Internet?

•  Syn på 68-generationen?
-Föräldrar som var engagerade?

•  Biografisk konfrontation
-Framtiden?


