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ledare

”På vänsterkanten är det förstås 
högkonjunktur för visioner om 
ett slut på den nyliberala eran. 
Välfärdsstaten ska komma tillbaka 
när marknadsfundamentalismen 
skämt ut sig.

Jag tror inte på den automatiken. 
Hur gick det i Sverige efter kraschen 
1992? De nyliberala förnyarna var 
duktigt utskämda, men i prakti-
ken fortsatte det som förut med 
privatiseringar, nedskärningar och 
avregleringar. Knappt ett årtionde 
senare var det dags för IT- och te-
lekombubblan och nu brakar det 
lös igen.”

– Mikael Nyberg, ”Skyll på pungku-
lorna!”, Aftonbladet 16 maj 2008

Med finanskrisen som svept över värl-
den sedan 2008 har funderingar kring 
”nyliberalismens kris”, ”marknadslibera-
lismens kris” och om alternativ till nylibe-
ralismen intensifierats. Nobelpristagaren 
i nationalekonomi Joseph Stiglitz sa hej 
då till nyliberalismen [1] och parallellt 
diskuterades det i massmedia att det 
hade uppstått en ny våg av intresse för 
Marx i krisen (något som tas upp av 
Anne Steckner och Sabine Nuss i deras 

text i detta nummer av Libertas). En del 
forskare har också redan börjat tala om 
”postneoliberalism” [2].

Men det märks tyvärr inte mycket av 
någon vänstersväng i politiken. I Europa 
syns definitivt inte någon vänstervåg, näs-
tan tvärtom. Tyskland, som står i fokus i 
temadelen av detta nummer av Libertas, 
är ett exempel på det. Som diskuteras i 
texterna inför höstens val till det tyska 
parlamentet ser kristdemokratiska CDU/
CSU starkt ut och nyliberala FDP går 
framåt i opinionsmätningarna, trots den 
påstådda ”nyliberalismens kris”.

En del analytiker hävdar förvisso att 
tillväxten av det tyska Vänsterpartiet (Die 
Linke) gör att det för första gången på 
länge är möjligt att i Tyskland tala om 
alternativ till kapitalismen [3], men sam-
tidigt är Kristdemokraterna det överlägset 
största partiet i opinionsmätningarna, 
och frågan är då hur långt en reformistisk 
mitten-vänster kan komma. Det social-
demokratiska partiet i Tyskland, SPD, 
visar inte heller några tecken på en om-
värdering av 90-talets ”tredje väg” eller 
ett tydligt nytt politiskt projekt att en-
tusiasmera medlemmar och väljare med, 
utan tycks fortsätta på den intrampade 
stigen, vilket Carl Tham diskuterar i sin 

text. Ordföranden för den tyska motsva-
righeten till SSU Franziska Drohsel är 
dock en företrädare för en vänsterom-
stöpning av SPD och resonerar intressant 
utifrån detta i intervjun som översatts till 
detta nummer. Sammantaget hoppas vi i 
redaktionen att temadelen i detta num-
mer av Libertas ska ge ökad förståelse för 
tysk politik men samtidigt förstås också 
genom fokuset på Tyskland ge nya jämfö-
relser och insikter om politik i allmänhet 
och svensk politik i synnerhet.

[1] Joseph Stiglitz, ”Das war’s, 
Neoliberalismus”, Financial Times 
Deutschland 17 juli

[2] Ulrich Brand och Nicola Sekler, 
”Postneoliberalism: catch-all word or 
valuable analytical and political con-
cept? – Aims of a beginning debate”, i 
Development Dialogue januari 2009.

[3] Alex Demirovic, ”Postneoliberalism 
and Post-Fordism – Is There a New Period 
in the Capitalist Mode of Production”, i 
Development Dialogue januari 2009, s 
55.
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I detta nummers tema står Tyskland och tysk politik i fokus. Vi har inte färre än fjorton artik-
lar på temat, med olika ämnen: det socialdemokratiska partiets (SPD) läge, hur det ser ut inför 
Tysklands allmänna val i slutet av september, tysk familjepolitik, tysk invandringspolitik och hur 
den påverkar hur herrfotbollslandslaget ser ut (!), privata organisationers roll i tysk välfärdspoli-
tik, skillnaderna mellan tysk och svensk prostitutionspolitik, Marx kapitalismkritik, relationerna 
mellan svensk och tysk socialdemokrati, med mera. Förhoppningsvis kan dessa artiklar om tysk 
politik väcka tankar och insikter (?) inte bara om den tyska politiken utan också om politik i 
allmänhet och svensk politik i synnerhet. Stämmer det som Carl Tham hävdar i sin text, att 90-
talssocialdemokratins ”tredje väg” lett till att socialdemokratin ”förlorat sin inre kompass” och 
genomgår en identitetskris? Och stämmer det, som Susanne Dodillet vars bok Är sex arbete? re-
censeras i temadelen, att den svenska sexköpslagen präglas av moralism och paternalism snarare 
än feminism? Stämmer det för den delen som Anne Steckner och Sabine Nuss hävdar i en översatt 
text, att man får mer hjälp med att förstå samhällsekonomin av att läsa Karl Marx Kapitalet än 
av att studera nationalekonomi akademiskt? Den översatta intervjun med tyska SSU:s vältaliga 
och intellektuella ordförande Franziska Drohsel är intressant som ett utdrag ur en inhemsk tysk 
politisk diskussion och kan nog väcka reflektioner också hos svenska läsare. God läsning!

Tema
Tyskland i fokus.
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I år har Tyskland ett ”supervalår” med val 
till förbundsparlamentet (der Bundestag), 
fem delstatsparlament (förbundsrepubli-
ken Tyskland består av 13 delstater/för-
bundsländer), en mängd lokalval, och 
förstås också val till Europaparlamentet. 
Denna text ämnar ge en översikt över det 
politiska läget i Tyskland i dag, i början 
av hösten 2009.

Partisystemet

I dag är fem partier representerade i för-
bundsdagen: Socialdemokraterna (SDP), 
Kristdemokraterna (CDU/CSU) – båda 
med omkring 35 procent av platserna 
i parlamentet – nyliberala Fria demo-
kratiska partiet (FDP) med 10 procent, 
vänsterpartiet Die Linke och miljöpar-
tiet De Gröna, bägge med omkring 9 
procent av platserna sedan valet 2005. 
Regeringen består sedan 2005 av en ”stor 
koalition” med CDU och SPD, och 
CDU:s Angela Merkel som regeringschef 
(förbundskansler). Vilken koalition som 
kommer att regera efter valet i höst är helt 
öppet: det spekuleras i mängder av olika 
varianter. Från 1998 till 2005 regerade 
SPD och De Gröna tillsammans. De är 
alltså vana vid att samarbeta men kom-
mer knappast att få en majoritet i valet 
i höst, eftersom SPD är inne i en djup 
kris med mycket låga opinionssiffror. 
Och att samarbeta med Die Linke är för 
SPD mycket kontroversiellt, inte minst 
på grund av att Die Linke delvis har sina 
rötter i det gamla DDR:s regerande kom-
munistparti; Die Linke bildades genom 
en sammanslagning av ett nytt vänster-
parti (Valalternativet för social rättvisa) 
som varit verksamt i gamla Västtyskland 
och PDS som var Östtysklands kom-
munistparti och fortfarande har en del 
stöd i de delstater som utgjorde DDR. 
En röd-röd-grön allians à la samarbe-
tet SAP-Miljöpartiet-Vänsterpartiet vore 
därför komplicerad och inte så trolig. 
En variant som diskuteras är en ”trafik-
ljuskoalition” (röd-gul-grön), med SPD, 
liberalerna i FDP, med gult som partifärg, 
och De Gröna. Detta kompliceras av 
FDP:s nyliberala ekonomiska politik. En 

variant som tar mer hän-
syn till det är den så kall-
lade Jamaicakoalitionen 
(svart-gul-grön), med 
CDU (svart), FDP och 
De Gröna. CDU samrege-
rar redan med De Gröna 
i bland annat Hamburg, 
men ett inkluderande av 
FDP vore inte okompli-
cerat med tanke på De 
Grönas inslag av kapita-
lismkritik och progressiva 
socialpolitik, att jämföra 
med FDP:s nyliberalism 
och CDU:s konservatism. 
Den mest troliga reger-
ingsbildningen efter valet 
i höst tycks tyvärr vara 
en CDU-FDP-koalition. 
Näst mest troligt är en 
fortsättning på ”den stora 
koalitionen” mellan CDU 
och SPD.

SPD:s identitetskris

Gentemot nyliberalismens frontalan-
grepp under 1980- och 1990-talen på 
efterkrigstidens välfärdsstatskonsensus 
växte under 1990-talet en ny socialdemo-
krati fram, en socialliberaliserad variant 
som ville anpassa sig till globaliseringen 
och reformera välfärdsstat och arbets-
marknad. Den främste företrädaren för 
den inriktningen var Tony Blair, ledare 
för Labour i Storbritannien och landets 
premiärminister 1997-2007, men också 
Tysklands SPD-ledare Gerhard Schröder, 
förbundskansler 1998-2005, var en viktig 
företrädare. De skrev tillsammans ma-
nifestet Den tredje vägen/Den nya mit-
ten. Göran Persson, budgetsanerare och 
förvaltare, företrädde åtminstone delvis i 
debatten denna inriktning i Sverige, även 
om han politiskt aldrig gick så långt hö-
gerut som Blair och Schröder gjorde.

De viktigaste reformprogrammen i 
denna riktning som Schröderregeringen 
genomförde, och som fortfarande i dag 
år 2009 står i centrum i den politiska 
debatten i Tyskland, var välfärdsreform-

programmet Agenda 2010 och arbets-
marknadsreformprogrammen Hartz I-IV. 
Agenda 2010 lanserades år 2003 av den 
rödgröna regeringen och är ett program 
för ”ombyggnad och förnyelsen av väl-
färdsstaten” och en anpassning till glo-
baliseringen och EU:s Lissabonprocess 
för att skapa ”världens mest konkur-
renskraftiga ekonomi”. Budskapet var: 
”Tyskland är ingen hängmatta”. Agendan 
innebär bland annat förkortning av hur 
länge man kan få a-kassa, högre egen-
avgifter i sjukvården, och en anpassning 
av pensionssystemet så att pensionerna 
sjunker när antalet pensionärer i för-
hållande till antalet arbetande sjunker. 
Hartz-reformprogrammen (döpta efter 
regeringens utredare Peter Hartz) har av-
reglerat arbetsmarknaden för deltidsjobb 
och bemanningsföretag, och förändrat 
– och skurit ner i – arbetslöshets- och 
socialförsäkringarna: man kan få a-kassa 
kortare tid nu, och det är högre krav på 
ens ”aktivering” och på att man ska ta 
vilket ledigt jobb som helst.

Hartz IV och Agenda 2010 är emble-
men för ”den tredje vägens socialdemo-
krati” i Tyskland, och de program som 
den tyska vänstern i Die Linke såväl som i 

Supervalår i Tyskland 2009.
Förbundskansler A
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SPD:s vänsterflygel och i facket kritiserar. 
Detta är tydligt i intervjun med ordfö-
randen i det tyska socialdemokratiska 
ungdomsförbundet, Franziska Drohsel, 
i detta nummer. Hon är vänstersocial-
demokrat vars politiska projekt är att 
återuppbygga en progressiv och fram-
åtblickande socialdemokrati. Hon vill 
göra upp med Schröders arv. Den tyska 
socialdemokratins identitetskris bottnar 
i osäkerheten om vad socialdemokratin 
i dag, efter nyliberalismen, kan göra och 
vad den vill göra: Vad innebär EU för 
socialdemokratin, vad innebär globalise-
ringen för socialdemokratin, vad innebär 
Kinas uppstigande för socialdemokratin? 
Många, inte minst från facket, menar att 
SPD gått för långt till höger. 

2000-talets sociala fråga

Klart är att ojämlikheten har ökat i 
Tyskland. Detta tar sig flera uttryck och 
ger flera utslag i debatten. Newsweek 
skrev år 2007 att ”tidsandan [i Tyskland] 
har definitivt svängt vänsterut” [1], och 
Die Zeit konstaterade att tyskarna under 
2000-talet blivit mer positiva till sta-
ten som samhällelig aktör [2]. En av 
2000-talets politiska figurer i landet är 
”frisören i Thüringen” (Thüringen är 
en delstat i före detta DDR) som bara 
tjänar 3,50 euro i timmen, en lön som 
inte går att leva på. Européer brukar as-
sociera ”working poor”, människor som 
har heltidsarbeten men tjänar så lite att 
de inte kan leva på sin lön, med USA, 
men fenomenet har definitivt kommit 
till Europa och Tyskland [3]. Därmed har 
också lagstiftade minimilöner för olika 
branscher blivit en viktig politisk fråga 
i Tyskland under detta decennium, och 
har införts för bland annat inom vård, 
säkerhetssektorn, gruvor och tvätterier. 

Emellertid omsätts dessa förändringar 
inte tydligt i någon vänstervåg i opini-
onsmätningarna; tvärtom ligger SPD i 
skrivande stund (början av september) 
bara strax över 20 procent, samtidigt 
som nyliberala FDP ser starkt ut (cirka 
14 procent), och också CDU ser ut att 
höja sig jämfört med det förra valre-
sultatet, med opinionsmätningar på 35 
procent. Die Linke är förstås starkt (14 
procent) och fångar, likt Vänsterpartiet 
i Sverige under 1990-talet, en del av 
det folkliga missnöjet med nedskärningar 

– men som nämnts är relationerna mellan 
Die Linke och SPD minst sagt frostiga, 
och SPD avfärdar samarbete på riksnivå. 
Samtidigt innebär SPD:s förväntat då-
liga valresultat att det inte är säkert att 
de kan vinna majoritet ens tillsammans 
med Die Linke och De Gröna (som lig-
ger runt 10 procent i mätningarna). I 
delstatsvalet i Hessen i januari i år vann 
CDU:s kandidat Roland Koch, som fört 
en delvis främlingsfientlig kampanj, stort 
efter att SPD rasat samman i strider om 
huruvida de kunde samarbeta med Die 
Linke eller inte. Också i delstatsvalen i 
Thüringen, Sachsen och Saarland i slu-
tet av augusti gjorde SPD oförändrade 
eller svaga val: CDU förblev trots stora 
väljarförluster största parti i Thüringen 
och Sachsen samtidigt som Die Linke 
växte i Sachsen och behöll sin ställning i 
Thüringen (27 procent mot SPD:s 18,5 
procent). I Saarland, varifrån Die Linkes 
mest kände politiker Oskar Lafontaine 
kommer, gjorde Die Linke succéval med 
24 procent av rösterna. Det är intressant 
om än ledsamt att se hur stilla SPD tycks 
stå i opinionen i denna globala ekono-
miska kris: är det inte paradoxalt att inte 
högern, som också har förbundskans-
lern nu i krisen, inte förlorar förtroende 
och väljare till SPD? CDU:s valkampanj 
handlar, konstaterar New York Times, 
knappt om politik eller ideologi utan ute-
slutande om förtroende och förmåga att 
regera: ”Partiets valprogram på 72 sidor 
avslöjar föga. Kampanjaffischerna säger 
ingenting. Det finns inte en mening om 
politik.” [4] I stället arbetar CDU med 
slogans som ”Vi har styrkan” och ”Vi 
erbjuder mer”. Deras valstrategi bygger 
på att Angela Merkel som person är en 
betydligt mer populär kanslerkandidat 
än vad SPD:s kandidat, utrikesministern 
Franz-Walter Steinmeier, är. 

