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Ytterligare ett förord till Vitboken för Rådssocialisterna och Förbundet
Arbetarmakt (FAM).
Efter 41 år har Vitboken nu digitaliserats. Men det torde behövas en liten
förklaring till denna skrift.
Kort historik.
Våren 1972 beslöt fyra anarkistiska grupper att lämna den dåvarande
anarkistiska ideologin och gemenskapen för att skapa ett samarbete under
namnet ”Rådsocialisterna”, ett begrepp som dittills aldrig tidigare använts i
Sverige.
Från denna tid finns ”Växjö Ungsocialisters” pamflettserie, senare
”Fripresstryck Jönköping”, samt tidningen ”Jönköpings Fria press” med
”riksupplagan” ”Arbetarmakt”. Den senare kom att bli ett gemensamt organ för
de ”Rådssocialistiska arbetsgrupperna” i Stockholm, Göteborg, Härnösand och
Jönköping.
Den 19 augusti 1973 bildades ”Förbundet Arbetarmakt”, förkortat FAM. Det
kom att överta utgivningen av tidningen ”Arbetarmakt”, och man startade en
teoretisk tidskrift ”Rådsmakt” samt fortsatte pamflettutgivningen i förlaget
”Arbetarpress”.
FAM fortsatte sin verksamhet tills förbundet upplöstes på den 9:e kongressen
den 19 maj 1979. Några personer fortsatte att driva förlaget ”Arbetarpress”, och
gav ut 7 nummer av tidskriften ”Rådsmakt” under 1981 - 1985, då
”Arbetarpress” lades ner.
Arbetet med Vitboken.
När FAM stod inför sin nedläggning på den 8:e kongressen, började
diskussioner om att samla erfarenheter för ”eftervärlden”. En arbetsgrupp fick
till uppgift att skriva ett utkast till en ”Vitbok”. De började med att skicka ut en
enkät med ett 40-tal frågor till ungefär 60 personer som varit aktiva i FAM,
varav 25 av dem svarade på sammanlagt ett 90-tal A4-sidor. De som inte
svarade direkt, fick en påminnelse med bara ett fåtal frågeställningar, och
ytterligare några svar kom in.
På basis av svaren och övrigt material skev arbetsgruppen ihop ett utkast till
vitbok om 78 sidor, som var klar i februari 1980. En konferens hölls sedan i april
samma år, där utkastet till vitbok diskuterades. En hel del synpunkter framkom,
men de omsattes tyvärr aldrig i någon ny version av Vitboken. Det är alltså
utkastet som nu föreligger i digitaliserad form.

Innehållet.
Dokumentet är uppdelat i fyra avdelningar:
A. Historik, exempel och statistik.
B. Inre orsaker till FAMs upplösning.
C. Förhållandet Förbundet – samhället
D. Vad har FAM lyckats med?
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FÖRORD
Vad finns det för anledning att ge ut en "vitbok" om Förbundet Arbetarmakt?
FAM och dess föregångare, de Rådssocialistiska Arbetsgrupperna, var ju bara
en helt obetydlig organisering inom den lilla svenska "vänstern" under en
så kort tid ~om sju år, 1972-79.
En av medlemmarna skrev som svar på ett utskick med frågor som skulle lig
ga till grund för vitboken:
"J o o h med att FAM bildades i augusti 2973 hände i stort sett ingenting.
En ny vänstevorganisation hade sett dagsljuset. Ett teoretiskt organ
startades. Be få medlemmarna slet som djur för att hålla en organisa
torisk m s k utåtj man deltog i allehanda demonstrationer oeh konfe
renser 3 som otorst var man väl en 30-40 medlemmar. Pga gruppens till
viss del självp&vagria isolera --j minskade antalet medlemmar oeh 'aspi
rant e r !j och vnädr hösten 2973 tynade organisationen sakta bort för
att i börja'.-av -1279 offic iellt upplösas. Skulle jag skriva en vit
bok om FAM skulle detta vara i stort sett det enda som den skulle in
nehålla".
När vi nu ändå envisas mod att agn? en massa sidor till att beskriva och
ifrågasätta FAM:s verkcarhet. gör vi det med en övergripande målsättning:
Vi vill försöka svara pä frågan varfcr FAM misslyckades att fullgöra de
uppgifter inan ställde sig vid förbimdsbildandet 1973. Vi gör det av bl a
följande orsaker:
- Vi som varit med i förbundets verksamhet har upplevt det som viktigt att
grundligt analysera och värdera det arbete com vi lagt ner under åren. Det
har för många kännts svårt att ta i tu med någon ny politisk verksamhet
utan att grundligt ta reda på "vad som gick fel". Med andra ord, "vi som
var med" har hart en personlig orsak att göra denna vitbok.
