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Det senaste året har problemen 
med den globala kapitalismen 
kommit till uttryck på en rad 

olika områden. USA:s krig i Irak, Af-
ghanistan och Somalia fortsätter med 
ominskad styrka. Utöver de miljoner 
som dödats så bär USA också skulden 
för en av de största flyktingkatastro-
ferna någonsin. Det oerhörda lidandet 
som detta innebär fördubblas för många 
flyktingar när de når Europas gränser. 
De utsätts för förföljelse. De stängs in 
i fängelser som kallas för ”flyktingför-
var”. De utsätts för psykisk tortyr. Deras 
lidande tas inte heller på allvar. I Sverige 
utvisar man irakier och påstår, samtidigt 
som amerikanerna bombar Bagdads fat-
tiga bostadsområden i ”kampen mot ter-
rorismen”, att samma stad är en säker 
plats. I kommunerna vägrar kapitalis-
ternas politiker att ta emot flyktingar, 
med konsekvensen att det fåtal kommu-
ner som accepterar blir överbelastade i 
förhållande till sina resurser. 

Samtidigt stiftar den borgerliga reger-
ingen nya lagar mot papperslösa. Dessa 
ska inte ha samma rätt till vård enligt 
lagtexten. De ska också tvingas betala 
fantastiska summor som ingen vanlig 
arbetare har råd med för operationer 
som kan vara livsavgörande för t.ex. en 
cancersjuk patient. 

Allt detta sker samtidigt som den för-
sta riktigt stora krisen för den globala 
kapitalismen sedan sekelskiftet är under 
uppsegling. När kapitalisterna, benägna 
om att göra nya vinster efter bostads-
kraschen i USA, spekulerar i matpriser 
höjs dessa - och en omfattande katastrof 
för de ca. 2 miljarder människor som le-
ver på mindre än 2 dollar om dagen blir 
följden. Fler omfattande miljökatastro-
fer som en följd av det fossila kapitalets 
rovdrift bidrar till konsekvenserna.

Allt detta bidrar till den radikalisering 
som redan är under uppsegling bland 
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en hel generation av unga arbetare som 
börjar att ifrågasätta kapitalismen. Den 
antikapitalistiska rörelsens mobilise-
ringar de senaste åren visar att rörelsen 
har revolutionär potential. 

I ett samhälle där saker tenderar att 
ställas på sin spets drar olika krafter åt 
olika håll. På andra sidan barrikaden 
tornar reaktionens moln upp. I flertalet 
Europeiska länder finns idag rasistiska 
populistpartier. I några länder sitter de 
och delar makten med förödande re-
sultat för invandrares och i synnerhet 
flyktingars rättigheter och levnadsför-
hållanden. I Sverige väntar Sverigede-
mokraterna tålmodigt på att få komma 
in i värmen, och hejar på den borgerliga 
regeringens flyktingfientliga förslag. Så 
bereder storkapitalets regering vägen 
för rasisterna.

I flera länder är också de mer renodlade 
fascistiska grupperna på frammarsch. 
Dessa krafter, som uttrycker de besutt-
na klassernas frustration och drömmen 
om en tidigare guldålder, utgör dödliga 
hot mot vänstern och arbetarrörelsen. 
De utgör kontrarevolutionens potenti-
ella spjutspets, även om de fortfarande 
är svaga. I Sverige har fascisterna trap-
pat upp sitt våld. Runt om i hela landet 
kommer rapporter om trakasserier, hot 
och misshandelmot vänsteraktivister. 

Det är dags för en upptrappning från de 
antikapitalistiska krafterna. Hellre nu än 
senare. Men hur ska vi göra? Hur kan vi 
förena kampen mot det fascistiska hotet 
med kampen mot själva det ekonomiska 
system som när reaktionen? Det är den-
na fråga som föranlett oss att publicera 
ett specialnummer av tidningen på te-
mat antifascism. Synpunkter och kom-
mentarer mottages tacksamt. Vi hoppas 
att innehållet kan bidra till att stimulera 
en diskussion inom de olika antifascis-
tiska grupperna och lägga grunden för 
fördjupat samarbete kring framkomliga 
strategier!

redaktionen har ordet!

www.revolution.se
FULLSMOCKAD MED KOMMUNISM!
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Nazisterna utrotning av judar, ro-
mer, homosexuella och andra 
politiska motståndare var en av 
1900-talets största katastrofer 

i Europa. I skolan lär vi oss om hur utrot-
ningen gick till och det är inte ovanligt med 
skolbesök till Auschwitz-Birkenau. Vad un-
dervisningen i skolan, liksom statliga propa-
gandakampanjer (såsom Forum för levande 
historia) undviker i denna undervisning är 
dock att kritiskt diskutera hur nazisterna 
kunde komma till makten och vad nazister-
nas rörelse var ett uttryck för. Utan en för-
ståelse för vad nazismen var, som går utöver 
ytlig psykologi (”Hitler, var en bra talare”, 
”tyskarna var svaga för auktoriteter p.g.a. en 
hög nivå av barnaga” osv), så blir det svårare 
att bekämpa nazisterna. Att lära av historien 
innebär att inte göra om misstagen. 