SPD är således inne i både en väljar-
kris och en identitetskris. Identitetskrisen 
kommer från den ”nya mittens” refor-
mer – tänk Schröder, tänk Blair – som 
drevs fram i en känsla av ekonomisk 
nödvändighet men som aldrig legitime-
rades för stora delar av socialdemokratins 
väljargrupper. Ett intressant försök till 
undantag för det är socialdemokratiska 
förbundsdagsledamoten Karl Lauterbach, 
som argumenterar för att Hartz IV med 
flera nedskärningspaket som av vänster-
kritiker kallas nyliberala i själva verket 

var reformer som måhända missgynnade 
några av SPD:s kärngrupper i den or-
ganiserade och välutbildade arbetarklas-
sen, men däremot gynnade ungdomar, 
invandrare och långtidsarbetslösa, helt 
enkelt ”outsiders” i det tyska välfärds-
samhället [5]. Lauterbach menar att sänk-
ningen (som nu i och med finanskrisen 
nollställts) av arbetslösheten mellan 2005 
och 2008 berodde på reformerna och 
att reformerna gjort att långtidsarbets-
lösa kommit in på arbetsmarknaden igen. 
Lauterbach tar här till och med upp 
den inflytelserike politiske filosofen John 
Rawls som i sin Teori om rättvisa (1971) 
bland annat ställde upp ett kriterium 
om att den enda acceptabla ökade ojäm-
likheten är den som i sig förbättrar för 
de sämst ställda. Lauterbach hävdar att 
Agenda 2010 och Hartzpaketen i denna 
anda förbättrat läget för de sämst ställda 
i Tyskland.

Man kan hävda att det är någonstans 
i den diskussionen som det ideologiska 
hjärtat i dagens västeuropeiska socialde-
mokrati, socialdemokratin efter 90-talets 
anpassningar, budgetsaneringar, ”tredje 
väg” och ”nya mitten”, befinner sig: 
frågan om vad gjorde vi under nylibe-
ralismen, vad gör vi i dag, vad kommer 
efter nyliberalismen, vad har hänt med 
globaliseringen och välfärdsstaten och 
den fulla sysselsättningen?

[1] Stefan Theil, ”Calculating to a 
fault”, Newsweek 29 oktober 2007; 
Brigitte Fehrle, ”Doppelter Ernstfall”, 
Die Zeit 13 september 2007.

[2] Se Heiko Geue, ”Wie viel Staat 
darf ’s sein? ”, Die Zeit 8 november 
2007.

[3] Desmond King och David Rueda, 
”Cheap labour is Europe’s outsider class”, 
Financial Times 6 september 2006.

[4] Judy Dempsey, ”Merkel Quiet as 
Election Draws Near”, New York Times 
2 september 2009.

[5] Se Ulrike Herrmann och Stefan 
Reinecke, ”SPD-Politiker Lauterbach 
verteidigt Agenda 2010: ’Die Hartz-
Reformen sind links’”, Die Tageszeitung 
29 oktober 2008.
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Paradoxalt ointresse för tysk politik.
Jag är en av alltför få aktiva socialde-
mokrater som är intresserade av tysk 
politik och tyskt samhällsliv. Ointresset 
är egentligen ganska paradoxalt – när vårt 
parti startades hade tyskarna redan flera 
decenniers praktik. August Palm kom 
i kontakt med de socialistiska idéerna 
på sina gesällvandringar i Tyskland och 
väl hemma i Malmö sådde han fröet till 
facklig och politisk organisering av den 
svenska arbetareklassen. Omvänt spelade 
tyska socialdemokrater som varit i exil här 
under andra världskriget en stor roll i ef-
terkrigstidens Tyskland. Så banden borde 
vara mycket tätare. I Tyskland är det 
politiska intresset för Sverige enormt stort 
och det tysk-skandinaviska förbundet i 
Bundestag är det ojämförligt största.

Det som fascinerar mig så mycket 
med tysk politik är att historien alltid 
är närvarande, ibland räddhågset, ibland 
med stor bestämdhet att den inte ska få 
upprepa sig. Jag hade själv förmånen att 
få vara närvarande när SPD:s riksdags-
grupp debatterade och till slut godkände 
att tysk militär skulle operera utanför tysk 
mark för första gången sedan 1945. Det 
var operationen mot Serbien där tyska 
Tornadoplan deltog. Känslorna svallade 
men det var då Tyskland egentligen blev 
en nation bland andra. 

Det som kan göra en svensk kon-
funderad är den öppenhet för frak-
tionsbildningar som tyskarna har. I 
Bundestagsgruppen är man officiellt 
medlem i en fraktion, har egna bord i 
matsalen och representeras ända in i den 
yttersta partiledningen. Andrea Nahles 
valdes till vice ordförande i partiet som 
representerande vänsterfraktionen som 
för övrigt startades av Franz Müntefering. 
Men fraktionsfriheten motiveras av de 
tunga erfarenheter arbetarrörelsen fick 
när nazismen växte sig stark. En splittrad 
och inbördes kämpande arbetarrörelse 
kunde inte bjuda motstånd.

Generös, statlig finansiering av poli-
tiska tankesmedjor är en annan sådan 
1930-talserfarenhet som präglar tyskt po-

litiskt liv. Vi ser med avund på Friedrich 
Erbert Stiftungs enorma resurser; lik-
nande stiftelser finns kopplade till alla 
partier. Det är ett resultat av att de stora 
industrikoncernerna (Krupp med flera) 
finansierade nazismens uppbyggnad. 
Ideologiproduktionen ska inte längre få 
styras av ekonomiska intressen – därav 
det generösa systemet och kanske något 
att fundera över när det gäller finansie-
ringen av många av näringslivets smedjor 
och institut här hemma.

Tysk politiskt liv och tysk politisk dag-
ordning är med några få undantag den-
samma som vi har. Den största skillnaden 
finns på jämställdhetsområdet.  Det tyska 
samhället bygger i lagstiftningen på kärn-
familjen. Barnomsorgen är i de västra 
delarna av Tyskland så dåligt utbyggd att 
det i praktiken inte går att förena arbete 
och barn. Därför är det färre än hälften av 
universitetsutbildade kvinnor som skaffar 
barn. Födelsetalen är katastrofala. Även 
när barnen kommit i skolåldern är det 
närmast omöjligt att arbeta. Barnen kom-
mer nämligen hem på lunchen och då 
förutsätts Mutter stå där med mat. Det är 
nästan patetiskt att se de små försök med 
matservering i skolan som nu bedrivs i 
motstånd med konservativa krafter. Men 
kanske allra värst är skattelagstiftningen. 
En gift kvinna sambeskattas med sin 
man, och inkomsten läggs ovanpå hans 
lön för beskattning. Så var det för 40 år 
sedan i Sverige. Kvinnans arbete var till 
för att sätta lite guldkant på vardagen 
– inte en del av familjens försörjning.

SPD är i mångt och mycket likt vårt 
eget. Men den federala strukturen gör 
att de regionala partiledarna har långt 
starkare ställning än här. Har man vunnit 
ett Landtagsval är man stjärnan för dagen 
och kanslerspekulationerna startar omgå-
ende. Eftersom valen är utspridda över 
hela mandatperioden kan det vara svårt 
att hänga med i vem som är populärast 
vid en viss tidpunkt. 

Dagens SPD har stora problem. Man 
brottas med ett kvarvarande missnöje 

med Agenda 2010 – Gerhard Schröders 
program för att restaurera tysk ekono-
mi. Partimedlemmar lämnade i stora 
skaror i protest. Fortfarande präg-
las partikongresserna av krav på åter-
ställare framför allt av A-kassan. 
Die Linke, Oscar Lafontaines parti, som 
är en sammanslagning av de reformerade 
kommunisterna i öst och ett vänsterparti 
i väst plågar SPD med ohöljd populism 
och ibland också inviter till främlings-
fientliga idéer. Många har ju undrat varför 
SPD-CDU sitter i regering tillsammans 
när det finns en röd-röd-grön majoritet 
i Bundestag. Svaret är två. Dels beror det 
på ilskan mot Oscar Lafontaine som helt 
sonika bara slutade som finansminister 
och startade sin vänsterpopulistiska bana, 
dels avslöjas jämt och ständigt politiker 
från Die Linke som gamla Stasiangivare. 
Med sådana vill inte SPD ha att göra. 
Men ändå – i flera av de östra delstaterna 
regerar SPD ihop med Die Linke och 
efter delstatsvalet i Hessen var den första 
västra röd-röd-gröna majoriteten ett fak-
tum tills en av SPD:s Landtagsdelegater 
röstade mot partiet och stoppade bildan-
det av en sådan regering. Frågan om rött-
rött samarbete tär på partiet som inte kan 
visa upp en entydig hållning.

I höst är det Bundestagsval och redan 
nu börjar SPD-CDU regeringen lösas 
upp. SPD vill ha ett mer statligt engage-
mang i att rädda de tyska bilfabrikerna 
och i arbetslöshetens spår hårdnar de 
sociala konflikterna. Den nye kansler-
kandidaten Steinmeir har haft en mycket 
tuff start men de senaste mätningarna 
visar att SPD börjar röra sig uppför. SPD 
var uträknat inför valet 2005 också men 
lyckades göra en bra valrörelse. Så börja 
ditt nyvaknade intresse för tysk politik 
med att åka ner i september och följa 
valet. Spänning utlovas.

leif jakobsson
Riksdagsledamot (S)

Första tyska valrörelse 1979 

gäster
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När Gerhard Schröder efter valneder-
laget i september 2005 avgick som för-
bundskansler för att bereda plats för 
den nya koalitionsregeringen med 
Kristdemokraterna (CDU) lämnade han 
en svårt sargad socialdemokrati (SPD) 
efter sig. Röstförlusten i det överraskande 
nyvalet till förbundsdagen – helt och 
hållet Schröders påhitt – blev visserligen 
lägre än väntat men var dock 4 procent-
enheter, ned till drygt 34 procent. På den 
extatiska socialdemokratiska valvakan 
framställdes detta närmast som en seger 
eftersom också CDU gick tillbaka och 
– mot alla odds – bara blev marginellt 
större än SPD. 

Men ingen retorik kunde dölja det fak-
tum att SPD under Schröders och hans 
politiskt närstående Franz Münteferings 
ledning nu gjort sitt andra stora valne-
derlag, att det inte längre var det största 
partiet i förbundsdagen och att det för-
lorat praktiskt taget alla delstatsval tiden 
1998-2005. Så sent som kring 2000 hade 
partiet haft hundratals regeringsledamö-
ter i de olika delstaterna – nu fanns bara 
en fjärdedel kvar. På 10 år hade partiet 
förlorat 40 procent av sina medlemmar. 

Som vanligt flyter personligheter och 
politik samman när förlusterna ska för-
klaras. Gerhard Schröder marknadsförde 
sig själv som den järnhårda beslutsfat-
taren, en ”modern” politiker utan besvä-
rande ideologiskt bagage. Det hade en 
viss dragningskraft men inte för partiets 
kärnväljare och medlemmar. De uppskat-
tade inte ”basta-politiken” och högervrid-
ningen. 

Vändpunkten blev Schröders ekono-
miska paket i februari 2003, den så 
kallade Agenda 2010. De ekonomiska 
problemen – starkt överdrivna i en mått-
lös mediakampanj – hade vältrat sig över 
regeringen och gjorde kanslern än mer 
benägen att lyssna på tidens nyliberala 
röster. Agenda 2010 skulle visa hand-
lingskraften.  Dess mest kontroversiella 
delar var präglade av det gängse utbuds-

orienterade tänkesättet: de arbetslösa har 
i stor utsträckning sig själva att skylla, de 
har de för bra och måste pressas att ta 
jobb, också låglönejobb. En stor låglöne-
sektor är bra för ekonomin och pressar 
ned facket. Kärnförslaget var den så kall-
lade Hartzmodellen, uppkallad efter en 
direktör i Volkswagen som utrett frågan. 
Arbetslösersättningen för långtidsarbets-
lösa avskaffades och de arbetslösa överför-
des till socialhjälpen. 

Om reformen haft avsedd verkan är 
fortfarande en diskussionsfråga. Men sä-
kert är att Schröder och socialdemokratin 
fick betala ett mycket högt politiskt pris. 
Hartz möttes med ett massivt motstånd 
inom partiet och fackföreningsrörelsen. 
Det stred mot allt vad många socialde-
mokrater ansåg sig stå för; den skakade 
deras självförtroende och självbild. Ur 
detta missnöje skapades det Die Linke, 
Vänsterpartiet, med den tidigare soci-
aldemokratiska partiordföranden Oscar 
Lafontaine som en av två karismatiska 
partiledare. Partiet mobiliserade många 
väljare som annars sannolikt inte skulle 
ha röstat och fick ca 10 procent i valet 
2005. Därmed skapades en stabil vän-
stermajoritet i förbundsdagen (ca 55 pro-
cent) men den var obrukbar eftersom 
SPD under inga omständigheter kunde 
tänkas samregera med Vänstern. 

Ur detta politiska tumult steg den 
nya koalitionsregeringen med CDU. 
Det var med andra ord Die Linke som 
räddade åtminstone halva makten till 
Socialdemokraterna. Och så kan det myck-
et väl bli igen. För Socialdemokraterna 
har inte återhämtat sig, varken ideolo-
giskt eller opinionsmässigt. Närvaron av 
Vänsterpartiet har splittrat partiet: ska 
man trots allt samverka eller inte? Den 
nuvarande ledningen är bestämt emot 
och därmed saknas alla förutsättningar 
för en S-styrd ny regering. 

I dag tyder siffrorna på ett valre-
sultat under 30 procent och det bästa 
Socialdemokraterna kan hoppas på är 

att det trots allt inte blir någon borgerlig 
majoritet; då är fortsatt koalition den 
enda utvägen.

 Den tyska socialdemokratins nedgång 
under de senaste tio åren är en dyster 
europeisk historia: en socialdemokrati 
som förlorat sin inre kompass och som 
föreställt sig att globaliseringen krävde en 
anpassning också till dess underliggande 
ideologi. Nu, i den stora krisens värld, 
försöker man sig försiktigt tillbaka till en 
kritik av kapitalismens excesser. De tyska 
Socialdemokraterna har – vilket inte kan 
sägas om deras svenska kollegor – insett 
att det är ett nytt läge, att, som kansler-
skandidaten Steinmeier sagt, turbokapi-
talismens tid nu måste vara över och att 
det ekonomiska systemet måste övervakas 
och styras mer i folkflertalets intresse. Det 
är alltid något av en markering; vad den 
betyder i praktiken är ännu oklart. 

Partiet försöker vinna tillbaka väljare 
genom ett sympatiskt men ganska okon-
troversiellt program – fler daghem, bättre 
utbildning – men skarpa förslag mot 
CDU i de grundläggande fördelnings- 
och skattefrågorna saknas. 

Det lär inte gå att upprepa Schröders 
konststycke från valet 2005, det vill säga 
agitera för en traditionell socialdemo-
kratisk fördelningspolitik. Det går inte 
längre för socialdemokratin att agitera på 
ett sätt men handla på ett annat. Harz 
hänger som en kvarnsten på de socialde-
mokratiska halsarna. Väljarna är rådvilla 
men en stor del av befolkningen menar 
att det inte spelar någon roll på vilket 
partiet man röstar – de är ändå så lika. I 
denna stämning riskerar socialdemokra-
tin att implodera i samhällets politiska 
mitt.

carl tham

Sveriges ambassadör i Berlin 2002-2006
och författare till boken Berliner Republik: 
enad splittrad europisk(Atlas förlag, 2007) 

gäster
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August Bebel, en av grundarna till det 
tyska socialdemokratiska partiet (SPD), 
drar i sina tal och skrifter en klar gräns 
mellan staten och kyrkan/kyrkorna och 
separerar därmed tydligt vilka funktioner 
statliga och kyrkliga institutioner ska ha. 
I den sena tyska socialdemokratin har 
kyrkorna däremot spelat rollen som al-
lierad i välfärdsproduktionen, och det har 
fått omfattande påverkan på den statliga 
socialpolitiken. 