- De fia'ta sen varit med i FAM står fortfarande, ett år senare, för de
grundläggande politiska ställningstaganden som var orsaken till att FAM
bildades en gång. Vi hoppas, för ?tt inte säga vet, att organiseringar med
rötter i vänsferkommunistiska och antiauktoritära idéer, kommer att skapa
i framtiden, liksom ce har funnits tidigare (dock inte i Sverige). För att
en sådan framtida organisering slta kunna undvika några av de misstag FAM
gjorde, kan an sådan här vitbok ha ett visst värde. Om framtida skapare
av en kommunistisk organisering tar del av våra erfarenheter, så behöver
de inte starta så fullständigt från noll som vi var tvugna att göra. På
detta sätt kan också vårt arbete i FAM sägas ha gjort någon nytta.
- Många av de problemställningar vad gäller organiseringen är inte alls
specifika vad gällde FAM. De är tvärtom problem som återfinns i varje vän
ster, och kanske också diskuteras där. Särskillt mycke diskuteras de pro
blem vi tar upp i vitboken, bland de som lämnat vänsterorganisationema.
Denna diskussion förs dock helt oorganiserat och tillfälligt, trots att
det msd säkerhet finns fler fd medlemmar i vänsterförbund och partier,
än vad det finns nuvarande medlemmar. V- för det är på detta sättet, disku
teras överhuvud inte av den organserade vänster i Sverige. I Tyskland har
på senare tid, i samband med bildandet av ett "grönt" miljöparti, och den
största vänsterorganisationens, KPD:s, sammanfall, dessa frågor börjat
diskuteras. Vi tror att publicerandet av vitboken kan spela en roll i att
få igång denna diskussion även i denna avkrok av världen.
Det kan finnas många invändningar mot ' i r V r v lär vitbok, och då speciellt
publiceringen av den. Högern får t ex vatten på sin kvarn om"tokvänstern".
Det tokigaste med detta är dock det att högern aldrig skulle våga skriva
en vitbok om sina tokigheter,.. Så kommer också de övriga vänsterorganisationerna få roligt åt FAM och FAM:arna. Men skrattar bäst som skrattar sist.
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Något on. vitbokens uppläggning:
Boken är indelad i fyra avsnitt. Först ett som är en ren beskrivning av
FAM:s historia med en redogörelse för de politiska motsättningarna, som
de manifesterades på kongresserna och i internbulletinen. Detta avsnitt
är komnletterat med en beskrivning av det "arbetsplatsarbete" som FAM
bedrev, något som var det mest diskuterade inom FAM. Dessutom finns där
lite statistik om förbundet.
Det andra avsnittet försöker dra fram de "inre orsakerna" till förbundets
upplösning, dvs sådana problem och motsättningar som åtminstone omedel
bart uppfattas som "interna" och organisatoriska. När vi väl kom in i ar
betet, upptäckte vi att det inte var så lätt att hålla detta avsnitt .
skillt frå; det tredje, nämligen...
...avsnitt:c om problemen och motsättningarna mellan FAM och "omvärlden",
dvs "yttre orsaker" till FAM:s upplösning.
Det fjärde och sista avsnittet försöker sumera de viktigaste problemen,
och peka \.i frågeställningar som kommer att bli aktuella för varje nytt
kommunisti:it organisationsförsök. Vi är således inte ute efter, varken
i detta ek. er något annat avsnitt av vitboken, ute efter att slå fast
"sanninga-' om kommunistisk organisering. Vi ser som vår uppgift att
ställa fr?-,or som vi anser det nödvändigt att man finner svar på.
Denna vitb>k innehåller nästan inget material som besktiver FAM:s politik.
För de son inte närmare känner till denna, är det nödvändigt åtminstone
med en genomläsning av FAM:s "politiska Plattform". (Beställes från
Arbetarpress, se arnons) Vidare rekomenderar vi till läsning, samtliga
nummer av Rådsmakt som ni kan få tag på.
Hur pass "officiell" är då denna vitbok? På förbundets 9:e och sista kon
gress i maj 1979 tillsattes en "vitbokskommittå om tre personer. Det är
också de som utifrån en enkät med 40-talet frågor som gick ut till samt:
liga organiserade i FAM, skrivit ett manus till vitboken. Därefter har
detta manus skickat ut till alla på "remiss". På en konferens i april
1980 med FX ,gamla FAM:are närvarande...
