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Paranoia.
De senaste åren har repressionen ökat mot vänstern i allmänhet och
den antifascistiska vänstern i synnerhet. Fängelsedomar efter
protesterna mot nazistiska Svenskarnas Parti i Limhamn och
Kungsträdgården 2014 visade att polisen i förväg bestämt vem de
skulle följa, identifiera och utreda. Det smärtar att skriva om de
nyligen framkomna uppgifterna att en välkänd aktivist under en
längre tid varit avlönad av säkerhetspolisen. Denna text ska inte
behandla just denna händelse, utan diskutera problematiken på ett
bredare plan. Hur ska vi egentligen hantera statens försök att
infiltrera oss?Vilka vägar kan vi välja?

Vi måste här separera två olika fenomen. Det ena är den professionella
infiltrationen. Det är alltså när en utbildad och avlönad polis infiltrerar
en organisation med syfte att få inblick i arbetet och kunna sabotera
detta. Det andra är informationsläckor: personer som inte är anställda
för att samla information åt polisen utan gör det av andra skäl. Skälen
kan vara personliga konflikter, känslan av att vara viktig eller mindre
betalningar.

Samtalat
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Det är självklart svårt att belägga omfattning och form för infiltrationen
eller hur många som läcker information till polisen. I rapporten Hotet
från vänstern, som författades på uppdrag av regeringen, visas det
tydligt att säkerhetstjänsten och polisen under en längre tid
kontinuerligt övervakat, förföljt och infiltrerat den svenska vänstern.
Rapporten sträcker sig fram till 2002 och inget tyder på att arbetet
avtagit. 2011 sände Uppdrag granskning ett inslag som handlade om
betalda läckor inom kriminella miljöer och ett av de fallen de följde tog
sin början i när en ung man påstod sig bli betald för att lämna
information om antifascisters förehavande. I Tyskland och England
finns det flera uppmärksammade fall där polisen under en längre tid
har haft betalda informatörer inom vänstern. Det finns flera vittnesmål
från Sverige om hur polisen och säkerhetspolisen i nutid kontaktat
aktivister med syftet att få dem att läcka information. Man kan
spekulera att händelserna den elfte september 2001 skulle skiftat
säkerhetstjänstens fokus från vänstern till j ihadister, men oavsett
prioritering är det bevisligen så att arbetet fortgår idag.

Faran med att infiltration och läckor är flera, men skadorna beror
också på våra politiska praktiker och organisationsformer. För de
grupper som arbetar med mer eller mindre brottsliga metoder, så som
asylrättsaktivister som fritar från förvar eller antifascister som har en
konfrontativ linje gentemot fascister, är infiltrationen förödande. Det
innebär att ens politiska arbete och personliga frihet är direkt hotad.
För de organisationer som arbetar i gråzonen mellan legalt och illegalt
är det mer komplicerat. Självklart kan ens politiska arbete bli saboterat
genom att polisen hotar lokaluthyrare, saboterar aktionsplaner och

Politisk repression innebär att staten tar till olika medel i syfte
att avskräcka och passivisera politiska rörelser. Ofta innebär
detta att kriminalisera, övervaka och åtala politiskt aktiva
personer.

Politisk repression
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trakasserar medlemmar. En central effekt av infiltration är den
osäkerhet som sprider sig när en grupp förstår att någon bland oss ger
information till polisen. I många fall är det svårt att veta om så faktiskt
är fallet, eller om de problem man stött på i sitt arbete är ett resultat av
slump eller andra övervakningsmetoder.

Att lösa ett olösligt problem
Det är viktigt att förstå att det är i princip omöjligt att förhindra
säkerhetspolisen att tränga in i sin organisation. Det är bara en fråga
om resurser och tid. För eller senare kommer någon dras till
organisationen som av olika skäl är beredd på att svika den.

Det finns många metoder för att göra det svårare för en infiltratör att
lyckas tränga in i en organisation. Många organisationer eller nätverk
inom den autonoma miljön hanterar risken för informationsläckor
genom att försöka skifta mötesplats, inte tillåta mobiltelefoner på
möten för att förhindra avlyssning, kryptera alla mail-konversationer,
ha personliga intervjuer med nya rekryter innan de släpps in i
organisationen samt genom att man gräver i potentiella medlemmars
bakgrund. Givetvis har det också som följd att det är svårare att
organisera människor som söker sig till vänstern, något som självfallet
slår mot olika typer av potentiella aktivister olika hårt. Säkerheten blir i
någon mening ett vapen mot möjligheten att organisera en bredare
rörelse.

Det är otroligt svårt att bevisa att någon i ens närhet arbetar för
säkerhetspolisen. Det finns flera fall som bekräftar att dessa personer
är beredda på att gå otroligt långt. Tre fall från Tyskland och England
som har varit aktuella de senaste åren visar på att infiltratören både
har begått brott, haft relationer inom rörelsen och till och med skaffat
barn med sin partner inom vänstern. Att lyckas bevisa en persons
illojalitet är med andra ord otroligt svårt. Det är så svårt att
organisationer som aktivt har arbetat med att försöka få bort
infiltratörer, som exempelvis PIRA (Provisional Irish Republican Army),
använde tortyr och dödstraff inom organisationen för att försöka få
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bort informationsläckor. Deras arbete misslyckades fullständigt.
Tvärtom så skadade jakten på interna sabotörer och infiltratörer
organisationen ordentligt. På Nordirland blev beväpnade republikanska
grupper så djupt infiltrerade att en av deras ledare för internsäkerhet
var avlönad av Brittiska säkerhetstjänsten, som på så sätt kunde se till
att få obekväma medlemmar mördade.

Att försöka röka ut eventuella informatörer kan alltså vara skadligt,
inte minst genom att det sprider en misstänkliggörande kultur som gör
gruppen svår att vara delaktig i. Det är alltid lättare att anklaga
personer med svag ställning i ens grupp istället för de som man
upplever vara centrala, och manipulativa människor får fritt utrymme
att spela människor mot varandra när paranoian kopplar sitt grepp.
Det främjar också ett hemlighetsmakeri inom gruppen, där man inte
vill delge gruppen information i sin helhet. Förutom de rent
demokratiska problemen med detta så bygger det också grunden för
möjligheten att skada organisationen internt.

Även om exemplet från Irland är extremt i den mån det rörde sig om en
väpnad grupp pekar det på hur strukturer som är tänkta att stänga ute
infiltratörer kan användas mot gruppen om den väl infiltrerats. Ifall det
är möjligt att nå den typen av position kan personen agera i princip
fritt och peta bort personer från gruppen. Vi måste alltså skapa
organisationer där infiltratörens förmåga att skada oss är begränsad.
Det innebär att man ska undvika att personer får samla på sig
omfattande information utan andra medlemmars inblick; att
ryktesspridning och skitsnack ska bekämpas internt; ifall gruppen
planerar att göra något som är eller skulle kunna framstå som
brottsliga handlingar så bör det hållas inom den grupp som förväntas
utföra det så länge som möjligt och inte direkt övergå i fyllehistorier
som sprids vitt och brett.

Det är bättre att förekomma
Det är enklare att komma åt informationsläckor än professionella
infiltratörer. Man bör informera de man arbetar med att de förväntas
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delge gruppen om de blivit kontaktade av polis eller säkerhetspolis, så
de inte skäms och ensamma måste bära på en hemlighet som polisen
kan pressa dem med. Att vara noga med att inte låta personliga
konflikter spelas ut i den politiska organisationen som kan lägga grund
till missnöje och illojalitet är också grundläggande förebyggande
arbete. Det handlar om att bygga en öppnare organisation, där man
delar på och turas om på ansvarsposter, där beslut tas demokratiskt
och där arbetet drivs framåt av ett brett och inkluderande kamratskap
snarare än centrerat kring mindre vängrupper.

De som börjar läcka till säkerhetspolisen gör det fullt medvetna om att
de kommer att bli impopulära bland sina vänner, att påminna dem om
det hjälper knappast. Snarare bör man arbeta för att folk inte pushas
till att vända sig mot organisationen, genom att kunna dra streck över
jobbiga konflikter när debatten är slut, att separera sak och person i
politiska konflikter, att inte lura eller pressa folk till att gå över gränser
de inte är bekväma med, och framförallt att ha en extremt stor
tydlighet kring ens politiska ambitioner så att människor inte viger sina
liv åt något de senare uppfattar som en politisk lögn och börjar vända
sig mot i bitterhet.

Hur gör man då ifall man lyckas identifiera någon inom ens
organisation som har lämnat information till säkerhetspolisen? Det
kanske viktigaste är att förstå att personer troligtvis står den här
personen nära och ser den som en vän. I första hand måste man se till
att läckans vänner har det stödet de behöver och inte låta dem bära
skulden för vad som har hänt. Det tar tid att reda ut ens splittrade
känslor och tänka igenom hur man politiskt ska hantera att någon man
litat på och delat många erfarenheter med har svikit en och det man
står för. Det är därför viktigt att inte över en natt pressa personer att
bryta kontakter de inte är bekväma med, eftersom det riskerar att leda
till en kris för dem. Givetvis kan man inte sopa läckans handlingar
under mattan, men dennes vänner måste få tid att tänka igenom det
som har hänt utan melodramatiska ultimatum.
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Personen som lämnat information måste också få möjlighet att
förklara vad som har skett och varför den har gjort detta, om inte annat
för att vi som rörelse ska kunna förstå vad som skedde, vilka drivkrafter
som fanns och jobba för att undvika liknande situationer på ett bättre
sätt. Trots att det är ett stort svek och en djup illojalitetshandling måste
den specifika handlingen som uppdagats förstås i sin kontext; det är till
exempel skillnad på att brutit ihop under ett förhör och att ha sålt
medlemslistor. Gruppen måste informera alla berörda av den
informationen som läckt och bedöma hur den har gått vidare. Ifall
personens agerande haft karaktär av handel med information så bör
den behandlas som en infiltratör.

