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Det enda alternativet

Lära sig
att vinna

Plötsligt går allting så långsamt. Varje sekund känns i kroppen,
liksom utdragen, fylld med nya former av intryck. Alla detaljer
framstår plötsligt som så uppenbara. Hjärnan arbetar för fullt för
att förstå vad det är som händer, fullproppad med adrenalin. Hela
ditt medvetande fokuseras i en enda riktning. Periferin spelar inte
längre någon roll. Alla känslor byts ut mot en enda upplevelse: att
bryta sig ut, att ta sig in, bryta igenom, ta sig runt, uppnå målet, att
fly och komma undan.
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Den starkaste upplevelsen som vi tar med oss hem från
aktioner och demonstrationer är ofta den av en konfrontation, fysisk
eller mental. Aldrig är denna upplevelse så påtaglig som när vi söker
genomföra våra uppgjorda planer men hindras på vägen. Det är en
vanlig upplevelse för alla som någon gång gjort utomparlamentarisk
politik: att noga göra upp planer, scenarion, att utföra varje uppgift och
följa momenten enligt plan, men stöta på patrull. Oftast består detta
hinder av polisen, våldsmonopolet självt, vars yttersta funktion är att
hindra sådana som oss från att göra det vi vill göra.
Motsägelsen i denna dynamik är att den enda möjliga vinsten som går
att definiera blir den som grundar sig i konfrontationen. Inte
nödvändigtvis en konfrontation som vi själva går som segrare ur, och
ibland kanske bara själva konflikten som sådan – det kan vara en vinst
i sig att ta striden och löpa linan ut. Men att uppleva sig själv bli

Ende Gelände 2018
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ständigt överkörd och slagen skapar en rundgång i kroppen, ett
stegrande gensvar där mötet med en antagonist genererar en viss,
stark känsla. En stor del av planeringen kretsar kring att besegra eller
kringgå polisen. Det blir ett centralt delmål, och ofta kommer vi inte
längre än så.
Konfrontationen med polisen blir den enda etappen vi på ett eller
annat sätt kan slutföra, och blir därmed också det enda mätbara
situationen. Antingen så lyckas vi, eller så blir vi överkörda och får
slicka såren inför kommande strider. Efter några omgångar sitter
ritualen i muskelminnet. Vi går ur kampen med en känsla av att ha
skapat något, om än bara för stunden: ett blottgörande av konfliktens
avgrunder, sprickan mellan parterna, och ett utlopp för undanskuffade
känslor.
Vi vet att vi har rätt, för polisen och statens repressiva organ
motarbetar oss. Konfrontationen med dessa giganter blir också kvittot
för att vi är på väg åt rätt håll. ”De vill inte att vi går åt det hållet, så det
är nog dit vi ska”, som en kamrat uttryckte det under Ende Geländes
novemberaktion, då vi skulle ta oss förbi poliskedjorna i Lausitz glesa
tallskogar. Ofta så är det här sättet att navigera på gott nog, men det
kan också vara ett förrädiskt sätt att relatera till kamperna vi för.

Den gången vi inte fick stryk
I september 2019 gick klimataktionen Folk mot fossilgas av stapeln i
Göteborg. Det var ett tillfälle att testa och tillämpa de lärdomar som
många av oss tagit med hem från Europa och de massaktioner som vi
deltagit i där, från Nederländerna till Tyskland och Tjeckien. Formen
för aktionen kändes igen av somliga, och var ny för andra: två fingrar,
sinsemellan självständiga demonstrationståg med egna mål och
kommunikationsstrukturer, skulle ta sig till olika platser i anslutning
till Energihamnen och blockera ingångarna till Swedegas
importterminal för fossilgas. Det kortsiktiga målet var att hindra
transporter in och ut från Energihamnen och tillfälligt blockera
4

"De vill inte att vi
går åt det hållet,
så det är nog dit
vi ska"
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företagets verksamhet. Till de långsiktiga målen hörde att vinna
uppmärksamhet för kampen mot svensk fossilgasexpansion, att stärka
rörelsen för klimaträttvisa, och ytterst att stoppa Swedegas från att få
tillstånd att koppla sin fossilgasterminal till svenska gasledningar. Om
dessa mål kunde nås skulle utbyggnaden av klimatskadlig
gasinfrastruktur effektivt kunna motarbetas, åtminstone inom den
närmaste framtiden.
Arbetet med aktionen hade inletts många månader i förväg, och
föregåtts av år av arbete och aktioner av Fossilgasfällan, vilka redan
under föregående vinter genomfört mindre blockader mot
Energihamnen. Nu byggdes det upp en omfattande infrastruktur för
Folk mot fossilgas uppsamlingsläger i Färjenäsparken, där aktionens
sista dagar av planering och träning skulle genomföras, komplett med
storkök och mötestält. Större delen av aktionsträningarna bestod, som
sig bör i sammanhang av klimatmassaktioner, av att öva
demonstrationsmoment, att testa manövrar och samordna sig inom
demonstrationsstrukturerna. Inte alla dessa moment, men många av
dem, kretsar kring att ta sig förbi, runt eller igenom polisen: olika
tekniker för att svärma, splittra sig och lura polisen, för att på alla
möjliga sätt göra det så svårt som möjligt för dem att kontrollera
massan – vilken i dessa sammanhang av massaktioner är vår främsta
tillgång.
Tidigt på morgonen 7:e september samlades så aktivisterna i de båda
fingrarna, det gröna och det röda, efter några futtiga timmar med
sömn, i lägret vid Älvsborgsbrons fäste. Avmarschen från lägret skedde
gemensamt, då båda fingrarna avgick i samlad trupp men under den
förhållandevis korta marschen bröts av och avvek till sina olika, i
förhand utvalda, platser för blockader. Redan efter några hundra meter
avvek ett avsnitt ur det gröna fingret, och någon kilometer och en
regnskur senare avvek resten av det gröna fingret för att blockera en av
de större infarterna till Energihamnen. Det främre avsnittet av
demonstrationståget, bestående av det röda fingret, fortsatte
ytterligare en bit över krönet och tog en plats längre ned.
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Allt skedde enligt plan och avsikt, utan några större avbrott, samt inga
som helst sammanstötningar med polisen, vilka hade eskorterat
demonstrationståget längs med hela vägen och vid blockadernas
upprättande främst tycktes se det som sin uppgift att ingen bröt sig in
på industriområdet. Att det fanns en omfattande polisinsats i grunden
rådde det nog inga tvivel om, men enbart en mindre del av denna
ansamling fanns att skåda vid blockaderna.
Att vi nådde våra mål, upprättade tre blockader – samt senare under
kvällen även en fjärde – utan att polisen ingrep är inte något som
nödvändigtvis borde förvåna någon, även om det kan ha varit oväntat.
Men någonting uppstod under processen, som skapade förvirring hos
somliga av oss, vilka ha lärt sig genom batongernas pedagogik och alla
var förberedda på att någon form av polisiärt motstånd skulle kunna
ske. Att gå i en demonstration som räknar med att bli hindrade av
polisen skapar en intensiv känsla i kroppen, en ansamling av adrenalin,
nervositet och spänning. Även efter att blockaderna upprättats, med
planen att pågå under 12 timmar, fanns delar av denna spänning kvar. I
början fanns där en förväntan av polisen att försöka avhysa oss efter
några timmar, men när detta inte skedde började istället andra tankar
att infinna sig: är det inte konstigt att de bara låter oss vara här? Är
man van vid att bli bortkörd, slagen, skingrad, så är detta en ovanlig
situation. Varför låter dom oss bara göra som vi vill? Om man inte har
fått stryk eller blivit pepparsprejad, har man då ens kämpat?

