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Tio skillnader mellan 
den traditionella vänstern och 

den nya antikapitalistiska rörelsen

Den  nya antikapitalistiska rörelsen är arvtagare till alla de kam-
per som förts genom historien. Men det finns en viktig skillnad: 
den har lyckats anpassa sig en ny situation och lärt sig av den 
traditionella vänsterns erfarenheter och misstag.



1Ta makten?
Trots skillnader sinsemellan hade den traditionella vänsterns 
olika strömningar något gemensamt: alla ville de förändra sam-
hället genom att ta makten. Deras strategi var att ta den poli-
tiska makten och använda staten som ett verktyg för att frigöra 
samhället.

Och även 
om det vore så ,  är 

det så att den pol i-
tiska makten finns 

i nationalstatens 
händer?

Detta synsätt är inte oprob-
lematiskt. Även om vi skul le vi l ja 
”ta makten”, vem säger att makt 
är det samma som den pol itiska 

makten som staten har?

Bara en liten del av det vi kallar politisk makt – alltså makten att 
stifta de lagar som reglerar det samhälleliga livet – ligger idag 
i nationalstaternas händer. Överstatliga samarbeten, de mäk-
tigaste ländernas regeringar, de stora företagen, de finansiella 
institutionerna och de stora medieföretagen har på många sätt 
större inflytande än vad enskilda nationalstater har. Tar vi mak-
ten över staten tar vi alltså bara en del av den politiska makten.



Michel Foucault

Dessutom är makt mycket mer än bara politisk makt. Makten 
finns inte bara i staten eller de stora företagen: den finns i våra 
tankar och vanor, i vårt språk och våra identiteter, i våra relati-
oner till varandra och sättet vi ser på våra medmänniskor. Mak-
ten tränger in i alla sociala relationer, även relationerna mellan 
dem den förtrycker.

Makten är inte något som attackerar oss ”uppifrån”. Den 
har bl iv it en del av vad vi är. Makten kontrol lerar det sam-
hä l le l iga l ivet och oss al la ” inifrån”. Det är bättre att kal la 
den biomakt eftersom den absorberar hela l ivet, både i 
samhä l let och våra individuel la l iv. På det sättet inte bara 
kontrol lerar makten oss, den omskapar oss ti l l  en del av 

sig sjä lv.



Makten saknar centrum: den är överallt och visar sig på tusen-
tals sätt. Makten är ingen sak eller institution, den är en ständigt 
pågående process som splittrar oss och tar ifrån oss kontrollen 
över våra egna liv. Däri ligger svårigheten i att ”ta” makten: att ta 
kontroll över staten är inte samma sak som att ta makten.

Det går 
inte att i grunden-

förändra samhä l let ge-
nom staten eftersom staten 
är en del av det samhä l le vi 

vi l l  förändra. Staten splittrar, 
discipl inerar och underordnar 

oss. Med en sån maskin 

skapar man inte ett nytt 
samhä l le.

Dessutom är staten inte ett neu-
tralt verktyg som man kan använda 
som man vi l l . Staten är en grundläg-
gande del av kapital ismen och det 
går inte att ski lja på staten och 

det samhä l le som den är en del av.



Vissa kal lar 
det här för ”anti-
makt”, andra före-

drar att säga ”mot-
makt”. Jag tycker 

båda orden 
fungerar l ika 

bra.

Därför vi l l  de nya antikapital isterna inte 
”ta makten” utan snarare undvika att 
sjä lva ”bl i tagna” av den. De försöker 
skapa sociala relationer där makten 
trängs undan. Snarare än att ta makten 
över staten försöker de göra staten 

maktlös.

Att “ta makten”  är varken möjligt eller önskvärt. Makten kor-
rumperar alla som använder den. Detta är maktens bästa knep 
för att oskadliggöra sina motståndare. I sina försök att ta mak-
ten över staten har sociala rörelser många gånger återskapat de 
maktrelationer de kämpat för att avskaffa. För att vinna röster 
eller ta kontroll över statsapparaten organiserade de sig i poli-
tiska partier eller beväpnade grupper som, likt staten, split-
trade, disciplinerade och underordnade oss. Och de gånger de 
lyckades ta makten över staten skapade de ofta nya former av 
förtryck, lika kraftfulla som de som funnits innan.



2Autonomi
Om makten finns överallt och genomsyrar allt, och om det inte 
går att ”ta” makten, hur kan vi då bekämpa kapitalismen? Vad 
betyder egentligen ”antimakt” och ”motmakt” i praktiken? För 
den nya antikapitalistiska rörelsen finns svaret i just ordet makt, 
som har två olika betydelser. I sin negativa form betyder makt 
en relation av order och lydnad, att ha kontrollerande makt över 
andra. Men i sin positiva form betyder makt möjligheten att 
handla, att skapa, att styra sitt eget liv.

De två betydelserna står mot varandra eftersom den ena mot-
verkar den andra. Den kontrollerande makten begränsar våra 
möjligheter att göra det vi vill och skulle kunna göra. Den ska-
pande makten undergräver samtidigt den kontrollerande mak-
ten eftersom skapandet hela tiden överskrider satta gränser.

Det är det jag bru-
kar kal la för posse.

Och jag kal lar det för 
skapande makt. Den kontrol le-
rande makten begränsar våra 

handlingar, men lever också av 
det vi gör åt den, som en 

vampyr som suger blod.