Vad gäller en infiltratör är det annorlunda. Ifall en sådan kan bevisas,
och det måste verkligen vara bortom alla rimliga tvivel, så bör
personens namn och bild göras offentlig i någon mening. Det är
oerhört viktigt att infiltratören inte ska kunna fortsätta arbeta på detta
sätt. Personen måste isoleras och medlemmar bör upphöra med all
kontakt så att polisens underrättelsearbete direkt avbryts. Även i detta
fallet så måste gruppen snabbt se till att de som varit nära infiltratören
får det stöd den behöver. Oavsett vad vi gör är dock den största skadan
redan skedd när en infiltratör uppdagas. Sveket, misstron och känslan
av maktlöshet går inte att trycka undan genom att bli arg.

Det viktigaste att komma ihåg är att i en tillräckligt stor massa så är
statens angrepp svaga. Är vi många blir informationen svårare att
överblicka och använda mot oss. Det kan kosta oss mycket
personligen men vår rörelse kan omöjligen hejdas av arresteringar
eller trakasserier om vi fortsätter att växa och nya generationer
fortsätter vårat arbete. Tillsammans med en öppnare
organisationskultur, ett icke-sekteristiskt politiskt samtal och att vi
håller ihop, blickar framåt och inte låter misstänksamheten förtära
oss är detta ett mer effektivt försvar mot infiltration än alla ACAB-
och Stop Snitching-tröjor i världen.

Från bloggen Samtalat, 2016
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Kramas
ihjäl eller
slås ihjäl
De av oss som i olika sammanhang ockuperat hus eller varit med i
andra slags ”aktioner” som inte är lagliga pratar ibland om
”indefiniering” och ”utdefiniering”. Orden är försök att beskriva hur
staten och samhället brukar reagera på sociala rörelser eller sociala
protester eller överhuvudtaget när folk gör saker som faller utanför
den vanliga ordningen att göra saker på.

Lars Axelsson
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Mellan augusti 2014 och september 2016 hade vi ett
självstyrande kulturhus alldeles bredvid Umeå
centralstation, i ett stort lokstall.

Det började med en ockupation som sedan fick ett kontrakt med
kommunen. Ett kontrakt som övergick till den nya privata ägaren,
finansmannen Leif, när kommunen sålde huset den 21 december 2015.
Detta ledde till att Umeå kulturhus till slut lade ner försöken att använda
lokstallarna på laglig väg, sade upp kontraktet i september 2016, lade ner
föreningen och så var det över och lokstallarna står idag tomma.

Under hela våren 2014 hade en spretig grupp av bland annat aktivister,
kulturmänniskor, punkare och studenter haft möten och pratat och inte
kommit överens om så mycket mer än att alla ville försöka göra något med
lokstallarna. Via affischer och internet samlades cirka femtio personer på
Rådhustorget den åttonde augusti. Några av oss som visste vad planen var
började traska iväg mot lokstallarna och så rörde sig alla dit. Där hade vi
som förberett ordnat med fika och lagt upp ett förslag på hur vi skulle
sköta diskussioner, vilket alla gick med på. Förslaget om att bygga ett
kulturhus med det direkta målet att göra en festival om tre veckor gick alla
också med på och arbetsgrupper började bildas utifrån intresse och
kunskaper.

Att det fanns lite mål och planer var nog bara en fördel. Att bara ropa ”gör
vad du vill” blir lätt förlamande och exkluderande för nån som inte redan
hunnit tänka en massa eller fått vara med i diskussioner i förväg. Vår plan
var att anordna en helgfestival tre veckor efter att vi gått in i lokstallarna
och bygget startade. På så vis skulle polis och politiker ha något att
förhålla sig till, och förmodligen vänta på att vi självmant gav oss av,
snarare än att starta bråk mitt under valår och mitt under Umeås år som
EUs kulturhuvudstad..

Men varken politiker eller polis brydde sig om oss så mycket som vi hade
trott. Polisen ville veta att vi hade nödutgångar och brandskyddsplaner



11

För den som blir utsatt för
indefiniering väntar

motståndare i form av
ändlösa debatter,

byråkrati och meningslöst
lagvrängeri.

En högmed papper att
begravas under.
Indefiniering är lika
med att bli
”ihjälkramade”.
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och ville inte lägga sig i utan order från husets ägare – kommunen. Och
politikerna ville inte låtsas om oss, det var ju vi som försökte få dem att
komma till festivalen, vi som ville att de skulle prata med oss. Och när
festivalen var slut visade det sig att ingen verkade vilja vräka oss. Istället
kunde kommunen tänka sig att skriva ett hyreskontrakt – en möjlighet
som ingen aktiv i kulturhuset hade föreställt sig eller förberett sig på.

Definitioner, utdefinering och indefinering
De av oss som i olika sammanhang ockuperat hus eller varit med i andra
slags ”aktioner” som inte är lagliga pratar ibland om ”indefiniering” och
”utdefiniering”, och vi hade diskussioner om hur Umeå kulturhus skulle
förhålla sig till det. Orden är försök att beskriva hur staten och samhället
brukar reagera på sociala rörelser eller sociala protester eller
överhuvudtaget när folk gör saker som faller utanför den vanliga
ordningen att göra saker på.

Indefiniering är när samhället försöker ta det som händer och göra det till
en del av sig självt. Är det farligt för samhället blir det ofarligt genom att
passas in i ramar där samhället kan hantera det. Är det obegripligt för
samhället blir det begripligt genom att samhället skapar en historia som
det som händer är tvungen att acceptera som sin. För den som blir utsatt
för indefiniering väntar motståndare i form av ändlösa debatter, byråkrati
och meningslöst lagvrängeri. En hög med papper att begravas under.
Indefiniering är lika med att bli ”ihjälkramade”.

Utdefiniering är när samhället tar det som händer och distanserar sig
självt från det och pekar ut det som sin motsats, som en fiende. Är det
farligt för samhället så kriminaliseras det, målas upp som farligt för precis
alla och inte bara för den rådande ordningen. Är det obegripligt så är det
för att det är så främmande och farligt och att det inte är intressant att
försöka förstå vad som händer, bara att det ska sluta hända. För den som
blir utsatt för utdefiniering väntar polisinsatser, uthängning, straff,
batonger. Utdefiniering är lika med att bli ”ihjälslagna”.

En sak som är viktig att tänka på är hur skapandet av Umeå kulturhus,
”ockupationen” om man så vill, förhåller sig till övriga konflikter och
debatter i Umeå, och situationen i Umeå. Hade detta hänt till exempel
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2008 – då vi hade andra husockupationer i Umeå – hade vi förmodligen
fallit ner i samma utdefiniering som skedde med de andra ockupanterna.
Men de fyra-fem åren innan Umeå blev Europas kulturhuvudstad 2014,
hade vi skapat en bild av våra politiker som översittare som kör över
vanligt folk, i och med alla protester som organiserades mot Umeås stora
stadsomvandling. Och bilden av ”aktivister” som automatiskt
utdefinierades (maskerade, våldsamma) luckrades upp genom ett fokus på
kontinuerlig vardaglig och lokal aktivism istället för de stora kampanjerna.

Så när folk frågar ”hur ska vi göra för att lyckas lika bra som ni och inte bli
utslängda direkt”, så vill folk ha nån quick fix som inte finns. Iallafall en del
av svaret är liksom ”organisera er stad i fyra-fem år, sen griper ni ett bra
tillfälle i flykten”. Och för oss var det bra tillfället kulturhuvudstadsåret
som såklart även var valår.

Vägvalen och sökandet efter friheten i gränslandet
På stormötet efter festivalen kom det över tvåhundra personer. Det var
egentligen för många människor för det formatet, i en alldeles för dålig
lokal. Varför vi aldrig omvärderade mötesformerna vet jag egentligen inte.
Att reformist-döden drabbade lokstallarna har av många tillskrivits de
exkluderande och otympliga stormötena, vilket säkert är sant till en viss
del eller för vissa människor. Från mitt perspektiv var det inte svårt att gå
in i huset och göra vad man nu ville, så länge det på något sätt
kommunicerades tillbaka till stormötena. Via någon av ansvarsgrupperna,
via kulturhusets helt egna chatt eller egna wiki. Utifrån moralen att det är
lättare att först göra något och sedan justera det, snarare än vänta på att få
tillstånd och hålla på och rösta om varenda liten detalj .

Som jag ser det så är det efter att kontraktet med kommunen skrivs på
som aktiviteten dalar i Umeå kulturhus. Det var kommunens idé att
erbjuda ”ockupanterna” att hyra, och efter över en månad av möten och
diskussioner skrev representanter för den nyskapade ”Umeå
Kulturhusförening” under kontraktet den 20 oktober.

Kontraktet var på fem år (2014–2019) med en hyra på en krona om året
och med en bestämmelse om att ifall kommunen säljer huset är även den
nya ägaren bunden av hyresavtalet. Som vi såg det var det att föredra att
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bli ihjälkramade framför att få strömmen klippt och att poliser släpade
bort oss. Och det öppnade för någon sorts framtid i huset. Oavsett vilken
strategi samhället använder mot oss måste vi hitta flexibla sätt att kontra
dem. Vi kan inte vara stela och rigida, då bryts vi lätt av på mitten. Det
finns inget som är mer eller mindre ”rent” med att bli bemött av
indefiniering eller av utdefiniering, eller någon ren och enkel motstrategi.

Så vi institutionaliserade oss själva. Vi skapade den formella föreningen
som kan stå på kontrakt, och band därmed upp oss med indefinieringen.
Oavsett vilken väg vi hade valt hade vi hamnat på ett spelbräde bestämt av
kommunen, och med deras regler. Så vi valde de regler vi ansåg oss ha bäst
chans att lirka oss runt och hitta vägar att få göra det vi ville, trots att vi
klädde det i, för kommunen, ”godkända kläder”.