Flertalets seger
Det finns tillfällen då den inövade koreografin, dansen mellan
aktivister och ordningsmakt, bryts och vi riskerar att tappa takten. Folk
mot fossilgas var, genom sin avsaknad av öppen konfrontation, ett
exempel på sådan känslomässig ovana. Att lämna blockaderna efter 12
timmar och vandra åter till Färjenäsparken var en fantastisk
upplevelse, men det var också förvirrande. Det var svårt att skaka av
sig den irrationella känslan av att aktionen hade gjort något fel,
eftersom vi inte hade blivit hindrade – hade vi gjort som polisen ville?
7

Ende Geländes aktion i Lausitz, november 2019.

Om polisens repression normalt sett är en indikation på att vi är på väg
åt rätt håll, varför hade vi inte stött på någon som helst motstånd
denna dag? Det finns antagligen helt andra förklaringar till att dagen
vid Energihamnen fortlöpte som den gjorde. Polisens insats var
omfattande, även om större delen av den doldes på andra platser än i
direkt anslutning till blockaderna och demonstrationerna. Även
aktionen var väl förberedd och ägde rum enligt transparenta principer i
avseende av metod och mål, med ett uttalat aktionskonsensus som
deltagarna uppmanades att sätta sig in i.
Det fanns ingen uppenbart konfrontativ motspelare för polisens insats
att ingripa mot – massaktionens estetik och de vita overallerna är en
ovan syn för svenska poliser, vilka är vana vid att möta helt andra
uttryck när de ska slåss mot folkmassor. Även om många av oss har
vana av att möta våldsamma polisinsatser vid exempelvis
antifascistiska demonstrationer, och bär minnen från polisens insatser
i Kungsträdgården och Limhamn, så kunde polisen helt enkelt inte
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känna igen oss. Vi som så många gånger stått ansikte mot ansikte med
samma poliser, samma utrustning och polisbussar. Vita overaller,
andningsskydd och öppna organisationsstrukturer utgör en form som
dessa stridsförberedda enheter inte kan kännas igen, och därför måste
anamma en annorlunda taktik emot.
Men Folk mot fossilgas bestod såklart inte bara av kampvana aktivister,
utan innehöll en bredd av deltagare, från mängder av politiska miljöer
och generationer. Klimataktioner har en tendens att samla alla dessa
element under ett gemensamt mål, och erbjuder former för att
möjliggöra dessa möten på ett förhållandevis friktionsfritt sätt. Den
gemensamma måltavlan – fossilkapitalet – enar en disparat samling av
deltagare, bestående av såväl uttalat kommunistiska organisationer, till
antifascister, miljörättskämpar, miljöpartister, hippies och mormödrar.
I dessa aktioner når vi den mångsidighet som vi ofta annars vill
åstadkomma, men sällan har fiende, mål eller metod att samlas
gentemot.
Den 7:e september vann vi en delseger – vi genomförde aktionen,
upprättade nya blockader vid behov, läste böcker och dansade för att
fördriva tiden. Det skulle visa sig att detta bara var en delseger i det
större sammanhanget: i oktober, knappt en månad efter aktionen mot
Energihamnen, kom beskedet från den svenska regeringen att
Swedegas skulle nekas tillstånd att koppla upp sin fossilgasterminal
mot det svenska gasledningsnätverket. Den kamp som nätverket
Fossilgasfällan fört under två år, och som kulminerat med
massaktionen Folk mot fossilgas, tycktes ha gett resultat.

Vi vann!
Känslan av att ha deltagit i en kamp som lett till nationellt avgörande
beslut på regeringsnivå var fantastisk. Vi hade faktiskt vunnit en
mätbar seger som gjorde avtryck inte bara i våra kvarter eller våra
städer, utan även nationellt och globalt. Men återigen uppstod en
konstig känsla av något ovant som bubblade i kroppen. Vad gör vi när
vi får som vi vill? Vad händer egentligen när alla ens ansträngningar
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faktiskt har spelat roll och vi till slut får rätt? Helt plötsligt finner vi oss
i den svårdefinierade situationen, ibland flera månader efter att
adrenalinet har lämnat kroppen och lämnat oss kvar med en känsla
som nästan påminner om tomhet. Ja, vi vann – vi firar att vi vann, för vi
förtjänar att fira – men sen då? Vad händer nu?
Det sägs att Utopia är, liksom horisonten, en plats som inte är möjlig
att nå, men som hela tiden hägrar och sätter färdriktningen för våra
rörelsers strävan. Ofta förhåller det sig likadant med våra
föreställningar om kamper och seger. Går det att vinna, är det värt att
fira, utan att för den delen ha omkullkastat hela den ordning som gör
motståndet nödvändigt? För varje möjlig seger, för varje
fossilgasterminal, finns det ännu en kamp, runt nästa hörn, som väntar
på att utkämpas.