Antonio Negri

John Holloway



Den nya antikapitalistiska rörelsen försöker förstärka motstån-
det, alltså förstärka möjligheterna till handling och skapande. 
Antimakt eller motmakt innebär att kämpa för att utvidga au-
tonomin, det vill säga möjligheten att leva efter regler som vi 
bestämmer tillsammans. 

Precis som makten finns motståndet överallt och tränger in i 
samhällets alla hörn. Där det finns makt kommer motståndet 
att visa sig. 

Kampen mot den kontrollerande makten och för den skapande 
makten sker på tusentals sätt: arbetaren som ständigt byter ar-
bete i jakt på bättre villkor, migranten som lämnar sitt land för 

att undkomma förtryck, soldaten 
som vägrar lyda order, kvinnor 
som skiljer sig från sina förtryck-

ande män, konstnären som 
försöker leva ett liv utanför 
marknaden osv. Alla dessa ex-

empel är försök att undvika 
att bli underordnade den 

kontrollerande makten.



Varje gång vi skapar ett autonomt utrymme där vi kan organ-
isera oss tillsammans öppnar sig en spricka i det kapitalistiska 
systemet

När  arbetare organiserar sig för att försvara sina rättigheter. När 
fattiga bönder ockuperar de rikas oanvända jord. När husocku-
panter förvandlar ett övergivet hus till ett kulturellt centrum.
När ursprungsfolk hävdar sin rätt till självstyre. När arbets-
lösa utvecklar egna projekt för att kunna överleva. I 
alla dessa fall förvandlas kampen mot kapitalis-
men till en kamp för självständighet och 
autonomi.

Hela tiden försöker antikapitali-
ster fördjupa de autonoma 
sprickor som skapats av 
motståndet mot kapi-
talismens makt.

Alla nya sätt vi upptäcker som gör att vi kan fly förtrycket och 
leva som vi vill tvingar kapitalismen att söka nya sätt att kon-
trollera oss. Det kan vara med ny övervakningsteknologi, nya 
sätt att organisera arbeteslivet eller genom att koncentrera den 
politiska makten.  



Den nya antikapitalistiska rörelsen försöker hela tiden utöka 
och förstärka utrymmet för självstyre, autonomi. När vi blir till-
sagda att lyda de beslut som andra tar åt oss – det kan vara 
staten, ett parti som påstår att de försvarar våra intressen eller 
någon annan som utövar makt över oss– då är autonomin i fara.

Men betyder det här att man inte kan ha några 
som helst band  till den politiska makten och 

att vi inte kan försöka använda någon del 
av staten över huvud taget?

Oavsett vi lka 
beslut vi arbetar uti-

från måste de på lång sikt 
stärka och utveckla vår autono-

mi bortom statens begränsningar. 
Pol itik med syfte att ”ta makten” 
och förändra uppifrån kommer 
al ltid att motverka vår autonomi 
och vår sjä lvständighet. Detta 
l igger i statens och den kontrol le-
rande maktens funktion. Statl iga 
postitioner el ler uppdrag kan vara 
viktiga för att undanröja hinder, 
men en fri värld skapar man 

inte genom staten.

Nej, vi kan naturl igtvis 
bestämma vad som är bäst 
i varje situation: ibland kan 
det vara användbart att 

delta i lokala val el ler ta den 
pol itiska makten. Huvudsaken 
är att vi kommer ihåg att det 
inte är det viktigaste sättet 

att arbeta på.



3Revolutionen är nu

Att tänka kring antimakt eller motmakt innebär också en vik-
tig skillnad för hur vi tänker kring revolutionen. En revolution 
är det samma som en radikal och bestående förändring av rela-
tionerna i samhället. Marx använde till exempel ordet i den här 
betydelsen när han skrev om den ”industriella revolutionen”. En 
antikapitalistisk revolution innebär att de kapitalistiska relation-
erna mellan människor avskaffas.

Ni vi l l  inte ta makten? Och 
vad menar ni med att skapa 
”sprickor”? Reformister! Ni 

vi l l  inte ha en revolution!

Bl i inte förvirrad. Vi vi l l  ha 
en revolution, men vi vi l l 
ha den nu!



Förtrollade  av myten om den franska revolutionen och idén om 
att ”ta makten” skapade den traditionella vänstern en felaktig 
bild av vad ordet ”revolution” innebar.

Istället för en radikal förändring av de sociala relationerna på ett 
samhälleligt plan föreställde de sig revolutionen som en speci-
ell politisk händelse: stunden då ett parti eller en social rörelse 
tog kontroll över statsapparaten. 

Idag  vet de flesta antikapitalister att ett övertagande av staten 
inte är samma sak som att radikalt förändra de sociala relation-
erna. Tvärtom innebar de så kallade revolutionerna inget annat 
än att eliten byttes ut. Sällan förändrades samhället i grunden. 
Revolutionen har egentligen inget exakt datum eller klockslag, 
även om vissa specifika händelser kan vara viktiga. Till exempel 
var revolutionerna som gjorde slut på feodalismen stora sociala 
processer som i vissa fall inte krävde något maktövertagande 
och i andra fall krävde flera stycken.



För den antikapitalistiska rörelsen är revolutionen inte en hän-
delse vi måste vänta på. Revolutionen pågår varje dag vi ut-
vecklar nya sätt att motarbeta den kontrollerande makten och 
skapar nya autonoma sprickor. Då vi skapar självstyrande om-
råden, utan profitsyfte, och med jämlika villkor skapar vi revo-
lutionen.