Vad är nazism och fascism?
Mussolini, Hitler, SS, folkmordet på drygt 6 
miljoner judar och mellan en och två miljo-
ner romer känner du till. Att det finns grup-
per i Sverige, som Nationalsocialistisk Front 
och Svenska Motståndsrörelsen, som är an-
hängare av denna folkmordspolitik, är heller 
inga nyheter. Att nazism och fascism står för 
diktatur, raskrig, förföljelse, kvinnoförtryck 
och böghat låter kanske också bekant. Dessa 
är ledtrådar som ger en fingervisning. Helt 
ovanligt är det inte att fascism, inte så förvå-
nande, brukar klistras på allt som är auktori-
tärt och diktatoriskt. En mer seriös definition 
av fascism, som vi i REVOLUTION menar 
fortfarande har sin grundläggande giltighet, 
gavs av kommunisten Leo Trotskij som 
skrev om fascismen under början av 1930-
talet.

I sin påtvingade exil på den turkiska ön Prin-
kipo, dit han förvisats av Stalin som straff 
för sitt försvar av den ryska revolutionens 
socialistiska ideal, skrev Leo Trotskij om 
fascismens karaktär. Frågan var brännande 
het. Att förstå vad fascismen var för något 
var nödvändigt om man skulle kunna be-
kämpa den. Fascismen hade redan segrat i 
Italien 1924. Nu var den, i sin nationalso-
cialistiska (eller nazistiska) form på fram-
åtmarsch i Tyskland, anförd av Hitler. Den 
tyska fasciströrelsen hade kunnat växa som 
en konsekvens av den svåra ekonomiska 
krisen i Tyskland, en kris som förvärrades 
efter krashen på Wall Street 1929. I början 
av 1930-talet drogs Tyskland med i depres-
sionen och antalet arbetslösa ökade med 
flera miljoner. Inte minst drabbades småfö-
retagare.

Fascismens sociala sammansättning
Trotskij, som tidigt insåg det dödliga hotet 
som Hitlers rörelse representerade, framhöll 
i sin analys det specifika för fascismen – det 
som skiljer ut den fascistiska rörelsen från 
andra former av diktatur. Trotskij pekade på 
att det särskilda med fascismen var att den 
byggde på en mobilisering av framförallt två 
samhällsgrupper. Den ena gruppen var små-
borgarna. Det är ett marxistiskt begrepp för 
småföretagare. Den andra gruppen var tras-
proletariatet. Till denna grupp räknas bl.a. 
utstötta, förfallna individer, kriminella och 
arbetslösa - sammantaget människor som på 
grund av olika skäl hamnat utanför den so-
lidaritet som arbetarrörelsen kunde erbjuda. 
Dessa grupper mobiliserades av fascismen 
som ett slagträ mot den organiserade ar-
betarklassen. Syftet med fascismen var att 
krossa arbetarrörelsen och skapa en diktato-
risk regim som kunde lamslå arbetarna och 
hålla dem splittrade. Detta ville fascisterna 
åstadkomma genom att upprätta en regim 
med en administration som genom spioner 
och informatörer etablerade sin kontroll på 
varje arbetsplats, varje universitet och i var-
je bostadsområde.

Fascismen – inte en sammanhållen ideo-
logi
Ideologiskt slog de tyska nazisterna åt olika 
håll. Kritik av storföretagen och storkapi-
talet blandades med antisemitism (hat mot 
judar) och antikommunism. Klass ersattes 
med ovetenskapliga plattityder där ”folket”, 
”blodet” och ”rasen” blev honnörsord i det 
närmast religiösa nazistiska tankesystemet. 

Kritiken mot storkapitalet, som ofta uttalades 
som en kritik av den påstått judiska finans-
kapitalismen, föll i god jord bland många 
av de ruinerade småborgarnas känsla av 
vanmakt inför konkurrensen från de ekono-
miskt starkare spekulanterna, storföretagen 
och bankerna. Antikommunismen och för-
aktet för arbetarklassen svarade mot samma 
småborgares vilja att behålla sin ekonomiskt 
i jämförelse med arbetaren privilegierade 
position. Samma politik fann även gensvar 
hos de desperata trasproletära skiktens psy-
kologi. Arbetslösa ungdomar tillhörde en 
viktig rekryteringsgrupp. Avsaknaden av 
ett kollektivt ledarskap från arbetarklassen 
skapade ett tomrum som nazisterna utnytt-
jade. I synnerhet de trasproletära skikten ut-
gjorde en spjutspets i den gatukampsrörelse 
som byggdes upp i form av SA – nazisternas 
stormtrupper. 

Fascismen - en borgerlig rörelse
Fascismen/nazismen var, trots sin frasradi-
kala retorik, i slutändan en rörelse som ville 
bevara kapitalismen. Hitlers parti, Natio-
nalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NS-
DAP), var från början hårt kontrollerat av 
reaktionära personer ur borgarklassen och 
privilegierade skikt. Många av dess ledare 
hade tillhört de högerinriktade militära fri-
kårer som tidigare krossat den kommunis-
tiska rörelsen och mördat dess ledare Rosa 
Luxemburg och Karl Liebknecht. Även då 
partiet var som störst utgjorde arbetarna i 
detta ”arbetarparti” en minoritet som aldrig 
var större än ca. 20 procent.. 

Den historiska läxan: 
Hur kunde Hitler ha stoppats?

Hitler kunde ha stoppats!
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Ytterligare stöd från storkapitalet fick Hit-
ler då den djupa ekonomiska krisen slog till. 
Ställda inför en stark välorganiserad arbe-
tarrörelse, var de tyska storkapitalisterna be-
redda att satsa på Hitler. Han skulle inte göra 
dem besvikna. När han kommit till makten, 
efter att han krossat all självständig arbe-
tarorganisering, började han med att sänka 
lönerna och förbereda en ny imperialistisk 
expansion (andra världskriget). De tyska 
storföretagen ökade samtidigt sin vinst från 
6.6 miljarder mark 1933 till 15 miljarder 
1938.