Stöddemonstrationen för Folk mot fossilgas.
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Vi måste lära oss att vinna, både som adrenalinpumpade individer och
som politiska rörelser, och för att göra detta måste vi hela tiden kunna
förhålla oss till den verklighet som vi agerar inom. En sådan,
svårhanterlig uppgift är helt enkelt att lära sig att identifiera de segrar
vi erövrat – och att se vad nästa steg nödvändigtvis måste vara. Kamp
och motstånd är liksom gång: kontrollerade rörelser framåt som kräver
att vi vet vart vi vill, där planering för nästa steg måste ske redan innan
vi avslutat pågående kliv. Var ska vi sätta foten när fossilgasterminalen
är sänkt? Vart ska vi ta oss nu, när vi står på randen till någonting
större, när skogarnas, gruvornas och fossilkapitalets enorma gap står
öppna framför oss?
Text från bloggen Det Enda Alternativet 2019
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Frances Tuuloskorpi

Nedrop,
inte upprop!

Fackliga upprop och budkavlar har vandrat över landet med
ojämna mellanrum så länge jag minns. Någon ska avsättas, krav
ska ställas på förbunden, politisk strejk ska krävas, det ska formeras
opposition, LO ska äntligen vakna, etc. Man samlar underskrifter,
helst från fackliga företrädare, och skickar in.
(..)
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Det finns de som menar att det har ett värde i sig att
inte få igenom sina krav. Man vill avslöja pamparna och
systemet. Man vill binda ledningarna vid krav som de inte kan svika
utan att folk blir besvikna och förbannade. Denna besvikelse och ilska
ska sedan skapa rörelse. Men om det vore brutna förtroenden som
skapade rörelse så skulle det vara orkan sedan länge. Besvikelse i sig
skapar inte rörelse, besvikelse gör att man vill gå hem och dra något
gammalt över sig. Det är tilltron till de egna möjligheterna som skapar
rörelse, inte tilltron till överheten och inte heller misstron mot
överheten.
Det är inte heller så att folk på arbetsplatserna i allmänhet går omkring
med en alltför stor tilltro till fackledningarna. Så ska man få folk att bli
besvikna, då måste man börja med att försöka övertyga dem om att det
går att påverka topparna. Och sen ska de bli förvånade och besvikna
när topparna sviker. Är inte det en jävla omväg? (…)

Under ytan
Ansiktslöst motstånd är inte något vida känt uttryck, men det kan i
alla fall vara intressant att ta upp det. En sak som är bra med begreppet
är att det uppmärksammar vad som verkligen pågår på en arbetsplats i
stället för på bara vad som händer formellt, på möten, i
fackföreningslokalen etc. Det som är dåligt är att man springer in i den
andra väggen och kallar allt som händer under ytan för motstånd. Det
gör att begreppet motstånd förlorar sin mening. Det finns de som tror
att det ansiktslösa motståndet i form av undandragande av olika slag,
är något nytt. Till och med att det är en omformning av kampen, något
som har tagit över efter de öppna gammaldags fackliga striderna. Men
jag menar att det är helt fel. Det där att folk snor åt sig extra raster,
snattar, gör som de vill under ytan, etc. Det har alltid funnits. (Läs till
exempel Sture Källbergs berättelse Ackord som beskriver en
arbetsplats på 1950-talet. Finns på folkrorelselinjen.nu.)
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Osynlig är ibland ofarlig
Många av de aktiviteter som brukar nämnas under rubriken
ansiktslöst motstånd är helt enkelt reformism, illegal reformism. Ett
sätt att få det litet bättre utan att det på något sätt ändrar
grundförutsättningarna. Sådant förekommer hela tiden, dock ofta utan
den legala reformismens fördel att ge till alla. Jämför att sno åt sig själv
en extra kvartsrast med att gemensamt utöka sina raster eller
förhandla fram förkortad arbetstid.
På de flesta arbetsplatser är man underbemannade idag och jobbar för
mycket. Alla sätt att kämpa emot det bra. Men det räcker inte med
bara osynliga metoder. Bristen på verkligt motstånd har gjort det
möjligt att skära ner våldsamt på arbetsplatserna under de senaste 20
åren och att förvandla en stor andel av de fasta jobben till osäkra
anställningar. Det har inte hjälpt ett dugg, att de som kunnat smyga till
sig en extra rast, förmodligen har gjort det. Däremot har smygpauserna

Ansiktslöst motstånd

Ansiktslöst motstånd är ett begrepp som framför allt
används av den autonoma vänstern för att förklara en
mindre synlig del av klasskampen.
Det ansiktslösa motståndet ett slags betoning på de
många gånger dolda, informella mikrokonflikter på en
arbetsplats som sker utanför fackets och
arbetsledningens kontroll, till exempel genom
småskaligt sabotage, maskning och liknande. Man
tycker sig se en revolutionär potential i detta motstånd
som ofta är ”helt vardagligt”, tillsynes opolitiskt och sker
på livets alla områden. Från polkagris.nu
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"Det finns få
människor som
avskyr varje minut
av sitt arbetsliv. Det
finns få som älskar
varje minut.
De flesta har blandade känslor. Istället för att ha åsikter om vad
man ska känna ger det kanske mer att uppmärksamma den
dialektik som finns i arbetet."
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givit en möjlighet att orka med trots den ökade pressen. Det vill säga
det är överlevnad, anpassning, reträtt – inte motstånd. Sno åt sig den
som törs och rädde sig den som kan, är individuella
överlevnadsstrategier, inte kollektiva kampformer.

Vardagsbeteende
På min tidigare arbetsplats Stockholmsbagarn var det absolut så att
den kollektiva andan och våra stridserfarenheter präglade vårt
vardagsbeteende, och det i sin tur bidrog till att vi kunde vinna även
öppna strider. Men vårt sätt att vara hade blivit så självklart att man
inte tänkte på det. Däremot märktes det efter nedläggningen av
Bagarn, när vi bytte arbetsplats och blandades upp med ett annat
arbetarkollektiv med andra vanor och erfarenheter. På den nya
arbetsplatsen fanns också en aktiv fackklubb med positiva sidor. Till
exempel var det flera av de aktiva i den klubben som åkte ut till små
arbetsplatser och informerade och pratade med arbetarna där om
deras rättigheter. Några var också aktiva med att planera och
genomföra blockader. Medan den styrka vi från Bagarn hade med oss
var den kollektiva mobiliseringen och stridsberedskapen.
Efter några månader på den nya arbetsplatsen var det en av våra nya
arbetskamrater som berättade något som jag skrev upp och sparade.
Han sa så här: ”Det har förändrats oerhört mycket på den här
avdelningen sen ni från Bagarn kom hit. Innan ni kom så sprang folk
omkring med brödtravarna. De var rädda hela tiden, rädda för
arbetsledarna och för varann. Folk snackade skit om varann och
tävlade om att vara duktiga och skvallrade på varann. Nu har det blivit
annorlunda, för ni kom hit med helt annan sammanhållning och är
inte rädda och det smittar av sig. Vi springer inte längre, allt har blivit
mycket coolare. Det finns fortfarande dom som snackar skit och
skvallrar, men inte lika många som förut. Folk har börjat snacka med
varann i stället och ta det mycket lugnare och skratta. Ni anar inte
vilken skillnad det är.” Vi behöver både det ansiktslösa
vardagsmotståndet och det synliga organiserandet och striderna. De
hänger ihop och där bara en av sidorna förekommer blir
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arbetarkollektivet i längden svagt. Där båda sidorna finns så stärker de
varandra och kollektivet.