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EN ÖVERBLICK AV DE POLITISKA DISKUSSIONERNA INOM RÅDSSPCIALISTERNA
OCH FÖRBUNDET ARBETARMAKTe MAJ 1972 »-MAJ 197,9o
HUR DEI HELA EÖRJADEooo
Efter ei konferens i Göteborg -under påsken 1972 kom 4- av de 13 när*»
varande, grupperna underfund med att det var hopplöst att göra något
av AFIJV Anarkistiska Federationen I Norden som arrangerade- kanf©—
rensen 3an i rakt nedstigande led- sina rötter i den Ungsocialistiska
rörelse'» D e m uppstod 1892. och en av dess förgrundsfiguren vaar Hin—
ke Berg igren^
.Anarki,?:i ska Arbetsgrupper i Stockholm* skrev ett brev den 21/4 till
Anarkos/ndikalistiska Arbetsgrupp i Göteborg* Jönköpings Ungsocia—
lister iamt Växjö Ungsocialister* att man inte borde söka medlems—
skap i ■ J U N för att ta över den:
"Vi se n det som såe att ett medlemsskap i AFIN på lång sEkt? endast
skada;'; uppbygget av en icke—auktoritär revolutionär rörelse i Sver
ige. oe.h. att det-försvårar vår grupps arbete på att skapa en ideolo—
gisk b-iSci-”"Men b 'hovet- av en samordning och gemensam organisation mellan de
olika .eke—auktoritära socialistiska grupperna i Sverige kvarstår
naturi ..gtvis* Vi anser dock att en sådan ehhet- kan och.' bör utformas
först- lär de olika grupperna har stabiliserats ideologiskt» För atlfc
kunna skapa en ‘riksorganisation* måste en ideologisk enhet-finna®
och organisationsstrukturen vara utformad utifrån ideologin,»8
"Vi föreslår bildandet, av en samorganisation, som jämsides med grup
perna ;de anarkistiska) arbetar dels med att skapa en ideologisk bas,
dels B.od att samordna praktiska frågor»"1
"För vår del är ett namnbyte aktuellt^ till ett där ordet? *anarkis
tisk* eller dyligt utgår» Detta av ideologiska skäl» Vi anser, alt
de. oliisa riktningarna son samlats under namnet- ’anarkism' är helt
bristfälliga» ooK;
D e ovan nämda grupperna i Stockholm, Jönköping och Göteborg kom att
ta det -gemensamma namnet 'Rådaocialisterna* »(Växrjö. Ungsocialister
var vic den tidpunkten upplösta») Bl a för att det. aldrig tidigar®
hade uppträtt i historien och man därmed slapp någon form av 'be—
lastning*» Det man kom att samarbeta kring var a) gemensamma stur
dier h) utarbeta en gemensam plattform a) ge ut en tidning med riks—
spridning baserad på erfarenheterna från Jönköpings Fria Press»
På ovonnända påskkonferons beslutades, det om att ge ut två internbulletiner, mellan de frihetliga grupperna» Dels en 'praktisk* som
handhades av Anarkistiska Federationen I Stockholm» Denna kom dock
att läggas ner efter ett nummer*
Del®, en teoretisk0 Så här formulerades inledningen till den teore
tiska debatton av redaktionen i Göteborgs ( som då var en av den
son börjat tvivla på anarkismen)

"Huvu/ uppgifterna för oss nu är on diskussion av grundläggande begrepp
och. frågor son är av största betydelse i arbetet på att fronulera en
genens ar .deologisk plattfora0 Det är t ex viktigt att nan skaffair
sig ett. i ’
-nensant språkbruk ooh att nan definierar begrepp liktydigte
EftersoL ri representerar ett alternativ till don leninistiska linjen
är det v Lktigt att vi debatterar för hela "vänstern" principiella,
frågor,. I årslags
Marxian
Dialekt:; k ooh historisk natorialisn
Hatoris. : stisk kontra idealistisk Historiesyn
Vetensk .;dig socialisn
Övorgån ; strategi
Övergån ; -sanhällct.
Staten
Proletr : atets diktatur.
Elittec cm
Proleti i Lstets avantgarde och partiets- kontra fabrikskonnitt&er ocli
arbet Cl. 1åd*
Arbeta: \ lassens organiserande
Cellbi.’.iningsteori
Sektors. .rbeto, syndikatsarbeta
AfeLtati in och propaJjpncLa
Proletä .* kultur
Analyser av historien: ryska revolutionen, spanska inbördeskriget:,
Ungern *5£ eto*
Analys av aktuella händelser: Indokina, Latinanerika, Spanien etc*
Analys av övriga "vänster"-gruppers teoretiska och ideologiska stånd
punkter*
Ännesvalok är naturligtvis fritt och behöver inte begränsas till de
onflådon /i har föreslagit* Allt skall debatteras* Resccnsioner av
diverse litteratur är också nödvändigt att utföra0
Det är vidare av stor vikt att; A l a m (anarkisternas genensanna. förseta najtilning 1972) kritiseras odh analyseras noggrannt* Många syn
punkter finns ned. all säkerhet att. franföra här*"
Så började alltså diskussionerna on att skapa en genensan politisk
plattforn0
Efter ext knappt ån hade nan i princip lyckats ned nålsättningen att
"skriva ut anarkisterna ur internorganet tills det.blev ett rådssn—
oialistiskt propagandaorgan0" Sin andra nålsättning att.- "slå in. rådssocialistiska åsikter hos anarkisterna i en skoningslös kanp tills
dessa 'brände internorganet när det kon i brevlådan" lyckades nan sän—
re ned* Pöruton rådssocialistiska, arbetsgruppen i Härnösand, hade. nan
inte lyckats ned att vinna några nya grupper* När det ändå bara sen
var rådssocialistema son skrev i internbulletinen så beslutade nan
sig för att lägga ner det Teoretiska Internorganet* I dess ställa utkon fyra nunner a v Rådssocialisternas Internbulletin* Här kon nan att