Antonio Negri

Detta är att 
utveckla ”kommunism 

här och nu”. Det har inget att 
göra med det som vissa kal lar för 
”reformism”. Reformism innebär att 

göra gradvisa förbättringar med hjä lp 
av staten för att dämpa kapital ismens 
värsta härjningar men utan att förändra 

de sociala relationerna som orsakar prob-
lemen. ”Kommunism här och nu” innebär 

den totala motsatsen: att skapa 
sjä lvständighet och attackera 

makten varje dag.



Att säga att revolutionen ständigt pågår överallt är inte samma 
sak som att säga att de stora sammanbrotten inte är betydelse-
fulla. Många gånger hjälper dessa de sociala rörelserna att finna 
nya former som ingen tidigare kunnat föreställa sig. Samman-
brotten är ofta nödvändiga för att motståndet och skapandet 
av en ny värld ska göra framsteg.

Inte al ls. Det är 
trol igt att vi ibland 

kommer behöva 
göra uppror mot 
vissa specifika 

regeringar.

Men vi måste komma ihåg att 
revolutionen inte är upproret i sig 
utan en mycket mer djupgående 

förändringsprocess som ibland kan 
förstärkas av de här upproren.

Men då menar ni att det inte 
kommer att bl i fler revolutioner 
mot den pol itiska makten och 

att antikapital isterna inte 
tycker att vi ska göra såna?



4Horisontell organisering
Att revolutionen sker idag innebär att antikapitalistiska kamp-
metoder måste spegla det samhälle som vi vill skapa. När den 
traditionella vänstern oftast bara såg sina organisationer som 
ett medel för att så småningom komma fram till ett bestämt mål 
(revolutionen), missade de de befriande möjligheterna som den 
självstyrda organiseringen och kampen innebär. I namn av att 
vara ”effektiva” skapade de organisationer som var toppstyrda, 
förtryckande, tävlingsinriktade och diskriminerande.

De leninistiska 
partierna skapar 
en mycket tydlig 

uppdelning mel-
lan ledarna i partitop-

pen som tar besluten 
och medlemmarna som 
ska följa dem; en hierarki. 
Denna uppdelning mellan 
ledare och styrda har visat 
sig lika tydligt i partier-

nas relation till resten 
av samhället: partiet är 
”förtruppen” som ska 

leda massorna. I prak-
tiken förvandlas repre-

sentationen till ett ersät-
tande, partiet som skulle 

representera sina väljare eller 
folket tar istället dess plats.

Vi kämpar 
för jäm-
likhet.
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Denna typ av hierarkiska organisationer och partier skapar hela 
tiden konkurrens, misstro och sekterism, snarare än samarbete, 
solidaritet och enhet genom mångfald.

Varje  parti försöker få så många medlemmar som möjligt och är 
rädda för att bli utkonkurrerade av andra partier. Som medlem 
tvingas man visa lojalitet till partiet och måste akta sig för att 
säga ”fel” saker.

P.S.R. är den 
rätta vägen ti l l 

revolutionen. Fö l j 
efter oss!

Nej ! P.S.R. är 
småborgerl iga. 

Vi är det rätta al-
ternativet, kom 

med i R.S.P. !

Kamrater! 
Vi måste enas! 
Förena er med 

oss i S.R.P. !



Den  nya antikapitalistiska rörelsen har insett att om tanken är 
att skapa en värld med jämlikhet, autonomi, frihet och solidar-
itet kan man inte börja bygga raka motsatsen, medlen gör alltid 
avtryck i målet. När vi organiserar oss idag måste våra metoder 
stämma överens med det samhälle som vi vill skapa.

Dagens antikapital istiska 
organisationer är hel lre hor-
isontel lt organiserade i nät-
verk, istä l let för hierarkiska 

och centralt styrda.

Horisontel l organiser-
ing innebär att al la 
har samma rätt och 
möj l ighet att delta i 

beslut. I en horisontel l 
organisation finns det 
ingen uppdelning mel lan 
de som bestämmer och 

de som lyder.

Det finns delade meningar om huruvida 
representation alltid är fel i horisontella grupper, eller om det 
kan vara praktiskt med representanter så länge deras makt 
kontrolleras. Exempelvis genom att de väljs för en begränsad 
period, att de inte kan väljas om, att de har bundna mandat 
som kan återkallas, att representanternas poster roterar mellan 
samtliga, att man lottar om vem som ska representera et cetera.



Att organisera sig horisontellt innebär inte bara demokratiska 
möten där alla får delta. Det innebär också att alltid arbeta för 
att avskaffa all sorts elitism och alla informella hierarkier inom 
gruppen. I alla grupper finns människor med högre utbildning, 
mer erfarenhet, mer pengar, bättre kontakter, mer energi eller 
som helt enkelt är bättre på att snacka än andra. De här skillnad-
erna leder så gott som alltid till att vissa personer kan påverka  
besluten mer än andra. Att arbeta horisontellt är ett försök att 
skapa en ny kultur och en struktur där alla har samma möj-
ligheter att framföra sin egen åsikt, där ingen har mer auktoritet 
än någon annan. Därför försöker horisontella organisationer 
alltid att utjämna kunskaper och resurser mellan organisatio-
nens medlemmar.

Vi ska få vara med i tv. 
Vi skickar Martin, han 
har mycket erfarenhet.