Synen på arbete
Inom vänstergrupperingarna finns olika syn på hur man ska se på att
vara arbetare och att arbeta. Från att man ska vara stolt proletär till att
man ska hata arbetet. Jag tror att alla påbud när det gäller sådana saker
är ett misstag, det är livsstilspolitik. Om man bedömer det som händer
på en arbetsplats, eller andra arbetare, efter hur väl det/de passar in i
den livsstil som man som vänsterperson för tillfället bekänner sig till,
då kommer man att missa en hel del kamppotential och förmodligen
ha en splittrande effekt på kollektivet.
Motsättningen mellan arbete och kapital är objektiv, den finns där
även om chefen är progressiv och arbetsledaren snor med sig halva
företaget hem och arbetaren är kristdemokrat. Motsättningen hänger
inte på om människor gillar eller hatar att bygga bilar eller sköta
gamlingar eller köra buss. Det finns få människor som avskyr varje
minut av sitt arbetsliv. Det finns få som älskar varje minut. De flesta
har blandade känslor. I stället för att ha åsikter om vad man ska känna
ger det kanske mer att uppmärksamma den dialektik som finns i
arbetet.
Det störde mig när en del bagare på min arbetsplats inte ville
genomföra en övertidsblockad därför att ”man lämnar inte en jäsande
deg”. Vilken unken gammal lojalitet som stod i vägen för vår
berättigade kamp! tyckte jag. Med rätta, för det stod faktiskt i vägen.
Men samma bagare kunde utan tvekan strejka, visade det sig. Det där
med den jäsande degen hade egentligen inget med lojalitet mot
arbetsgivaren att göra. Det var något annat, som hade två sidor och
kunde vara både drivkraft och hinder.
Striderna på en arbetsplats handlar oftast om våra egna arbets- och
livsvillkor – lön, arbetstider, anställning, arbetsmiljö. Det förekommer
också att ett arbetarkollektiv tar strid för ”kvalitet” i meningen att man
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vägrar göra ett dåligt jobb – till exempel dålig vård eller dåligt bröd.
Man bryr sig mer om vårdtagarna eller brödätarna än om företagets
profitkrav. Det är inte arbetaren och företaget som är vi – det är
arbetaren och ”konsumenten” som är vi – subjektet. Då handlar det
inte om arbetsmoral utan om klasståndpunkt och om makten över
produktionsmedlen. Potentialen i sådana strider, och sprängkraften i
den dialektiska motsättningen mellan olika sorters strider ska man
inte underskatta.

Springa före blir springa ensam
”När de som står längst bak kommer i rörelse…” Den som läst eller hört
mig flera gånger har hört denna fras till leda, men jag tar med den
ändå, som alltid. Den som är fackligt eller politiskt aktiv spejar ofta
efter dem som man tycker står längst fram. De som verkar mest
avancerade, säger bäst saker, tycker rätt (det vill säga som jag). Man
försöker samla de där som står längst fram, och så tågar man iväg med
dem. Eller springer före. Tanken är att de andra, mindre avancerade,
ska följa efter. Men det man gör då är att man drar ut kollektivet som
ett gummiband. Antingen brister det, eller så slår det tillbaka. Man
vänder sig om och ser att de andra inte är med längre. De står kvar
därborta eller har gått nån annanstans. Om man däremot kan få de
som står längst bak att komma i rörelse – då driver de alla andra
framför sig. Betyder det att man inte har någon nytta av medvetna och
aktiva personer? Givetvis har man det, men mobiliseringen av
kollektivet sker bakifrån, underifrån.
Åsiktskollektiv och arbetarkollektiv
En strategi som utvecklas på arbetsplatser, som till exempel
folkrörelselinjen, har andra förutsättningar än en strategi som
diskuteras fram i en politisk organisation/gruppering. I den politiska
grupperingen samlas man för att man har gemensamma åsikter. (Trots
det uppstår ofta splittring och utmattning när man ska försöka
formulera vart man ska och vad det är bra för, det vill säga när man
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"Besvikelse i sig skapar inte rörelse, besvikelse gör att man vill gå hem
och dra något gammalt över sig.

Det är tilltron
till de egna
möjligheterna
som skapar
rörelse,
inte tilltron till överheten
och inte heller misstron mot överheten."
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lägger fast sin politik.) På arbetsplatsen samlas man för att man har
råkat hamna på samma jobb. Varken mer eller mindre.
På en vanlig arbetsplats kan det finnas folk som röstar på alla
riksdagspartier plus förstås folk som inte röstar, där kan finnas gott om
religiösa människor, där kan finnas folk från alla de gamla öststaterna,
Latinamerika, Asien, Afrika. En del är belästa, många läser inte alls.
Folk kan vara i åldrar från 16 till 67 och ha massor av olika bakgrunder
och åsikter. Människor reagerar olika på politiska begrepp beroende på
sin bakgrund. På mina arbetsplatser har det saknats gemensamma
erfarenheter av till exempel hur den svenska fackföreningen fungerar
på gott och ont. Inte heller ett begrepp som ”radikal” väcker
gemensamma associationer hos till exempel de eritreanska killarna
och de muslimska tjejerna. Alla har förstås sina viktiga erfarenheter
men de är inte gemensamma. Vi var tvungna att skaffa oss
gemensamma erfarenheter på vår gemensamma arbetsplats och utgå
från dem för att kunna rådgöra och utveckla taktiken. På så sätt vändes
en svag sida hos kollektivet till en stark.