koncentrera sig på arbetet kring den egna plattf omen*

A-3
Diskussionerna inon rådssocialisternas internorgan kon även att av—spegla den politiska "triangel" son senare förbundet Arbetarnaklfc kon
att röra sig inon0
1) En förespråkare till den kapitallogiska skolan/statskapitalisn to®retikerna can nan so i brevväxlingen ned Manifestgruppen» (Gruppen
hada från ■laoisn, via råds.konnunisn senare utvecklats till situatica—
nistiska positionen) Dessa kritiserar uådsscocialistorna för: att: d©
inte ser världen son en enhet: och därav kapitalisnen son det doni.—
nerande p&oduktionasättett* I de sk socialistiska länderna uttryckt
i forn c.\ statskapitalisn0 Istället försöker rådssocialisterna att
hitta.på (tt nytt diffust produktionssätt» Vidare kritiser Mani— ■
-festgrupjin en i deras nening vag uppfattning on er konnande revalutionär trganisation son ska leda revolutionen® Misstänkt nära en
leninisti; k ståndpunkt* Dessuton anses rådssodalistcrna överbetona
arbetarrådens roll i en revolutionär process» Man bör ne ra se till
innehåll'!;, annärker Manifestgruppen och inte haka upp sig på för
nen® Arb ;garråden har vid flertalet tillfällen visat sig otillräck
liga och L sänsta fall konnit att administrera en kapi tali s&isk pro
duktion pä lokal nivå»
2L} En andra position ledde till avhopp och ncdlensskap i EK» Kritiken
riktades bl a not bristen på perspektiv för organisationen® Rådss®—
cialiste: nas alternativ till det leninistiska parifciet var arbetar—
klassens självständiga kanp och organisering* Sent konkret uttryck
tes det : ett påhejande och rapporterande on vilda strejker utan
någon större förnåga att analysera det hela, än mindre' att se det i.
•ett strategiskt perspektiv. Vidare ansågs kritiken av leninismen.
såson akademisk* I den att den ser till enskilda detaljer, och inte;
till helhotena Det ifrågasattes huruvida en viss sida i "Vad bör gö
ras"- son skrovs 1902 verkligen var allnänt giltigt för leninismen
och inte mera en produkt av speciella omständigheter» Dvs* zarisnens
onorna förtryck* Ett annat exempel var publicerandet av Lenin son.
filosof» Ingen inon rådssocialisterna, har satt sig in utifrån vilken
grund Lenin skriver "Materialism och onpirokriticisn" vilken Gorters
bok gäller» Därtill kan tilläggas att Martin Glabernan i "Mao son
dialektiker" kritiserar Mao just utifrån. Lenins filosofiska, stånd
punkt er i
Kritiken låg även i att studierna sköttes på ett slarvigt sätt, tid
ningen tog för mycket tid i anspråk och allnänt att organisationen
helt, enkelt var för liten®
5) Den tredje riktningen kallar sig för "anarko—narkistisk"® Kritiken
inriktar sig fränst på frågan on nedvetandeprocessen* Man kritiserar
plattformen där det står att socialistiskt medvetande uppstår genom
att den "socialistiska teorin" sammanföres ned de arbetare son gåtit
i spetsen för arbetarnas kanp* I stället så ka.n nan inte definiera
socialistiskt medvetande utifrån erkännandet av en (av oss utvald)
teori» Uan det socialistiska medvetandet nåste likaställas ned klass
medvetande i bemärkelsen "klass i sig"0 Dvs; ett kollektivt nodvetand©
son uppstår i själva kanpen och där arbetarna inte längre uppfattan
sig son enskilda individen utan såson delar av en klass son står i
notsättning till kapitalisterna.

Socialistisk blir annars don kanp son förs av de sk» revolutionära,
organisationerna. Det är ju don son för fran de "rätta" teariema.
Rent konkret är nan för skapandet, av en "frihetlig front"» Arbetar—
nakt skulle göras till frontens tidning och kring den skullo Arbe—
tarnaktgrupper kunna skapas på skolor, fabriker o dyl, Rådssocia—
listerna bör bryta sin isolering och försökenaatt hålla sina iddter
obefläckacc och runsrona.
De viktigaste diskussionerna ägnades dock son sagt var åt att skapa,
en politick grund att stå på. Speciellt disku terades klassbegreppet»
Småborgare — nellanskikt, frågan on byrokratin och de sk, socialis
tiska staaerna® klasskaraktär.
Att sedai. rådssocialisterna skulle upplösas och förbundet Arbetarndä;
bildas,, c.iron rådde på första kongressen total enighet» "VI ÄR SMÅ
MER ÖVER. iVLIGA" blev'valspråket'• Det var den t9 augusti 1973»
PERIODER TILL ARDRA KORGRESSER, AUG 73-JAR 74
En viktig fråga är att få förbundet att fungera organisatoriskt». Ett
alternativt;förslag till verksanhotsin^iktning går in just på den
problematiken. Det son är för oss specifikt, är vissa id&er. Men ju&st
detta har blivit svårt att vidareutveckla då det organisatoriska ar
betet tar så enornt nyckct tid» Istället bör vi onforna oss till en
teoriinriktad grupp, ge ut en teoretisk tidskrift och ha kvar bok
förlaget. I förhållande till FK bör vi g;e den ett kritiskt stöd.Vil.ket innebär att de har den. vettigaste prakiken och arbetsplatspoli—
tiken bland vänstern idag. Sant i digt son vi kritisefer den för att
de inte begripit vad socialisn egentligen är» "Man kanske även kunde
tänka sig infiltration?"