Just för att han har 
mest erfarenhet borde 
vi kanske skicka någon 

annan, så att fler får en 
chans att lära sig.



5Organisering i nätverk
Autonomin och den horisontella organiseringen har två 
fiender: stora antal människor och stora avstånd. Det är svårt 
att organisera hundratals eller tusentals människor horison-
tellt, och ännu svårare om de bor för långt ifrån varandra för 
att kunna träffas regelbundet. När problem uppstår finns det 
alltid någon som föreslår starkare hierarkier och mer maktcen-
tralisering för att göra gruppen mer effektiv. För att lösa detta 
har de antikapitalistiska rörelserna utvecklat, och fortsätter 
utveckla, metoder för att koordinera och organisera i nätverk. 
Ett nätverk är en samling frivilliga och lösa förbindelser och 
kontakter mellan självständiga personer och grupper.   

Ett nätverk uppstår när 
grupperna, noderna, i 

nätverket träffas kring 
ett gemensamt intresse 

och utbyter informa-
tion och resurser eller 
agerar tillsammans. 
Noderna kan debat-
tera en fråga och enas 

kring ett beslut, trots att de är långt från varandra. Men ett sånt 
beslut innebär inte att deltagarna förlorar eller överlåter sin 
rätt till självbestämmande: rätten till autonomi och horisontell 
organisering finns kvar.

Subcomandante 
Marcos

Ett nätverk saknar 
central ledning och hier-
arkisk struktur. Nätver-
ket utgörs av al la oss 

som pratar och lyssnar.



Till skillnad från nätverk är traditionella, hierarkiska och cen-
traliserade vänsterorganisationer mer lika träd till sin uppbygg-
nad. En stam från vilken det växer först stora grenar, sen mindre. 
Jämfört med ”träden” har nätverken flera fördelar: de tillåter fri 
kommunikation och varje nod kan fritt skapa en ny förbindelse 
med en annan på ett horisontellt sätt. Ett träds grenar, däremot, 
kan bara kommunicera via stammen. Om ett partis beslutande 
ledning bestämmer sig för att blockera ett förslag från en re-
gional avdelning, eller om ledningen helt enkelt slutar fungera, 
bryts länken mellan de olika avdelningarna.

Nätverken un-
derlättar kreativitet 

och uppfinningsrikedom. 
Varje nod kan undersöka 
och finna egna vägar. 
Bland tusentals noder 

kommer några att snub-
bla över stora upptäck-
ter. Om en upptäckt är 

användbar kan andra 
kopiera den, använda den 

och på så vis sprida 
den globalt.

John Jordan 
(1965-)

Ingen 
kan förutsäga 

hur ett nätverk 
kommer att agera 
i varje situation. 
Det är en stor 

fördel !

De centraliserade organisationerna uppmuntrar inte kreativitet 
och lokala upptäckter på samma sätt eftersom där alltid förvän-
tas att dessa ska komma ”uppifrån”.



De centraliserade ”trädliknande” strukturerna kollapsar om 
någon lyckas attackera dess centrum. Sågar någon av stammen, 
faller hela trädet. Vänsterns och fackens historieböcker är fulla 
av exempel på byråkratisering, misstag och svek som begåtts 
av enskilda ledare men lyckats förstöra för hela rörelser. För den 
nya antikapitalistiska rörelsen finns helt enkelt inte behovet av 
att lägga hela rörelsens framgång eller fall i händerna på en cen-
tral ledning, en liten grupp personer som lätt kan göra misstag, 
bli korrupta eller attackeras av meningsmotståndare.

Gilles Deleuze
(1925-1995) Félix Guattari

(1930-1992)

Eftersom varje nod i ett nätverk 
är helt sjä lvständig, kan nätverket 
fortsätta även om en el ler flera av 
dess grupper skul le försvinna.

Eftersom ingen 
del i nätverket är 
l ivsnödvändig för 

nätverkets överlev-
nad och al la grup-

per fritt kan skapa 
nya kontakter, är 
det mycket svårt 
att besegra hela 
nätverket. Detta 

kal lar vi en ”rizoma-
tisk struktur”.

Nätverken är känsligare för lokala förutsättningar och under-
lättar flexibla och mångsidiga samarbeten. Exempelvis kan ett 
partis centrala ledning bestämma sig för att inte samarbeta 
med en viss politisk grupp, trots att samarbetet kan vara nöd-
vändigt i vissa regioner. En nod kan direkt inleda ett samarbete, 
medan ”grenen” av det centrala partiträdet måste vänta tills 
ledningen har godkänt kontakten.

Dessutom, tvärtemot vad man 
kan tro, är de centraliserade 
och hierarkiska strukturer-
na mycket mer sårbara än 
nätverken.



En annan fördel med nätverken är sättet de växer på. De poli-
tiska partierna växer till exempel genom ackumulering, att 
hela tiden försöka binda fler medlemmar eller resurser till sig. 
Nätverken, däremot, växer precis som cellerna genom kopier-
ing och mångfaldigande - inte lika mycket genom att samla 
mer och mer människor och resurser i en grupp som att skapa 
nya grupper, noder, i nätet. Ju fler noder som finns, och ju mer 
mångsidighet som finns, desto starkare är nätverket.

Det här behöver inte betyda att man aldrig får använda sig av 
strukturer som på något sätt är centraliserade. Det kan vara bra i 
vissa sammanhang, och ibland måste man samarbeta med cen-
tralstyrda organisationer. Det viktiga är att man inte låter nät-
verken kontrolleras av en central ledare, att man vet varför man 
organiserar sig som man gör och vilka effekter det kan få.