Göra Rätt är inte alltid rätt
Att göra gemensamma erfarenheter betyder inte att man behöver göra
Rätt i varje ögonblick. Det finns ett exempel i Hopsnackat, berättelsen
Rehabfallet. Den lokala fackklubben på ett bussgarage bestämmer sig
för att stämma företaget till tingsrätten i en fråga som förmodligen inte
kan vinnas den juridiska vägen. Om man plockar ut den grejen isolerat
så skulle den kunna vittna om omedvetenhet och illusioner. Men
klubben gjorde så för vinna tid. Den tiden användes för att mobilisera
arbetarkollektivet och det gjorde att man vann i stridsfrågan.
Ett annat exempel: På Stockholmsbagarn där jag jobbade i många år
och också var klubbordförande i många år, så hände det vid flera
tillfällen att folk ville göra sig av med en viss arbetsledare eller chef. Jag
tänkte att vad spelar det för roll, det är kapitalism oavsett vilken chef vi
har, det är fel grej att ägna sig åt. Jag kanske hade kunnat genomdriva
min ståndpunkt, vunnit mot kamrater med mindre vana att
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argumentera. Men vad hade kollektivet vunnit på det? En falsk enighet.
Förmodligen hade illusionen att allt nog skulle bli mycket bättre med
en annan chef, ändå levt kvar.
Vi lyckades flera gånger göra oss av med chefer. Ibland blev det bättre,
ibland blev det sämre. Vi gjorde två gemensamma erfarenheter: Dels
att den enskilda chefen inte spelar så stor roll. Illusionen försvann
stegvis. Dels en erfarenhet av vår kollektiva makt, att vi kunde göra oss
av med en chefvilket också innebär att vi kan klara mycket annat.
Att skaffa sig vanan att bestämma tillsammans, är viktigare än själva
beslutet i en enskild fråga. Vill man i en fackklubb ha beslutande
medlemsomröstningar så får man stå ut med att besluten inte alltid
blir som man själv skulle vilja. Om man är en vald företrädare i ett
arbetarkollektiv, som beslutar om något som man själv inte kan stå för,
så får man driva det ändå. Tycker man att det är ett så uselt beslut att
man omöjligt kan driva saken, då får man avgå. Fackliga uppdrag är
inget självändamål.

Ofrånkomlig och problematisk
Organisering är nödvändig men aldrig problemfri. När man väljer
organisation eller organisationsform så väljer man inte en Lösning med
stort L utan snarare ett Problem. Vi skulle kunna slippa oerhört mycket
ointressant käbbel, om vi åtminstone kunde vara överens om en
problematiserande syn på organisationer. Våra olika val och deras
följder är sammantaget klassens gemensamma problem. Jag brukar
sammanfatta (och grovt generalisera) de gemensamma problemen så
här:
De reformistiska organisationernas samhälleliga funktion är att
ofarliggöra den större delen av arbetarklassen genom passivisering och
byråkratisering. Trots att det inte är den ärlige reformistens önskan
eller strävan. De radikala organisationernas och grupperingarnas
samhälleliga funktion är att ofarliggöra resten av klassen genom
utmattning och splittring. Trots att det inte är den ärlige radikalens
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önskan eller strävan. Är icke-organisering lösningen? Nej, det är också
en organisationsform, och dess funktion är att ofarliggöra genom
individualisering och flyktighet.
Lösningen då, vad är det? Det är arbetarkollektivens och klassens
självständiga kamp. Men den är inget som uppstår ur ett problemfritt
drömläge utan den pågår, motverkas och utvecklas i det dagliga livet i
den skiten vi står i.
Utdrag ur Frances Tuuloskorpis artikel "Nedrop, inte
upprop!" från nr 2 2011 av tidningen Brand
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“During the
Vietnam War,
every
respectable
artist in this
country was
against the war.

It was like a laser beam. We were all aimed in the same direction. The
power ofthis weapon turns out to be that ofa custard pie dropped
from a stepladder six feet high.”

- Kurt Vonnegut
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"Jag var konstnär på den tiden. Så när jag kom hem till Sverige igen
återvände jag till ett pågående projekt att skapa animerad film om
förnybar energi. Jag slutförde den med stor entusiasm, men den
verkade inte ge något annat resultat än att fler aktivister blev
inspirerade till att göra animationer. Min konst födde bara konst,
verkade det som. Men handling föder desto mer handling."
Utdrag ur tidningen Brand nr 4 2018
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Carlo Cafiero

L’Action

"Men när ska vi gå till aktion och sätta igång vårt anfall?" frågar
vänner oss ibland. "Borde vi inte vänta tills våra styrkor är
organiserade? Att anfalla innan man är redo är att avslöja sig och
riskera nederlag." Vänner, om vi ska fortsätta vänta tills vi är starka
nog innan vi anfaller – kommer vi aldrig att anfalla och blir som
den gode mannen som svor att han inte skulle gå ut i havet förrän
han lärt sig simma. Det är just revolutionär aktion som utvecklar
vår styrka, precis som träning utvecklar vår muskelstyrka.
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Det är sant att våra slag från början inte kommer att bli dödliga
sådana; kanske kommer vi till och med att få de allvarliga och kloka
socialisterna att skratta, men vi kan alltid svara: "Ni skrattar åt oss för
att ni är lika korkade som de som skrattar åt ett barn som ramlar när
det lär sig att gå. Roar det er att kalla oss barn? Nåväl då, vi är barn, för
utvecklandet av vår styrka är ännu i sin barndom. Men genom att träna
på att gå visar vi att vi försöker bli män, dvs fulländade organismer,
friska och starka, förmögna att göra en revolution, inte klottrande
redaktörer, åldrade i förtid, ständigt tuggande en vetenskap som de
aldrig kan smälta, och alltid förberedande i oändlig rymd och tid en
revolution som försvunnit upp i det blå."

Hur ska vi börja vår aktion?
Titta bara efter en möjlighet och den kommer snart att visa sig.
Överallt där en revolt går att känna eller där en strid kan höras, det är
där vi måste vara. Vänta inte på att delta i en rörelse som dyker upp
med stämpeln officiell socialism på sig. Varje folklig rörelse bär redan
med sig fröna till den revolutionära socialismen: vi måste delta i den
för att garantera dess tillväxt. Ett klart och exakt revolutionsideal
formuleras endast av en mycket liten minoritet, och ifall vi väntar på
att delta i en rörelse som visar sig exakt som vi föreställt oss den i våra
sinnen – kommer vi att få vänta förevigt. Imitera inte dogmatikerna
som frågar efter formeln före allt annat: folket bär den levande
revolutionen i sina hjärtan, och vi måste slåss och dö med dem.
Och när anhängarna till legal eller parlamentarisk aktion kommer och
kritiserar oss för att inte ha något att göra med folket när de röstar, ska
vi svara dem: ’Givetvis, vi vägrar att ha något att göra med folket när de
är nere på knä inför sin gud, sin kung, eller sin herre; men vi ska alltid
vara med dem när de står upprätt mot sina mäktiga fiender. (…)
Utdrag ur Le Révolté (Revolution) av Carlo Cafiero,
1880
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Christian Tengblad