Vidare var det en hel del Mskussioner on byrokratins karaktär n väst
sant östo Detta resulterade i att kongressen tillsatte en byrokrati—
konnittdo
PERIODER TILL TREDJE KORGRESSER, JAR 74-SEP 74.
Efter, ett års ezistens så har förbundet etablerat sig såson vänsterorganisation. Vi har. knappast vunnit några nya nedlennar. Men vi har
fått en ökad krets av sympatisörer, deltagit i den av FK arrangerade
arbetarkonferonsen, anordnat sonnarläger och hållit en. nängd lördags—
nöten» Dessutom har vi några fungerande grundcirklar, varaegna kaderstudier,, avdelningsnöten, FS och AU sammanträder regelbundet» Dessu^
ton gea» utkonnor Arbetarnakt, Rådsuakt och Arbetarpress ger. ut sina
pamfletter sant att det dinpor ner en internbulletin var 14se. dag,s
Klassfajten, I stort sett kon verksamheten att gestalta sig på ett
likartat sätt ända tills förbundet ladcs ner»
Fast ändå kändes allting så fuktansvärt otillräckligt. I den interna
diskussionen hördes ned-jämna mellanrum uppnaningar on en ökad effektivisering, ja vi måste nog satsa dubbelt så mycket för att förbundet;
ska bli nåt» Den största bristen låg för många i förbundets ritnga för
ankring på arbetsplatserna. Skiljelinjen går i grova drag nellan den
son hävdar att vi nåsto satsa "allt" på en proletarisering:

"...Det hjälper faktiskt inte hur många möten om familjen vi
har och>thur bra dessa är, arbetare i allmänhet går inte på
så’na' möten." "D v s vi måste, finnas på de proletära arbets
platserna. "
Majoriteten menade att "utvecklandet av den självständiga
arbetarkampen" bara var en av förbundets sex huvuduppgifter.
"Denna ensam kan dock omöjligt bli den enda uppgiften för
förbundet att driva, dels vore detta en spontanistisk, antiteoretisl linje, dels har vi denna linje i praktisk politik
så gott je om gemensam med FK, Och slutligen har vi inga som
helst möjligheter idag att "utveckla den självständiga arbe
tarkamper:" själva genom t ex utvecklandet av. arbetsp a. tskommitteer.'
rEklOOEN TILT. FJÄkDE
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Förbundet börjar^nu få en viss tillströmning av nya medlem
mar. även inom vänstern får förbundet en betydelse. Främst
då i Chi'! ekommitteen och inom snti-kärnk aftsr» elsen. För
bundet deltar även aktivt i organiserandet ev Prbetsplatskonferensen 1975.
I och med 1975 blir Arbetarmakt månadstidning. Visserligen
hade det beslutats på ett förbundsstyrelsemote. Detta dock
efter att redaktionen hade ställt ultimatum. Men utan att en
diskussion hade förts i övriga förbundet. Det blir en hel de 1
protester:
"Som det nu är suger Arbetarmakt resurser som aldrig förr,
tid oc& pengar. Det kan vi inte klara hur länge som helst.
'/ar 1kollektiva organisatör' stryper oss långsamt.. .Nar ska
vits konsekvenserna?"
Till kongressen läggs ett förslag om att slå ihop /rbetarmakt
och "ådsmakt till en var annan månadstidning för att frigöra
kraft och resurser. Detta avvisas bl a med argumenten att de n
tiden som då skulle frigöras, skulle bara ersattas med nån
ting annat, opolitiskt. Och då skulle bara de övriga kamra
terna..få en större arbetsbörda. Dessutom skulle det betyda e n
nedskärning av förbundets propaganda i stort.
Dom hafiifeaste diskussionerna kom dock att gälla "proletarisering". Vad som verkligen diskuterades kan vara svårt att#>
grepoa. /Ila i förbundet är för en proletarisering, ingen är
emot...
Man srulle kunna karakterisera olikheterna på följande sätt:
i) Vi ska behålla förbundet som det är. Fast samtliga medlemmar
måste satsa mycket mera av sig själva. Speciellt proletariseringen måste betonas. "Visst fan är det jobbigt. För jävligt
jobbigt rent ut sagt. Men enligt min mening kan det inte "va
ra" på n^got annat sätt. Vi är utelämnade åt att jobba oss
igenom vissa stadier i vår utveckling."

2) "vi anser att det finns två vägar för detta förbund. Uir-på
arbetsplatserna eller in i studiekammaren. Kevolutionär dvertygelse eller teoretisk. kör en proletarisering."