SPD slår i sitt Hamburgprogram (par-
tiets nya grundprogram från oktober 
2007) uttryckligen fast att man tillsam-
mans med fackföreningarna ”ska arbeta 
för att arbetstagarna ska få en rättvis 
andel av vinsten av sitt förvärvsarbete 
och rätten till medbestämmande i det 
vetenskapliga och sociala livet”. Men 
vad händer när medborgaren inte är ar-
betstagare? När medborgaren är student, 
föräldraledig, pensionär, barn…?

I Hamburgerprogrammet pratar man 
om ”sociala medborgerliga rättigheter”. 
Socialstaten kallas ”organiserad solidaritet 
mellan de starka och de svaga, de gamla 
och de unga, de friska och de sjuka, de 
arbetande och de arbetslösa (sic!), de 
funktionsobehindrade och de funktions-
hindrade”. Efter det kommer ”statlig 
social säkerhet och solidaritet, rättmätiga 
anspråk på socialförsäkringar såväl som 
arbetsrätt”. Meningen ”fria välfärdsorga-
nisationer är viktiga samarbetspartners” är 
bara en bisats till meningen ”vi har särskil-
da förpliktelser gentemot Arbetarnas väl-
färdsinstitution (der Arbeiterwohlfahrt) 
och Arbetarnas Samaritiska Federation 
(Arbeiter-Samariter-Bund), alltså arbe-
tarrörelsens religiöst obundna välfärds-
producenter. Men hur ser verkligheten i 
Tyskland ut?

För att förklara det kommer några fakta 
om Tysklands privata välfärdsorganisatio-
ner. Den privata välfärden organiserar sig 
framför allt i sex centralorganisationer: 

Arbetarnas välfärdsinstitution (AWO). 

AWO är både en ideell politisk intres-
seorganisation och ett icke vinstdrivande 
bolag.  De har 600 000 och ca 100 000 
frivilliga, 140 000 anställda och en om-
sättning på 40 miljoner euro.

Tyska Caritasförbundet (DCV). DCV är 
den tyska katolska kyrkans välfärdsför-
bund. Det har ungefär 600 000 heltids- 
och deltidsanställda, sysselsättning för 
70 000 funktionshindrade och ca 690 
000 barn- och ungdomspraktikplatser. 
Omsättningen 243 miljoner euro.

Der Paritätische Gesamtverband (Parität), 
vilket betyder ungefär det generella för-
bundet, är ett välfärdsförbund som består 
av ca 10 000 självständiga mindre orga-
nisationer, inrättningar och grupperingar 
inom det sociala området, bland andra 
Arbetarnas Samaritiska Federation som 
nämnts ovan, nykterhetsorganisationer 
och antroposofer.

Tyska Röda Korset (DRK) har 75 000 
heltidsanställda och mer än 400 000 
frivilliga och omsätter ca 180 miljoner 
euro.

Den evangeliska kyrkans diakoni-
verk (DW der EKD) har över  
450 000 heltids- och deltidsanställda, 
flera hundra tusen frivilliga och en om-
sättning på 183 miljoner euro.

Centralbyrån för de tyska judarnas väl-
färd (ZWST) 
ZWST skapades 1917 som förbund för 
alla judiska organisationer och välfärd-
sinrättningar. Vi har inte fått tag i deras 
omsättning och antal anställda. 

Aborträtten och barnomsorgen är två 
exempel som visar på konsekvenserna 
av att politiken lämnat över välfärden i 
privata händer.
Abort: I Tyskland behöver man gå på en 
särskild konsultation för att slippa straff 

vid en abort. Man behöver som kvinna 
alltså ett certifikat att man har tagit del 
av en så kallad graviditetskonfliktsråd-
givning (Schwangerschaftskonfliktsberat
ung) vid en för detta ändamål godkänd 
inrättning. Den här inrättningen kan vis-
serligen vara religiöst ombunden i teorin 
(till exempel genom motsvarande lands-
tinget eller hos privata familjerådgivare), 
men i praktiken, särskilt på landsbygden, 
är det ofta kyrkorna som driver dessa 
rådgivningsbyråer. 

Nu har dock båda de tyska kyrkorna 
historiskt ansträngt sig, åtminstone for-
mellt, att ge råd med ”öppet resultat”, 
alltså att konsultera utan att försöka 
övertala kvinnorna att föda. På de ka-
tolska rådgivningsbyråerna ändrades 
detta plötsligt ganska nyligen när påven 
Johannes Paulus II förbjöd kyrkorna att 
tillämpa metoden med öppna resultat. 
Kvinnor fick inte längre ta emot (den för 
en abort nödvändiga) rådgivningen om 
det fanns minsta misstanke om att hon 
skulle använda certifikatet för att kunna 
abortera. I praktiken har hela den katol-
ska rådgivningen alltså ställts in. 

På landsbygden i katolska områden 
blev det alltså mycket svårt att få tag 
i dessa rådgivningscertifikat, eftersom 
kvinnorna och flickorna blev tvungna 
att söka sig till de evangeliska och icke-
konfessionella rådgivningsbyråerna – ofta 
med betydligt mer uppmärksamhet som 
följd, vilket i små konservativa byar på 
landsbygden i Tyskland där alla känner 
alla kan bli ganska problematisk. 
Det andra exemplet är barnomsorgen: 
I motsats till i Sverige är stor del av 
barnomsorgen i Tyskland privat driven, 
framför allt i kyrklig regi. Enligt tyska 
Statistiska centralbyrån spenderades år 
2006 11,8 miljoner euro på barnomsorg 
(0-14 år). I den offentliga sektorn (statligt 
och kommunalt) fanns 72 890 barn av de 
nästan 3 miljoner barn som registrerats 
för daglig omsorg. Och vad betyder det? 
Jo, förstås att en stor majoritet av barnen 

Den tyska socialdemokratin, kyrkan och välfärden.

gäster
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   Av dessa privata institutioner är de 
flesta direkt eller indirekt styrda av kyr-
korna: bara DCV tar dagligen hand om 
690 000 barn och den jämförbara DW 
der EKW (se ovan) har nästan lika många 
barn inskrivna. Tillsammans är det alltså 
nära 1,4 miljoner barnomsorgsplatser 
– att jämföra med ovan nämnda knappt 
73 00 som är i offentlig regi.

Konsekvenserna blir förstås att barn-
omsorg inte är en offentlig politisk fråga, 
utan en ”privat” angelägenhet för fa-
miljen – för kvinnor! Att kvinnor sedan 
nekas abort, eller tvingas till konfron-
tation med abortmotståndare för att få 
abortera påverkar förstås både det of-

fentliga livet och arbetslivet, inte minst 
när barnomsorgssituationen är som den 
är. Den här typen av regler borde inte ha 
någonting att göra i ett land som erkän-
ner de mänskliga rättigheterna, rätten till 
våra kroppar och till våra liv. 

Om man ser att nästan all välfärd ligger 
i privata – ofta kyrkliga – institutioners 
händer, och funderar en stund på inte-
gration, så förstår man också en hel del 
om de ”integrationsproblem” som ofta 
diskuteras i Tyskland. Det är inte lång-
sökt att tänka sig att en invandrare lätt 
kan komma till slutsatsen att det tyska 
samhället snarare är privat än offentligt. 
Som nykomling, eller ”till och med” 
icke-kristen, blir det minst sagt svårt att 

kräva att få ta del i samhället på samma 
villkor.

Välfärden är en fråga för alla, oavsett 
resurser, kön eller religiös tillhörighet och 
måste därför vara en fråga för oss alla att 
ha insyn i och besluta över. I Sverige vill 
alliansen förtyska välfärden. Det vill vi 
inte se. 

anna ardin 
Broderskapsrörelsen – 

kristna socialdemokrater

angela meissner 
Avantgarde – 

unga S-kvinnor

Det är när jag för tjugonde gången på 
min tyska arbetsplats får frågan om vem 
som egentligen tar hand om min dotter 
när jag jobbar som jag faktiskt tappar 
tålamodet.
  – Was glaubst du?! Ihr Vater! fräser jag 
tillbaka.

Men kollegan förstår fortfarande inte 
och skakar på huvudet. Var det inte så att 
min man hade någon typ av kvalificerat 
jobb? Inte kunde han väl vara ledig då?

Nej, pappaledighet står inte högt i 
kurs i Tyskland. Ändå har mycket hänt 
på senaste tiden. Den 1 januari 2007 
infördes föräldraledighet enligt vad som 
envist kallas ”skandinavisk modell”. Den 
omfattar 14 månaders ledighet med 67 
procent av lönen. Två månader är reser-
verade för pappan, även om dessa i regel 
verkar tas ut samtidigt som mamman är 

hemma. För inte så länge sedan fanns det 
två alternativ: antingen började mam-
man jobba åtta veckor efter förlossningen 
och lämnade in bebisen på något av 
de få dagis som accepterar så små barn 
(marknaden är följaktligen översvämmad 
av moderiktiga mjölkpumpar med chica 
väskor till) � eller, vilket gällde för de mer 
välbeställda, så litade man till att part-
nern agerade försörjare, och mamman 
stannade hemma i minst tre år. Följden 
har blivit att Tyskland har bland Europas 
lägsta förvärvsfrekvens för kvinnor. För 
som Ursula von der Leyen, kristdemokra-
tisk familjeminister och hjärnan bakom 
den nya familjepolitiksreformen, nyligen 
sa i en debatt: ”Vem vill opereras av en 
kvinnlig hjärnkirurg som inte jobbat på 
tre år?”

Låg förvärvsfrekvens och låg nativi-

tet har alltså länge varit ett problem. 
Trots det krävdes det en kristdemo-
kratisk minister i koalitionsreger-
ingen mellan Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna för att bryta de po-
litiska låsningarna i frågan och leverera 
konkreta familjepolitiska reformer. Nästa 
steg är en massiv dagisutbyggnad. I dag 
finns det dagisplatser för endast åtta 
procent av noll- till treåringarna, men de 
regionala skillnaderna är stora. I västra 
Tyskland finns det dagisplatser för runt 
5 procent av småbarnen, medan siffran i 
”de nya bundesländerna” är runt 40 pro-
cent. Men det är också delvis den gamla 
östtyska barnomsorgen som ger dagis då-
ligt rykte; för många tyskar går tankarna 
till fabriksliknande förvaring och stora 
barngrupper. Till år 2013 har emellertid 
familjeministern lovat 500 000 nya da-

Rabenmutters och mjölkpumpar –
Tankar om Tysklands nya familjepolitik.
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gisplatser för barn under tre, vilket skulle 
innebära platser för 35 procent av barnen 
i åldersgruppen.  

Dagisutbyggnadsinitiativet kan låta 
okontroversiellt, men debattens vågor har 
gått höga om de eventuella trauman barn 
kan utsättas för av att inte vara hemma 
med mamma. Även den svenska debat-
tören Anna Wahlgren har hörts i tyska 
media, där hon intygar hur psykiskt stör-
da merparten av de svenska barnen blir av 
sin, i tysk mening, tidiga dagisdebut. Den 
katolska kyrkan instämmer, och det finns 

till och med ett begrepp för mödrar som 
jag, som återgår till jobbet innan barnet 
är i treårsåldern, ”Rabenmutter”, det vill 
säga korpmamma.

Effekterna av den nya familjepoliti-
ken återstår att se, men faktum är att 
Skandinaviens jämställdhet och höga na-
tivitet ofta framhålls som ett exempel 
på det samhälle som kan skapas med 
reformerna. Som en tysk sociolog nyligen 
bedyrade i TV: I Sverige kan man ta med 
sig ett spädbarn på en anställningsinter-
vju, och det uppfattas bara som positivt. 

(Nja. Riktigt i en sådan Bullerbyidyll 
lever vi kanske inte.)  

De nya reformerna är ett stort steg 
för Tyskland mot att lämna sitt rykte 
som konservatismens högborg bakom sig. 
För tyska kvinnor innebär det radikalt 
förbättrade möjligheter till yrkesliv och 
karriär. Som det anstår ett land med en av 
Europas få kvinnliga regeringschefer.

maja fjaestad
gshf
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”Att vara vänster är inne igen” – 
intervju med Franziska Drohsel

Franziska Drohsel är ordförande för 
tyska ungsocialisterna Jusos, som har 
dubbelfunktionen att dels vara SPD:
s ungdomsförbund och dels organisera 
socialistiska ungdomar som inte är med i 
SPD. Drohsel är 28 år gammal, kommer 
från Berlin och är utbildad jurist. Hon är 
– vilket framgår i intervjun – en utpräg-
lad intellektuell och tillhör vänstern inom 
SPD. Jusos har en livlig idépolitisk debatt 
och i år har en antologi som heter Vad är 
vänster i dag? (Was ist heute links?) getts 
ut med Drohsel som redaktör. Jusos kon-
gress 2009 gick under rubriken ”vänster-
vändning 09”, och denna intervju med 
Drohsel från spw Zeitschrift für socialis-
tische Politik und Wirtschaft (Tidskrift för 
socialistisk politik och ekonomi) fokuserar 
på den idépolitiska debatten och återupp-
finnandet av socialdemokratin som pro-
gressiv, strukturreformistisk kraft. Den 
utgår från ett principprogram i form av 
ett tespapper med 63 teser, som Jusos 
antog år 2008 och som har titeln För en 
framtidens vänster.

spw: I Jusos äger återigen en teoride-
batt rum. Vad var utgångspunkten för 
er diskussion och vilka är de teoretiska 
referensramarna?

Franziska Drohsel: I slutet av 90-talet 
dominerade den nyliberala tidsandan. 
Vänstern var i minoritet i samhället och 
var tvungen att försvara sig. Det har 
ändrat sig, inte minst eftersom resultatet 
av en nyliberal tid, den starkare sociala 
skiktningen, är synligt överallt. Att vara 
vänster är inne igen. Det märker vi unga 
särskilt och naturligtvis också i förbun-
det. Men det är oklart vad ”vänster” i 
dag betyder. Vi i Jusos har publicerat ett 
”tespapper” för att bortom dagspolitiken 
föra debatten om vad som utgör vänster-

politik. Målet måste vara att oberoende 
av tidsandan förankra det teoretiska kun-
nandet och de teoretiska redskapen för 
samhällsanalys i förbundet och därige-
nom lägga grunderna för vår politiska 
praxis. 
   Referensramarna är för oss i första 
hand tidigare Jusos-generationers diskus-
sioner, eftersom svårigheterna med att 
organisera vänstern i SPD inte är nya. 
Därtill är de marxistiska kategorierna på 
grund av deras aktualitet oumbärliga. De 
senaste åren har spännande diskussioner 
förts inom vänstern. Några för oss vik-
tiga diskussioner som förts är statskritisk 
teori samt diskussionen om faran med 
den förkortade kapitalismkritiken som 
transportör av reaktionärt ressentiment. 
[Drohsel syftar här på högerpopulism 
som utnyttjar arbetslöshet etc i retoriken, 
övers. anm.]

Spw: Ni belyser också tidigare Jusos-
generationers roll kritiskt. Vad tar ni i 
er debatt med er som arv och impulser 
från detta?