Nazisterna kunde ha stoppats!
Hur kunde då nazisterna komma till mak-
ten? Faktum är att Hitlers rörelse kunde ha 
stoppats. Den tyska arbetarrörelsen var den 
mest välorganiserade i världen. Både det 
tyska kommunistpartiet och de socialde-
mokratiska partiet förfogade över väpnade 
arbetarmiliser med tiotusentals medlemmar 
som kunde ha sats in mot Hitlers stormtrup-
per. 

Misslyckandet låg i att den tyska arbetar-
rörelsens ledare helt missbedömde det fas-
cistiska hotet. Socialdemokratin, det största 
arbetarpartiet, ansåg att Hitler och hans hej-
dukar skulle bekämpas av polis och militär. 
Det sågs alltså inte som en uppgift för den 
organiserade arbetarklassen. Därför motsat-
te man sig all form av konfrontativ antifas-
cistisk kamp.

Det tyska kommunistpartiet å andra sidan 
hade en helgalen uppfattning som påtving-
ats partiet från Stalin och hans kumpaner: 
Enligt denna var fascismen inte det största 
hotet för dagen. Hotet var istället socialde-
mokratin som utgjorde det största hindret till 
en arbetarrevolution. Socialdemokratin kall-
lades för ”socialfascister” och sågs som det 
strategiskt största hotet mot revolutionen. De 
stalinistiska ledarna beskrev socialdemokra-
tin som fascismens moderata flygel. Detta 
ledde till den helt absurda slutsatsen att ett 
makttillträde för Hitler skulle innebära det 
sista hindret på vägen till revolutionen.

Hur dåliga socialdemokratin än var så var 
den så klart inte fascistisk. Den stora ma-
joriteten av dess medlemmar var arbetare 
och många av dem ville därtill bekämpa 
Hitler. Flera gånger tryckte de socialdemo-
kratiska gräsrötterna på för en arbetarfront 
mot nazisterna – flera gånger misslyckades 
stalinisterna utnyttja tillfället. Bara i undan-
tagsfall lyckades gemensamt arbete komma 
till stånd över partigränserna, och då som ett 
resultat av arbetarnas benägenhet att bortse 
från ledarnas direktiv. 

Trotskij och den antifascistiska 
enhetsfronten
Trotskij försvarade i denna situation sin 
karaktärisering av fascismen gentemot sta-
linisternas resonemang. Han pekade på att 
fascismen vid makten skulle innebära döds-
stöten för hela arbetarrörelsen, kommunis-
terna inräknade. Trotskijs anhängare argu-
menterade samtidigt för en antifascistisk 
enhetsfront mellan kommunister och soci-
aldemokrater i kampen mot fascisterna. En 
sådan enhetsfront skulle ge arbetarna möj-
ligheten att krossa nazismen. I gemensam 
kamp, sida vid sida med socialdemokratiska 
arbetare, skulle de som fortfarande hade il-
lusioner om de socialdemokratiska ledarska-
pets reformistiska politik kunna övertygas 
och vinnas för en revolutionär politik.

Trotskij argumenterade vidare för upprättan-
det av demokratiska kommittéer på arbets-
platser och i bostadsområden för att organi-
sera motståndet mot fascisterna. Mer än en 
gång framhöll han behovet av att mobilisera 
och gå till fysiskt motangrepp mot fascistis-
ka manifestationer. Han framhöll också att 
kommunister inom dessa kommittéer borde 
kämpa för att också omvandla dem till or-
gan för arbetarklassens maktutövning i stort. 
Sådana kommittéer skulle kunna kontrollera 
alltifrån priser på varor och anställningar 
och avskedanden och därmed bli organ för 
arbetarklassens egen maktutövning. De 
skulle kunna samla gräsrötterna och skänka 
dem demokratisk kontroll över kampens 
inriktning och lägga grunden för bildandet 
av arbetarråd. Trotskij argumenterade för att 
en sådan rörelse, om de mest klassmedvetna 
arbetarna samtidigt vanns till ett nytt revolu-
tionärt kommunistiskt parti som kämpade för 
ett revolutionärt handlingsprogram, skulle 
kunna genomföra en socialistisk revolution. 
Genom ett revolutionärt maktövertagande, 
och genom upprättandet av en arbetarstat 
– vilandes på verklig arbetarmakt, skulle ar-
betarklassen kunna ta makten över banker-
na, storföretagen och samhällsutvecklingen 
i stort. Då skulle arbetarklassen kunna slå 
tillbaka kontrarevolutionen, utarbeta en de-
mokratisk plan för att ta itu med den eko-
nomiska krisen och samtidigt försöka sprida 
revolutionen till andra länder. 

Exempel på motstånd mot nazisterna
Trotskijs anhängare, som försvarade det re-Leo Trotskij - revolutionär antifascist 

volutionära arvet från Marx, Engels och ok-
toberrevolutionen, var antalsmässigt en svag 
rörelse på 1930-talet. Tiotusentals trotskister  
mördades i Moskvarättegångarna i Stalins 
Sovjetunionen samtidigt som små grupper 
i olika länder kämpade utifrån ett utgångs-
läge som präglades av isolering från arbetar-
rörelsen. Trotskisterna lyckades p.g.a. detta 
inte förhindra den katastrof som drabbade 
arbetarklassen och de förtryckta i och med 
fascismens seger. 