3) Det ovannamda ar typexempelet på att "proletarisering" är
lösningen på alla problem. "Det enda en huvudinriktning på
pr letarrsering kommer att lösa, är lösa upp alla revoluti
onära ineer till syndikalism och socialdemokrati-reformism.
Det fordcas en_revolutionär teori, som ständigt vitaliseras
hos revolutionärerna, om de tänker fortsätta att vara det."
"Det and ca är proletarisering därför att vi_ ska fixa det här
med själ/ständig kamp. 'ntingen blir det "självständig kamp
förbundet förutan, eller så ar hela iden om socialismen åt
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är rena turen om någon skulle^hamna på en arbetsplats där det
bildas on strejkkommitte. Vi är för få för att kunna priori
tera vissa arbetsplatser, vi tycks inte ens kunna prioritera
vissa orter."
"Jag anser att man ska ut och jobba för att få en bakgrund
till sina ideer om arbetarklassens befrielse osv. Vi behover
erfarenheter fråm arbeta rklassens vardag för att kunna se o m
våra ideer håller. Vi måste proletariseras för att lära, inte
for att vara med om att utveckla den självständiga arbiter
kampen och organiseringen."
k) En fjärde position går in på ovanstående som jag återigen ska
. referera: "Jag vill till att börja med avvisa dom förslag om
att enbart fungera som arbetarmilitanter som utbyter erfaren
heter. I bästa fall skulle det resultera i utvecklandet av e n
reformism utanför fackföreningarna, just__i bristen på teori."
Så långt ovanstående * På egen hand fortsätter inan:
"Varifrån kommer^våra teorier om självständig arbetarkamp; jo,
från den självständiga arbetarkampen. Vilka ken utveckla den
till en kraft i arbetarkampen och klasskampen? Svaret ger sig
väl självt. Om ovanstående med teorier menar vå'a teorier om
arbeta rråd, delege tsy'tem etc, så frågar jag. Vilka har ska
pat detta? (de har fästs på papoeret av andra, det är riktigt)
Om ovanstående med teori menar våra teorier om Sovjetunionen
etc, som ststsbyrokratiska samhällen, så erkänner jag, 'tt dom
' har vi börjat skapa. Men om det skulle vara det som motiverar
oss som en särskild organisation, så vete fan..."
Man går även mot inställningen om att man ska proletarisera
för att lära. I motsats till att vara med om att utveckla de n
självständiga kampen o^h organiseringen:
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"Vad ska vi lära på arbetsplatserna, att folk ar knäckta,
rädda', osäkra upptäcker man kvickt. Att dom är reaktionära,
förtrycker bp-rn, inte gillar utlänningar ser du också kvixzkt.
Vad gör äu_då? Jo:, man måste gripa tag i minsta positiva pro
test och försöka utveckla och permanenta den. Inte för att
stopoa__i en sten till i den revolutionära desorganisstionen.
Utan för att lägga grunden till en revolutionär organisation
från base n. " ’
"Konkret Upplös förbundet, lägg ner AM och RM. Inriktning på
ett antal orter och arbetsplatser, för urobygge av arbetsplatskomnittéer, håll kontakterna. Behåll Arbetarnress, för
att anvandas till: föra ut vad socialismen innebär - dvs en
hel del ’teoretiskt" material^ att vi drar igång en skrift
serie, r )m tar upp- arbetsmiljö, erfarenheter från strejker."
Resultatet vid den fjärde kongressen blev, vad man i efter
hand kan se, en intetsägande kompromiss. Visst skulle proletariseringen utvecklas. Men samtidigt skulle även agitationen,
och studiearbetet utvecklas samt organisationen starkas. Dess
utom antogs en resolution som betonade den politiska vikten
.av att arbeta inom det vård-pedagogiska området.
PERIODEN TILL SJÄTTE KRNGRESSEN AUG 75-AUG 76
( Den femte kongressen saknar betydelse då den enbart for
mellt avhölls for att bes uta om ändringar i stadgar.)
Under den ha"r kongressperioden^kan man säga att förbundet
stod på sin höjdpunkt. Medlemsmässigt sker fortfarande en
viss tillströmning. FAh finns representerat på 11 orter runt
om i landet. Erån Haparanda i norr till Lund i söder. Vårt
relativa inflytande inom vänstern manifestera' bl a i ett
aktivt deltagande kring Bårtaddemonstrationen. "Alla till Båstad, stoopa matcheni" Förbundet hade en representant i demonstratratiojjsledningen. Samma som VPK och KFMLri En av dom
häftigaste aktionerna under FAMs existens.
En viktig inspirationskälla var även händelserna__i Portugal.
En hel del medlemmar åker ner för att kolla in läget, knyta
kön takter...Här man sen kommer hem känns det som sa att, fan,
allt det här soni vi snackat och skrivit om hela tiden - det
håller just på att hända där nerel
Kontakerna med Portugal leder även till den första och enda
insamlingen inom förbundet till någon utländsk•organisation.
I det här fallet PRP-BR.