Diskussionerna och besluten på stormötena utgick alltid från att ”Umeå
kulturhusförening” enbart var ett sätt att konvertera våra egna strukturer
till en form som kommunen kunde acceptera, och dess enda funktion var
att administrera kontakt och byråkrati med kommunen. Men direkt efter
att kontraktet skrivits på kom vitesbrevet: Tiotusentals kronor i böter för
föreningen om någon aktivitet utförs i brott mot vad kommunens
detaljplan menar att huset kan användas till, det vill säga
”lokstallsverksamhet”.

Det var väl inte någon överraskning, men fortfarande bevis på hur
försiktiga vi nu skulle behöva vara för att inte fångas i en legalistisk fälla av
kommunen. Under våren 2015 arbetade en grupp med att ta fram en
bygglovsansökan och plan för renoveringar av lokstallarnas barack. Skulle
bara det gå igenom skulle vi kunna börja bygga om dessa värmeisolerade
och moderna rum till vad vi ville och tillgänglighetsanpassa dem den
lagliga vägen. Och försöka hitta olika vägar att söka tillfälliga tillstånd för
aktiviteter i de stora industrilokalerna därifrån.

Men den kollektiva processen och öppenheten fanns inte kvar. Inga
officiella öppna aktiviteter kunde hållas, utan att riskera böter till
föreningen. Det fanns de som hävdade att det fortfarande gick utmärkt att
utföra aktiviteter i lokstallarna, bara man inte gick ut med det offentligt,
och de pysslade, byggde, graffade, konstnärade och datahackade eller vad
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nu folk gör, men nu mer hemligt och mer genom sina kompisgäng. Det
slutade vara en ständig process hur huset byggdes och hur beslut och
demokrati hände. Möten hölls enligt schema och bygglovsgruppen
rapporterade vad de gjorde. Men vad skiljde nu denna förening från
hundra andra föreningar där folk sitter och tycker saker utan att det är
kopplat till att också göra något? Hur länge skulle vi kunna leva på
hoppet? Hoppet att vi, med våra smarta strategier, med arkitekter och
juristers specialkunskap, skulle kunna öppna upp huset igen och ändå
följa lagen. Vad ska vi andra göra under tiden? Vänta?

Detta är indefinieringens blöta filt. Den gör oss inte traumatiserade eller
skadar våra kroppar såsom utdefinieringens hårda slag, men den gör oss
likväl passiva. Precis som vi måste veta hur man parerar batongslag måste
vi parera passiviteten. Eller uthärda tills det vänder. Oavsett vilket så blir
det lättare i en gemenskap och när kulturhuset inte hade öppna lokaler
där gemenskap byggdes kring praktiska saker, då försvann mycket.

Det hade såklart varit möjligt att vara i lokstallarna och om sedan Umeå
kulturhusförening fått skit för det från kommunen hade de bara kunnat
säga ”det var inbrottstjuvar, och husockupanter, det var inte vi”.
Arkitektskolan höll ett event på marken utanför (mark som
överhuvudtaget inte var med i hyresavtalet), odlingsgruppen fortsatte odla
utanför och i växthuset, Refugees Welcome hade värmestuga i lokstallarna
på hösten, och Kulturhusfestivalen 2015 hölls på gården utanför, under ett
stort tält det vill säga, på mark som vi varken hyrde eller vi hade tillstånd
för men det gick ändå utan problem.

Umeå kulturhus balanserade på en tunn lina men fick ändå förvånansvärt
mycket gjort. Hade huset inte sålts hade vi kanske suttit här idag med
bygglov sen två år tillbaka och varit på väg in i samma situation som
Bergatrollen och Magasinet i Nyköping; ett gäng husockupanter som
skapat ett allmänt kulturhus och fått det legaliserat av kommunen. Och då
hade vi säkert tyckt att vi valde den bästa strategin någonsin.
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Dagen då försäljningen var ett faktum
Den 21 december 2015 beslutar kommunfullmäktige att lokstallarna ska
säljas, trots kampanjande av aktivister och ”kulturfolk”. Ingen som röstar
för har politiska argument, utan utgår bara från lögner och felaktigheter
om hur svårt det kan bli att exempelvis sanera asbest. Våren 2016 ägnar
Umeå kulturhusförening åt att ha möten med köparen Leif Danielsson för
att se om det går att ha verksamhet med honom som ägare. Ännu en
specialiserad grupp människor jobbar med det. Vår bygglovsansökan får
vänta tills vi vet hur värt det är att lägga pengar och tid på ett hus som en
Leif ändå tänker vräka oss ifrån när vi äntligen är klara.

Och ja, ingenting garanterade såklart att Umeå kommun inte också skulle
vräka oss så fort kontraktet tagit slut. Men en social rörelse som gör
anspråk på att fylla en allmännyttig funktion, såsom ett kulturhus, ansåg vi
står i en mycket starkare förhandlingsposition gentemot kommunen som
ägare, än en privatperson. En privat ägare behöver inte bry sig om något
annat än sin profit. Vilket är varför fackföreningar slår mot profiten när de
vill få privata företag att göra som de vill. Hur skulle vi skapa en
förhandlingsposition gentemot en privat fastighetsägare genom att hota
med att slå mot hans profit? Bara på obekväma sätt som skulle flytta oss
in i utdefinieringen, vilket vi ville undvika. Gentemot kommunen hade vi
den allmänna opinionen, goodwill och ett visst egenintresse. Kommunen
hade att tjäna på oss, om kommunen hade fattat det själva. (Det hade
såklart lett oss rätt in i en ny kamp, kring ännu hårdare indefiniering och
gentrifiering, men sånt är livet - en kamp.)

Försäljningen blev den sista blöta filten över kulturhuset. Ännu en
specialiserad aktivitet för några få, ännu en osäkerhet och ovisshet om det
var värt att lägga ner tid och själ och hjärta på något som inte kommer bli
någonting. Ett möte under sommaren beslutade att lägga ner den formella
föreningen och ge upp försöken med att bygga Umeå kulturhus. De sista
släpen med skrot kördes till tippen under hösten och så var det över. Inte
med en smäll utan med en suck avslutades det sociala experimentet, den
mest lyckade husockupationen som Umeå sett sedan
kvinnohusockupationen 1983.
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Att jämföra med: Om kommunen försökt vräka oss direkt efter
Kulturhusfestivalen, då tvåhundra människor hade byggt ugglor av skrot
och zombieskydd av lastpallar som barrikader, hängt i rep från taket,
konstruerat blinkande lamp-konstruktioner för att blända polisen och så
vidare och så vidare. Då hade det förmodligen varit slut nästan direkt
efteråt. Vi ville ju vara långsiktiga, inte bara göra någon aktion för sin egen
skull och coola bilder på instagram, utan för att få ett konkret resultat på
riktigt. Resurser, lokaler, vi behöver det. Hur vi får tag i den lokalen, de
resurserna spelar såklart också roll, men att komma efteråt och säga att
”jaha, nu ser vi ju att den här metoden som Umeå kulturhus försökte med
är 100 procentfel och inte fungerar”, det är ju bara korkat.

Många saker gjordes mer rätt än jag någonsin sett någon annan göra
någonsin. Det vi behöver lära oss är att bemöta statens eller kommunens
strategier bättre och att bedöma vilka strider som är värda att ta, och
kunna se när vissa omständigheter vi inte kan bestämma över gör att det
kör fast. Och då kanske bryta upp, röra oss vidare, fortsätta någon
annanstans. Lokstallarna skapade trots allt erfarenheter och gemenskaper
som fortsätter leva i Umeå trots att lokstallarna själva nu står öde.

Lars Axelsson, text från tidningen Brand, nummer 2
2019
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Estetik.
Under en längre tid har det funnits en diskussion inom den
utomparlamentariska vänstern om hur vi som rörelse ska lyckas
bryta den isolering som vänstern idag verkar vara fast i.
Diskussionen har handlat om många olika saker. Allt från estetik,
våld, språk, mediahantering och organisationsstrukturer har synats
i ett försök att hitta en lösning på isoleringen. Idag tänkte jag skriva
lite om språk, symboler och ärlighet.

Diskussionen fastnar lätt i att handla om vilka symboler och begrepp vi
ska använda för att definiera oss själva. Hammaren och skäran är ett
exempel på en symbol som används (även om relativt sällan) som med
viss rätt har kritiserats. Trots att symbolens faktiska betydelse kan
diskuteras så representerar den för majoriteten av alla människor inte
det goda livet kommunism hade kunnat innebära utan är en symbol för
åsiktsförtryck, svält och trista arbetsläger. Den röda flaggan kan
representera KBGs förföljelse eller socialdemokraternas
klassfredspolitik. Det anarkistiska A:et kan stå för ungdomlig naivitet.
Rånarluvan för meningslös förstörelse. Att sluta använda en symbol är
enkelt. Det är bara att inte måla den på banderollen, trycka den på
tröjan, bära med den till demonstrationen.

Det kan därför vara enkelt att göra avkall på en symbol som
representerar vår rörelses politiska rötter. Men diskussionen kan inte ta
slut här. Diskussionen måste komma till själva kärnan: Vilket språk och
vilka symboler ska vi använda och i vilken mån bör vi anpassa oss till
förändringar i hur politik framställs för att “nå” ut till folk. Är det så att
våra politiska rötter, i en anarkistisk och kommunistisk rörelse, idag är
mer hämmande för oss i vårt politiska projekt än det hjälper oss? Det
enklaste och tydligaste argumentet emot att ofta återkoppla till våra
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politiska rötter är att det är ett poserande. Ett poserande som bara är
till för att förstärka vår identitet som radikala. Vi är idag lika lite
bolsjevikerna som SD är NSDAP. AFA är lika lite Durruti-brigaden som
SMR är SA. Att därför visa symboler och använda ett språk som är
provocerande/radikalt får bara effekten att vi blir självvalt
marginaliserade. Vi blir en klubb eller miljö för redan “frälsta” och vårt
poserande är tillför att kommunicera med andra “frälsta”, istället för
vår klass.