Franziska Drohsel: Vi har mot bak-
grunden av vår egen historia försökt 
utarbeta var vi står i dag. En del saker har 
förändrats de senaste åren och på grund 
av detta måste vi skissera om vår politiska 
analys och strategi. Utan tidigare Jusos-
generationers erfarenheter vore en sådan 
debatt knappt tänkbar och väldigt svår. 
Vi är SPD:s ungdomsorganisation och 
samtidigt ett självständigt vänsterinrik-
tat ungdomsförbund. Som en del av 
partivänstern vill vi använda vår frihet 
inom organisationen, och samtidigt som 
en utomparlamentarisk aktör för orga-
nisering stödja en samhällelig vänster. 
Denna multifunktion, dubbelstrategin, 
är ett av de viktigaste arven från tidigare 

Jusos-organisationer. Som arv ser vi också 
analysens centralitet som utgångspunkt 
för politiskt handlande. Och också när 
vi inte använder begreppet ”systemöver-
vinnande reformer”, så har frågan om 
huruvida det kan finnas reformansatser 
som går bortom det existerande, spelat 
en roll. Ingen hjälps när förhoppningar 
väcks genom felaktiga eller ”förkortade” 
grundantaganden. Varken det kommu-
nalt drivna badhuset eller det ockuperade 
huset med ett folkkök undergräver detta 
systems strukturer. De är däremot varför 
det trots begränsningen lönar sig att 
kämpa: förnuftets räddningsringar i havet 
av oförnuft.

Spw: Vad karaktäriserar dagens kapita-
listiska system?

Franziska Drohsel: För det första utmär-
ker sig kapitalismen som ett system som 
i sin totalitet verkar på alla livets områ-
den och människornas sociala relationer. 
Den moraliska upprördheten över ensta-
ka ”elaka gräshoppor” [”Heuschrecken” 
– i tyskan en metafor för rovkapitalister, 
övers. anm.] hjälper inte, tvärtom: i då-
liga fall leder den till förenklingar och blir 
därmed falsk, och i värsta fall leder den 
till antisemitism och blir därmed något 
att bekämpa. I dag har vi enligt vår ana-
lys särskilt tre utvecklingar som vi måste 
tampas med. För det första: globalise-
ringen och med den nödvändigheten av 
en äkta internationalisering av politiken. 
För det andra: prekariseringen av arbetet 
och därmed kampen sida vid sida med 
facken för en ny reglering av arbetslivet. 
För det tredje de tilltagande sociala klyf-
torna som gör ett omfattande deltagande 
av hela samhället – utbildning, kultur, 
rikedom, politik – nödvändigt. 

intervju
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Spw: Hur uppskattar ni de samtida 
samhälleliga maktförhållandena? Vilka 
möjligheter ser ni för socialdemokratin 
att samla en samhällelig majoritet för 
de mål som formulerats i partipro-
grammet från Hamburg år 2007?

Franziska Drohsel: Kraftförhållandena 
är utifrån hela vänsterns tillstånd inte de 
bästa. Men tidsandan har förändrats och 
därför är pessimism ogrundad. Allt fler 
människor vill ha en progressiv politik. 
Socialdemokratin måste göra tydligt, vad 
det konkret betyder, och måste trovärdigt 
stå för det. Då är jag säker på att vi åter 

kan vinna en majoritet.

Spw: Vad betyder ”dubbelstrategin” 
för er i dag? Varför är det fortfarande 
meningsfullt att vara aktiv i socialde-
mokratin?

Franziska Drohsel: Dubbelstrategin 
innebär att inte avstå från den grundläg-
gande kritikens och visionens frihet utan 
att även sysselsätta sig med realpolitiska 
frågor för här och nu. Den innebär utöver 
det att utöva politiskt tryck i partipoli-
tiken och i de sociala rörelserna och att 
sätta de två områdena i kontakt med 

varandra. Och om SPD: utan SPD skulle 
det inte finnas någon progressiv politik i 
detta land. Därför kämpar vi som ungso-
cialister i detta parti.

Spw: Det överraskade mig i tespappret 
att begreppet ”välfärdsstat” bara före-
kommer en gång. På ett annat ställe 
talas om socialförsäkringar och arbets-
försäkring, men utan att det relateras 
till det existerande socialförsäkrings-
systemet.

Franziska Drohsel: Socialförsäkringarna 
och arbetslöshetsförsäkringen är för oss 
två projekt som vi förhåller oss positivt 
till och därför bör finnas i pappret. För 
frågan om hur de konkret kunde se ut 
är tespappret fel sammanhang. Vi för i 
övrigt gärna debatten på andra ställen.
Spw: I de ”53 teserna för en mo-
dern socialism”, som kom i slutet av 
1980-talet och var ett av de sista stora 
teoretiska utkasten från Jusos, disku-
terades väldigt mycket utvecklingen 
av produktivkrafterna, dess chanser 
och risker, och framför allt – under 
rubriken ”staten som pionjär” – nöd-
vändigheten att omskapa dem. Vilken 
relevans tillskriver ni utvecklingen av 
produktivkrafterna? Vad betyder staten 
här för er?

Franziska Drohsel: Naturligtvis är ut-
vecklingen av produktivkrafterna bestäm-
mande och vi anser också att politiken ska 
utverka inflytande på den. Där är förstås 
staten som aktör avgörande. Genom sta-
ten kan man kämpa för sociala framsteg, 
och staten säkrar samtidigt kapitalismens 
funktionalitet. ”Staten” är alltså inte per 
se bra, utan en terräng för konflikter.

Spw: Jusos ser sig som ett ”socialistiskt, 
feministiskt och internationalistiskt” 
förbund. Vad innebär detta?

Franziska Drohsel: Att vara socialist 
innebär att kämpa för övervinnandet av 
kapitalismen och för den demokratiska 
socialismen. Feminist innebär antagandet 
att vi lever i ett patriarkat som vi vill 
lämna bakom oss och att vi därför bedri-
ver feministisk politik. Internationalism 
låter sig beskrivas med påståendet att 
”Gränserna löper inte mellan folken, utan 
mellan ovan och nedan”.

Franziska Drohsel, ordförande för Jusos. Bild från politicyear.wordpress.com
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Spw: I dessa teser bekräftas att Jusos 
förespråkar integrationen av de eu-
ropeiska staterna? Vad har ni för vi-
sion för den europeiska integrationen? 
Vilka politiska roller tillhör den euro-
peiska unionen?

Franziska Drohsel: Först och främst är 
Europa för oss ett fredsprojekt, i vilket 
stater som tidigare legat i krig med var-
andra har slutit sig samman. I dag är det 
en ekonomisk union och därför måste vi 
kämpa för Europas sociala dimension. 
Vidare vill vi inte ha någon Fästning 
Europa, utan en människovärdig flyk-
tingpolitik.

Spw: Ni betonar väldigt starkt kam-
pen mot högerextremism och antise-
mitism.
Franziska Drohsel: Med tanke på att 
det i delar av detta land finns No-Go-
områden där nynazister jagar människor 
och tar livet av folk, att i detta land det 
inte kan existera ett judiskt dagis utan 
polisskydd, att rasistisk propaganda bre-
der ut sig in i den politiska mitten och 
att nationalism senast vid fotbolls-EM i 

Dresden ledde till angrepp på turkiska 
snabbmatskök kan jag om vår betoning 
bara säga: den är fullt befogad.

Spw: Den sista tesen handlar om för-
hållandet mellan kollektiv och individ. 
Om ”att vara socialist innebär … att 
anta en outsiderroll i samhället”, låter 
det inte särskilt optimistiskt, utan sna-
rare väldigt defensivt.

Franziska Drohsel: Seriös politik be-
höver till att börja med en skoningslös 
analys. Allt annat leder till besvikelser 
och frustration. Det är i dag så att man 
som ung socialist i skolan, på arbetsplat-
sen eller vid universitetet befinner sig i 
en outsiderroll. Det är erfarenheter som 
kamraterna i förbundet gör. Att förneka 
eller försköna det är fel tillvägagångs-
sätt. Man måste ärligt tala om det för att 
kunna utveckla kollektiva responser. På 
denna bas kan man optimistiskt och utan 
felaktiga antaganden om förutsättning-
arna se framtiden an.

Spw: Vad händer vidare med tespapp-
ret? 
Franziska Drohsel: Vi har fört diskus-

sionen i förbundet och efter en bred de-
batt antagit teserna på kongressen med en 
stor majoritet. I början av februari har vi 
en stor kongress i Berlin, Vänstervändning 
09, där vi ska gå ut med våra positioner 
och kämpa för dem.

Spw: Kära Franziska, många tack för 
samtalet.

översättning 
erik bengtsson

Intervjun är tidigare 
publicerad i 
Argumente 3 2008 
och spw 5 2008. 

http://www.spw.
on.spirito.de/data/
drohsel.pdf?pid=39

intervju

När det dåvarande svenska socialde-
mokratiska ungdomsförbundet SDUF:
s tidning ”Fram” började ges ut 1903 
pryddes tidningshuvudet av en stor bild 
på Ferdinand Lassalle. Det råder ingen 
tvekan om att Ferdinand Lassalle (1825-
1864) under lång tid var den främste 
förebilden för svensk arbetarrörelse. 

”Bland ledarna af den stora arbeta-
rerörelse, som sedan några årtionden 
upprört alla europeiska länder, intager 
Ferdinand Lassalle, utan gensägelse det 
främsta rummet (...) Lassalles sista agita-

tionsresa 1864 liknade ett triumftåg. Han 
hade nått en popularitet bland arbetarna 
såsom inga före eller efter honom”, står 
det i förordet till den broschyr av Lassalle 
(Arbetareståndet och vår tid) som SAP 
gav ut 1906. Lassalles betydelse erkändes 
även utanför arbetarrörelsens kretsar. I 
Nordisk Familjebok från 1911 presenteras 
Ferdinand Lassalle i en sex spalter lång ar-
tikel. Karl Marx har fått en och en halv.

Ferdinand Lassalle föddes 1825 i den 
preussiska staden Breslau (som nu heter 
Wroclaw och hör till Polen). Liksom Karl 

Marx var han tysk av judisk börd. När 
Allgemeiner deutscher Arbeiterverein 
(”Allmänna tyska arbetarföreningen”) 
grundades 1863 blev Lassalle dess le-
dare. Han dog 1864 efter att ha blivit 
dödligt sårad i en duell, orsakad av ett 
svart”sjukedrama.

Ferdinand Lassalle var inte så mycket 
teoretiker som praktiker och agitator. 
Sina politiska idéer lade han ofta fram i 
tal och småskrifter. I Arbetareståndet och 
vår tid lägger han fram en historiema-
terialistisk teori som liknar den marx-

Ferdinand Lassalle och Sverige som det goda Tyskland.
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istiska: bourgeoisien har revolutionerat 
produktionen och tagit makten från feo-
daladeln. Men nu har en ny motsättning 
kommit i dagen, den mellan bourgeoisie 
och arbetare, och tiden är mogen för ett 
nytt samhällssystem. Nu har ”produktio-
nen själf genom sin ständiga successiva 
fullkomning frambragt produktionsme-
del, som nödvändigtvis måste spränga 
de bestående förhållandena, och hvilka 
produktionsmedel och produktionssätt 

icke kunna finna någon plats och något 
rum till utveckling under de gamla för-
hållandena”.

Ferdinand Lassalle lanserade teorin 
om ”den järnhårda lönelagen” (ehernes 
Lohngesetz), en teori som ofta felaktigt 
tillskrivs Karl Marx, men som Marx i 
själva verket kritiserade våldsamt. Lassalle 
menade att det under en kapitalistisk 
produktionsordning inte var någon idé 
att kämpa för höjda löner, eftersom ar-
betslönen alltid kommer att pressas ner 
till existensminimum. Det enda sättet att 
bryta arbetarnas fattigdom var att med 
statens hjälp organisera kooperativa pro-
duktionsföreningar. 

Den tyska socialdemokratin splittrades 
efter Lassalles död men återförenades 
1875. Det nya enade partiet antog då 
ett partiprogram (det så kallade Gotha-
programmet) som i stort sett byggde på 
Lassalles idéer. Gotha-programmet låg till 
grund för de skandinaviska socialdemo-

kraternas första partiprogram.
Karl Marx upprördes av program-

met och skrev en motskrift – Kritik 
av Gothaprogrammet – som dock inte 
publicerades förrän 1891. De flesta av 
felen i programmet skyller Karl Marx på 
Lassalle. Marx kritiserade också den per-
sonkult som Lassalle byggde upp kring 
sig själv.

Den stora skillnaden mellan Lassalle 
och Marx finns i synen på staten. Karl 

Marx och Friedrich Engels menade att 
staten alltid var en klasstat, i det bor-
gerliga samhället alltså en borgerlig klas-
stat, och därför måste krossas/avskaffas 
(oavsett om detta skulle ske på fredlig 
väg eller ej). Ferdinand Lassalle ansåg 
att arbetarnas mål kunde förverkligas 
inom ramen för den monarkiska staten 
Preussen. Medan bourgeoisien ville ha 
en svag stat tjänade arbetarna, enligt 
Lassalle, på en stark offentlig makt.

För Lassalle var den liberala borgerlig-
heten huvudmotståndare. För Marx var 
bourgeoisien arbetarklassens allierad så 
länge bourgeoisien var revolutionär, det 
vill säga innan den borgerliga revolutio-
nen hade segrat. Långt efter Lassalles död 
kom man att hitta den hemliga brevväx-
lingen mellan honom och den preussiske 
förbundskanslern Otto von Bismarck. 
Lassalle hade erbjudit Bismarck sina 
tjänster: om arbetarna fick rösträtt och 
vissa reformer skulle han se till att arbe-

tarrörelsen stödde den preussiska staten, 
mot liberalerna.

Det finns en stor skillnad mellan 
Lassalle och den tidiga utopiska socia-
lismen (den som Marx och Engels gjor-
de upp med i Kommunistiska manifestet 
1848. Ferdinand Lassalle kan heller inte 
räknas till de så kallade revisionisterna 
med exempelvis Eduard Bernstein (1850-
1932), som anses ha haft ett stort infly-
tande på socialdemokratin genom att 

”revidera” marxismen. 
Ferdinand Lassalle var 
varken före eller efter 
Marx, han var Marx 
samtida. Men till skill-
nad från Karl Marx 
lyckades Ferdinand 
Lassalle få ett stort 
genomslag för sina 
idéer redan under sin 
levnad.

Idag har däremot 
Lassalle till stor del 
försvunnit ur historie-
skrivningen. Det bety-
der inte nödvändigtvis 
att hans inflytande har 
försvunnit. Ferdinand 
Lassalle ville inte stör-
ta den borgerliga sta-
ten. Istället ville han 
förverkliga ”den fria 
folkstaten”. Med hjälp 

av allmän rösträtt skulle ett nytt samhälle 
byggas, där arbetarna inte tog över, men 
tog plats, och samarbetade med staten. 
Kooperativa föreningar skulle vara en 
motvikt till kapitalismen.