I några få fall lyckades lokala trotskistgrup-
per i Tyskland praktisera enhetsfronten och 
organisera ett effektivt motstånd. I Oranien-
burg hade SA-medlemmar pryglats av trots-
kist-ledda antifa-grupper redan 1929. När 
nazisterna kring tiden för maktövertagandet 
skickade 500 slagskämpar ur SA till staden 
bemöttes dessa av det 100 personer starka 
trotskistiska ”Vandrarförbundet Stormfå-
gel” som, beväpnade med två dussin armé-
pistoler, jagade nazisterna på flykten. Men 
detta motstånd, som trots att det var ett av 
få exempel på mer aktivt motstånd mot na-
zisterna inte nämns på historielektionerna, 
lyckades inte få den spridning som behövts 
för att åsamka nazisterna ett mer omfattande 
nederlag. Det krossades slutligen tillsam-
mans med den tyska arbetarrörelsen övriga 
organisationer. 

Gör bruk av lärdomen!
Men kampen var inte förgäves. Nederlaget 
till trots lyckades Trotskij utveckla den teori, 
taktik och strategi som hade kunnat innebära 
en skillnad. De tyska trotskisterna lyckades 
också visa att det var möjligt att slå tillbaka 
nazisternas gatukampsgrupper. Tillvarata-
gandet av dessa lärdomar kan innebära en 
skillnad idag. Vi måste lära av historien för 
att sätta stopp för vår samtids fascistiska, ra-
sistiska och djupt reaktionära rörelser.

Kampen mot fascismen var, och är fortfa-
rande, en kamp som ytterst sammanhänger 
med kampen mot kapitalismen. Det är ka-
pitalismen, som bygger på klassorättvisor, 
förtryck och ekonomisk kris som skapar den 
grund som fascisterna sedan kan slå rot på. 
För att bekämpa fascismen måste kampen 
bli en fråga för arbetarklassen och integreras 
i kampen för socialistisk revolution.
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Vi behöver inte gå tillbaka till Hit-
lers Tyskland för att finna exempel 
på att nazistisk terror. Här i Sve-

rige har nazister under de senaste 25 åren 
mördat minst ett tjugotal invandrare, ho-
mosexuella och vänsteraktivister. Och det 
är inte bara individer som är utsatta för 
de våldsfixerade nassarna. Genom att re-
gelbundet angripa t.ex. Vänsterpartiet, 
Pridefestivalen och andra arrangemang 
och organisationer som verkar för tole-
rans och jämlikhet vill nazisterna skräm-
ma sina meningsmotståndare och därmed 
bana vägen för sin reaktionära politik.

Så sent som för någon vecka sedan framkom 
det att de fem män som sitter häktade för 
mordet på 19-årige Mikael Andersson är na-
zister. Flera av de misstänkta har kopplingar 
till Nationalsocialistisk Front (NSF), som är 
med och arrangerar ”Folkets Marsch”.

En annan organisation som står bakom na-
zistparaden är Svenska Motståndsrörelsen 
(SMR). I sann hitleristisk anda styrs SMR 
med järnhand av sin egen führer, Klas Lund. 
Lund har åtnjutit hög status i den nazistiska 
rörelsen sedan 1986 då han tillsammans med 
sina skinnskallepolare sparkade ihjäl Ronny 
Landin på midsommarafton i Nynäshamn. 
För detta dömdes Lund till ett flerårigt fäng-
elsestraff.

Ronny Landin och Mikael Andersson är bara 
två i den långa raden av offer för nazisternas 
våld. Ingen av dem mördades egentligen av 
politiska motiv – Landin råkade passera ett 
gäng fulla skinnskallar och Andersson som 
hämnd för att han tidigare hade polisanmält 
en nasse för att ha knivhuggit honom. Men 
det är naturligtvis ingen tillfällighet att na-
zister gång på gång gör sig skyldiga till den 
här typen av vansinnesdåd. Fasciströrelsen 

Fascisternas terror idag

John Hron blev 14 år - 
han mördades 1995

Fackligt aktive antirasisten Björn 
Söderberg - mördad 1999

har ju som mål att med våld 
krossa alla rättigheter som ar-
betarklassen har tillkämpat 
sig och när man väl lyckas ta 
makten är det erövringskrig och 
koncentrationsläger som gäller. 
Att en sådan extremt bakåtsrä-
vande rörelse drar till sig alle-
handa psykfall och att den gör 
psykfall av de som inte var det 
från början är inget att förvånas 
över. 

Men det är ändå nassarnas pla-
nerade och politiskt motiverade 
terror som är värst. Faktum är 
att av alla nazisternas offer i 
Sverige så utgörs den största 
delen av antirasister och/eller 
vänsteraktivister, människor 
med ”icke-ariskt” ursprung 
samt homosexuella. 

Mordet på syndikalisten Björn Söderberg i 
Sätra 1999 är ett bra exempel på kallblodig 
nazistisk terror mot politiska fiender. Söder-
berg, en hängiven antifascist och fackfören-
ingsman, sköts ihjäl av två unga män med 
kopplingar till Svenska Motståndsrörelsen 
sedan han avslöjat att en facklig förtroende-
man också var aktiv nazist. Denne nazist var 
ingen mindre än Robert Vesterlund, grunda-
re av Info-14 som är den pådrivande kraften 
bakom Folkets Marsch. Att Vesterlund hade 
ett finger med i avrättningen av Björn Söder-
berg är ingen vågad gissning, men han har 
aldrig straffats för sin inblandning.