Hur vi
vinner och
försvinner

Vad krävs för att en rörelse ska lyckas? Måste den vinna massornas
sympatier eller handlar det om att kunna fira sina segrar? För att en
rörelse ska kunna komma någonstans behövs självförtroende, en
förmåga att ta sig an stora frågor och tron på att man kan vinna.
Enligt forskaren Erica Chenoweth krävs inte en majoritet för att en
kampanja ska lyckas, utan det räcker med att 3,5% av befolkningen
är engagerad. Så hur når vi ett större deltagande och på vilka sätt
kan en rörelse vinna?
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Rörelseteori handlar om detta: hur en rörelse föds, växer, vinner och
försvinner. I den här texten vill jag utvärdera de två svenska rörelserna
Ung I Sverige och Reclaim the City med hjälp av boken This is an
uprising skriven av Mark Engler och Paul Engler.
Boken tar upp två olika vägar till förändring. Strukturbaserad
organisering bygger på lokal makt, exempelvis fackföreningar eller
hyresgästföreningar. Dessa bygger sakta upp stöd som kan tvinga fram
förbättringar i förhandlingar men ifrågasätter sällan hela systemet,
eller försöker ändra den allmänna opinionen i en fråga. Istället ger de
sig in i strider som de anser är realistiska att vinna. Momentumbaserad
organisering däremot, blickar bortom direkta vinster och vill istället
förändra det politiska klimatet så att stora förändringar blir möjliga.
Måltavlan är därför ofta allmänheten snarare än de politiska
motståndarna. Istället för att fokusera på vad som känns realistiskt i
nuläget är målet att förändra själva dagordningen. De svenska exempel
jag kommer att ta upp i denna text är mer inriktade på
momentummodellen.
Ung i Sverige är en rörelse som framförallt förknippas med den 55
dagar långa sittstrejken som ägde rum i Stockholm sommaren 2017.
Organisationen består av unga afghaner och deras allierade och
kämpar för uppehållstillstånd och rättvisa. Reclaim the Streets eller
Reclaim the City-fester förekom på många håll i landet under tidigt
2000-tal och blev ett välkänt fenomen. I denna text kommer jag sätta
fokus på utvecklingen från den första festen i Stockholm september
1999. Fortsättningsvis kommer jag ta upp begrepp från This is an
uprising och till sist använda dessa för att se hur de hjälper oss att
förstå rörelserna. Förutom egna erfarenheter har jag använt
organisationernas egna uttalanden på internet och mainstream-media
samt Fatemeh Khavaris självbiografi Jag stannar till slutet som källor.
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Ordningsstörning
Protester måste störa den allmänna ordningen för att bryta igenom.
Det handlar om att visa att vi menar allvar med att utmana ordningen
och att vår fråga är viktigare än specifika lagar och ordningsregler. Det
är också nödvändigt att motivera människor att delta. Nätverket Ung i
Sverige startade sin sittstrejk på Mynttorget i augusti 2017 och höll ut i
55 dagar. De var någonting annat än de vanliga demonstrationerna
med tydlig start- och sluttid som brukar äga rum där. Ungdomarna
stannade dygnet runt och fick till slut tillstånd för vissa timmar. Det
var helt nödvändigt med en annorlunda protest för att bryta igenom
bruset. Reclaim the Citys första gatufest på Götgatan i Stockholm 1999
bröt mönstret för hur en demonstration kan se ut. Det var en
ockupation av allmänt utrymme i festform som blockerade trafik och
förändrade gatubilden. Det var provocerande för många, inte minst för
polisen.
Civilt motstånd istället för ickevåld
Mark Engler och Paul Engler argumenterar inte för ickevåld av
moraliska skäl. Faktum är att de inte ens vill kalla det ickevåld utan
civilt motstånd. Även kända förespråkare för ickevåld som Mohandas
Gandhi såg frågan mer som pragmatisk än moralisk: hur kan vi samla
tillräckligt stora styrkor för att vinna? Med det tankesättet är inte
frågan om man har rätt att försvara sig, utan hur ens aktion får störst
effekt. Krävs det att man tar emot stryk för att få allmänhetens
sympatier får man helt enkelt räkna med att människor blir skadade,
precis som att en gerillagrupp också räknar med förluster.
Vid den nazistiska attacken mot Ung i Sverige vid Mynttorget fanns det
bland de strejkande vissa som ville slå tillbaka men de hölls tillbaka.
Anledningen var att man inte bedömde att det fann utrymme för
tvetydigheter i historien. Som angripna och beslutsamma att fortsätta
kunde de hämta in stöd, men som deltagare i slagsmål skulle pressen
slita dem i stycken. Reclaim-rörelsen hade en mer öppen attityd, där
stod människor fria att reagera på polisens attacker. Men även utan
disciplin var attacker på polisen också relativt sällsynta, till och med
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"När det gäller
organisering så
kan framgång
på längre sikt
bedömas
utifrån två
kriterier:
det första är om man förändrat den allmänna
opinionen i sin fråga, och den andra om man har
byggt en starkare rörelse som kan göra allt större
eller mer ambitiösa aktioner."
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när människor fick stryk. Detta byggde upp en frustration som skulle
bli bränslet inför framtida konflikter med polisen.