I denna kritik finns en stor poäng och under det gångna året har man
vid flera tillfällen sett och hört meningslöst poserande. Folk har trätt på
sig sin “revolutionära uniform” och gjort planer som om vi befann oss i
ett brinnande inbördeskrig med våra klassfiender. Inte minst när vi
rituellt stångas med polisen i samband med nazisters demonstrationer.
Att det finns ett behov av att se över vårt språk och symboler är
självklart. Men diskussionen är djupare än så. Det finns en vilja i delar
av min organisation att bryta med våra politiska rötter, inte i första
hand med vår teori utan med dom markörer och termer vi använder.
Det enskilt största problemet med att försöka ta bort våra markörer
och begrepp är inte en fråga om förståelighet. Självklart måste vi prata
på ett sätt som människor förstår. Att mena något annat är bara ett
uttryck för meningslös radikalism och identitetssökande hyper-
aktivism.

Men hur långt kan man ändra sitt språk och sina politiska markörer
innan det blir en fråga om att hemlighålla sina intentioner eller för den
delen helt ändra sina mål och sin vilja för att göra sig mer
lättkonsumerad?

I första fallet tänker man sig att vi måste tona ner våra kommunistiska
markörer, t.ex sluta använda röda flaggor och kalla oss kommunister
och inte prata om vår vilja till revolution. Då når vi snabbt ett centralt
problem. Vilken relation får vi till dom övriga aktörerna i klassen? Så
fort dessa kommer nära nog så kommer våra sanna intentioner, vårt
interna språk och våra politiska identiteter bli synliga. Då kommer vi
istället framstå som oärliga och opålitliga. Det andra problemet är att
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När vi fick frågan “Ni kallar
det Odla vårt klasshat, vad

menar ni meddet?”så kunde
vi inte svara:
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“Vi menar att vi hatar
överklassen, att dom har
berövat oss allt. Att vi vill att
dom ska försvinna som klass
och att deras rikedom ska
omfördelas till hela
mänskligheten”
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vi också kommer starta en process inom vår rörelse och organisation
där vi sakta men säkert går från att ljuga utåt till att dessa saker blir
sanningar inåt såväl som utåt. För ärligt talat, är inte det precis det som
skett inom Vänsterpartiet? Internt förstod alla i början att dom
fortfarande var kommunister och ville arbeta för ett revolutionärt läge
tills att dom de facto idag inte längre är kommunister och inte längre
verkar för revolution.

Ett tydligt exempel på detta kunde man se efter att min egen
organisation hade organiserat bussresor som hade som syfte att lyfta
fram hur klass syns och verkar i staden. När bussresorna genomfördes i
Stockholm så blev det ett stort intresse från media. Spaltmeter skrevs
om händelsen men vi blev låsta i ett problem. Vi kunde inte riktigt
ärligt formulera vår vilja. När vi fick frågan “Ni kallar det Odla vårt
klasshat, vad menar ni med det?” så kunde vi inte svara “Vi menar att vi
hatar överklassen, att dom har berövat oss allt. Att vi vill att dom ska
försvinna som klass och att deras rikedom ska omfördelas till hela
mänskligheten”. Eller något annat som utan problem kunde sägas på
ett möte eller över en öl. Istället blev vi tvugna att mena att vi ville
provocera. Att det var en fråga om resursfördelning och att vi kan se i
statistiken att det finns ett klasssamhälle. Allt detta är sant, men det är
också en sanning för liberaler och för socialdemokrater. Det var oärligt.
Jag har full förståelse för detta och jag menar inte att på något sätt
kritisera någons insats i den väldigt påfrestande situationen som en
intervju i riksmedia innebär. Men vem vann på denna debatt, vems
diskurs stärkte det?

Om vi istället väljer att försöka bryta med våra politiska rötter så står vi
istället inför problemet med att försöka konstruera ett nytt språk och
ett nytt sätt att konstituera oss som rörelse. Vårt behov av att
kommunicera blir då det kanske enskilt viktigaste projektet vi kan
driva. För utan att lyckas förmedla vilka vi är så kommer vi framstå
som förvirrade och vi kommer ha svårt att bygga en gemensam linje
internt. Detta kan mycket väl öppna upp för en helt ny typ av rörelse
som kan växa fram ur ruinerna av den allt svagare, om inte helt döda
vänstern, men att lyckas med något sådant kräver arbete och riktning
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på ett sätt som jag tror vi saknar förmåga att lyckas med idag.

Många av dessa tankar kommer ur hopplösheten inför vår omvärld där
klasskamp under röda fanor och bildandet av sovjeter känns mer
främmande än någonsin. Historien tycks ha tagit slut och alla stora
omformande projekt verkar handla om att bygga feodala religiösa
stater eller fascistiska nationsprojekt. Samtidigt som dessa dåtida
projekt verkar kunna dra kraft ur marken och historien står vi svaga
och förvirrade. Dom europeiska kommunistiska partierna känns mer
marginaliserade och navelskådande än någonsin och den enda
lösningen dom verkar ha är att bli bättre socialdemokrater än
socialdemokraterna.

Ett annat perspektiv på detta tillstånd kan vara att våra termer och vårt
språk inte svarar till det som faktiskt sker inom kapitalismen. Att den
nuvarande kapitalismen och klassen inte stämmer överens med den
logiken som Marx, och senare bolsjevikerna, använde för att vända upp
och ner på samhället. Vårt språk och de konflikter som våra symboler
och berättelser fokuserar på är väldigt låsta till fordismens
motsättningar. I massindustrisamhället var klass något som tydligt
utkristalliserade sig, själva samhället andades uppdelningen mellan
producerande och exploaterande. Idag är kanske kapitalismen mer
komplex och klass därför mycket otydligare. I de stunder kanske ropen
om klass mot klass mest verkar vara någon typ av nostalgisk fantasi om
det enkla samhället. Det som beskrivs som en förhärskande nyliberal
hegemoni om historiens slut kanske i själva verket är något annat.

Jag känner också det skriande behovet av att omforma oss för att på så
sätt kunna bryta ny mark bortom dom mönster och den svältdöd som
verkar genomsyra hela vänstern. Men är det möjligt att försöka bygga
klassallianser utan att vara klara med vårt mål? Går det att bygga en
rörelse som kan hota hela det rådande systemet utan att vila det på
den enda moderna rörelse som försökt?

Från bloggen Samtalat, 2015
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Tanken om strukturlöshet bygger på idén om att kunna
undvika hierarkier och maktkoncentration i en politisk
grupp genom att inte ha någon struktur. En struktur kan
syfta på ansvarsfördelning i form av styrelse eller
uppgiftsposter, uttalade regler för hur beslut ska fattas eller
hur information sprids. Den strukturlösa gruppen skulle
organiseras genom att alla deltog på lika villkor, tog beslut
och gjorde saker när det behövdes utan regler, hierarkier och
byråkrati.

Denna organisationsform blev populär på 1960-talet, som
en reaktion mot äldre organisationsformer som (med rätta)
kritiserades för att vara auktoritära och patriarkala. Många
feministiska grupper i bland annat USA började organiseras
efter det strukturlösa idealet.

Men idén om att det går att avskaffa strukturer i en grupp
bara genom att avsäga sig dem har också kritiserats för att
vara naiv. Jo Freeman, som var aktiv i den feministiska
rörelsen i USA under denna tid, har skrivit texten
Strukturlöshetens tyranni där hon visar på en rad
demokratiska och politiska problem som uppstår i dessa
"strukturlösa"grupper.

Strukturlösa organisationer
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Elitism.
Under de år som kvinnorörelsen växt fram har stor vikt lagts på vad som
kallas för ledarlösa, strukturlösa grupper som huvudform för organisering
av rörelsen. Vårt samhälle idag är överstrukturerat, vilket leder till att
andra oundvikligen utövar stor kontroll över våra liv. Idén om
strukturlöshet är en helt naturligt sprungen ur motståndet mot detta och
är också en reaktion mot de elitistiska vänstergrupper som säger sig vilja
bekämpa överstruktureringen. Idén har dock rört sig från att vara en
hälsosam motreaktion till att bli ett eget religiöst budord.

Strukturlöshet är ett välanvänt begrepp och har blivit en del av
kvinnorörelsens ideologi som inte ifrågasätts, men dess följder är
bristfälligt undersökta. I kvinnorörelsens unga dagar utgjorde detta inget
större problem eftersom rörelsen tidigt definierat medvetandehöjande som
sitt huvudmål och -medel, och strukturlösa grupper fungerade utmärkt för
detta syfte. De uppmuntrade till aktivt deltagande i diskussion genom sin
lösa och informella natur och personliga insikter i ett sammanhang där
de möttes med förståelse och support. Det gjorde inget om personliga
insikter var det enda konkreta som dessa grupper producerade eftersom
ambitionerna ändå inte var satta högre än så.

Joreen Freeman
Utdrag ur Strukturlöshetens Tyranni
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När en del diskussionsgrupper bestämt sig för att gå vidare från
medvetandehöjandet för att uppnå något mer konkret började de första
problemen uppstå. Ofta strandade försöken eftersom grupperna fann sig
ovilliga att anpassa sina strukturer efter de nya uppgifter de tagit sig an.
Kvinnorna hade helt igenom accepterat idén om 'strukturlöshet' utan att
inse begränsningarna det innebar. Utifrån en blind tro på att alla andra
former för organisering var förtryckande försökte folk använda sina
'strukturlösa grupper' och informella nätverk för syften de inte var
anpassade till.