Det här uppmuntrar samar-
bete och sol idaritet. Ingen 

nod behöver motarbeta ska-
pandet av andra noder, ti l l 
ski l lnad från hur ett parti 
som växer ses som ett hot 

av andra partier.

Det är därför som ingen 
organisation som arbetar i 
nätverksform behöver krä-
va lojal itet från sina med-
lemmar. Varje person kan 
vara med i en el ler flera 

grupper utan problem.



6Mångfald
En viktig skillnad mellan den traditionella vänstern och den 
nya antikapitalismen är vem eller vad som ses som subjektet: 
den grupp i samhället som kommer förespråka och kämpa för 
frigörelse från kapitalismen. Det är en stor fråga, och svaret får 
stora konsekvenser för alla våra politiska handlingar.

De nationella befrielserörelserna 
hoppades på ”folket”, en grupp 
bestående av bönder, ar-
betare, småföretagare och 
andra grupper som skulle 
representera det ”nationel-
la intresset” i motstånd mot 
imperialismen.

Den traditionella vänstern föredrog 
att prata om den industriella ”ar-

betarklassen” som det histo-
riskt subjekt som skulle leda 

kampen mot överklassen.



Den nya antikapitalistiska rörelsen ser framför sig ett mycket 
mer odefinierat, rörligt och mångsidigt subjekt. Kapitalismen 
påverkar nästan alla människor negativt, men på många olika 
sätt.

Alla som arbetar, 
inte bara den indus-

triella arbetarklassen, 
har skäl att kämpa mot det system som exploaterar dem. Men 
det har även ursprungsfolk, förtryckta etniska grupper, kvinnor, 
konsumenter, konstnärer, journalister, intellektuella, studenter, 
alla som använder den offentliga sektorn, miljöaktivister, män-
niskorättskämpar, pacifister och många andra. Kapitalismen 
inte bara förtrycker, splittrar och exploaterar, den begränsar 
också på olika sätt livet  för alla dessa grupper.

Jag är indus-
triarbetare och 

vi l l  tjäna mer

Jag är fattig 
och vi l l  leva ett 

bra l iv.

Jag är arbetslös och 
vi l l  ha ett jobb.

Jag vi l l  inte 
hå l la det här barnet 
bara för att jag är 

kvinna.

Jag är ett barn 
och vi l l  leva.

Jag är social ist 
och vi l l  ha 
jämlikhet.

Jag är 
mi ljövän och vi l l 
kunna andas.

Jag är 
migrant och 

vi l l  kunna vä l ja 

var jag bor.

Jag vi l l  att mitt 
folk ska lämnas 

ifred

Vi tar kontrol len över våra l iv ! 
Nej ti l l  kapital ismen!



Den traditionella vänstern ordnade olika gruppers intressen 
efter hur viktiga de ansågs vara, först av alla kom arbetarklas-
sen, eller ”folket”. Andra var tvungna att vänta med sina krav tills 
efter revolutionen, som skulle skapa lycka åt alla. Fram tills dess 
skulle de underordna sig arbetarkampen eller ”landets intresse”. 

Den nya antikapitalistiska rörelsen avvisar idén om ett extra vik-
tigt subjekt, förutbestämt att befria alla andra. Istället föreställer 
den sig befrielsen som resultatet av alla förtrycktas parallella 
kamp. Den traditionella vänstern såg den okontrollerbara 
mångfalden som ett hinder i den likriktning som krävdes för att 
ta den makten. Tvärtom vill den nya rörelsen förstärka mång-
falden eftersom mångfald stärker kampen.

De nya antikapitalisterna finner enhet i mångfalden genom att 
bortse från skillnader och samarbeta kring gemensamheter. 
Ömsesidigt erkännande mellan samtliga subjekt och deras res-
pektive styrkor förstärker allas krav, projekt och rörelser.

Det är därför vi säger 
att vi måste skapa en värld 

med plats för många världar.

Subcomandante 
Marcos



Kampen för förändring är för viktig för att lämnas åt aktivister. 
Istället försöker den nya rörelsen skapa utrymmen där alla får 
plats, även de som säger sig vara ointresserade av ”politik”, och 
visa på hur kapitalismen påverkar även dem. En antikapitalistisk 
rörelse som pratar ett språk alla förstår innebär olika saker:

- Att engagera sig i personer och deras konkreta problem, snara-
re än att försöka använda människor för att nå sina egna mål.

- Att skapa kampformer som alla kan delta i, var och en utifrån 
sina möjligheter och önskemål, oavsett hur deras liv ser ut.

- Att arbeta med folkbildning för att låta oss dela varandras er-
farenheter och jämna ut förutsättningarna för deltagande.

Nu 
kämpar vi 
ti l lsam-
mans.

Från början organiserade jag mig för 
att kämpa för mina rättigheter på 
jobbet. Men när jag lärde känna en 
mi ljöaktivist förstod jag att hennes 
kamp också var en del av kampen mot 

kapital ismen.

Jag lärde mig 
att de som 

förstör mi ljön är 
samma personer 
som förtrycker 

dig.

För att kunna samarbeta i kampen anpassar sig olika subjekt  
till varandra. Att kämpa tillsammans och lära känna varandras 
krav innebär inte bara acceptans utan också att sluta delta i för-
trycket av andra.