En av många homosexuella som mördats av 
nassarna är ishockeyspelaren Peter Karls-
son. Denne fick 1995 motta inte mindre än 
64 knivhugg av en av de ledande nazisterna 
i Västerås. I rättegången hävdade den kniv-
viftande nassen att Karlsson gjort närman-
den mot honom och att mordet därför var 
att betrakta som självförsvar. Enligt samma 
logik hävdade ju Adolf själv att han attack-
erade Polen och därmed inledde det andra 
världskriget ”i självförsvar”...

Man måste också komma ihåg att den fascis-
tiska terrorn inte bara handlar om att mörda 
folk. En av de nazistiska gruppernas främsta 
verksamheter är att bedriva en mer lågin-
tensiv terror mot alla de som man utpekar 
som sina fiender. Denna terror består av hot, 
misshandel och skadegörelse. 

På senare tid har Ung Vänster och Vän-
sterpartiet varit särskilt utsatta för nassar-
nas härjningar. REVOLUTION deltog på 
Vänsterpartiets antirasistiska konferens ny-
ligen och delegater från hela landet kunde 

då vittna om regelbunden vandalisering av 
partilokaler och ständiga mordhot. När Ung 
Vänster anordnade en antirasistisk konsert 
förra sommaren attackerades den av ett tju-
gotal SMR-medlemmar vilket resulterade i 
att fyra antirasister fick föras till sjukhus. 

Och så sent som för några veckor sedan dök 
ett tiotal nassar upp på en feministisk fes-
tival i Österfärnebo. Nazister tycker ju att 
kvinnor ska hålla sig hemma och föda barn 
så därför gick man loss på festivaldeltagarna 
med järnrör samtidigt som man skanderade 
”Sieg Heil”. 

Genom sin terror vill nassarna skrämma oss 
och därmed fylla sin funktion som borgarnas 
kontrarevolutionära spjutspets. Revolutio-
närer måste göra sig beredda på att försvara 
sig mot detta efterblivna pack. Världens ar-
betare kommer inte att vika sig för er terror! 

Mikael Andersson - 
mördad i maj 2008

5



Kamp mot den fascistiska rörelsen 
är en fråga som handlar om att 
försvara de demokratiska rättig-

heter som arbetarklassen och de förtryck-
ta tillkämpat sig. I sista hand är detta en 
fråga som handlar om liv och död. Idag 
är den fascistiska rörelsen förhållandevis 
liten. Men de senaste åren har den dra-
git in en hel generation av ungdomar in i 
sina led. Tålmodigt och medvetet bygger 
den ledande kärnan upp en terrorrörelse 
som redan nu innebär ett påtagligt hot 
mot många vänsteraktivister, invandrare 
och homosexuella. 

Att ta det fascistiska hotet på allvar skulle 
innebära att mobilisera för att göra upp 
med fascismen, stoppa deras demonstra-
tioner, upplösa deras möten och krossa de 
fascistiska organisationerna. Att dagens le-
dare inom vänstern och arbetarrörelsen (den 
fackliga ledningen i LO, partiledningarna 
inom vänsterpartiet och socialdemokratin) 
inte gör detta är ytterligare ett bevis för des-
sa ledares reformistiska politik. De hoppas 
att kapitalismen ska kunna få ett vackrare 
ansikte genom parlamentariska beslut, och 
de hoppas att polisen ska ta itu med fascis-
terna. Det är en naiv och utopisk politik som 
avväpnar oss för den kamp vi måste ta här 
och nu. Utan att vända blicken från arbetar-
klassens massorganisationer står det klart 
att frågan idag faller på oss som är aktiva 
i den antifascistiska rörelsens vänsterfly-
gel: Hur ska vi göra för att börja bygga den 
massrörelse som krävs för att på allvar sätta 
stopp för nazistorganisationernas möten och 
demonstrationer? 

Pacifism och rop på polis är en 
återvändsgränd
En del av den antifascistiska rörelsen har, 
ställda inför den upptrappade terrorn från 
fasciströrelsen senaste året, ropat allt hö-
gre på polisen. Ledare för Ung Vänster och 
Vänsterpartiet kräver att polisen ska försva-
ra deras organisationer och aktivister från 
fascisternas våld. I vissa fall kräver man 
förbud av fascistorganisationer.

Detta är helt fel väg att gå. För det första 
utgör polisen en mycket opålitlig kraft. Po-
lisen avskyr oss minst lika mycket som de 
ogillar fascisterna. Om inte mer. I poliskå-
ren frodas rasismen, vilket är naturligt när 
man tänker på att polisen försvarar klassam-
hället och övervakar de rasistiska orättvisor 
som hänger ihop med detta. 

Ytterligare ett problem finns med att sätta 
sin tillit till polisen: Om vi fullföljer logiken 

Antifascistisk strategi 2008
- hur kan vi bygga en massrörelse mot fascism och kapitalism?

i ett sådant ställningstagande så blir det na-
turligt att kräva mer resurser till polisen, och 
även lagar som gör det möjligt för polisen att 
hindra fascisterna. Dessa resurser och even-
tuella förbudslagar kan imorgon lika gärna 
användas mot antifascistiska krafter samt 
mot vänstern och arbetarrörelsen. Redan i 
nuläget driver många borgare linjen att vän-
ster- och högerextremism är i stort sett sam-
ma sak. Vi bör aldrig ställa oss bakom krav 
som stärker den borgerliga statens våldsap-
parat. Om någon tvivlar på risken med detta 
så räcker det med att påminna om vad som 
hände i Sverige på 1940-talet, då kommu-
nistpartiet undertryktes av polisen samtidigt 
som nazistpartierna fick verka fritt.