Triggerhändelser
Triggerhändelser är händelser som lyfter rörelsen till fler personer och
skapar både sympatisörer och motståndare. Händelsen kan vara
överraskande, välplanerad, förutsedd, egentligen vad som helst.
Poängen är att det oftast krävs något abrupt för att den ska komma ut
ur mediaskuggan. För Ung i Sverige var naziattacken vid Mynttorget en
vändpunkt. Ingen skadades allvarligt vid den dramatiska händelsen
men organisationen fick flytta till Medborgarplatsen som var längre
bort från maktens korriodorer. Men händelsen var också det som
gjorde att sittstrejken slog igenom på bred front i media och
sympatisörer började strömma till. Reclaimfesten på Götgatan 1999
slogs ner ovanligt brutalt av polisen och 243 personer greps för
våldsamt upplopp. Lördagen efter var det tio gånger så många som
intog gatorna och väldigt mycket sympatier dök upp från media.
Polisens prat om våldsamma huliganer tystnade samtidigt som många
fick en värdefull erfarenhet av att faktiskt ta tillbaka gatorna.
Polarisering
Kampanjer kommer alltid att polarisera opinionen. Det betyder att
samtidigt som fler börjar stödja målen, så kan folk som tidigare bara
varit emot i teorin bli aktiva motståndare. Däremot är det inte så
viktigt att metoderna får brett stöd, så länge som opinionen påverkas
och rörelsen stärks.
Ung i Sverige satte igång en våg av sympatiaktioner som gav ny energi
till flyktingaktivister som passiviserats. Samtidigt blev högerkanten
rasande över att unga afghaner som man hittills kunnat reducera till
siffror och ’’volymer’’ blev de som styrde och ställde på dagordningen.
Förutom nazistattacken så genomfördes också hatiska
demonstrationer mot sittstrejken med uppemot 100 deltagare. Dock är
min bedömning att den aktivitet som provocerades fram på
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högerkanten var en bråkdel av den sympati som skapades.
Reclaim the City fick stort stöd I början, vilket senare utmanades efter
rapporter om skadegörelse. En motoffensiv från högern kom men fick
nöja sig med att reagera på Reclaims aktioner. Under de följande åren
blev det tydligt att många ungdomar, och speciellt subkulturer som
graffitiscenen, fått starka band till den autonoma vänstern genom
festerna.

Utropa segrar
Att sätta egna delmål, klara av dessa och fira ordentligt är viktigt för att
hålla igång en rörelse. Visst kämpar många i en konstant uppförsbacke
men risken att det skapas en internkultur av att streta i motvind gör
det svårt att rekrytera och växa.
Reclaimfesterna var en bra mix, eftersom festen var aktionen fanns det
ingen risk att glömma firandet. Detta gav deltagarna energi direkt och
när polisen backade så visste jublet inga gränser. Sittstrejkerna gav en
tydligare vinst än någon annan folkrörelsekampanj givit på länge: en
egen lag, den så kallade gymnasielagen. Men det var ingen total vinst
utan påverkade endast ett antal tusen flyktingar. Totala segrar är
ovanliga, så därför är det viktigt att ta fasta på det man faktiskt lyckas
vinna. Ung i Sverige kallade till en början demonstrationen efter att
lagen slagits igenom, men blev kritiserade av äldre flyktingaktivister
som inte tyckte att man kunde prata om en seger när så många
lämnades utanför.

Rörelsens DNA och träningar
För att mål och metoder ska kunna återskapas när nya aktivister
ansluter sig krävs rutiner. Det kan vara skriftlig information, eller
träningar när man ses tillsammans. Ung i Sveriges sittstrejk gjorde att
man tillsammans hade en dygnet runt-kurs i aktivism och
aktionslogistik. Reclaim-rörelsen däremot utmärktes av en brist på
DNA. Det var ofta inte tydligt vad som skulle hända, arrangörerna
32

presenterade vanligtvis ingen idé utan det fick bli som det blev. I och
med detta fanns det inget behov av öppna träningar för vad skulle man
göra? Jag tror att det etablerades en standard med lite konfrontation,
en del klotter och plundring vid högtidliga tillfällen.

Vad har uppnåtts?
När det gäller momentumbaserad organisering så kan framgång på
längre sikt bedömas utifrån två kriterier: det första är om man
förändrat den allmänna opinionen i sin fråga, och den andra om man
har byggt en starkare rörelse som kan göra allt större eller mer
ambitiösa aktioner. Ung i Sverige skapade en regeringskris och
tvingade fram en ny lag. Ensamkommande flyktingungdomar tog för
första gången själva plats i samhällsdebatten, vilket kommer ha stor
betydelse även framöver. Efter att sittstrejken avslutades minskade
dock Ung i Sveriges förmåga att göra stora mobiliseringar. Reclaim the
City/Reclaim the Streets blev ett koncept som användes över hela
andet. De specifika festerna i Stockholm skapade en ny kull aktivister
som tog sig an Sveriges ordförandeskap i EU och toppmötet i
Göteborg. Det fann många olika organisationer som absorberade den
nya energin.
När rörelsen försvunnit
Efter att ha haft sin peak försvinner rörelser i allmänhet.
Organisationer kan bli kvar som en fornlämning från tidigare kamper
men ett problem är om fornlämningen kommer i vägen för nya
initiativ. Motsatt problem är om ingen förvaltar de vinster som gjorts,
och den nya situationen istället utnyttjas av politiska motståndare.
Kanske måste det momentum som rör om i grytan också skapa nya
strukturer som kan dra nytta av vinsterna. Denna balansgång är en
utmaning för varje rörelse.
Christian Tengblad, Planka.nu publicerad i nr 1 2019
av tidningen Brand
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Heinz Schenck

Om
kampanjer

Den autonoma rörelsens historia är en historia om kampanjer. Även
vi hoppades att det skulle växa fram en kontinuerlig politik ur dessa
enfrågerörelser. Sedan antikärnkraftrörelsen 1986 har vi bedömt
detta koncept som helt ödelagt. Trots detta har vi i brist på
alternativmed gnisslande tänder deltagit i IMF- och
Shellkampanjen, även om vi anade att de strax skulle bryta
samman. Vi tyckte att en otillfredsställande praktik var bättre än
ingen praktik alls.
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Med detta inlägg tar vi ställning mot de senaste kampanjerna. När vi
tar upp exempel, då framförallt anti-OS-kampanjen, så går vår kritik att
överföra även på till exempel toppmöten- och flyktingkampanjer. Vi
har inget principiellt att invända mot en OS-, flykting- eller
toppmöteskampanj. Men kampanjerna måste vara ett resultat av en
strategisk diskussion och inte en ersättning för den.