Den tyska arbetarrörelsen dog redan 
med första världskriget. Och i och med 
andra världskriget blev Tyskland symbo-
len för nazism och rasism. Det ”andra”, 
det goda Tyskland, arbetarrörelsens, upp-
lysningens, framstegens Tyskland var för 
alltid slaget i spillror. Men i Sverige, där 
folkstaten kom att kallas folkhem, levde 
den kvar. Det samhälle som byggdes upp 
under 1930-talet är idéhistoriskt sett en 
produkt av den tidiga tyska arbetarrö-
relsen. Att detta folkhemsprojekt är satt 
under successiv avveckling sedan slutet av 
1980-talet är en annan sak.

kalle holmqvist
lssk
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Otto Wels
Vi befinner oss i Berlin den 23 mars 
1933, ungefär två månader efter Hitlers 
maktövertagande och en månad efter 
riksdagsbranden, och läget är spänt i 
den tyska riksdagen. De socialdemo-
kratiska parlamentsledamöter som inte 
har blivit hindrade av nazisterna från 
att delta i omröstningen om den så 
kallade Ermächtigungsgesetz lyssnar på 
Otto Wels (1873-1939), partiordföran-
de för SPD (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands).

Trots att de flesta redan visste att de 
borgerliga partier som fanns kvar i riks-
dagen, Zentrum (Centrum) och DNVP, 
skulle rösta för förslaget under trycket 
från nazisternas SA och SS, har socialde-
mokraterna blivit omringade av väpnade 
SA-män. Före debatten mellan Otto Wels 
och ”der Führer” fick den socialdemokra-
tiska fraktionen rådet av Centrumpartiets 
Josef Joost: ”Säg ja till det nya lagen eller 
lämna landet så snabbt som möjligt! Ni 
ser att ni är i livsfara!” Socialdemokraterna 
har emellertid bestämt sig för att motstå 
trycket och kämpa för det demokra-
tiska systemet i Weimarrepubliken, trots 
att många socialdemokrater med judisk 
bakgrund samtidigt redan är på väg till 
Himmlers första koncentrationsläger i 
Dachau nära München

Koncentrerad och utan ångest skildrar 
nu Wels situationen för oppositionen i 
Tyskland och varnar för konsekvenserna 
av Hitlers Gesetz zur Behebung der Not 
von Volk und Reich. ”Frihet och liv kan 
man ta ifrån oss, men inte äran!” utro-
par han. Adolf Hitler verkar nervös och 
klottrar några ord på ett litet papper. Som 
alltid i en politisk debatt har Hitler inget 
färdigt tal utan konstruerar det samti-
digt som opponenten talar. När Wels 
är färdig rusar han till talarstolen och 
börjar sitt tal, och den tyska demokratin 
går under i nazisternas monotona jubel. 
Med den nya ”Ermächtigungsgesetz” 
har Hitler fått total kontroll. Mindre 
än fyra månader senare blir NSDAP 

(Nationalsozialistische Arbeiterpartei) det 
enda tillåtna partiet i det tyska riket.

Willy Brandt
36 år efter Otto Wels historiska tal i 
riksdagen kom Socialdemokraterna till 

Två män, ett parti – Otto Wels och Willy Brandt.
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makten i ett demokratiskt land, där det 
som hände 1933 knappast kan ske igen 
på grund av en stabil och fredlig grundlag 
(Grundgesetz) som skapades 1949. Den 
nya förbundskanslern hette Willy Brandt 
(1913-1992). 

Brandt var aktiv journalist redan 
före andra världskriget. Efter Hitlers 
maktövertagande och förbjudandet av 
SAPD (Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands) emigrerade han till Oslo 
för att kunna organisera den underjor-
diska rörelsen därifrån. När nazisterna 
ockuperade Norge greps Brandt, men 
han bar norska uniform och undgick 
därigenom att avslöjas. Han lyckades 
flytta till Stockholm och där fortsätta 

sin journalistiska aktivitet till slutet av 
kriget.

Tillbaka i Tyskland efter krigets slut 
blev han borgmästare i stadsstaten Berlin 
där muren mellan öst och väst byggdes 
1961 på befallning av den östtyska re-
geringen. Två år senare mottog Brandt 
den amerikaniska presidenten John F. 
Kennedy som i sin historiska mening 
”Ich bin ein Berliner” visade solidaritet 
med befolkningen i Västberlin. Efter 
förbundsdagsvalet 1969 i Västtyskland 
blev Willy Brandt den första socialde-
mokratiske förbundskanslern efter andra 
världskriget och bildade koalition med li-
beralerna. Inom de följande åren föränd-
rades det diplomatiska umgänget med 

DDR fundamentalt. Tvärtemot den före 
detta kristdemokratiske förbundskanslern 
Konrad Adenauers Hallsteindoktrinen, 
vars syfte var att isolera Östtyskland, 
erkände man nu landets suveränitet och 
Oder-Neisse-linjen. Av stort symboliskt 
värde i försoningsprocessen med Polen 
var när Willy Brandt 1970 föll på knä 
framför Ghettomonumentet i Warszawa. 
För sin framgångsrika avspänningspolitik 
mellan öst och väst fick Willy Brandt 1971 
Nobels fredspris. En skulptur av Willy 
Brandt har rests i Willy Brandts park som 
ligger i närheten av Hammarbyhöjdens 
tunnelbanestation.

finn henseleit
ssk

När man ser den beryktade DDR-bilen 
”Trabant” för första gången kan man inte 
sluta att småle. Man förstår att någonting 
var fel! Jag är på besök i Dresden – en 
medelstor stad i östra Tyskland, ungefär 
två timmars bilfärd från Berlin – ett par 
dagar kring jul. Det regnar mest hela 
tiden och jag tjatar om att jag vill gå 
på museer. Jag frågar min tyska vän om 
Trabanten gick sönder ofta. Och visst 
gjorde den det. Man fick ha med sig ett 
eget litet reparationskitt vart man än 
skulle. Min kompis (vars farbror är gift 
med förbundskanslern Angela Merkel) 
är i min ålder. För honom är det inte 
lika känsligt att prata om DDR som det 
är för hans äldre bröder eller hans pappa 
och mamma. 

Största DDR-museet i Tyskland

Denna gång åker vi bland annat till 
det största museet om DDR, som visar 
cirka fyrtiotusen objekt.  En annan värld 
breder ut sig, skrikande 1970-talsplast. 
Jag blir snabbt uppe i varv – så mycket 
saker detta privata museum har. Blodet 
cirkulerar snabbare! Enstaka fotografier 
på väggar från tiden visar att DDR var 
väldigt grått (färg var knappast priorite-

rat). Östra Tyskland har i dag stänk kvar 
av gråheten; historien ligger som en blöt 
filt över städerna.

En bild jag aldrig glömmer är på en 
arbetare som håller ett plakat med titeln 
”Nu är det nog, inte mer”. En annan 
bild är på ett vykort, där det står ”Allting 
var inte dåligt”, vilket syftar på att DDR 
hade sina ljusa sidor. Vilka är jag inte 
kompetent att uttala mig om. Säkert 
hade alla arbete, men hur vad det med 
yttrandefriheten?

Muren och politik

Muren föll och ett instängt folk i den 
så kallade Demokratiska republiken fick 
äntligen säga vad det hade velat säga 
under en längre tid: Det här systemet 
suger! För mig som socialist måste jag 
påpeka att jag anser att man skall refor-
mera samhället försiktigt, inte köra över 
folk. För oss svenskar, politiskt aktiva 
i det Socialdemokratiska arbetarpartiet, 
S-studenter eller SSU är detta självklart! 
Men för många andra i världen är det 
inte alls självklart! Visst, någon kör säkert 
med den gamla valsen att alla hade arbete 
under DDR och att folk var jämlika (om 
man inte var i partieliten, som partiord-

förande Honecker, som sägs ha haft flera 
västbilar och som efter sammanbrottet 
tvingades att fly till Chile). Detsamma 
gäller yttrandefriheten.

Samma sak med DDR som med Kuba. 
Visst, Kuba har bra saker som fri sjukvård 
och bra utbildning. Men försök dock 
inte att utmana partiet. Följderna blir 
långvariga...

Min kompis familj är inte politiskt ak-
tiva, även om politik väcker känslor. De 
är dock mycket glada att slippa tvångs-
tröjan DDR; bortom vad färgglad plast 
innebar.

Att kanslern Merkel talar flytande ryska 
är ingen tillfällighet. Skulle man klättra 
någonstans i DDR var detta antagligen 
nödvändigt. Jag tror dessutom att det inte 
är en tillfällighet att hon till slut blev den 
första kvinnliga kanslern. Det handlar 
som alltid om blod, svett och tårar. Samt 
att aldrig behöva uppleva ett odemokra-
tiskt styrelseskick igen. I detta fall med 
socialism som idé. Hur socialistiskt var 
DDR? Socialism måste komma nedifrån 
och upp, inte tvärtom!

johan nyström
ssk

”Allting var inte dåligt!” Om DDR.
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Under de senaste trettio åren så har 
nyliberalismen varit stark i politiken, 
och framför allt i den ekonomiska po-
litiken. Hur har den nyliberala fasen 
gestaltat sig i Tyskland? Vad är specifikt 
för nyliberalismen i Tyskland?

Allmänt kan man kanske säga att i jäm-
förelse med andra europeiska länder 
så är den stora skillnaden att Tyskland 
under perioden har genomgått en över-
gång från statssocialism, i halva landet. 
När Thatcherism etc var stark i övriga 
Europa, så var Tyskland sysselsatt med die 
Wende, att övergå från statssocialismen. 
Fram till valet 1997 var nyliberalismen 
inte förankrad i befolkningen, men med 
Schröder och den rödgröna regeringen 
blev neoliberalismen ett hegemoniskt 
projekt, som en ”catch up-nyliberalism”. 
Agenda 2010 och Hartz IV var det verk-
liga klippet med facken, då sa de ”detta 
är inte socialdemokrati”. Agenda 2010 
var en central del för workfareprojektet, 
och går längre än vad Kohl gjorde. En 
av den rödgröna regeringens paroller var 
”Tyskland är ingen hängmatta”! Fram 
till 97-98 fanns det ett klart rödgrönt 
alternativ och förväntningar på det. När 
alternativet blev regering så hade kapita-
lismen förändrats, och reformerna beror 
snarare på ekonomins förändringar än 
på att Schröderregeringen var elak eller 
dålig.

Men ett missnöje uppstod med 
Schröderregeringens politik. Ett viktigt 
uttryck var ”måndagsdemonstrationerna” 
som började i Östtyskland hösten år 
2004 och också var också starka i Berlin. 
Där samlades underklass och medelklass 
och demonstrerade mot socialpolitiken 
och Agenda 2010 och Hartz IV. Där bör-
jade vänsterns framgångar i valen – PDS 
[det postkommunistiska vänsterpartiet] 
i öst och WASG (Valalternativet för so-
cial rättvisa, ett nytt vänsterparti) i väst. 
Måndagsdemonstrationerna var ingen 
produkt av fack eller sociala rörelser, utan 

i någon mån spontana uttryck för miss-
nöje och upprorsanda. Vänsterpartiet 
PDS steg in också, men demonstratio-
nerna var decentraliserade och utveckla-
des underifrån. 

Om idedebatten i Tyskland. Hur fung-
erar det att som Rosa Luxemburg 
Stiftung arbeta med ”politisk bild-
ning”?

Det är att ordna seminarier, skriva böck-
er, ordna kurser, ordna material. Inom 
RLS är självuppfattningen delad: vissa 
säger att vi är en tankesmedja, andra inte. 
RLS fungerar delvis som en tankesmedja, 
som inspiration för debatter och för en 
viss politisk miljö. Men i jämförelse med 
andra tankesmedjor är RLS mycket liten 
och inte särskilt inflytelserik; snarare ett 
nätverk, och en infrastruktur för vänster-
aktörer och konsumenter av vänsterns 
bildningsutbud. Man måste säga att ge-
nomslaget i media inte är särskilt stort. 
”Initiativ för en ny social marknadseko-
nomi”, bildad av professor Hans Werner 
Sinn, är en nyliberal thinktank som är 
mycket inflytelserik; även Bertelsmann är 
en viktig ideproducent åt det borgerliga 
hållet.

För oss partianknutna stiftelser funge-
rar pengatilldelningen utifrån hur många 
platser partiet har i Bundestagen. Ett 
intressant projekt bland stiftelserna är De 
Grönas Heinrich Böll Stiftungs ”green 
new deal”-projekt; de är framgångsrika 
och det är relevant att sammankoppla 
det gröna perspektivet med krisanaly-
sen. Det finns en tendens i De Gröna 
att tala om en ”grön kapitalism” och 
om kapitalismens gränser, och diskutera 
uteslutning, sociala och ekologiska pro-
blem, och maktfrågor i kapitalismen. 
Konceptet ”green new deal” hämtar de 
från Storbritannien, från thinktanks som 
står Labour nära.

Författaren Ulrich Brand forskar om 
sociala rörelser och gröna rörelser och 

i sin senaste bok förenar han det gröna 
med kapitalismkritik på ett bra sätt. En 
mycket intressant tidskrift för detta är 
Analyse & Kritik från Hamburg, som 
också den förenar grön kritik med kapi-
talismkritik.

Hur spelas systemdebatten i politiken 
ut idag, i finanskrisen?

I finanskrisen idag går CDU tillsynes 
förbi Die Linke vänsterifrån. SPD  har 
i opinionen förlorat många väljare till 
Die Linke och [nyliberala] FDP, de par-
tier som starkast kritiserar regeringens 
politik, men från olika perspektiv. SPD 
och CDU framställer sig som ”kris-ma-
nagers”. Diskussionen om Hartz IV och 
Agenda 2010 pågår inte idag; vad som 
diskuteras idag är Opels kris och finans-
krisen. SPD uppfattas knappast som par-
tiet för småfolket och bidragstagare, utan 
som ett regeringsparti som samlar röster 
och samarbetar med CDU. SPD tar en 
moralistisk hållning till krisen, kritiserar 
den ”elaka” kapitalismen, men det gör 
alla partier…

Die Linke i parlamentet är ingen an-
tikapitalistisk kraft utan snarare ett pro-
gram för ”tillbaka till keynesianismen”: 
bättre socialpolitik etc. Intressant nog 
har de inte fått större opinionsstöd under 
krisen; jag menar att det beror på att de 
inte har någon självständig ekonomisk 
politik bortom (konjunkturpolitiska) in-
vesteringsprogram.

Utanför parlamentet sker en system-
kritisk diskussion i de sociala rörelserna. 
Attac ”försvann” aldrig ur debatten i 
Tyskland, utna har fått fäste som en 
rörelse för att framskaffa en så stor so-
cial rättvisa inom kapitalismen som är 
möjligt.  Deras slogan ”en annan värld är 
möjlig” har slagit igenom i Tyskland.

erik bengtsson 
gshf 

Intervju med Anne Steckner.

Statsvetare från vänsterpartiet Die Linkes tankesmedja/stiftelse Rosa Luxemburg Stiftung i Berlin pra-
tar med Libertas om det politiska läget i Tyskland, idédebatt och tysk politik i den ekonomiska krisen.

intervju
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Många tror att kapitalismen 
har problem. Karl Marx visste 
att kapitalismen är problemet. 
Anne Steckner och Sabine Nuss 
från Rosa Luxemburg Stiftung 
skriver om Marx huvudverk och 
om en ny rörelse som tar till sig 
det.

På omslaget till det senaste numret av 
Manager-Magazin kikar mellan två breda 
pelarsocklar en gigantisk gräsgrön gräs-
hoppa (*) slugt fram runt hörnet. Vad 
säger det oss? Kapitalisternas tidning le-
vererar svaret: giriga koncernledare, hän-
synslösa topp-managers och inkompeten-
ta bankirer är skyldiga till en världsom-
spännande förtroendeförlust för mark-
nadsekonomins välsignelser. Finanskrisen 
är resultatet av ”höggradigt anvarslösa” 
mäklare och agenturer. ”Förstör super-
kapitalismen till slut sig själv?” frågar 
chefredaktören. Kapitalet oroar sig för 
kapitalismens väl och ve. 