För att rörelsen ska kunna utvecklas vidare ur sitt embryostadium
behöver den göra upp med sina fördomar kring organisering och struktur.
Även om de ofta används fel finns det inget inneboende negativt med
något av dem. Att avfärda dem helt bara för att de ibland används
felaktigt innebär att man förvägrar rörelsen verktyg som är nödvändiga
för dess fortsatta utveckling. Vi behöver förstå varför 'strukturlöshet' inte
fungerar.

Medvetandehöjande kvinnogrupper uppstod som ett verktyg
inom den radikala feministrörelsen i slutet av sextiotalet i USA
– även då det funnits många föregångare i kvinnorörelsens
historia. Kathie Sarachild började 1967 i gruppen New York
Radical Women använda beteckningen ”medvetandehöjande”
(counsciousness-raising) för den praktiska metoden att i grupp
göra en kollektiv analys av förtryck utifrån att dela med sig av
sina känslor och erfarenheter. Från tidningen Brand

Medvetandehöjande grupper
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Det finns inga "strukturlösa" grupper. Grupper av människor som
samlas under en viss tid kommer, oavsett syfte och sammanhang,
oundvikligen att strukturera sig på något sätt. Strukturen kan vara
flexibel och förändras med tiden, och även påverka fördelningen av
arbetsuppgifter, makt och resurser inom gruppen, men oavsett
gruppmedlemmarnas avsikter, förmågor och personligheter kommer
en struktur likväl att uppstå. Det är oundvikligt eftersom vi alla är
individer med olika bakgrunder, talanger och fallenheter. Något som
liknar "strukturlöshet" kan bara uppnås om vi helt avstår från att
interagera med varandra, och så fungerar inte människor i grupp.

Idén om en grupp där alla får göra som de vill fyller samma
vilseledande funktion som idén om ett samhälle där alla får göra som
de vill. Det är som med strävan efter ”objektiva” nyhetsinslag, ”opartisk”
samhällsforskning eller en "fri" marknad - det blir till en rökridå bakom
vilken de starka eller lyckligt lottade kan etablera sitt herravälde utan
att ifrågasättas. Det eftersom idén om ”strukturlöshet” bara förhindrar
att formella strukturer uppstår, inte informella. På samma sätt
förhindrade inte ”laissez-faire”-filosofin näringslivet från att ta kontroll
över löner, priser och varudistribution; den förhindrade bara staten
från att göra detsamma. På så sätt blir ”strukturlöshet” ett sätt att dölja
makt, och inom kvinnorörelsen förespråkas det oftast av de som har
mest makt (oavsett om de är medvetna om det eller ej ). I en grupp med
informell struktur känner endast ett fåtal till reglerna för hur beslut
fattas, och samma fåtal ser till att insynen om hur beslut fattas förblir
begränsad. De som inte redan känner till reglerna, och som inte får
privilegiet att initieras i dem, förblir förvirrade eller lämnas med en
paranoid föreställning om att saker som de inte har någon insyn i
pågår.

En grupps strukturer måste vara uttalade (explicita), snarare än
outtalade (implicita), för varje deltagare i gruppen och för alla som
deltar i dess aktiviteter. Reglerna för beslutsfattande måste vara
tillgängliga för alla - och det är bara möjligt om de är formaliserade.
Detta innebär inte att en grupps informella strukturer försvinner när de
formaliseras. Oftast gör de inte det, däremot förhindrar det den
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informella strukturen från att helt dominera gruppen och skapar
verktyg för att kunna angripa den. ”Strukturlöshet” är en organisatorisk
omöjlighet. Vi kan inte besluta att vi vill vår grupp ska vara
strukturerad eller strukturlös, däremot kan vi bestämma om vi vill att
den ska vara formellt strukturerad eller ej . Därför kommer ”strukturlös”
hädanefter endast användas för att beskriva idén om strukturlöshet.
Grupper som inte medvetet strukturerats på något sätt kommer att
benämnas som ostrukturerade och grupper som strukturerats
medvetet benämns som strukturerade. En strukturerad grupp har alltid
en formell struktur, men kan utöver detta också ha en informell sådan.
En ostrukturerad grupp har alltid en informell eller dold struktur och
dessa informella strukturer - speciellt i ostrukturerade grupper - lägger
grunden för eliter.

Elitism
”Elitist” kan vara kvinnorörelsens mest missbrukade och felanvända
ord, och det används av samma anledningar som ordet pinko*
användes på 50-talet . Det här är ett ord som ofta riktas mot enskilda
individer, även om vilka specifika beteenden och kännetecken det
anses syfta på kan variera. Men en enskild individ, oavsett hur känd
personen ifråga är, kan aldrig vara en "elit" eftersom en sådan alltid
utgörs av en grupp människor. Rätt använt syftar ordet elit till en liten
grupp människor som har makt över en större grupp som de också
själva är en del av. Oftast sker detta utan den större gruppens vetskap
eller godkännande och utan något direkt ansvar inför dessa.

En person blir en elitist genom att vara en del av, eller förespråka
koncentrationen av makt i en liten grupp. Huruvida hen själv är ett
känt namn i sammanhanget spelar ingen roll, för att vara en elitist
handlar inte om att vara ryktbar. De farligaste eliterna består av
människor för den större offentligheten är fullständigt obekanta.
Slipade elitister är oftast smarta nog att ligga lågt, för att vara välkänd
innebär att synas, och riskerar att rikta strålkastarljuset mot den makt
som tidigare utövats i det fördolda. Eliter är inga konspirationer. Det
handlar sällan om ett gäng gaddar ihop sig för att ta över en större
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grupp och få igenom sin agenda där. Eliter är helt enkelt ett
kompisgäng som också råkar hålla på med samma politiska
verksamhet. De skulle troligen vara kompisar oavsett om de var
politiskt engagerade tillsammans eller ej , och de skulle troligen vara
politiskt engagerade oavsett om de fortsätter vara vänner. Det är när
dessa två fenomen sammanfaller som eliter uppstår i en grupp och som
gör det så svårt att undanröja dem.

Kompisgängen fungerar som nätverk för kommunikation vid sidan av
gruppens officiella kommunikationskanaler. Om inga officiella kanaler
finns blir dessa informella nätverk den enda kommunikationsvägen.
Vänner delar ofta värderingar och åsikter och när de umgås rådfrågar
de därför varandra om beslut som ska tas. Därför får de som är med i
nätverken större makt inom gruppen än de som inte är med. De allra
flesta grupper innehåller informella nätverk som uppstått när
gruppmedlemmar lärt känna varandra och blivit vänner.

Vissa grupper kan, beroende på storlek, innehålla flera informella
nätverk och dessa kan till och med överlappa varandra. Ett informellt
nätverk utgör eliten i en ostrukturerad grupp, oavsett om personerna i
nätverket vill vara elitister eller ej . I en strukturerad grupp däremot
avgör gruppens komposition och den formella strukturen ifall
nätverket kan formera en elit. När två eller flera sådana vänkretsar
existerar kan de bilda fraktioner som konkurrerar med varandra om
makten inom gruppen, om inte ett av nätverken istället väljer att ge
upp och lämna det andra som elit. I en strukturerad grupp konkurrerar
den här sortens grupperingar oftast med varandra om den formella
makten. Det här är oftast det sundaste scenariot, där gruppens övriga
medlemmar blir vågmästare mellan de två rivaliserande vänkretsarna
och kan ställa krav på den gruppering de för tillfället väljer att stödja.

Elitism och exkludering, två fenomen som är ofrånkomliga i informella
strukturer, är på intet sätt något nytt som uppkommit i samband med
kvinnorörelsen. Tvärtom har kvinnor i årtusenden exkluderats från

*pinko = ungefär röding, person med kommunistsympatier. Begrepp som användes
nedsättande i USA under mitten av 1900-talet.
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sammanhang de är en del av. Inom alla organisationer och professioner
har ''bastuklubbsmentaliteten'' förvägrat kvinnor som grupp (liksom
vissa enskilda män) lika möjlighet till inflytande och status. Den
tidigare kvinnorörelsen har riktat mycket av sin energi på att
formalisera beslutsstrukturer och valmekanismer så att uteslutandet
av kvinnor skulle bli synligt och bli möjligt att angripa direkt.
Ansträngningarna har försvårat fortsatt diskriminering även om de inte
lyckats förhindra det helt.

Att eliter är informella innebär inte att de är helt osynliga. Den som är
uppmärksam kan lätt se vilka som är mest tongivande under ett möte.
Ett kompisgäng tar mer hänsyn till varandra än till andra, de lyssnar på
varandra med större uppmärksamhet och avbryter mindre. De
upprepar varandras förslag och tar till sig varandras idéer. De som är
”utanför” - utanförstående, nykomlingar eller de som inte tillhör den
"inre cirkeln" - ignoreras eller ifrågasätts. Deras medhåll behövs inte för
att ta beslut. Däremot behöver de som är ”utanför” hålla sig väl med
kompisgänget. Gränserna är vanligen inte såhär skarpa eftersom de är
mönster i sociala interaktioner, inte färdiggjutna roller. Men de är
märkbara och får konsekvenser för gruppen. Om man väl vet vem som
är viktig att tillfråga innan ett beslut ska tas och vems godkännande
som betyder att det är antaget vet man också vem som bestämmer.