Framför allt inom förbundet råder en stor aktivitet. Förbunds
styrelsen har många sammankomster. Det ordnas en arbetsplats
konferens, barn och lararseminarier, sommarläger. M i t inte
enbart eiskilda bidrar med snitsige artiklar och analyser ut
trycks 'främst i arbetet med den nya plattformen. Här hålls
flera konferenser. Likaså anordnas skogsseminarier. Resulta
tet blir pamfletten om skogsarbetarstrejken. Även den interna
debatter och rapporteringen hår har sin höjdpunkt. "Klessfajtén" kar innehålla upp till 80 sidori
Men vid den sjätte kongressen ger förbundsstyrelsen en ganska
dyster ;ammanfettning:
"Få av :i.e uppgiftör förra kongressen ställde förbundet har
lösts. Det som ändå gjorts har blivit isolerade händelser och
saknat kontinuitet. Delvis beror detta på oföretagsamhet och
svaghet hos förbundet och dess edning. Den största orsaken
tror vi dock står att finna i att uppgifterna.4varit orealistiåka och helt enkelt inte möjliga att genomföra med förbun
dets nuvarande styrka. De högt ställda målen har blivit för
lamande för förbundets arbete. Kongressen överskattade, lik
som alla tidigare kongresser gjort,^förbundets förmåga och
förutsättningar att utvecklas och växa.":
Under de senaste två kongressperioderna hade det diskuterats
mycket om proletarisering. Ändå hade man inte lyckats organi
sera FAMs aktivister i celler på arbetsplatserna. Än mindre
att bilåa någon arbetsplatskommitte. Eller med något enstaka
undantag få någpn kontinuitet i arbetet.
Inför kongressen skriver en medlem att orörmågan att rekryte
ra nya kader i någon större omfattning, har lett till att ..en
tusiasmen flugit bort, illusioner har brustit samt en "trött
het på alla plan". Det uttrycks t ex i att folk hotar att gå
ur förbundet om inget radikalt händer;;;
"Det finns egentligen bara två sätt som en organisation kan.,
entusiasmera sina medlemmar * på ett positivt sätt. Den ena är
dess praktiska verksamhet i Den andra är politiska och teore
tiska diskussioner. Vår organisation kör med en tredje.variant
- foröundets organisatoriska uppbyggnad. Denna linje är döfödd - det börjar märkas nu."
Vidare hävdar ovanstående att "det som karakteriserat för
bundet sen dess start har varit dess teoretiska tendens har
tvingat sin linje på förbundets praktiska tendens. flit under
skenet av diverse kompromisser."'

Ep armar kritik som riktas mot förbundet ar att man ber lagt
till sif; med ett "leninistiskt arbetssätt". Genom att vi ide
ligen har kontakter och tvingas samarbeta med leninisterna hsr
vi tvinga.ts att arbeta på deras villkor och kommit in i samma
slags ef ‘ektivitetstänkande,
"De kra^ vi ställer på oss själva med nuvarande organisationsstruktu ? tvingar kamrater att utföra arbetsupgifter de inte
känner meningsfulla, men framfor allt hindrar dom att utveck
la en p ;Litisk praktik - stryper den egna praktiken och där
med inti utvecklar kamrater,"
Man men e r vidare att "en revolutionär organisation växer inte
fram ge:om några>#slags instoppringar av människor i en före
givet t volutionär organisation, utan är i en social proerss
som tai sin början för varje förtryckt människa när denna
männisl •< upplever och erSanner ett behov,.av att hen själv
måste g>ra någpt mot förtrycket och det ar detta vi måsto ut
veckla , !
Ett ann it inlägg står för en liknande kriuik: "Inte éycker jag
att föroundet är precis lika stereotypt sen övriga vänsterna,
hen, ger detta någon bild av vad självständig organisering
kan innebära? Bl a ett frigörande av krafter» Förståelse ar
inte enbart en intellektuell tankeprocess. Hur frigöra sig
från byrokrati, experttroende, maktmissbruk, parlamentarism?"»
„.,"Solvognen klädde en dag ut sig till jultomtar, knallade
in på ett varuhus och delade ut leksaker till ungar ifrån ka
pitalisternas hyllor. Jag trnr nog att Freire och Solvognen
kan lara förbundet en hel del om hur man förmedlar sina kun
skaper,"
I centrum för diskussionerna stod det sk ?fraktionsnanifes~
tet". Fraktionen kom att på den sjätte kongressen få sn majo
ritet bakom sig» Detta kom att medföra en klar kursändring i
FAMs politiska aktivitet.
Fraktionen menar, att förbundet inte längre kan "blåsa på"
som hittills. Sedan rådssocialisterna har det praktiskt ta
get inte längre förekommit några politiska diskussioner» (med
lätt överdrift)
"I plattformen står det att vi ska bidra till art skapa en
revolutionär organisation, en arbetarorgani ation som har
förmågan att ta teella initiativ i klasskampen. Den viktigaf
frågan borde alltså vara hur vi ska bidra till skapandet av
denna organisation. Men istället för att föra én^diskussion
om detta har vi, i stort sett utan att knysta, låtit förbun
det växa enligt sin egen logik, alltså som vilken annan or
ganisation som helst.