Pacifism håller inte heller i kampen mot 
fascismen. Fascismen är en terrorrörelse 
som vill krossa oss med fysiska medel. Vi 
kan därför inte på förhand avsäga oss rätten 
att försvara oss med befintliga medel. Kon-
sekvent pacifism innebär dessutom att inte 
göra någon skillnad på våld oavsett om det 
utövas av förtryckta eller deras förtryckare. 
Och att vända andra kinden till är ett ne-
derlagsrecept i fråga om den antifascistiska 
kampen. Fascisternas självförtroende växer 
med deras framgångar – tvärtom vad paci-
fister tror så måste vi, om vi ska kunna bryta 
deras tillväxt, bygga en massrörelse som 
konfronterar fascisterna och driver ned dem 
i de kloaker där de hör hemma. Att tro att 
detta går att göra med pacifismens metoder 
är en återvändsgränd.

Smågrupper är inget hållbart alternativ 
till masskamp
Ett annat problem är när den antifascistiska 
kampen i praktiken reduceras till något som 
bara rör mindre grupper av antifascistiska 

aktivister, aktivister som inte på ett hållbart 
sätt klarar av att sammanföra sin egen kon-
frontativa verksamhet med byggandet av en 
bredare rörelse. Detta är ett gammalt pro-
blem inom den frihetliga antifa-rörelsen. De 
organisationer man bygger är ofta relativt 
slutna och man klarar inte av att bryta med 
sin marginalisering. Den frihetliga traditio-
nen vet inte hur den ska utmana eller ställa 
krav på det reformistiska ledarskap som ma-
joriteten av alla arbetare har illusioner om 
på ett självständigt sätt. Motviljan mot eta-
blissemangets kapitalistiska politik ersätts 
oftast av abstrakta antikapitalistiska parol-
ler som inte mer än i en ytterst begränsad 
utsträckning förmår utmana det nuvarande 
styrkeförhållandet. Motviljan mot ”partipo-
litik” leder ofta anarkisterna till att motsätta 
sig demokratiska strukturer – vilket i sig blir 
ett hinder för att bygga rörelsen.

Detta betyder inte att det arbete som frihet-
liga antifa-grupper som till exempel Anti-
fascistisk Aktion och Revolutionära Fronten 
kan utföra och utför inte är värt någonting. 
När inga andra organiserade krafter gör nå-
got åt fascisternas försök att etablera sig så 
är det också så att de frihetliga antifa-grup-
perna med viss rätt framstår som de enda 
krafter som gör något. Men trots att dessa 
grupper kan bjuda motstånd på ett många 
gånger effektivt sätt, och även med fram-
gång hindra den fascistiska rörelsens tillväxt 
på en del håll, så kan deras politik inte leda 
till skapandet av den massrörelse som krävs 
om vi ska kunna gå på offensiven.

Alternativet
Så, vad behöver vi göra? Om vi ska lyckas 
med att bygga en mer omfattande rörelse 
som verkligen krossar fascismen, är det nöd-
vändigt att bryta med de felaktiga strategier 
som ovan i korthet beskrivits. 

Först och främst måste våra demonstratio-
ner och mobiliseringar på ett mer uttalat och 
medvetet sätt bli en del av byggandet av en 
rörelse. Denna rörelse, om den ska kunna 
vinna stöd från arbetare, ungdomar och i 
synnerhet invandrare, måste byggas genom 
att lokal förankring kombineras med cen-
trala initiativ.

Ska vi göra det måste vi bryta med sekterism 
och invanda mindre effektiva arbetsformer. 
Vi måste försöka involvera fler i arbetet. 
Det betyder att de i nuläget förhållandevis 
marginaliserade grupperna och aktivisterna 
måste gå ut och finna vägar till arbetarna, 
ungdomarna och invandrarna i förorterna. 
Det kan vi göra genom en kombination av 
två saker: 
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- Dels måste vi försöka sammanföra frågan 
om behovet av att ta kamp mot fascisterna 
med de frågor som rör arbetarklassen, i syn-
nerhet de frågor som är av relevans för de 
mest förtryckta skikten. Nedskärningar, 
angrepp på arbetslösa och sjukskrivna, 
övervakning av muslimer, angrepp på pap-
perslösa, ”antiterror”-lagar och ökad över-
vakning – alla dessa frågor bordes tas upp 
inom ramen för den antifascistiska rörelsens 
mobiliseringar. Det är bara genom att ta upp 
relevanta krav och paroller och vinna för-
ankring bland gräsrötterna som vi kan bygga 
en verklig massrörelse mot fascisterna. Ung-
domsorganisationer, invandrarföreningar, 
hyresgästföreningar, fackliga organisationer 
– ja kort och gott alla de organisationer som 
representerar liv och rörelse måste vi vända 
oss till aktivt. Koalitioner som Nätverket 
Mot Rasism har allt att vinna på en sådan 
inriktning. Vi måste bredda rörelsen och in-
gripa i andra koalitioner för att bygga upp 
stöd för vår sak.