II.
En politisk rörelse måste utarbeta en analys av samhället, och
därigenom delta i ett permanent offentligt meningsutbyte (så långt
repressionen tillåter det) med varandra såväl som med andra grupper i
samhället. Ur denna analys måste man bestämma vilka medel och
vilka betoningar som är lämpliga under de rådande förutsättningarna.
III.
Den autonoma praktiken ser som bekant annorlunda ut. En
heltäckande samhällsanalys ägnar man sig åt varken inbördes eller i
dialog med andra samhällsgrupper, varken offentligt eller internt – i
alla fall inte i de egna smågrupperna, som för sig helt saknar politisk
handlingskraft och i ännu mindre grad skulle kunna uppnå samhällelig
relevans.
IV.
Så fortsätter ständigt denna väntan på yttre händelser – på stora
projekt, politiska motståndares möten, angripande fascister, utrymda
ockuperade hus. Egentligen borde vi då och då bjuda våra motståndare
på middag, eller ordna en kvartersfest till deras ära; hur långtråkig
skulle inte hösten 1988 ha varit utan IMF, hur tråkigt skulle det inte
vara i München utan toppmötet 1992 och hur segt skulle inte livet i
flera av de ockuperade husen vara utan attacker från snuten. När alla
blir lättade av en anledning att få demonstrera och samtidigt klagar
över det utåt, blir det schizofrent. Men sysselsättningsterapi är tyvärr
inget politiskt perspektiv.
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V.
När såväl ansatsen som formen (högsta militans på alla plan) för
politiken ligger fast, uppstår nödvändigtvis ett instrumentellt
förhållande till teorin. Teori används bara för att ge sin välsignelse åt
den på förhand beslutade praktiken. Detta leder till en minskad
förståelse av teorin; teori är inte längre beskrivandet av
samhällsförhållanden och de därur följande möjligheterna att ingripa,
utan blott en beskrivning av motståndarens intriger. Till och med rena
faktauppräkningar får beteckningen teori. Som konsekvens slår det
självavslöjande begreppet ”innehåll” genom: formen är redan given,
den behöver bara fyllas med innehåll. Vari detta innehåll består är
närmast likgiltigt, bara formen är intressant. Vi tror att även våra
beryktade tysta stormöten hänger samman med detta falska
förhållande mellan teori och praktik. För den som redan på förhand
bestämt praktiken, så att det inte längre är möjligt att diskutera
strategi, för den återstår bara de tekniska detaljerna: de gamla kära
diskussionerna om kedjor eller ej, maskering eller ej och så vidare.
VI.
Vi förkastar kampanjerna av flera skäl: både politiska och personliga.
Våra personliga skäl är dock generaliserbara och därigenom också
politiska. Att inte kunna lära sig av sina erfarenheter är att tvingas göra
om sina fel, eftersom det helt enkelt inte finns några bestående forum
där erfarenheter bortom ren manöverkritik kan diskuteras, och att inte
kunna diskutera Hur utan bara Om en kampanj ska bedrivas; det
kanske man står ut med personligen en eller två gånger. Men efter det
hjälper inte ens uppmålandet av fienden i de vildaste färger längre.
Denna politik är fullkomligt oanvändbar till att upphäva de enskildas
samhälleliga objektförhållande; tvärtom förstärker de dem ytterligare.
Då politiken inte utvecklas från en självbestämd utgångspunkt utan
endast motsätter sig fiendens strategi, blir vi själva i vår politik
fortfarande bara offer för deras planer och tidsmässigt handikappade.
Även en fisk som nappar på betet och stretar emot är ett offer för
fiskaren.
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Vi är inte heller längre beredda att utjämna politiska fel genom
subjektivt ökat engagemang. Om det inte är politiskt önskvärt, som nu
vad gäller den autonoma delen av Anti-OS-kampanjen, att bedriva ett
intensivt offentlighetsarbete, så att verkligen tiotusentals människor
kommer på fötter, går vi trots magknip inte till demonstrationen bara
för att det inte ska se så beklagligt ut. Det leder bara till en bekräftelse
av tesen att det räcker att mobilisera inom rörelsen. Politiskt tycks oss
praktiken under tiden inte bara otillräcklig, utan allt från falsk till
kontraproduktiv. Som otillräcklig betecknar vi till exempel en radikal
praktik som endast sträcker sig till en delfråga (internationalism,
fångar etc), och som knappt eller inte alls försöker utarbeta ett samlat
revolutionärt projekt. Men hellre en sådan praktik än ingen alls.
En politik med heltäckande revolutionära anspråk, som istället för
strategiska diskussioner bedriver ett krampaktigt sökande efter
anledningar, som är fången i önsketänkande och därigenom skapar
illusioner (”kanske tar vi med denna kampanjsteget till kontinuitet”),
som inte leder till ett tillägnande av politiska begripligheter utan
snarare till politisk oduglighet, kan på längre sikt bara föra oss bakåt
även om till exempel själva OS likafullt kan vältas omkull. Vi kan då
även konstatera en varaktig skadlig efterverkan av kampanjpolitiken:
det finns visserligen kvar en aning om den egna hjälplösheten, men det
fattas varje instrument för att förklara den eller överhuvudtaget kunna
föreställa sig politik på ett annat sätt. ”Vi gör ännu en kampanj, vi vet
visserligen att detta inte är det optimala, men vi kommer inte på något
annat” är en politisk bankrutt-förklaring.
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VII.
Den som bara bevakar och angriper fienden under deras offensiv, har
redan förprogrammerat sitt eget nederlag. Att angripa den starkaste
punkten leder högst sällan till framgångar. Även om man uppnått
några sådana vinster behåller vi ett märkvärdigt ointresse för dem. Då
fienden alltid är på offensiv någonstans, blir framgången knappt
noterad och än mindre till nytta, utan snarare skyndar man vidare till
nästa fråga. (Endast rent militära framgångar noteras, som 1 maj 1987

"En politisk teori,
som bara ser
fienden i
angreppsögonblicket
kan bara
leverera
en ofullständig
bild av
samhället."
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och 1989; dessa blir till myter). En sådan politik, som inte kan notera
några framsteg, måste leda till demoralisering eller smärre
psykologiska störningar. Bilden av fiendens allomfattande makt
förstärks. En politisk teori, som bara ser fienden i angreppsögonblicket
kan bara leverera en ofullständig bild av samhället. Då den militanta
vänstern håller denna bild för fullständig, blir det i grunden fel.
Tesen att samhället blir alltmer fascistiskt har här sitt urprung, och
denna legitimerar i efterhand den ständiga konspirationstänkandet
och leder därigenom till fortsatta avgränsningar från verkligheten.
Likaså legitimerar det en underskattning av alla andra aktionsformer
än det direkta angreppet. Så blir hela frågor där det vid första anblicken
inte verkar finnas några utsikter för direkta aktioner överlåtna åt
reformisterna (till exempel sjukvård, arbetsplats-, skol-och
universitetskamper). Därav följer att det är slut med politiken som rör
de egna behoven, utom på de få punkter där det verkar möjligt att göra
ett militant angrepp. Detta hör till de faktorer som förklarar det ringa
intresset för framgångar i de pågående kampanjerna.
Utdrag ur Vi är inga kampanjnissar, Heinz Schenck
80/90-tal
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