Att erkänna det politiska subjektets mångsidiga natur har också 
betydelse för hur beslut fattas. Många antikapitalistiska grup-
per och nätverk föredrar att fatta beslut i konsensus, snarare än 
att låta majoriteten ”vinna” och minoriteten ”förlora”.  Att arbeta 
för konsensus innebär att anstränga sig för att ta beslut där hän-
syn även tas till minoriteters viljor och behov.

Detta mångsidiga subjektet har fortfarande inget namn, och det 
kanske inte behövs. Vissa har kallat det ”multitud” för att försöka 
uttrycka att det inte är en eller flera fasta klasser utan en just en 
odefinierad mångfald. “Multitud” är ett bättre namn än ”folket” 
eftersom det senare syftar på en samling människor som erkän-
ns som ett ”folk” av en nationalstat. Multituden däremot kämpar 
över – och ofta även mot - nationalstaternas gränser.

Men att 
fatta konsen-
susbeslut tar 
för lång tid!

Subcomandante Marcos

Så kan det vara. 
Men om vi vi l l  göra 
gemensamma fram-

steg måste al la 
hinna med.



7En politik för varje tillfälle
Den antikapitalistiska rörelsen försöker anpassa sina strategier 
och metoder efter varje enskild situation. Tanken är att det är 
bättre att anpassa sig efter de lokala förutsättningarna för varje 
kamp, efter varje grupps egna erfarenheter och de kampformer 
de föredrar.

I motsats till detta förespråkade den traditionella vänstern mer 
eller mindre likformade metoder för alla situationer. Ett program 
skulle skrivas och kampen skulle föras enligt riktlinjer utfor-
made i förväg, ibland årtionden tidigare. De visste alltid svaret 
på frågan ”Vad bör göras?” utan att behöva fundera mer på det.

Naomi Klein
(1970-)

De arbetslösas strategier 
ski l jer sig från fattiga 
bönders el ler konsumenters 

strategier.

Det är inte samma sak 
att kämpa mot kapital is-
men i ett land med någor-
lunda rättsäkerhet som 
att göra det i ett land 
där regimen utövar ett 

massivt förtryck.

Det globala motståndet måste 
formas utifrån varje enski ld lokal 
kontext. Det finns ingen poäng 
med att kampen ska se l ikadan ut 
överal lt, som en hamburgare från 

McDonald’s!



Den traditionella vänstern intresserade sig bara för de lokala 
kamperna om de inordnade sig under deras ”program”, ställde 
sig bakom partiets eller organisationens fana och om kampen 
var ett steg mot det slutgiltiga målet - revolutionen som skulle 
göra slut på kapitalismen. Eftersom de ansåg sig veta bäst vad 
som skulle göras, och hur, manipulerade de ofta de lokala kam-
perna för att anpassa dem efter sina egna strategier.

De  inhän-
gnar kommunens 
grönområde! De 

säger att de ska 
bygga ett shop-

pingcenter!

...den proletära revo-
lutionen kommer att 
göra slut på kapi-

talets dominans...

Stör mig inte! Jag 
planerar kapital is-

mens undergång!

”En politik för varje tillfälle”  innebär att kämpa mot kapitalis-
mens problem där de visar sig konkret, där kapitalismen attac-
kerar var och en av oss. Det innebär att hela tiden och överallt 
försöka förstärka de frigörande möjligheter till självorganiser-
ing och de nya erfarenheter som varje kamp kan ge. Att vinna 
strider (även ”små” strider) och att lära sig nya och bättre sätt 
att organisera sig är resultat som är värdefulla i sig. Den tradi-
tionella vänstern brukade snarare fokusera på det kapitalistiska 
systemet i stort och nedvärdera framsteg för enskilda kamper.



I den traditionella vänsterns politik sågs personer och organi-
sationer inblandade i kampen främst som objekt som skulle 
användas för att nå ett övergripande mål. Den traditionella poli-
tiske aktivisten var alltid ute efter något mer än vad den enskil-
da kampen handlade om. Och kamp var bara ”användbar” om 
den fick den typ av framgång som partiet eller organisationen 
hoppades på. Om den inte slutade som det var tänkt berodde 
på att ”subjekten inte var redo”, att människorna saknade ”med-
vetenhet” och ”riktning”.

Det största problemet med den här typen av pol itik 
är att den många gånger resulterar i att multitudens 
kamper underordnas ett handlingsprogram, ett parti , 
en stat el ler en ledare som kväver möj l igheterna ti l l 

sjä lvständig och kreativ utveckling av kamperna.

När människor tvingas 
in i sedan tidigare 

bestämda sätt att or-
ganisera sig, tänka och 

kämpa begränsas de 
kreativa möj l igheterna. 



Är det omöjligt att ha en allmängiltig idé om vad man kan göra? 
Går det inte att lära sig av andra som inte är i exakt samma situ-
ation? Klart att det går! Men det finns en viktig poäng. Den tra-
ditionella aktivisten la sig i kamper ”utifrån” och sa åt folk vad 
de borde göra och hur de borde göra det. Han visste de rätta 
vägvalen och hade alltid en åsikt om allt. 

Jag ska lära er hur 
man kämpar mot 

kapital ismen.

Dagens antikapitalistiska aktivist lyssnar hellre än att prata. Hon 
ställer sin erfarenhet från olika kamper till andras förfogande 
och fungerar som en brygga mellan olika grupper och deras er-
farenheter. Men samtidigt ser hon först i varje situation vad som 
är den bästa metoden just där.