- Att vända oss till arbetare på ett fram-
gångsrikt sätt måste också innebära att vi 
vänder oss till deras massorganisationer. 
Det är ett faktum att den stora majoriteten 
av arbetarklassen är organiserade i det av 
socialdemokratin kontrollerade LO. LO-
ledningen är i likhet med s-partiets ledning 
fientliga till samarbete och syftar i så hög 
grad som möjligt till att bekämpa radikali-
sering och självständigt handlande från ar-
betarna. LO-ledningen, och överhuvudtaget 
den reformistiska fackliga byråkratin som 
idag (av)leder arbetarrörelsen, är ett hinder 
som måste överkommas.

Det är ett faktum att många arbetare fortfa-
rande, om än med skepsis, 
har ett förtroende för sina or-
ganisationer och sina ledare. 
Särskilt inom LO:s lägre 
skikt av reformistiska ledare 
finns socialdemokratiska ar-
betare som organiserar på 
arbetsplatserna, som försva-
rar sina medlemmar och sin 
arbetsmiljö så gott de kan 
(utifrån sina perspektiv) och 
som emellanåt ryter till mot 
cheferna. Ibland tvingas till 
och med LO-ledningen ut i 
strejkaktioner. Facktopparna 
har ytterst medlemmarna att 
tacka för sin ställning – där-
för tvingas de ibland motvil-
ligt att slå på stridstrumman 
för att inte förlora sin privi-
legier. Här finns en motsätt-
ning som den antifascistiska 
rörelsen måste utnyttja.

Hur gör vi det? Sannerligen 
inte genom att så några il-
lusioner om den reformis-
tiska ledningen. Det är en 

borgerlig kraft som måste bekämpas. Därför 
kan vi inte ensidigt kräva av ledarna att de 
organiserar motstånd. Nej, vi måste i varje 
mobilisering betona behovet av att gräsröt-
terna agerar själva och att de vågar gå sin 
egen väg. Till de arbetare som har illusioner 
måste vi säga, kräv av era fackliga ledare att 
de agerar mot fascisterna. Samtidigt faller 
det på oss att påtala reformismens brister 
och kritisera ledningen för dess metoder. 
Detta är helt avgörande, i synnerhet när le-
darna förråder kampen. Vi måste också kri-
tisera LO-ledningens reaktionära hållning 
gentemot papperslösa. Vi måste trycka på 
för kampanjer som syftar till att organisera i 
synnerhet invandrare och ungdomar. Ta strid 
mot rasism inom arbetarklassen genom att 
mobilisera för gemensam kamp och för soli-
daritet mot kapitalisterna! 

Förena de olika striderna – det rör sig i 
slutändan om samma kamp!
Den sittande högerregeringen angriper nu 
arbetarklassen över hela fältet. Det finns en 
rad olika strider som skulle tjäna på att de 
som kämpar emot förenades. I Septemberal-
liansen, en koalition av vänstergrupper och 
fackliga aktivister som organiserade en stor 
demonstration i Stockholm förra året, argu-
menterade medlemmar i REVOLUTION för 
behovet av att i samband med demonstratio-
nen utlysa ett aktionsforum för att samla 
rörelsen. Vi föreslog att ett sådant forum 
borde debattera några avgörande frågor: Hur 
bygger vi en revolutionär vänsteropposition 
inom LO som kan agera självständigt från 
LO-ledarna? Hur ser vi till att papperslösas 
krav blir vår rörelses krav? Hur kan vi dra in 
arbetarklassens kvinnor och arbetarungdo-
men i kampen? Utifrån dessa frågor föreslog 

vi att de olika grupperna inom den befintliga 
rörelsen, och alla de som vill göra motstånd, 
borde samlas och resa sina olika förslag på 
strategi för att bygga rörelsen och för att 
göra motstånd mot borgarnas attacker. 

Nätverkandet, där varje organisation ges en 
röst, riskerar i förlängningen att bli ett hin-
der för att utveckla en livskraftig rörelse. I 
slutändan borde demokratisk omröstning, 
en röst per person, fälla avgörandet om vad 
som ska göras, och sedan borde en ledning 
väljas och hållas demokratiskt ansvarig för 
att överse och genomföra gemensamma be-
slut. Sådana former av organisering ser vi 
som nödvändig om vi i förlängningen ska 
kunna slå tillbaka såväl borgarnas angrepp 
som den fascistiska rörelsen – och samtidigt 
lägga grunden för en revolutionär rörelse 
som konfronterar det kapitalistiska systemet 
i sin helhet.

Det här perspektivet på rörelsebygget anser 
vi behövs i det antifascistiska arbetet. När-
mast måste vi nu eftersträva att dra in alla 
kämpande krafter på ett inkluderande sätt 
som innebär ett stöd för ett mer långsiktigt 
engagemang. I denna anda borde vi bygga 
Nätverket Mot Rasism. Vi måste i högre 
grad ta ställning i olika politiska frågor och 
försöka uppnå enhet inte bara i vårt motstånd 
mot olika saker, utan också i förhållande till 
vad vi vill uppnå. En sådan inriktning kan 
bli början för att samla de krafter som be-
hövs för att lägga grunden för en rörelse som 
kan ta steget mot en högre förening av de 
strider som annars riskerar att separeras från 
varandra. Fram för en revolutionär antifas-
cistisk arbetarrörelse!
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VAD VI STÅR FÖR:
Vi vill bygga en socialistisk massrö-
relse och störta kapitalismen. Vi mot-
sätter oss kapitalismen och de krig, 
misär och förtryck den skapar. 

Vi bekämpar varje form av diskrimine-
ring och förtryck såsom rasism, köns-
förtryck, sexualitets- eller 
nationalitetsförtryck. 