Elitismens normer
Eftersom rörelsens grupper inte tagit några konkreta beslut kring vilka
som ska få styra så har en uppsjö av olika normer istället växt fram,
som avgör vilka som är välkomna i eliterna. Många av dessa normer
utgår från stereotypa idéer om hur kvinnor ska vara.Tidigare var
giftermål ofta ett kriterium för medlemskap i en informell elit, kopplat
till den ålderdomliga föreställningen om att gifta kvinnor borde hålla
sig till varandra, då de skulle betrakta singelkvinnor som konkurrenter
eller hot. I en del städer var detta kriterium så specifikt att bara de
kvinnor som var gifta med män ur den nya vänstern kunde vara med i
elitgruppen. Detta hade ingen koppling till gamla idéer, utan handlade
om att dessa män ofta hade tillgång till resurser som kvinnorörelsen
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behövde. Resurserna kunde utgöras av maillistor, skrivare, kontaktnät
eller information -- och kvinnor var vana vid att förlita sig på män för
att få tag på sådant, istället för att försöka ordna vad de behövde
självständigt.

Allteftersom rörelsen har förändrats över tid så har äktenskapets
betydelse för att få delta minskat. Men informella eliter fortsätter
etablera normer för vilka egenskaper och erfarenheter kvinnor ska ha
för att få vara med. Dessa normer inbegriper ofta: bakgrund ur
medelklassen (trots all retorik om att vända sig till arbetarklassen); att
vara gift; att inte vara gift, men i en fast relation; att vara lesbisk eller
låtsas vara det; ålder mellan 20 och 30 år; högskoleutbildning eller
åtminstone högskoleerfarenhet; att vara 'hipp' eller att inte vara det; att
ha en viss politisk linje eller identifiera sig som radikal; att ha barn eller
åtminstone tycka om barn; att inte ha barn; att ha vissa ”feminina”
personlighetsdrag såsom att vara ’behaglig’, klä sig rätt (oavsett om det
innebär traditionellt eller alternativt), etc.

Vissa andra egenskaper gör nästan alltid göra att man stämplas som en
avvikare som bör undvikas. Till dessa kriterier hör; att vara för gammal,
att jobba heltid (särskilt om man är ’karriärinriktad’) att inte vara
’behaglig’ och att vara självvalt singel, dvs utan att vara aktivt homo-
eller heterosexuell. Fler kriterier går att räkna upp men de har alla
gemensamma drag, nämligen att de kretsar kring ens bakgrund,
personlighet eller tidsfördelning. Dessa egenskaper, som framförallt är
intressanta när man vill skaffa nya vänner, tillåts utgöra
förutsättningarna för att kunna ta sig in i rörelsens informella eliter och
avgör därmed också ens möjlighet till inflytande. De tar inte hänsyn till
ens färdigheter, talanger, engagemang för feminismen, vad man kan
bidra med till rörelsen eller någonting annat som en grupp eller rörelse
behöver om den ska kunna bli politiskt effektiv.

De specifika kriterierna kan visserligen variera kraftigt mellan olika
grupper men de medel du måste använda för att bli accepterad och för
att komma in är de samma. Den enda stora skillnaden visar sig i om
någon varit med vid gruppens bildande eller inte. Är man där från
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början skall man bara se till att ta med så många vänner som möjligt in
i gruppen. För den som inte känner folk i gruppen sen innan gäller det
istället att målmedvetet bli vän med ett antal andra gruppmedlemmar
och sen etablera informella interaktionsmönster för att kunna upprätta
en informell struktur inom gruppen. När de här informella mönstren
väl har skapats kommer de att upprätthålla sig själva, och en väl
beprövad metod för detta är genom kontinuerlig värvning av nya
personer som ''passar in''.

För den som kommer senare in i gruppen är det bästa sättet att agera
som när man går med i ett slutet sällskap. En person som bedöms som
potentiell rekryt blir utvärderad av den inre kretsen och så småningom
antingen antagen eller avfärdad. Om sällskapet inte är självmedvetet
nog för att själva initiera denna process kan den som vill gå med ta
initiativ på samma sätt som är brukligt för privatklubbar. Sök dig en
borgenär, dvs välj ut en medlem som verkar vara ansedd inifrån och
odla aktivt din vänskapsrelation till denna person. Till sist kommer
denna person att föra in dig i till den inre cirkeln.

Allt detta tar tid. Den som arbetar heltid eller har annat motsvarande
ansvar kan omöjligen besöka alla möten och odla alla relationer som är
nödvändiga för att ha en röst vid besluten. Av denna orsak är formella
strukturer en välsignelse för människor med mycket arbete, eftersom
den formella strukturen för hur beslut fattas garanterar att alla har en
viss grad av medbestämmande.

Informella strukturer är inte nödvändigtvis dåliga, men de är
ofrånkomliga. De finns i alla grupper på något sätt och kan bidra
positivt till gruppens liv och arbete. Problemet är bara att de
ostrukturerade grupperna helt behärskas av dem. När de informella
eliterna kombineras med myten om "strukturlöshet" finns det ingen
möjlighet att begränsa deras maktutövning. Detta maktutövande blir
helt godtyckligt, vilket ger två typer av potentiellt negativa
konsekvenser: För det första kommer grupperna börja likna
collegeföreningar där man lyssnar på folk för att man gillar dem, inte
för att de säger någonting av betydelse. Detta utgör inget större
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problem så länge som rörelsen inte åstadkommer något av betydelse,
men för att inte förbli betydelselös måste denna trend vändas.

För det andra har informella strukturer inget ansvar inför gruppen.
Elitens makt har inte givits till den och kan därför inte heller tas ifrån
den. Dessa personer har inte fått sitt inflytande baserat på vad de gör
för gruppen; därför har gruppen heller inget direkt inflytande över dem.
Det innebär inte nödvändigtvis att informella strukturer agerar
ansvarslöst - de som är måna om att behålla sitt inflytande försöker
oftast tillämpa makten ansvarsfullt. Problemet är bara det att detta
ansvar inte kan krävas av gruppen. Den är helt utelämnad till elitens
godtycke.

Enskilda stjärnor
Idén om ’strukturlöshet’ har gett upphov till systemet med 'stjärnor'. Vi
lever i ett samhälle som förväntar sig att politiska grupper ska ta beslut
och välja personer till att framföra dessa beslut som budskap riktade
till allmänheten. Media och allmänheten vet inte hur man lyssnar på
kvinnor i egenskap av enskilda kvinnor; deras åsikter tillskrivs hela
gruppen. Det finns bara tre metoder som tagits fram för att kunna
fastslå gemensamma åsikter hos en stor grupp människor: att rösta
eller ta beslut via referendum, enkätundersökningar riktade till
allmänheten och att på ett möte utse en representant som kan föra
gruppens talan. Kvinnorörelsen har inte använt någon av dessa
metoder för att föra sin talan utåt. Inte heller har rörelsen i sin helhet
eller enskilda grupper etablerat några vägar för att uttrycka sina
ståndpunkter. Men allmänheten är van att leta efter talespersoner.

Även om rörelsen inte medvetet har valt ut några talespersoner så har
den gett upphov till många personligheter som offentlighetens
uppmärksamhet koncentrerats på. De här kvinnorna representerar
inga särskilda grupper eller frågor, de vet detta och är ofta inte sena
med att själva poängtera det. Men eftersom det inte finns några
officiella talespersoner eller beslutsfattande organ som massmedia kan
intervjua när de vill veta rörelsens ståndpunkt i en fråga blir dessa
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kvinnor uppfattade som talespersoner. Därmed blir offentligt
feministiska profiler, oavsett om rörelsen eller de själva vill det,
automatiskt placerade i rollen som talespersoner. Detta är den främsta
orsaken till den vrede som riktas mot de kvinnor som utnämnts till
'stjärnor'. När rörelsen inte själv väljer sina representanter kommer
massmedia och offentligheten istället pressa vissa kvinnor in i den
rollen, oavsett om rörelsen eller de själva önskar det eller ej . Flera
negativa konsekvenser går att utläsa ur detta, både för rörelsen i stort
och för de enskilda kvinnorna som hamnar i denna roll:

För det första kan dessa ''stjärnor'' inte avsättas av rörelsen eftersom de
överhuvudtaget inte är valda att representera någonting. Media
placerar dem där, avgör själva när de vill lyssna och kommer fortsätta
göra så å länge inga officiella alternativ finns att tillgå för uttalanden
från rörelsen. Så länge som rörelsen inte tycker sig behöva några
representanter kommer den helt sakna kontroll över valen av dessa.

För det andra möter kvinnor som hamnar i denna stjärnroll ofta häftigt
kritik från sina systrar. Detta ger rörelsen absolut ingenting och är
smärtsamt destruktivt för alla inblandade. Sådana attacker resulterar
bara antingen i att kvinnan ifråga - ofta totalt alienerad - lämnar
rörelsen helt eller att hon slutar känna ansvar inför sina 'systrar'. Hon
kanske behåller någon form av lojalitet till rörelsen, men är inte längre
intresserad av att lyssna på andra aktiva kvinnor. Man behöver vara
machocist för att orka känna något ansvar inför personer som
attackerar en på det sättet, och den här typen av kvinnor är oftast för
starka för att ge vika för sådan press. Därigenom uppmuntrar i själva
verket backlashen mot ’stjärnsystemet’ till precis den här sortens
oansvar hos individer som rörelsen fördömer. Genom att döma ut en
syster som ’stjärna’ förlorar rörelsen all eventuell kontroll som den
skulle kunnat ha över henne och hon blir fri att begå alla de
individualistiska synder hon anklagats för.
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Politisk impotens
Ostrukturerade grupper kan vara effektiva för att låta kvinnor prata om
sina liv, men de är inte särskilt bra för att få saker gjorda. Om inte
gruppen åtgärdar detta så kommer den att klappa ihop när
medlemmarna vill göra något mer än att ’bara prata’. Ibland råkar den
informella strukturens utseende sammanfalla med de behov gruppen
har för tillfället, vilket kan ge sken av funktionalitet i den
ostrukturerade gruppen. Detta innebär bara att gruppen av en
tillfällighet lyckats utveckla en struktur som är lämplig just för det
specifika projektet. Det kan vara en mycket intensiv upplevelse för
gruppens medlemmar, men det är samtidigt mycket ovanligt och svårt
att återupprepa. I grupper som lyckas med detta finns fyra
återkommande faktorer:

1. Den är inriktad på en specifik uppgift, som att arrangera en konferens
eller lansera en tidning. Gruppen struktureras helt kring denna uppgift,
som avgör vad som behöver göras och när. Uppgiften ger ramar för folk att
kunna utvärdera sina handlingar och planera framtida aktiviteter.