Kapitalismen sysselsatte Karl Marx hela 
livet. Den nuvarande krisen i USA, med 
fatala konsekvenser som global finans-
kris, hade varken överraskat eller förargat 
Marx. Att kapitalismen som en historiskt 
specifik form genom sin inre logik – pro-
fitmaximering och konkurrens – tvångs-
mässigt och föga överraskande framkallar 
krismoment och omvandlar samhällets 
tillstånd, skulle kunna ses som gammal 
skåpmat och inte längre något irriterande 
för studenter av nationalekonomi. Men 
dessa blir genom allt abstraktare modeller 
itutade just motsatsen: ”ekonomin” är ett 
system som tenderar till jämvikt, och som 
man bara måste lämna i fred för att nå de 
önskade effekterna – välstånd, tillväxt och 
sysselsättning. Fattigdom, massarbetslös-
het och ständigt vidgade klyftor mellan 
fattiga och rika ställer den förhärskande 

(neoklassiska) teorin inför problem med 
förklaringarna. Dess modeller blir där-
för ständigt vidgade, kompletterade och 
korrigerade, och belönas visserligen med 
Nobelpris – men inte med framgång. 
Omväxlande tar man som förklaringar 
till för mycket stat, avsaknanden av fung-
erande institutioner, för höga löner eller 
dålig management av enskilda chefer. 
Men allt som allt gäller credot att ”mark-
nadskrafternas fria spel” ännu inte fått 
tillräckligt mycket spelrum. Och det med 
de åberopade fenomenen medföljande 
vardagliga våldet och den fortskridande 
avdemokratiseringen framstår för dem 
som ett antropologiskt problem: så är den 
nyttomaximerande människan. Den neo-
klassiska teorins förklaringsmodeller har 
sina rötter i den politiska ekonomin, som 
var den förhärskande ekonomiska teorin 
under 1800-talet och med vilkas teore-
tiska tillkortakommanden redan Marx 
kämpade. Han visste alltför väl att män-
niskan inte av naturen är just ”så” eller 
”så”, utan att ”ensemblen av samhälleliga 
förhållanden” måste beaktas. Och att i 

ett kapitalistiskt samhälle föreställer ”de 
ekonomiska förhållandenas tysta tvång” 
människorna med handlingsstrukturer i 
vilka det är rakt igenom rationellt att vara 
”ansvarslös”, ”osolidarisk” och ”girig”. 
Marx tecknade inte heller kapitalisterna 
på något sätt i ett rosigt ljus. Men enligt 
honom handlade det ”bara om personer 
såtillvida att de personifierar ekonomis-
ka kategorier”. Hade redaktörerna för 
Manager-Magazin läst Marx huvudverk 
Kapitalet så hade de vetat att de av dem 
förkastade ”excesserna bland tyska che-
fer” bara är det konsekventa uttrycket av 
en handlingsrationalitet som beror på att 
egendomslösa människor måste arbeta 
för andra – för att av kapital göra mer 
kapital.

Efter Östblockets sammanbrott med 
det högljutt proklamerade ”historiens 
slut” blev också Marx undanstoppad på 
avdelningen för dammiga teorier. Med 
detta försvann inte bara den av parti-
diktaturen legitimerande läsningen, utan 
också de mindre inflytelserika kritikerna 
av detta läsesätt. Genom den Marx-renäs-

Varför läsa Kapitalet?

Rosa Luxemburg. 
Bild från Wikipedia commons

Karl Marx. 
Bild från Wikipedia commons
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sans som man kan se i dag får den ”nya 
Marx-läsningen” långsamt åter medvind 
och tjänar för aktuella, samhällskritiska 
analyser en viktig teoretisk ansats. Denna 
nya Marx-läsning utmärker sig genom att 
den förhåller sig kritiskt till tidigare läsar-
ter och deras politiska implikationer. De 
kan därför gå till den aktuella forskning 
som sysselsätter sig med Marx efterläm-
nade skrifter på ett kritiskt sätt.

Marx huvudverks bedrift är i dag aktu-
ellare än någonsin och vida erkänd: den 
är inte en manual för hur man kommer 
ur finanskrisen, eller en färdig teori för 
kommunismen, utan hans kritik av den 
politiska ekonomin grundade en samhäll-
steoretisk analys som förklarar kapitalis-
men och på vilka grundvalar denna står, 
ekonomiskt och ideologiskt. Den som 
söker förklaringar för 1960-talets ”eko-
nomiska under” kommer att hitta delar 
till förklaringen i Marx teori om ”pro-
duktionen av relativt mervärde”. Den 

som intresserar sig för finansmarknadens 
rörelser i dag kommer inte förbi Marx 
analys av ”fiktivt kapital”. Att de alltid 
återkommande kriserna inte är tillfällig-
heter eller resultat av misslyckad ekono-
misk politik[er], utan nödvändiga resultat 
av den kapitalistiska utvecklingen, visar 
Marx kristeori.

Om vore så lyckliga lottade att vi levde 
i en icke-kapitalistisk värld kunde vi 
tryggt förpassa Kapitalet till museet. Men 
den som inte är nöjd med ”gräshoppor” 
som förklaring till det dåliga i världen 
utan som vill tänka radikal samhällskri-
tik, (kritik som går till roten med saker), 
den kan förstå kapitalismen bättre med 
Marx än genom akademiska studier av 
nationalekonomi. Att Marx i national-
ekonomin antingen inte behandlas alls 
eller framställs som något musealt och 
trängs ut av de allt mer företagslikt or-
ganiserade universiteten kan hänga ihop 
med att det för honom handlade om en 

grundläggande kritik av konkurrens, pro-
fitlogik och den borgerliga vetenskapen 
och inte om tillrättavisandet av enstaka 
svarta får. Just detta gör att uppmärksamt 
läsande av Kapitalet lönar sig så mycket: i 
stället för att instämma i den moralistiska 
och personfixerade kören av kapitalistkri-
tiker, kan man fri från föreställda läsarter 
lugnt ställa frågan om en helt annan 
samhällsordning.

Anne Steckner och Sabine Nuss

Anne Steckner och Sabine Nuss arbetar på 
vänsterns tankesmedja Rosa Luxemburg-
Stiftung i Berlin och leder studiecirklar 
om Marx Kapitalet. Texten är översatt ur 
dieLinke.Campus nr 4 2008. 

(*) i tyskan används ordet gräshoppa som 
en metafor för rovgiriga kapitalister

Fotboll och tysk integrationspolitik. 
Invandrare får barn. Det gäller idag och 
det gällde under arbetskraftsinvandrings-
perioden under rekordåren fram till mit-
ten av 70-talet och det gäller i såväl Sverige 
som Tyskland. Vissa barn blir fotbollsspe-
lare, även invandrares barn. Således finns 
fotbollsspelare födda och uppvuxna i 
Sverige med jugoslaviskt klingande namn 
såsom exempelvis Daniel Majstorovic, 
Teddy Lucic, Zlatan Ibrahimovic och 
Rade Prica. Det finns också spelare med 
turkiska namn såsom Hamit och Halil 
Altintop, Yildiray Bastürk och Hakan 
Balta som är födda och uppvuxna i 
Tyskland. Skillnaderna mellan de här två 
kvartetterna är att de fyra förstnämnda 
spelar för de land där de är födda och 
uppvuxna, alltså Sverige, medan de fyra 
sistnämnda inte spelar för Tyskland, utan 
representerar Turkiets landslag. Vad kan 
det bero på? 

Skulle man kunna tänka sig att turkiska 
hjärtan slår starkare för det blodsmäs-

siga fäderneslandet oavsett var i världen 
man råkar ha gått i grundskolan, och 
att det inte gäller i samma grad för 
spelare med ursprung i de nya staterna 
på Balkan? Nja, tendensen jag försöker 
komma åt gäller inte bara för exemplen 
ovan. De Berlin-födda bröderna Kovac 
till exempel, som spelat nästan hela sina 
karriärer i tyska Bundesliga, har på sina 
samveten ett 80-tal landskamper vardera 
för Kroatien, samma land där Lucic på 
fädernet och Ibrahimovic på mödernet 
har sitt ursprung.

Är det då för att det skulle vara för svårt 
att slå sig in i det framgångsrika tyska 
landslaget och de sex nämnda tyskfödda 
spelarna därför sett till att få spela för 
sina föräldrars länder, ungefär som att 
Habo-killen Zlatan Muslimovic spelar i 
det bosniska landslaget? Nja, det rör sig 
om extremt duktiga spelare som represen-
terat storklubbar som Bayern München, 
Borussia Dortmund och Juventus. Och 

de kroatiska och turkiska landslagen är 
inte direkt öppna för vilka dussinspe-
lare som helst, lagen är framgångsrika 
och stoltserar bland annat med varsina 
VM-brons från de tre senaste VM-tur-
neringarna.

Nej, det som det framför allt handlar 
om är politik. Och närmare bestämt in-
vandrings- och medborgarskapspolitik. 

De som kom till Tyskland som ar-
betskraftsinvandrare under landets 
Wirtschaftswunder decennierna efter 
världskriget var Gastarbeiter, gäst-arbe-
tare. Det tyska systemet gick ut på att den 
invandrade arbetskraften helst inte skulle 
stanna i landet, det som gällde var rota-
tionssystem bland arbetarna samt dåliga 
rättigheter och möjligheter till integra-
tion i samhället. Dock slog sig givetvis 
en del av dessa invandrare ned ändå, men 
för dem som faktiskt blev kvar i sina jobb 
och i landet erbjöds mycket krångliga 
möjligheter till att bli naturaliserad, det 
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vill säga medborgare i sitt nya hemland. 
För att erhålla medborgarskap krävdes 
lång vistelsetid och att man avsade sig sitt 
gamla medborgarskap, till på köpet var 
det både dyrt och oklara regleringar ledde 
till viss byråkratisk godtycklighet. De här 
restriktiva naturaliseringslagarna tillsam-
mans med en ovanligt strikt tillämpning 
av jus sanguinis, det vill säga ”blodets 
lag”, medförde att inte heller andra ge-
nerationens invandrare, som till exempel 
Altintop-tvillingarna och Balta, mer än i 
sällsynta fall var tyska medborgare utan 
var Ausländer, utlänningar i sina egna fö-
delseorter. Sveriges lagstiftning på de här 
områdena har – till glädje för vårt blågula 
landslag – varit liberal i jämförelse med 
den i Tyskland.

Det finns dock en parallell invandrings-
historia i Tyskland under den här tiden. 
Om Ausländer hade det väldigt svårt att 
komma in i det tyska samhället så var 
det desto lättare för Aussiedler. Aussiedler 
är ”etniska tyskar” från områden utanför 
de existerande tyska gränserna som enligt 
paragraf 116 i den tyska grundlagen haft 
rätt att flytta från var de nu befinner sig 
till Tyskland och där erhålla medbor-
garskap. Detta beror på den nämnda 
strikta användningen av jus sanguinis i 
medborgarskapsfrågor, vilken gav tysk 
härstamning en stor vikt tillsammans 
med den inte helt lätta situationen för de 
tyskar som bodde i öst- och centraleuropa 
efter det förlorade världskriget (minns att 
ungefär halva dagens Polen var tyskt ter-
ritorium innan kriget). Det här förklarar 
varför man – samtidigt som det kan talas 
tyska på de turkiska landslagssamlingarna 
– skulle kunna höra stjärnanfallsparet 
Klose och Podolski snacka polska med 
varandra när de spelar i den vita tyska 
landslagsdräkten. De är nämligen båda 
födda och delvis uppväxta i Polen, men 
komna till Tyskland som Aussiedler. Det 
förklarar också att en kille som Kevin 
Kuranyi, född i Brasilien av föräldrar som 
invandrat dit från Ungern och Panama, 
landet där Kevin själv bodde stora delar 
av sin uppväxt, spelar i samma landslags-
dräkt.

En av de mest underliga sakerna – åt-
minstone för oss svenskar – med den 
tyska självbilden är vad som upprepats 
offentligt ända fram till 1998, ”Wir sind 
kein Einwanderungsland”, ”Vi är inget 
invandringsland”. Först 1998 ändrade 

den socialdemokratiska förbundskanslern 
Schröder för första gången på det ut-
talandet och sade istället Wir sind ein 
Einwanderungsland. Det hängde samman 
med att verkligheten hunnit ikapp den 
tyska politiken, den utländska (ja, fort-
farande utländska) fasta befolkningen på 
7 miljoner personer behövde integreras 
bättre, samt att man faktiskt återigen 
behövde invandrare på delar utav ar-
betsmarknaden. Medborgarskapslagarna 
luckrades upp successivt under 1990-
talet, vilket gjort naturalisering tillgäng-
ligare, inte minst för yngre Ausländer 
som till och med får hålla dubbelt med-
borgarskap fram tills de blir tjugotre. 
Detta märks också i fotbollen. Ett urval 
av de spelare som representerat det tyska 
U21-landslaget de senaste åren talar sitt 
tydliga språk: Chaftar, Mavraj, Dum, 
Ben-Hatira, Özbek, Dejagah, Daghfous, 
Kucukovic, Khedira, Boateng, Ede, 
Sukuta-Pasu, Tasci, Castro och Özil är 
namn som inte direkt klingar varken 
traditionellt bayerskt eller sachsiskt. Den 
här tendensen lär också synas i a-lands-
laget framöver, faktum är att de tre sist-
nämnda redan fått chansen där.

Medborgarskap, nationalitet, språk och 
identifikation – inte ens i det Westfaliska 
Europa längre fenomen som med nöd-
vändighet binds samman till en enkel 
helhet, något som inte minst tydligt kan 
studeras på fotbollsplanerna runt om på 
kontinenten. Man kan också göra en 
kort fallstudie i form av en titt på några 
fotbollsspelares personliga hemsidor för 
att bekräfta detta. Halil Altintops hem-
sida finns endast på tyska, inte på det 
nationalspråk som brukas i det landet för 
vilket han spelar landslagsfotboll. 

Den turkiske VM-bronsmedaljören 
Bastürk talar på sin webbplats på väl-
digt tyskt manér om hur han en dag vill 
återvända till sin Heimat, och då är det 
Ruhr-hålan Wanne-Eickel som avses. På 
Stuttgart-talangen Serdar Tascis person-
liga hemsida säger han själv angående 
ämnet att han ser sig som en representant 
för Turkiet när han drar på sig den tyska 
landslagströjan. Ett uttalande som kanske 
väcker opposition hos vissa och skulle te 
sig underligt för dem som inte känner till 
sammanhanget, men som för alla oss som 
vistats i en tysk storstad faktiskt känns 
ganska naturligt.

Lästips: Simon Green – The Politics of 
Exclusion.

anton jansson
Student på Europaprogrammet

Göteborgs universitet
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Boken är en lågmäld berättelse som ändå 
rymmer en större diskussion. Samtalet 
med Jens Orback kom att handla om 
skuld, skam och hantering av krigstrau-
man.
– Tiden gav ut en serie böcker om Andra 
världskrigets skeenden. Krigsslutet kallas 
kort och gott för ”segern”, men medan 
segern firades hände det något annat för 
några miljoner tyskar. Verkligheten gör 
sig nämligen bäst av att ses från lite olika 
håll säger han. 

Det handlar om Röda arméns intåg i 
Pommern. Männen var borta, men kriget 
fortsatte i sargade byar och på landsvägar. 
Enda sättet att undvika våldtäkt var att 
försöka gömma sig i skogen.  