Kapitalismen är ett globalt system, 
så vi måste bekämpa det på inter-
nationell nivå. Vi vill spränga grän-
serna som delar länderna och gå i 
riktning mot en verkligt förenad global 
mänsklighet utan trångsynthet, krig 
och klassuppdelning. Vi står sida vid 
sida med våra systrar och bröder som 
kämpar i tredje världen för att slå sig 
fria från miljardskulderna, från IMF, 
WTO och NATO. 

Vi är socialister – vi vill avskaffa ka-
pitalismen och ersätta den med en 
planerad ekonomi. Men vi tror inte att 
den kapitalistiska eliten kommer tillåta 
att vi röstar bort deras rikedomar och 
privilegier. Vi tror att det kommer att 
krävas kraft för att ta makten från de 
få för att ge till de många – detta bety-
der revolution!

REVOLUTION vill att unga deltar i 
radikal politik själva. Unga människor 
kan vara väldigt radikala och militan-
ta, det bevisade antikrigsrörelsen och 
det visar den antifascistiska kampen 
idag. Ungdomar borde ta del i den rö-
relse som kommer att forma kampen 
för framtiden.

Vi tror att en massrörelse måste vara 
baserad på stödet från majoriteten av 
folket – arbetarklassen. Det är arbe-
tarklassen som producerar rikedo-
marna i detta samhälle. Arbetarklas-
sen har inget intresse av att behålla 
kapitalismen. Bara arbetarklassen 
har makten, styrkan och de traditio-
ner av organisering som behövs för 
att krossa detta ruttnande system.

GÅ MED OSS!
medlem@revolution.se

utsugning ● diskriminering ● fattigdom ● sexism ● krig 
● kapitalistiska politiker ● rasism ● polis ● storföretag ● 
miljöförstöring ● Fredrik Reinfeldt ● förtryck ● homofobi 
● tredje världens skuldbörda ● arbetslöshet ● konservativ 
högermoral ● dyr kollektivtrafik ● dyra bostäder ● skräp-
jobb ● imperialism  ● sweatshops ● fascism ● folkpartiet 
KAPITALISM??

Gå med i REVOLUTION och få motgiftet! 
Hör av dig till oss så berättar vi hur du kan 
organisera dig:

info@revolution.se

0739 76 14 10
www.

.se

Varför blir människor rasister? Populära 
förklaringsmodeller lutar sig inte sällan till-
baka på biologiska argument. Människor 
påstås av naturen vara fientligt inställda till 
främmande fenomen. Eftersom människor 
från andra länder har annan hudfärg och kul-
tur så reagerar en del med rädsla och miss-
tänksamhet, lyder argumentet. Nazisterna 
kallar det för “rasmedvetenhet”. 

REVOLUTION avvisar detta argument 
som i grunden helt missvisande. Rasismen 
har sin förklaring i hur samhället fungerar, 
hur makten är fördelad och, ytterst, hur 
produktionen är organiserad i global skala. 
Idag lever vi i en värld där några få mäk-
tiga imperialistiska stor- och supermakter 
dominerar världen politiskt och ekonomiskt. 
Utsugningen av de fattiga länderna sker sys-
tematiskt: De fattiga länderna, varav flera 
tidigare var kolonier åt de mäktigaste kapi-
talistmakterna, har bara fått sin självständig-
het på papperet. Ekonomiskt och politiskt 
är de helt underordnade de imperialistiska 
makterna (framförallt USA, de mäktigaste 
staterna i EU och Japan).

Utsugningen av de fattiga länderna sker 
bland annat genom utnyttjandet av billig 
arbetskraft och genom att de etablerade stor-
företagen konkurrerar ut de fattiga ländernas 
egen industri, något som befäster social och 
ekonomisk underutveckling.

Den imperialistiska världsordningen innebär 
med andra ord en form av global apartheid - 

med systematisk underordning av den större 
delen av världen där befolkningen är icke-vit 
under imperialismen. Denna världsordning 
innebär så klart ett stort stöd för fortlevna-
den av rasistiska idéer. 

Rasismen finner också näring i kapitalister-
nas utnyttjande av billig arbetskraft från de 
fattiga länderna. Arbetare som kommer till 
Sverige utnyttjas allmänt sett i mycket högre 
grad än svenska arbetare, betalas lägre löner 
och tvingas jobba längre timmar. Anställ-
ningsförhållandena är ofta sämre i invand-
rardominerade yrkesgrupper (precis som i 
fallet med kvinnodominerade yrken). Återi-
gen beror inte detta, som rasister kan hävda, 
på att invandrare “av naturen” är beredda 
att arbeta hårdare för mindre ersättning. Det 
handlar om att de arbetare som har ett sämre 
skydd på arbetsmarknaden, saknar fackliga 
organisationer osv, står svagare inför kapi-
talisterna. Papperslösa arbetare har det värst 
av alla. Papperslösa jobbar för rena slavlö-
ner under ofta fruktansvärda villkor.

REVOLUTION är för internationell soli-
daritet mot rasism. Vi vill se en facklig och 
politisk organisering av alla arbetare oavsett 
vart de kommer från och oavsett om de har 
papper eller inte! Vi motsätter oss borgarnas 
flyktingkontroller och flyktingförvar (i själ-
va verket fängelser!). Tvärtom välkomnar vi 
alla flyktingar och invandrare som vill kom-
ma hit. De har dessutom ovärderliga erfa-
renheter som svenska arbetare måste lära av. 
Vi eftersträvar förening genom klasskamp!

Rasism och kapitalism