2. Den är relativt liten och homogen. Homogeniteten är nödvändig för att
garantera att deltagarna har gemensamma referensramar. Människor
med vitt skilda bakgrunder kan vara värdefulla i en medvetandehöjande
grupp där deltagarna lär sig av varandras erfarenheter, men i en
uppgiftsorienterad grupp kommer det oundvikligen leda till missförstånd.
Personer med olika bakgrund tolkar ord och handlingar olika, de har
olika förväntningar på varandras beteenden och utvärderar händelser
olika. Om deltagarna känner varandra tillräckligt väl för att se alla
nyanser kan olikheterna överbyggas, men vanligen leder det istället till
förvirring och svårförutsedda konflikter.

3. Kommunikationsnivån är hög. Information behöver nå alla inblandade,
de behöver tillfrågas inför beslut, åsikter behöver kollas av och arbetet
delas upp. Endast i en liten grupp där folk i princip bor tillsammans
under de mest avgörande delarna av projektet är det möjligt. Antalet
interaktioner som krävs för att involvera alla berörda ökar stadigt med
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antalet deltagare. Det här begränsar antalet deltagare i en grupp till runt
fem stycken, sedan börjar vissa exkluderas från delar av besluten.
Framgångsrika grupper kan vara så stora som 10-15 deltagare, men
endast när de utgörs av undergrupper som ansvarar för olika områden.
Det krävs också att dessa grupper delvis överlappar varandra så att varje
undergrupp enkelt kan hålla sig uppdaterad på vadde andra gör.

4. Låg grad av specialisering. Alla måste inte kunna göra allt, men allt
måste gå att utföra av fler än en person. På detta sätt blir ingen
oumbärlig, och deltagarna fungerar till en viss utsträckning som
utbytbara delar.

De uppräknade faktorerna kan till viss del förekomma slumpmässigt i
små grupper, men aldrig i större. I de flesta städer är rörelsen så
ostrukturerad att den bara består av olika diskussionsgrupper, och där
kan den heller aldrig bli mer effektiv än vad de enskilda grupperna kan
åstadkomma var för sig. Informella strukturer innebär sällan tillräckligt
bra sammanhållning eller folklig förankring för att kunna fungera
effektivt, så rörelsen ger upphov till mycket aktivitet och få konkreta
resultat. Konsekvenserna av detta är mer allvarliga än de kan verka och
det är rörelsen själv som tar skada.

Vissa grupper med färre medlemmar har valt att koncentrera sig på
lokala och småskaliga projekt, men denna form begränsar rörelsens
aktivitet till lokal nivå. För att fortsätta vara funktionell behöver
gruppen oftast skalas ner till att bara bestå av det informella
kompisgäng som dragit i saker från första början, vilket exkluderar
många kvinnor från deltagande. Så länge som det enda sättet för
kvinnor att delta i rörelsen är genom att vara med i en liten grupp
kommer detta ligga till stor nackdel för de som inte är så socialt
orienterade. Elitismen kommer att förbli institutionaliserad så länge
som kompisgängen utgör de väsentliga centrumen för organisatoriska
aktiviteter.

För grupper som inte hittar ett lokalt projekt som de kan besluta sig för
blir den rena samvaron ett självändamål. Har gruppen ingen speciell
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uppgift (och att sprida medvetenhet är också en uppgift) så riktar
deltagarna istället sin energi på att kontrollera de andra i gruppen.
Detta görs inte så mycket av illvilja till att manipulera folk (även om det
ibland också kan vara så) som på grund av brist på bättre saker att göra
med sina färdigheter. Kompetenta personer med tid över och ett behov
av att rättfärdiga varför de samlats lägger sin energi på att styra över
och hacka på andra gruppmedlemmar. Personliga intriger och
maktspel upptar all tid.

När en grupp har en gemensam arbetsuppgift lär sig deltagarna
komma överens med de andra så som de är och att underordna
personliga antipatier det större målet för gruppen. Folk har ingenstans
att ta vägen när de lämnar sina medvetandehöjande
diskussionsgrupper, och bristen på struktur lämnar dem utan något
sätt att ta sig dit. Rörelsens kvinnor vänder sig då antingen mot
varandra eller söker efter andra sätt att aktivera sig. Det finns några
olika alternativ; vissa kvinnor kör bara sitt eget ’race’’, vilket kan ge
utlopp för mycket individuell kreativitet som är till gagn för rörelsen.
Men det är inte ett alternativ som är tillgängligt för de flesta kvinnor
och bidrar verkligen inte till gemensamma ansträngningar och en anda
av samarbete.

Andra kvinnor försvinner ur rörelsen helt då de inte vill starta
individuella projekt och inte heller lyckats hitta, gå med i eller starta
initiativ fokuserade på något som intresserar dem. Många vänder sig
till andra politiska organisationer för att få den strukturerade och
effektiva aktivitet som de saknat i kvinnorörelsen. Därigenom blir
kvinnorörelsen ett sammanhang för omfattande rekrytering till de
politiska organisationer som ser kvinnors frigörelse endast som en
fråga bland många. Här krävs ingen ’infiltration’ från dessa
organisationer (även om det inte heller är uteslutet). Begäret efter
meningsfull politisk aktivitet som väcks i dessa kvinnor när de blir en
del av kvinnorörelsen är tillräckligt för att göra dem ivriga att gå vidare
till andra organisationer när rörelsen inte klarar av att fånga upp deras
energi och idéer.(..)
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De grupper som är i störst behov av struktur är de som är minst
förmögna till att upprätta en. Deras informella strukturer är
otillräckliga, och de är alltför fästa vid den ideologiska idén om
strukturlöshet för att vilja ändra sig. Ju mer ostrukturerad en grupp är,
ju svagare informell struktur den har och ju mer den anammat
strukturlöshetsideologin, desto sårbarare är gruppen för inflytande från
politiska kamrater.

Rörelsen i sin helhet är lika ostrukturerad som de enskilda grupperna i
den och av samma anledningar blir den också mottaglig för indirekt
påverkan, även om det här tar sig andra uttryck än det gör på lokal
nivå. På lokal nivå kan grupperna agera relativt autonomt, men de enda
grupper som kan agera nationellt är de som har en nationell
organisation. Därför är det oftast de strukturerade feministiska
organisationerna som avgör riktningen för feministisk aktivitet på
nationell nivå, en riktning som formas efter dessa organisationers
intressen. Grupper som NOW och WEAL är helt enkelt de enda
organisationerna som är kapabla till att driva nationella kampanjer.
Myllret av ostrukturerade kvinnogrupper kan välja att stödja eller inte
stödja dessa kampanjer, men de är oförmögna att starta egna. Dessa
grupper har inga verktyg för att sätta en egen agenda, och deras
medlemmar blir istället fotfolk under de strukturerade
organisationernas ledning. Rörelsen, i sin uttalat ostrukturerade form,
kan varken använda de resurser den har tillgång till eller besluta sig för
vad de bäst kan användas för.

Ju mer ostrukturerad en rörelse är desto mindre kontroll har rörelsen
över den riktning den utvecklas i och de politiska aktionerna som den
deltar i. Det betyder inte att rörelsens idéer inte sprids eftersom det
kan gå via massmedia eller andra kanaler. Men spridandet av idéer har
inte nödvändigtvis något att göra med förverkligandet. Idéerna kan
realiseras till den gräns det är möjligt genom enskilda insatser från
grupper, men den återstod som kräver koordinerad politisk makt för att
förverkligas kommer aldrig genomföras på detta sätt.
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De värsta problemen som den ostrukturerade organiseringen medför
kommer inte märkas av så länge kvinnorörelsen håller sig till sina små
slumrande diskussionsgrupper för olika kompiskretsar. Men
organisationsformen har sina begränsningar: den är politiskt ineffektiv,
exkluderande och diskriminerande mot de kvinnor som inte är eller
kan bli invigda i de informella nätverken. De som inte passar in i
gruppen på grund av klasstillhörighet, etnicitet, sysselsättning,
utbildning, civilstånd eller eget val kommer avskräckas från att försöka
delta. De personer som passar in i denna typ av organisation kommer
också att göra sitt för att upprätthålla och försvara den.