Dessa två modeller för aktivism bygger på två olika idéer om 
vad som är ”sanning” och hur man avgör vad som är ”det rätta”. 
Den traditionella vänstern tänkte sig en ”objektiv sanning” som 
var mer värd än våra gemensamma uppfattningar. Det var ”san-
ningen” och de som kände den som skulle visa vägen.

Dagens antikapitalister delar upp frågan. Ett politiskt beslut är 
rätt om de som tagit det och de som påverkas av det är nöjda 
med det. Om det finns en sanning – och många tvivlar på det 
– måste man finna den i varje enskild situation. Ingen har rätt 
att påstå att den ”vet mer” eller ”har bättre svar” än alla andra.

Dessutom är l ite 
”okunskap” viktigt 
för att kunna an-
passa sig och ut-
veckla varje kamp.

Den som tror att den 
vet al lt bryr sig inte om 
att lyssna el ler försöka 

lära sig mer.

Subcomandante Marcos

Frågande rör vi 
oss framåt.



8Globalisering av kamperna
Redan från början förstod vänstern att kapitalismen var ett 
världsomspännande system och att den bara kunde besegras 
om kampen också var global. Men utan undantag har vänsterns 
stora strömningar kompromissat bort internationalismen.

Internet och nätverk gör det 
möj l igt att koordinera gigantis-
ka projekt över hela jorden. Vi 
ser framväxten av en ny global 

motståndsrörelse.

Under första världskriget samlades socialdemokraterna runt  
patriotismens eld och underblåste i slutändan kriget.

De  nationella befrielserörelserna använde en starkt national-
istisk retorik i sin kamp mot imperialismen.

Den leninistiska vänstern fortsatte tro på den internationella 
revolutionen, men eftersom de sökte nationalstatens poli-
tiska makt stannade kampen också inom varje lands gränser.

-

-

-

Idag har antikapital isterna 
återtagit och fördjupat den 

international ism som al ltid varit 
så viktig för vänstern, men nu 
inte bara i retoriken utan även 
i sina strategier och sätt att 

organisera sig.



Många menar att det idag är meningslöst att fortsätta hoppas 
på nationella förändringar. Globaliseringen har redan minskat 
nationalstaternas handlingsutrymme på ett sätt som inte går 
att återkalla.

Michael Hardt (1960-)Antonio Negri

Imperial ismens epok är över. Idag finns hos kapital-
ismen en tendens att formera sig som ett imperium, en 
global maktstruktur som inte har ett exakt centrum och 

inte tar hänsyn ti l l  nationsgränser. Imperiet organiserar sig 
som ett nätverk av nationel la och transnationel la institution-

er – FN, NATO, Internationel la valutafonden, de mäktigaste 
staterna, de multinationel la företagen och så vidare. Kapi-

talet får cirkulera fritt över hela jorden medan imperiet 
arbetar för att garantera högsta möj l iga ti l lväxt.

Därför fokuserar dagens antikapitalister mindre på kamper inom 
den nationella arenan och mer på två andra nivåer: den lokala 
(regionen, staden, statsdelen, arbetsplatsen och så vidare) och 
den globala (genom samordnade kamper mot storföretag och 
toppmöten, genom internationella fackliga sammanslutningar 
och internationella boenderörelser och så vidare).



När kapitalismen saknar fysiskt centrum och nationalstaten 
används för att splittra oss (och dessutom har förlorat mycket 
av sin makt) är det nödvändigt att globalisera kamperna. Glo-
balisering av den antikapitalistiska kampen (eller ”globalisering 
underifrån”) betyder att vi attackerar kapitalismen från alla håll 
och inte accepterar de villkor som den tvingar på oss.

Att globalisera kampen innebär att skapa 
starka relationer av sol idaritet och samar-
bete mel lan al la förtryckta, utan att bry 
sig om var de är födda. Det innebär att 
inse att så länge vi är spl ittrade kan vi 

aldrig besegra kapital ismen.

För ett motstånd 
l ika globalt som 

kapitalet!
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Jag har lyssnat på era 
krav. Lugna ner er och 
återvänd ti l l  era hus 
medan jag funderar.

Funderar 
på något 

helt annat, 
al ltså !

Om den här pol itikern inte 
hel ler gör som han lovar gör vi 
en direkt aktion nästa gång! 
Vi tar vad vi vi l l  ha utan att 

fråga.

Direkt aktion innebär att lämna politisk passivitet bakom sig 
och agera själv, alternativt göra en aktion som tvingar maktha-
varna att handla som man vill.

Direkt aktion och civil olydnad
De nya antikapitalistiska rörelserna respekterar principen om en 
mångfald av taktiker. Varje grupp kan arbeta som den föredrar 
eller på det sätt som fungerar bäst för den. Alla måste inte göra 
allt likadant bara för att vi vill göra det tillsammans. Naturligtvis 
finns det vissa metoder som är vanligare än andra; framförallt 
direkt aktion och civil olydnad. Direkt aktion innebär att själv 
genomföra det man vill, utan att vänta på att de vid makten ska 
göra det åt en, att skapa en spricka av autonomi. När vi röstar 
på ett parti som lovar att genomföra det vi vill, samlar in namn-
underskrifter eller ber makthavarna om hjälp använder vi indi-
rekta metoder: vi ber och andra gör (i bästa fall).