Skammen
När kriget i Jugoslavien skildrades på 
nyheterna kunde hans mamma, Katja 
säga: ”jag vet precis hur kvinnorna har 
det”. Jens Orback beskriver känslan av 
att ta del av bisatser utan att förstå och 
kunna klä dem i ett sammanhang som 
obehaglig. Krigstrauman ska även han-
teras på individnivå. Antingen pratar vi 
öppet, eller så gör vi det inte. Det fanns 
en tyst överenskommelse mellan Jens 
Orbacks föräldrar att inte dryfta det som 
varit. Katja flyttade till Sverige för att gå 
vidare.  
– Skälet till att mamma öppnade sig 
tillslut var att hon ville berätta hur det 
kan vara för kvinnor och barn i krig, 
säger han.

Han säger att det bör finnas möjlighe-
ter för en organisation, att på FN-mandat 
att gå in i ett land och utreda krigsbrott 
efter en konflikt. 

– Då skulle soldaterna tänka sig för 
när de ombeds konsumera krigsbytet på 

plats, säger Jens Orback.

Kollektiv skuld
Jens Orback säger att även om Tyskland 
är ett land som bearbetat sitt krigstrauma 
genom att inte glömma sin historia är 
skulden fortfarande närvarande. 

– Tyskland stödjer till exempel Israel 
inom ramen för EU, trots att Israel 
ockuperar och bryter mot internationella 
avtal, säger Jens Orback.

Han säger att trauman kan skapa nya 
principer så att det inte upprepas, men att 
Tysklands enögda förhållande till Israel 
visar att skulden också kan leda till att ett 
land ruckar på dessa.

Vi och dom
– Krigstraumats kärna är kollektivise-
ringen och sorteringen av folk som vi 
fortfarande är en del av. Talet om olika 
etniciteter och nationaliteter vilar i okun-
skap, enda sättet att åstadkomma trage-
dier som Andra världskriget är att minska 
människovärdet hos ”dom andra”. Därför 
värjer jag mig från att tala i de termerna, 
säger Jens Orback. 

Han berättar om Palmecentrets resa 
till Tyskland där de bland annat träffade 
representanter från SPD. Någon frågade 
om det var möjligt att vinna röster på att 
vara kritisk mot medlemskapet i EU.
– Representanten från SPD förstod inte 
frågan, det är liksom omöjligt att skilja 
på EU och Tyskland, vi däremot, har inte 
bestämt hur vi ska förhålla oss till EU 
ännu, säger Jens Orback.

Han säger att det är konstigt eftersom 
arbetarrörelsen har en historia som visar 
att vi måste gå samman för att påverka. 
Han hänvisar till Palmes idé om att vi 
gör oss starka tillsammans genom att växa 
ihop, gemensam säkerhet.
– FN kan bara bli starkt om vi ger upp 
en del av vårt självbestämmande och 
det samma gäller EU. Neutralitet var 
ett vackert ord när jag var yngre som 
kopplades till Olof Palme och neutralite-
ten mellan storblocken, men hur kan vi 
vara neutrala inför ett förtryck, var finns 
platsen där vi kan sitta och vara neutrala? 
Antingen är vi en del av förtryck, eller 
så kämpar vi emot. Neutralitet är skönt, 
men inte vackert, säger Jens Orback.

hanna linnéa hellström
ssk

Jens Orback:
”Okunskap är vår tids största fara”

Sedan ungefär ett år tillbaka är Jens 
Orback Palmecentrets generalsekreterare, 
men Libertas möter honom i ett samtal 
om hans bok Medan segern firades – Min 
mammas historia som gavs ut 2007. 

intervju
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Susanne Dodillets doktorsavhandling i 
idéhistoria börjar med en historisk ge-
nomgång av svensk prostitutionspolitik. 
Dodillet klipper och klistrar hejvilt för att 
framställa svenska politiker och feminister 
som moralister och paternalister. Bland 
annat menar hon att utgångspunkten i 
Malmöprojektet som pågick mellan 1977 
och 1981 och där socialarbetare, polis 
och forskare samarbetade för att kartlägga 
prostitutionen i Malmö, var att förändra 
de prostituerades självbild genom att 
erbjuda dem en väg ut ur prostitutionen. 
Projektet blev en grundsten för fortsatt 
arbete mot prostitution i Sverige. Detta 
anser Dodillet vara olyckligt, eftersom 
utgångspunkten var just att kvinnorna 
mådde dåligt. Det resulterade i ledande 
frågor, mutor i form av socialbidrag och 
bostad om kvinnorna uttryckte en vilja 
att komma bort från prostitutionen, samt 
att intervjuer med kvinnor som sade 
sig trivas och må bra inte redovisades i 
resultat och slutsatser. Dodillet menar 
att feministerna egentligen inte hade så 
stort inflytande över den svenska prosti-
tutionsdebatten. Vägvisare till sexköpsla-
gen är enligt henne en paternalism som 
grundar sig i kristendomen. Hon delar 
ut kängor till alla från Stig Larsson och 
Hanna Olsson till Maria Wendt-Höjer. 

Dodillets historieskrivning tycks färgad 
av ett enda syfte – att svartmåla Sveriges 
sexköpslag. 

Den andra delen tar upp Tyskland 
där enligt Dodillet förmyndarmentalite-
tens hegemoni inte tagit över debatten: 
tvärtom, i Tyskland allierade feminis-
terna sig med de prostituerade. De hade 
gemensamma intressen: att samlag skulle 
erkännas som arbete och där med vara 
lönegrundande. LfH-rörelsen (Lohn für 
Hausarbeit) tillhörde den del av 1970-
talets tyska kvinnorörelse som inte käm-
pade för utbyggd välfärdsstat, offentlig 
barnomsorg och kvinnors rätt till arbete 
på den avlönade arbetsmarknaden. De 
ville istället ta makten från staten och ge 
till sig själva. LfH gick därför i bräschen 
för att hemmafruarna liksom sexsäljarna 
skulle erkännas som yrkesutövare. 

En klassisk könskonservativ hållning 
och liberal syn på samhället som går stick 
i stäv med det socialdemokratiska projek-
tet och den radikalfeministiska rörelsen 
i Sverige. Men, vad har den tyska pro-
stitutionsdebatten med queerfeminism 
att göra? Dodillet använder sig av que-
erfeministisk teori som förenklat handlar 
om att ifrågasätta normer. Det är bra 
med kritiskt tänkande och det är bra att 
granska ”självklara sanningar” som tillsy-
nes verkar naturliga och självklara. Det 
fräschar upp debatten. Dodillet tar upp 
problemet att sexköpslagen moraliserar 
över hur människor har sex. Det finns 
gränser som skiljer bra sexuellt beteende 
från dåligt. Gayle Rubin illustrerar detta 
genom en inre cirkel inuti en annan 
cirkel, uppdelad i tårtbitar. Gratis sex 
hamnar innanför, liksom utan porr och 
tvåsamt sex. Medan mot betalning, med 
porr och ensamt eller i grupp hamnar ut-
anför den ”välsignade” sexualiteten, som 
Rubin kallar den.

Det här blir endast intressant i förhål-
lande till sexköpslagen om vi accepte-
rar Dodillets antagande om den lyckliga 
horan som kan göra fria val. Diskussionen 
om de överhuvudtaget existerar kan göras 
mer ingående än vad som görs här. Både 
Susanne Dodillet och Petra Östergren 
som citeras i avhandlingen, diskuterar 
prostitution som något kvinnor gör för 
att dryga ut studiemedlet eller har som 
extraknäck för att ha råd att åka på lyxse-
mester till franska Rivieran. De har också 
makt att bestämma med vem, hur och 

när de säljer sex. Vad är det då för skillnad 
på att ligga med folk och tvätta männis-
kor i stjärten mot betalning egentligen? 
Jag väljer, enligt resonemanget, att sälja 
sex istället för att jobba som vårdbiträde, 
eftersom det förra ger mer betalt och 
större frihet när det gäller arbetstider 
med mera. 

Resonemanget blir en slags uppgörelse 
med idéerna om pundarhoran, prostitu-
erade som tidigare blivit sexuellt utnytt-
jade och våldtäktsoffren, med den bild av 
missanpassade individer som Stig Larsson 
och Malmöprojektet gjorde gällande. Jag 
vill dock hävda att tillgänglig forskning 
från Sverige och andra länder pekar på 
att den lyckliga horan med total valfrihet 
inte direkt är representativ för människor 
i prostitution. De fria valen är snarare 
grader i helvetet.  

Det krävs ändå mer arbete av den tyska 
typen. Det vill säga kravlöst stöd och 
hjälpinstanser där man kan få allt från en 
kopp kaffe och kondomer till psykolog-
hjälp. Poängen är att skaffa sig kunskap 
och det görs bäst genom dialog med den 
grupp det faktiskt handlar och så lång 
det är möjligt lämna sina värderingar 
utanför. 

Men en queerfeministisk diskussion 
om normerande sexualitet har inte med 
sexköpslagen att göra. Den mest aktu-
ella frågan som bekräftar lagstiftningens 
legitimitet är trafficking. Visserligen är 
sexköpslagen tandlös i sin nuvarande 
form och det krävs ett internationellt 
samarbete när det gäller forskning och 
lagstiftning, men sexköpslagen försvårar 
avsevärt för personer som sysslar med 
människohandel av den enkla anled-
ningen att det faktiskt är förbjudet att 
köpa sexuella tjänster, vilket minskar 
efterfrågan på köpsex också från traffick-
ade prostituerade. Lagen borde av denna 
anledning vässas till att gälla även om 
brottet är begått utomlands. Den lyckliga 
horan får helt enkelt stå tillbaka för de 
miljoner människor, främst kvinnor och 
barn som är och kommer att bli offer för 
människohandel om inte Sverige agerar 
föregångsland i världen. En superlång 
polemisk debattartikel förklädd till veten-
skaplig avhandling kan inte få sista ordet, 
eller, hemska tanke, tolkningsföreträde i 
frågan om sexköpslagen. 

hanna linnéa hellström
ssk

Susanne Dodillet, ”Är sex 
arbete? Svensk och tysk 
prostitutionspolitik sedan 
1970-talet”
(Vertigo förlag, 2009)
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Begreppet postpolitik används för att ana-
lysera tendensen av privatisering, nylibe-
ralisering och avpolitisering av samhället, 
hur frågor som tidigare setts som politis-
ka och gemensamma angelägenheter görs 
till privata frågor som samhällsmedbor-
garna inte har något gemensamt ansvar 
för. Denna uppslagsrika antologi av nio 
svenska samhällsvetare belyser fenomenet 
det postpolitiska ur en mångfald av in-
fallsvinklar och på flera fält. Inspiration 
tas från kultur- och samhällsteoretiker 
som ofta är av den kontinentalfilosofiska 
skolan, som  Nietzsche, Slavoj Žižek, 
Giorgio Agamben och Michel Foucault, 
och skribenterna tar sig an frågor som 
svensk arbetsmarknadspolitik, apatiska 
flyktingbarn, tortyrens roll i global po-
litik, staden Malmös omvandling, och 
tidsandans starka inslag av ”kasinokul-
tur” och hyllningar till entreprenören. 
Antologin är spretande och får kanske 
inte högsta poäng på tydlighet, men som 
en essäsamling är den definitivt intressant 
och tankeväckande. Magnus Hörnqvists 
foucauldianska essä om disciplinering 
i arbetsmarknadspolitiken är  läsvärd 
inte minst för sossar med tanke på att 
vi brukar fästa stor vikt vid just arbets-
marknadspolitik; Amanda Peraltas essä 

om �statens våldsmonopol i den postpo-
litiska eran� är fascinerande (och skräm-
mande), och inte minst är redaktörerna 
Tesfahuney och Dahlstedts inledning och 
avslutning om samtidens kommersiali-
serade, cyniska och nyliberala tendenser 
mycket intressanta. Som en läsare som 
inte är så van vid kontinentalfilosofiska 
traditioner tycker jag att det är intressant 
och givande att ta del av hur dessa analy-
ser influerade av Foucault, Agamben med 
flera tar sig an frågan om vad som är po-
litiskt och hur �det politiska� struktureras 
i vårt samhälle. Jag kommer att tänka på 
Marx ideologikritik, på hans konsekventa 
kritik av de intellektuella som �naturali-
serade� kapitalismen och ville få systemet 
att framstå som �naturligt� och opolitiskt, 
och Marx insisterande gentemot detta på 
ekonomin som en politisk fråga, som en 
maktordning. Jag tror inte att det behövs 
alltför mycket av ideologiskt skohorn för 
att se även Den bästa av världar? som 
ideologikritik i en sådan tradition, som 
kritiskt tänkande som ifrågasätter den 
rådande ordningen och de ideologiska 
diskussioner som förs.

erik bengtsson
gshf

Anders Nilsson och Örjan 
Nyström, ”Reformismens 
möjligheter: Åter till den 
bättre framtiden” (Premiss 
förlag, 2008)

Med sin förra bok Socialdemokratins 
andra århundrade (Atlas, 2005) pre-
senterade ombudsmannen Anders 
Nilsson och utredaren Örjan Nyström 
från LO:s Göteborgsdistrikt en skarp 
och nytänkande analys av den svens-
ka samhällsekonomins och politikens 
omvandling under de senaste decen-
nierna, och möjligheterna till nya so-
cialdemokratiska strategier. Med sin 
nya bok Reformismens möjligheter 
fortsätter Nilsson och Nyström på 
samma projekt med att analysera 
samtiden och utifrån analysen tänka 
nytt om den närmsta framtidens 
politiska projekt. Fortsättningen tar 
sig formen av fem relativt fristå-
ende kapitel eller försök, essäer, som 
författarna skriver om den ekono-
miska strukturomvandlingen under 
1990-talet, om den kommunitära 
dimensionen och gemenskapernas 
och identiteternas betydelse i dagens 
politik, om sysselsättningspolitiken, 
om socialdemokratin som en arbe-
tarklassens och medelklassens allians, 
och det socialdemokratiska projektet 
idag och på medellång sikt (för att 
använda ett av Nilsson och Nyströms 
egna begrepp). Den här korta boken 
innehåller mycket som är väldigt bra 
och om jag skulle få välja en enda 
politisk bok att rekommendera alla 
s-studenter oavsett sakpolitiskt in-
tresse, studieinriktning, och beläsen-
het att läsa, då skulle Reformismens 
möjligheter ligga väldigt bra till. De 
behandlar statsvetaren Sheri Bermans 
viktiga analys av socialdemokratins 
historia på ett mycket bra sätt, de 
har en originell och djupt kunnig 
analys av den svenska ekonomins 
omvandling, och de diskuterar soci-
aldemokratins identitet och historia 
lättfattligt och intressant. Jag tror 
att detta är en bok som s-studenter 
skulle få ut mycket av att läsa.

erik bengtsson
gshf

Mekonnen Tesfahuney och Magnus Dahlstedt 
(redaktörer), ”Den bästa av världar? Betraktelser över en 
postpolitisk samtid” (Tankekraft förlag, 2008)

recensioner
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Regeringens förslag på ett ändrat stu-
diemedelstak som innebär att den all-
männa rätten till sex års studiemedel 
för studenter minskas till 4 år har sänt 
chockvågor i diskussionen om studenters 
tillvaro. Studenter som redan är en utsatt 
grupp i samhället och inte sällan får stå 
ut med dålig ekonomi och försämrade 
villkor på arbetsplatsen. Högskolorna är 
nästa mål för regeringen Reinfeldt att 
utsätta för ännu sämre villkor. 