De informella gruppernas egenintressen kommer att styra genom de
informella strukturerna, och det kommer inte finnas några sätt för
rörelsen att bestämma vilka som ska leda den. En rörelse som aktivt
väljer underlåter sig att välja de som utövar makt kommer inte genom
detta lyckas avskaffa makten. Allt den gör är att avsäga sig möjligheten
till att hålla dem som har makt ansvariga för besluten de tar. Att som
rörelse fortsätta hålla makten så odefinierbar som möjlig, för att man
vet att man inte kan utkräva något ansvar från sina makthavare,
kommer förebygga att en viss grupp eller person kan dominera totalt.
Men man blir samtidigt också så politiskt ineffektiv som det bara är
möjligt. Det måste finnas en medelväg mellan härskande och
verkningslöshet. (..)
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Principer för demokratisk strukturering
När rörelsen slutat klänga sig fast vid idén om ’strukturlöshet’ får den
istället utrymme till att utveckla organisationsformer som kan hålla
den livskraftig. Det innebär inte att vi borde göra en helomvändning
och istället blint kopiera de traditionella formerna för organisering,
men vi borde inte heller avfärda dem alla rakt av. Från en del av dem
kan vi lära oss vad vi borde eller inte borde göra för att uppnå våra mål
och samtidigt minimera den belastning som hamnar på enskilda
individer. Framförallt behöver vi experimentera med olika typer av
strukturer och utveckla en mängd tekniker anpassade för olika
situationer. ’Lot-systemet’ är en av de koncept som kommit ur rörelsen
och som är användbart i vissa sammanhang även om det inte går att
applicera på alla. Vi behöver fortfarande utveckla nya upplägg för
strukturer, men innan vi kan experimentera vidare med dessa behöver
vi acceptera tanken på att strukturer i sig inte är något negativt. Dåliga
blir de bara om de används där de är överflödiga. Utan att glömma bort
att vi befinner oss i en ständig process av försök, misslyckanden och
omprövande kan vi hålla fast vid ett par principer som är väsentliga för
en demokratisk struktur och som samtidigt är politiskt effektiva:

1. Delegera specifika uppdrag till specifika individer genom

demokratiska processer. Det går inte att lita på att uppgifter kommer
bli gjorda genom att anta att någon kommer ta på sig dem
självständigt. När någon blivit vald till att göra en uppgift, helst efter att
ha uttryckt intresse för detta, har hen däremot gjort ett åtagande som
är svårt att bortse från sen.

2. De delegerades ansvarighet inför de som valt dem. Genom
detta har gruppen kontroll över personer i maktpositioner. Individer
kan ta beslut, men det är gruppen som har sista ordet kring vilka beslut
som ska fattas.

3. Fördela av makt mellan så många personer som är möjligt

och förnuftigt. Detta motverkar maktmonopol och tvingar de med
beslutsfattande roller att stämma av med många andra för att kunna ta
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beslut. Fler får också möjligheten till att ansvara för en viss uppgift och
därigenom lära sig olika färdigheter.

4. Rotera olika uppgifter mellan folk. Ansvarsområden som
innehas för länge av en viss person, oavsett om det är formellt eller
informellt, blir lätt den personens ’egendom’ och är svåra både för
gruppen att kontrollera och för personen att släppa ifrån sig sen. Men
tvärtom så har personer inte heller tid att lära sig sina ansvarsområden
ordentligt ifall de roteras för ofta och då hinner de aldrig kunna känna
att de gör ett bra jobb.

5. Fördela uppgifter efter rationella kriterier. Att välja någon till
en position för att hen är populär eller sätta hen i hårt arbete eftersom
hen är impopulär gynnar i längen varken gruppen eller personen.
Förmåga, intresse och ansvarskänsla borde vara huvudfokusen vid
sådana val. Folk borde få chansen att lära sig nya färdigheter, men detta
görs bäst genom någon form av ’lärlingssystem’ snarare än att kasta
dem direkt ut på djupt vatten. Att tilldelas uppgifter som man inte
känner att man klarar av är demoraliserande, men man motiveras inte
heller till vidare utveckling genom att undanhållas uppgifter som man
kan utföra bra. Kvinnor har straffats för sin kompetens genom hela
historien – rörelsen behöver inte också upprepa detta.

6. Lika informationsfördelning - ge ut all information till alla så

ofta som möjligt. Information är makt och tillgång till information
stärker ens makt. När ett kompisgäng delar information och nya idéer
mellan sig vid sidan av gruppen har de redan startat en
opinionsbildande process – utan resten av gruppens insyn. Ju mer man
vet om hur saker fungerar och vad som händer, desto mer politiskt
effektiv kan man vara.

7. Jämlik tillgång till resurser som gruppen behöver - detta är
inte alltid möjligt men borde alltid vara en målsättning. Resurser kan
vara skrivare eller mörkrum men också färdigheter och information
räknas till gruppens resurser. En medlem som har ensam tillgång till en
resurs, exempelvis genom att mörkrummet ägs av medlemmens man,
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kan på ett olämpligt sätt styra över hur denna resurs används. Endast
om gruppmedlemmarna är villiga att dela med sig av sina kunskaper
till varandra kan gruppen kan ha jämlik tillgång till dessa.

När dessa principer efterföljs innebär det att alla typer av strukturer
som utvecklas av grupperna i rörelsen kan styras av och svarar mot
gruppen. De som har valts till uppdrag kommer utgöra en öppen och
ständigt skiftande grupp. De kommer inte på något enkelt sätt kunna
institutionalisera sin makt eftersom den större gruppen har sista ordet
i alla beslut som fattas. Gruppen har makten att själv välja medlemmar
till maktpositioner.

Utdrag ut Strukturlöshetens tyranni av Joreen
Freeman, 1970
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Varningar.
Erkänn situationer! En situation är ett ögonblick när
omständigheterna är så ovanliga och så förtätade med möjligheter
att inga vanemässiga sätt att agera är riktigt relevanta. Vad som
helst kan hända. Poängen är att motstå de psykologiska
försvarsmekanismer som med ytlig cynism, bristande vakenhet, eller
ren förnekelse, försöker reducera allt till något redan välbekant,
istället för att upplåta sig åt det okända, kliva in i flödet och tvingas
improvisera. Detta är alltid potentiellt ärligare; har man inga
invanda rationaliseringar att luta sig på kanske man tar sina reella
behov och böjelser på allvar istället.

Anonym
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1. Fyll inte dagarna med politiska möten och plikter som om det
vore ett strängt och inrutat arbete du gick till fem dagar i veckan.
Flexibiliteten i det politiska är något större, men också stressen, och
hopplösheten eftersom det rör sig om ett "fritt val". Den minimala
fritiden blir lika föga fri, lika inriktad på återhämtning av arbetskraften
genom pliktskyldig vila, pliktskyldiga sociala plikter, evigt likadant
öldrickande ocj kanske någon pittoresk hobby. Att försöka leva på
allvar, att ta sina önskningar och idéer seriöst, att vara vaksam för att
upptäcka och utvidga möjliga situationer, kräver att man åsidosätter
den överordnade princip som ens tid struktureras efter.

2. Sitt inte still och upprätthåll en position. Driv, promenera. Utan
konsumistiska ursäkter, utan praktiska mål att förflytta sig från A till B.
Flödet av människor och stämningar i den urbana miljön bär på
oöverskådliga fält av erfarenheter att göra och potentiella situationer.
Den som planlöst vandrar ser den geografi och de möjligheter som
finns bortom stadsplaneringens, arbetskraftstransporternas och
köpfestens disciplinerande och strängt utilistiska skådespelsstad.

3. Gör inte aktivismen till plikt och arbete. Politisk aktivitet måste
vara en böjelse, den desperata begäret att ända ofriheten och
orättvisorna och återupptäcka det mänskliga, det samhälleliga, det
kreativa. Inlärd pliktmoral och arbetsmoral förvandlar hos alltför
många denna impuls till bara ett nytt arbete och en ny pseudoreligiös
ideologi (helig sak) att förvalta sin egen underordning under, att
åsidosätta sina önskningar och behov i tjänst hos. Kom ihåg att
uttråkning är kontrarevolutionärt.
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4. Gör inte aktivismen till stil och personlighet. En politisk
subkultur är föga mer än en konsumistisk livsstil bland andra,
skådespelets variantav att vara radikal, ett fartigt hörn på
personlighetsmarknadens mässa. Det degraderade vardagslivet
handlar för unga människor framförallt om att göra en serie
konsumistiska val vad gäller stil. Så tar man sig an ett knippe åsikter
och kan utan tvivel uträtta åtskilligt i det politiska arbetet. Men så fort
man tröttnar (ofta ganska snabbt) är det bara att haka på en annan stil
som verkar roligare, verkar stämma bättre överens med ens kära
personlighet, eller verkar mer exotiskt och personligen utvecklande.
Eller också kan man inte ens komma på någonting som verkar roligare
eller mer spännande utan håller sig kvar av brist på fantasi, av krass
omsorg om upppnådda sociala positioner. I båda fallen handlar det
bara om att hitta sin plats i tillvaron, sin lilla nisch i utbudet av
degraderade vardagsliv. Att uppfinna en ständigt radikalare kritik,
skapa oförutsedda situationer och äventyra det rådande överallt, är
givetvis knappast intressant om man har sin aktivistidentitet med alla
dess attribut att slå vakt om.

5. Se inte på dig själv som konsument. Röstning genom plånboken, så
kallad konsumentmakt, är helt enkelt den liberala marknadsekonomins
alternativ till den kanske otidsenliga parlamentariska röstningen.
Denna liberala röstningsmetod må vara faktiskt något verkningsfullare
än den parlamentariska, men därtill helt utan demokratiska inslag. Det
reella innehållet, att förvalta sin egen förnedring, bjuda ut sina medel
inte ens till den som bjuder högst, lämna in vapnen på polisstationen,
är detsamma. Aktivister fäster ofta märkvärdigt stor vikt vid
löjeväckande lågintensiva bojkotter av ett urval mer eller mindre
godtyckligt valda företag och produkter. Som om det inte vore samma
kapital som vinner på dem i slutändan, samma kapitalistiska ekonomi
och samma varuskådespel de representerar och smakar av.
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Somliga gör identititetspolitik och ideologi av att bojkotta vissa
varukategorier (till exempel veganismen) och införlivar alltså denna
ärkeliberala kampmetod djupt i sitt eget kött och psyke. Men för de
flesta torde den här strategin spela sin viktigaste roll som enkel
subkulturell markör, genom att hålla reda på vilka märken man skyr
manifesterar man att man är invigd i den sociala koden. Glöm aldrig
att de märken som inte väljs bort är emblem för exakt samma
kapitalism, och att den enda radikala strategin på en marknad är att
inte betala.

Tjugofem situationistiska varningar till en
aktivistmiljö (omarbetad), hämtad från Motkrafts
gamla arkiv



Vilka utmaningar

möter en rörelse som

vill förändra samhället

i grunden?