Civil olydnad är att bryta mot eller vägrar lyda en lag på ett öp-
pet och ofta kollektivt sätt. Många direkta aktioner är samtidigt 
civil olydnad och tvärt om, exempelvis när italienska De olydiga 
invaderar flyktingläger för att hjälpa ”illegala” invandrare att fly. 
Men inte alla sorters direkt aktion är olagliga, eller öppna och 
offentliga. Civil olydnad måste inte innefatta en handling, det 
kan handla om att inte genomföra något: att passivt göra mot-
stånd genom att vägra göra som lagen säger. 

Jag vägrar öppet att döda 
mina medmänniskor i national-

statens namn. Då hamnar 
du i fängelse 
för landsför-

räderi. 

Det spelar ingen rol l :  ni 
måste fängsla hela min 
bataljon för al la har 

bestämt sig för att vägra.

Det är viktigt att se 
skillnad på denna typ 
av metoder och de som 
den traditionella vänstern använder, det vill säga nästan bara 
indirekta metoder och politiska val. När de fungerar ger direkt 
aktion och civil olydnad direkta och konkreta resultat. De ut-
manar gränserna för vad som är tillåtet och ger en känsla av att 
delta på riktigt och faktiskt förändra.



Men är det inte odemo-
kratiskt att göra vad 

man vi l l  utan att bry sig 
om lagen?

Sjä lvklart inte. Om samhä l-
let verkl igen var demokratiskt 
så skul le våra metoder vara 

svårare att försvara. Men nu 
är det inte det!

Men ni tror al ltså att ni 
har rätt att göra vad 
som helst, så länge det 

gynnar er kamp?

Absolut inte. Al la aktioner 
måste bygga på ett starkt 
etiskt övervägande. Må let 

helgar inte medlen, legitima må l 
innebär att vi måste använda 

legitima metoder.

Den antikapitalistiska rörelsen menar att vi lever under kapi-
talets diktatur. Detta innebär att även om direkt aktion och civil 
olydnad inte alltid är lagligt kan de ändå vara legitima metoder. 
Det innebär inte att antikapitalister anser sig har rätt att göra 
vad de vill: en viktig del är att skapa legitimitet kring det vi gör. 
Vi måste alltid kommunicera med samhället, i två riktningar, 
kring våra metoder och mål och försöka hitta sätt och krav som 
en majoritet tycker är berättigade. Annars kan man fråga sig 
vilka vi kämpar för.   



01Kreativitet och glädje
En av de viktigaste skillnaderna mellan traditionell vänster och 
den nya rörelsen är svårdefinierad och går inte att hitta i böcker 
eller teorier: kampens kreativa kultur. När politik inte längre ses 
som ett krig utan som ett permanent kreativt skapande förän-
dras relationen mellan aktivisten och det hon gör.

Traditionell vänster: 
krigskultur

Den antikapitalistiska 
rörelsen: kreativ kultur

Förespråkar att ”offra sig” för 
Saken.

Förespråkar skapandet av ett 
omväxlande och lyckligt liv.

Individernas intressen under-
ordnas kollektivets.

Kollektivet inkluderar och 
tar hänsyn till individernas 
intressen.

Fördömer den som tvekar. Att alla inte kan veta allt ses 
som något självklart.

Ignorerar det personliga livet. Det personliga är grundläg-
gande.

Tråkiga och grå metoder. Det är inget fel med njutning 
och ”enkla nöjen”.

Tolererar inga misstag. Låter alla vara mänskliga.

Hyllar modiga handlingar utan 
en tanke på konsekvenserna.

Gillar när folk är modiga, men 
tänker efter först. 

Ger de döda kultstatus som 
”hjältar” och ”martyrer”.

Ger livet kultstatus och hyllar 
alla som kämpar varje dag.

Aktivister som lever avskilt 
från vanliga människors 
världsbild.

Aktivister mitt ibland oss.

Hård disciplin. Flexibla kompromisser.

”Arga” aktivister. ”Glada” aktivister.

Kategoriserar saker i rutnät. Skulle aldrig komma på tan-
ken att göra en sån här tabell.



Revolutionen är nu och glädjen är inte något vi måste vänta på 
tills arbetet är färdigt. Gemenskapen mellan dem som gör mot-
stånd bör i sig själv vara en miljö med glädje, tillfredställelse och 
självförverkligande.

Den här kulturen visar sig ofta i hur kamper och aktioner utförs. 
Karnevallslika demonstrationer, humoristiska aktioner och ”tak-
tiska framträdanden” gör det svårare för polisen att attackera 
oss (t ex genom att klä ut sig till clown eller dela ut blommor).



Kampens kreativa kultur visar sig också genom ett närmande 
mellan konst och politik. Den mer allvarligt stridsinriktade ak-
tivismen hos den traditionella vänstern lämnade liten plats för 
konstnärliga kampformer, som i bästa fall betraktades som en 
utsmyckning av den ”riktiga” kampen. I och med att den an-
tikapitalistiska rörelsen vill skapa en ny värld här och nu blir 
det antikapitalistiska arbetet mer och mer som en konstform. 
Kreativiteten blir den samma inom politiken som inom konsten.

Verkstad för skapandet 
av en ny värld

Ett  tecken på detta är den centrala och radikala roll olika poli-
tiska konstgrupper spelar inom den antikapitalistiska rörelsen. 
De syns lika mycket inom olika folkbildningsprojekt och i infor-
mationssprindning som i utformningen av direkta aktioner och 
manifestationer.    