Regeringen Reinfeldt, med Anders 
Borg i spetsen, verkar anta att alla män-
niskor är lata och behöver skräckinjagas 
för att motiveras. Förslaget om sänkt 
studiestödstid är ännu ett led i denna 
ideologi. Precis som allt annat har allian-
sen förbigått den krassa verklighet som 
studenterna befinner sig i, för så sent som 
2007 visade studien Studiespegeln att 
antalet studenter som jobbade vid sidan 
om studierna ökat markant.

Socialdemokraterna har länge kämpat 
för en skola för alla. Tyngdpunkten i 
denna politik har legat på att tillhanda-
hålla verktygen som möjliggör enskilda 
studenters självförverkligande och ut-

vecklande i det vuxna livet i syfte att 
bli produktiva samhällsmedborgare. Det 
borgerliga förslaget med att minska stu-
diemedlen kommer att kringskära val-
möjligheten att utvecklas som människa, 
då den kommer att vara betingat den 
enskilda studentens sociala och ekono-
miska bakgrund. Denna beroendeställ-
ning innebär, i praktiken, en tillbakagång 
för det som vi socialdemokrater kämpat 
för att förverkliga, nämligen rätten för 
envar att utvecklas som individer genom 
att använda de allmänna resurserna. 

Istället för staten som garant kom-
mer de svagaste i samhället att hamna 
i beroendeställningar till familjen och 
marknaden, alltså att det ekonomiska 
oberoendet och därmed oberoendet ge-
nerellt minskar. Den principiella skilje-
linjen ligger i att när statens institutioner 
försvagas kommer det att slå hårdast mot 
individer i samhället som är mest utsatta 
kant, vilket ofta är kvinnor, invandrare 
och ungdomar. Möjligheten att välja fritt 
minskas, fler villkoraranden av studen-
ternas val innebär mindre oberoende och 
därmed mindre frihet.

Slutligen måste regeringen Reinfeldts 
betoning på akademisk utbildning och 
forskning ifrågasättas då det i detta fall får 
ger motsatt effekt. Förslaget motverkar 
Sveriges möjligheter att utbilda fler män-
niskor till att vara innovativa, kreativa, 
kritiska och fritt tänkande, något som 
minskar landets konkurrenskraft i den 
globaliserade världen. Återigen bör det 
betonas att de socialdemokratiska idealen 
med envars rätt till utbildning utefter 
egna förutsättningar och på lika villkor 
stegvis och i det dolda nedmonteras med 
oanade konsekvenser. Förslaget om för-
kortad rätt till studiemedel ger uttryck 
för detta och detta kompenseras genom 
en ökad marknadsorienterad inställning 
till enskildas rätt till självförverkligande, 
något som under alla omständigheter är 
oacceptabla för den skola vi alla vill ha.

Frihet är en rättighet för alla, inte en 
valmöjlighet för några.

ranj bafri
 axel lindersson

laboremus

Nedmonteringen av en skola för alla.

I november förra året träffades de som 
numera utgör S-studenter i Skövdes sty-
relse för första gången.  Första träff var i 
samband med att Lokatts musikturné1 
gästade kårhuset i Skövde. Kort därefter 
bildades klubben. Därefter har det bara 
rullat på med aktiviteter för föreningen. 
Bland annat har man kampanjat på hög-
skolan i Skövde vid ett flertal gånger 
under året och anordnat har man en 
föreläsning på högskolan på temat ”om 
framtiden för Sveriges mindre högsko-
lor”, där Margareta Streijffert, riksdags-
ledamot och tidigare förbundsordförande 
för S-studenter, var huvudföreläsare.

På årsmötet fick interimsordföranden 
Emma Andersson fortsatt förtroende. 

Therese Fredriksson som valdes till för-
eningens kassör berättade föreningens 
medlemsantal hade ökat med två hundra 
procent under året. Hon menade att 
medlemstillströmningen beror på att för-
eningens medlemmar är eldsjälar som 
dessutom driver bra politik. 

2009 års verksamhet består av kampanj 
för att sänka priserna för studenter och 
pendlar hos SJ och regionala Västtrafik 
samt arbete inför Europaparlamentetsvalet. 
Emma är inte riktigt nöjd med hur debat-
ten har varit.

– Många är fortfarande inne på spåret 
att Europaparlamentsvalet handlar om ja 
eller nej till EU. Vi måste föra debatten 
om att vi faktiskt är medlemmar och hur 

vi kan påverka. Fler och fler beslut tas 
i Europaparlamentet, och det är därför 
väldigt viktigt att vi faktiskt engagerar oss 
i vår framtid.

1Lokatts musikturné är Sveriges störs-
ta politiska ungdomsarrangemang och 
ordnas av LO och SSU/S-studenter i 
Skaraborg. Projektet syftar till medlems-
värvning och framhäva facket för ung-
domar.

linda schoultz
skövde s-studenter

S-studenter i Skövde har haft sitt första årsmöte.
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Varför valde du att engagera dig i s-
studenter och SEK?

Jag har tidigare varit aktiv i SSU i 
Stockholm, så det var ett naturligt val. 
Och mina fördomar var så starka mot 
mina framtida medstudenter, att jag 
redan när jag fått antagningsbesked men 
innan terminen startat slängde iväg en 
lätt panikfylld e-post till Linus som då var 
ordförande och hörde mig för vad SEK 
hade för verksamhet. 
 
Hur ensamt är det att vara 
Socialdemokrat på Handelshögskolan?

Jag tror socialdemokraterna fick tre pro-
cent av rösterna i en undersökning innan 
förra riksdagsvalet, men det var nog 
ensammare för ett tag sen.  Men man 
får tåla en hel del gliringar och skämt. 
Eldprovet var nog att hålla bokbord 
utanför min årskurs föreläsning. Nu är 
vi större än någonsin, i alla fall sett i 
antalet aktiva medlemmar. Det är skönt 
att träffas då och då och diskutera med 
likasinnade. 

Socialdemokrater dyker dessutom upp 
där man minst anar det. Min första 
seminarielärare på Handels, i mikroeko-
nomi, är medlem i SEK och en starkt 
bidragande orsak till att jag fann det värt 
att gå kvar. Han problematiserade och 
diskuterade begrepp som undervisningen 
annars framställde som självklara.. 

Hur blev du Socialdemokrat?

Min syster drog med mig på ett SSU-
möte. Jag hade funderat på värderingsfrå-
gor och hur jag stod politiskt innan, men 
valet var inte helt givet mellan vänsterpar-
tierna.  Så på den vägen är det... 

Vem är din favoritpolitiker och varför?

Wanja Lundby-Wedin. Trots AMF-skan-
daler och liknande. Hon är en radikal röst 
i rörelsen och på ett bra sätt företräder 
röster som partiet har en tendens att 
glömma ibland. 
 
Vilken politisk fråga vill du se mer 
debatt om och varför?

Kulturpolitik - det är ett område som 
ständigt åsidosätts. Och även om det nu 
pga en kass utredning och en mycket 
bättre skuggutredning får lite mer upp-
märksamhet kommer debatten säkert  att  
mattas av ju närmare valet vi kommer.  
Även skattepolitik, fast från det omvända 
hållet. Att börja med vad man anser 
viktigt att finansiera med skatter tror jag 
skulle öka stödet för dem. 
 
Hur fixar vi finanskrisen? Vad ska sos-
sarna göra? 

Regleringar av finansmarknaden behövs, 
men de får samtidigt inte hämma effek-
tiviteten på finansmarknaderna allt för 
mycket, de har viktiga funktioner att fylla 
i form av kapitalallokering m.m.  
Det finns alldeles för många typer av deri-
vat, några så komplexa att de är omöjliga 
att helt förstå och prissätta. Ett förslag 

skulle kunna vara att alla derivat som inte 
är tillåtna är förbjudna, istället för den 
omvända ordning som råder idag. 

Om det  gick att konstruera en fung-
erande Tobin-skatt så skulle det vara 
vettigt för att minska den stora mängden 
kortsiktiga spekulationer. Fast till ett rea-
listiskt sådant förslag är det långt. 

Vilka är de viktigaste EU-frågorna för 
dig och varför?

Vad EU inte ska lägga sig i. Miljöfrågor, 
ekonomiska frågor och bistånds- och 
flyktingfrågor. 

Det finns många områden där det 
är effektivt och nödvändigt att samar-
beta, och många där jag inte ser någon 
poäng med att fatta överstatliga beslut.  

Hur vinner vi valet 2010?

Genom att bedriva kampanjer som grun-
dar sig på politik och inte personer. 
Att återinföra synen på medlemmar som 
just medlemmar och inte supportrar. 
Mobilisera väljare som annars inte röstar. 
Att inte ta en valseger för given. 

hanna linnéa hellström
ssk 
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En match i fotboll förutsätter två lag 
– motståndare som tävlar om samma 
boll. Om ena laget börjar tackla sin egna 
medspelare eller sno bollen inbördes av 
varandra, är det ganska självklart att 
man riskerar vinsten till det andra lagets 
förmån. 

Denna logik tror jag de flesta kan för-
stå. I alla fall i fotbollsexemplet. Men vad 
gör det så svårt att applicera samma enkla 
teori inom politiken?!

Att högerblocket tacklar vänsterblocket 
och tvärt om tillhör matchens gång och 

spelets regler. Men när vi själva slår undan 
bollen och glidtacklar varandra hårt i det 
spirande nya vårgräset – då blir följden 
ingen annan än den att högerblocket vin-
ner poäng på vår bekostnad. 

Ingen tackling skadar mer än den inom 
det egna laget. För till skillnad mot när 
den kommer från motståndarna, kom-
mer den då från oväntat håll och försvaret 
är inte rustat att hålla motstånd från dub-
bel front. 

Oavsett vad man tycker om sina med-
spelare, är det viktigt att man sluter upp 

och spelar som ett lag, mot ett gemensamt 
mål i sikte. Intern kritik skall hanteras 
konstruktivt i det egna omklädningsrum-
met, inte ute på plan där det enda den 
gör är att skada det egna laget och gagna 
motspelarna. 

För att vi ska få en värld som är mer 
rättvis än idag, är det enda jag kan säga: 
Workers of all countries UNITE! 

julia björck
gshf – supporter.

IFK vs. IFK ?

Berlin är en av Sveriges närmsta huvud-
städer, både geografiskt och kulturellt. 
Trots det är en skillnaderna påtagliga. 
Berlin är annorlunda helt enkelt. Som 
mer eller mindre stockholmare blir un-
dertecknades första intryck av staden 
den välutbyggda – och prisvärda – kol-
lektivtrafiken. Många menar att Berlin är 
en stad stadd i förfall som aldrig hämtat 
sig helt från sviterna av andra världskriget 
och det därpå följande kalla dito.  

Sett till siffrorna är det lätt att hålla 
med. Staden har med sina knappt 3,5 
miljoner invånare fortfarande en dryg 
miljon kvar innan befolkningen når 
samma nivåer som under 40-talets för-
sta hälft. Redan innan finanskrisen var 
arbetslösheten hög och staden plågas av 
ständiga budgetunderskott.

Jämte det moderna samhällets miss-
lyckaden härbärgerar Berlin samtidigt 
några de mest framstående exemplen på 
alternativt organiserade samhällen. Där 
den svenska progressiviteten ofta har valt 
att verka under en kapitalistisk logik 
härbärgerar Berlin, borgerlighetens histo-

riska vagga, hela samhällen organiserade 
enligt andra principer.

Särskilt intressant är stadsdelen 
Kreuzberg. Den gamla arbetarstaden och 
hemmet för Berlins första hyreskaserner 
har förvandlats till en fokalpunkt för alla 
tänkbara kulturyttringar som inte får 
plats någon annanstans. Här är friheten 
kanske större, med höga skatter och 
omfattande offentligt ägande av bostäder. 
Det är inte stadsplanerare och investerare 
som bestämt inriktning och utformning 
utan Kreuzberg existerar av sig själv och 
följer sin egen logik.

Sida vid sida med det alternativa ex-
isterar i Berlin även det hypermoderna. 
De ”sår” som den rivna muren lämnat 
efter sig är numera fyllda av futuristiska 
monument. Det gigantiska Sony Center 
vid Potsdamer Plats, en digital bikupa för 
kulturkonsumtion utgör ett ultrakapitali-
siskt monument såväl som en mötesplats 
för människor.

Samtidigt som kvarteren kring 
Potsdamer Platz imponerar märker man 
efter en stund att utrymmet för spon-

tanitet är om inte begränsat så i alla 
fall utsatt för god ordning. Kanske har 
stadsplanerarna fullständigt brist på kon-
troll i Kreuzberg lett till att man har 
överkompenserat vid konstruktionen av 
det nya Berlin. Sony Center kommer 
inte kunna bli mer än en plats för besök 
medan människor världen över strömmar 
till Kreuzberg för att leva där om så bara 
för en kortare stund av sitt liv.

Vad kan man dra för slutsatser av 
Berlin? Samhällets makt, och vanmakt, 
över stadens befolkning uttrycks ofta 
genom den fysiska miljön. Den bland-
ning av reglerat och oreglerat som är 
Berlin spelar långt större roll för den 
nygamla tyska huvudstaden än offentliga 
nyckeltal, och skapar den grogrund som 
talar för att Berlin även under 2000-talet 
kommer att vara skådeplats för historiens 
milstolpar.

daniel gullstrand
linus samuelsson

Welcome to Berlin.

förbundskrönika
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Migration Marx 
ekonomikritik

Demokrati och 
expertstyre

Ofta framställs vår värld som allt-
mer gränslös och möjlig att fritt 
röra sig över. Men möjligheterna 
till mobilitet är ofta ojämlikt 
fördelade. I Fronesis nr 27 dis-
kuteras vad denna ojämlikhetens 
nya geografi betyder för rätten att 
röra sig fritt, facklig organisering, 
staters gränsövervakning och vår 
syn på migranter och papperslösa.

Med texter av bland andra Abdelmalek 
Sayad, Bonnie Honig, Håkan Blomqvist, Olle 
Sahlström, Anja Weiss och John Torpey.

I Fronesis nr 28 introducerar vi 
den aktuella internationella debatt 
om Marx skrifter som vuxit fram 
efter de kommunistiska diktaturer-
nas fall. I diskussionen om globala 
finanskriser, klassmotsättningar 
och kapitalismens exploatering 
kommer Marx ekonomikritik alltid 
att vara aktuell.

Med texter av bland andra Karl Marx, Sven-
Eric Liedman, Michael Heinrich, Alan Free-
man och Daniel Ankarloo.

Hur är folkstyre möjligt i ett kom-
plext samhälle? I Fronesis nr 29–30 
diskuteras expertisens politiska 
roll. Med utgångspunkt i bland 
annat kärnkrafts- och klimat-
frågorna diskuteras förhållandet 
mellan experternas makt, det poli-
tiska beslutsfattandet och sociala 
rörelsers protester.  

Med texter av bland andra Iris Marion 
Young, Michael Walzer, Theodor Adorno, 
Mikael Carleheden och Frank Fischer.

»ett modernt vänsterfilosofiskt universitet. 
Borde stå i prydlig rad i varje tänkande 
persons bokhylla.« Per Wirtén i Arena

»ett skolexempel på hur denna folkbildning
bör se ut. Rolig, politisk, högaktuell.«

Björn af Kleen i Rodeo

Tidskriften Fronesis tar 

sig an vår tids brän-

nande politiska och so-

ciala frågor. I varje num-

mer finner du analyser 

från några av Sveriges 

och världens främsta 

samhällsteoretiker. 

Missa inte idédebatten 

om framtiden. Teckna en 

prenumeration eller köp 

ett lösnummer redan i 

dag, på www.fronesis.nu.