Vidare anser fraktionen att det är farligt med en alltför op
timistisk bild av vän terns möjligheter till framgång. Tvärt
om hat d>>t inträffat en lågkonjunktur inom den revolutionära
rörelsen och det är mera frågan om omgrupperingar inom väns
tern än itt_vissa organisationer gör "reella" framsteg. För
bundet h ir även en överdimensionerad byrokratiapparat.
Från at; tidigare ha hållit sig inom ett "anti-stalinistiskt
block^, ivs samarbete med FK och RMF^KAF, så menar fraktionen
att för:undet bör satsa på uppbygget av ett icke-leninistiskt
block, letta främst pga FK och KAFs accelererande feformism
och högervridning.
Rent ko:kret utmynnade fraktionens förslag i bildandet av ett
antal projektgrupper. Förbundet bör koncentrera sina krafter
på vistn områden. Närmare bestämt arbetsplatserna, ideoligr
och var 'sgslivsfrågor, kapitalismens läge samt statsbyrokratiproblematiken» Projektgrupperna skulle även överbrygga klyf
tan mellan medlemmar och sympatisörer. Arbetarpress utgivning
minskas avsevärt. Rådsmakt skulle läggas på is. Dessutom ö™
vergick Arbetarmakt till att komma ut varannan månad. Mening
en var att detta skulle bli en satsning på politiska studier
och artetsplatsarbete.
En kritik mot projektgrupperna var att dessa skulle loda till
att förbundets medlemmar skulle komma att se FAM som "den re
volutionära organisationen". Dvs, att._man syssla med det om
råde man just känner för utan att behöva tänka på att utforma
ett helhetsperspektiv.
Det gamla fHrslaget på att slå samman Arbetarmakt och Råds-_
makt fördes ånjro fram. Men motiveringen var inte den, att tid
ningarna tar för mycket tid, utan för att Arbetarmakt inte
säljs och används i den omfattning den är gjord för»
En annan position går på följande punkter emot fraktionen: Det
finns inga tecken vare sig i Europa (Portugal, Italien), Tred
je världen (Chile, Angola, Indokina) eller i Sverige (Skogsarbetar- och staderskestrejkerna) på att det^råder stagnatio n
eller lågkonjunktur inom den revolutionära rörelsen» Förbun
dets "apparat" kommer inte att minska genom fraktionens för
slag. Och dessutom är alla utskott nödvändiga,_Förbundets stu
dier har visserligen haltat men kunskapsnivån ar inte så
skrämmande låg i förhållande till andra organisationer» Ar
betarmakt fungerar även relativt demokratiskt såsom vänster
tidning. Det ar fel att ändra infiktningen på Arbetarmakt, Man
är skeptisk till bildandet av ett icke-leninistiskt block.
Basen därtill är för liten. Fraktionens satsning på arbets
platserna är mest teoretisk.
Istället menar man att förbundet som huvudparoll måste ha
organisera. Det är viktigt att få fram en grundcirkel. Dessutömmåste folk stöttas som jobbar på arbetsplatserna och i
de proletära bostadsområden. Arbetarmakt oc& Rådsmakt måste
göras mera lättillgängliga»
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Efter den sjätte kongressen är förvirringen fortfarande rätt
stor. De' råder oenighet om vad beslutet om projektgrupper
egentlig m ska innébara;
"VI:e koigressen och de många motsägelsefulla beslut som togs
visar tyiligt att vi ej var mogna for att jämka samman oss t
till bes Lut. Oenigheten är fertaranåe för stor. Missuppfatt
ningarna for många."
För de enskilda medlemmarna runt om i landet uppstår speci
ellt mårga frågetecken. Det mesta arbetet förs inom organisa
tionen, såsom gemensamma diskussionen, studier och tillverk
ning av propaganda. Att själv bilda en projektgrupp kan vara
svårt. Ln medlem uttrycker problematiken på följande sätt:
"Jag vägrar .att ta av den tid jag har till å stänga in mig i
min lilla kammare och studera. Det skulle' ta så himla mycke
ibéd tid, Först tid till att allmänt sätta sig in i det amne
man ska studera, jag är novis i de flesta ämnena. Jag riske
rar att aldrig kunna^hålla samma takt som de andra gruppmed
lemmarna, för min hjärna är ganska otränad på svårare litte
ratur. Sen tar det tid till å läsa, sen ska jag hålla kon
takten med dom andra medlemmarna och sen ska jag hitta nå
gon som kan PASSA MINA UNGAR ^när jag måste stänga in mig.
Jag vägrar för^jag vill kunna
1 . I största möjliga mån ha mina barn med i det arbete jag ut
för.
2. Anknyta allt arbete till min dagliga situation här och nu,
annars orkar jag liksom inte vidare.
3. Odla mina kontakter här.
4. Och ha tid att hela tiden ha situationen och händelserna
klara för mig här, dvs kunna följa upp grejor som händer."
Under kongressperioden kommer så småningom samtliga medlemmar
utanför de orter där FAM har någon avdelning att lämna för
bundet. På en ort leder oenigheten kring kongressbeslutet till
att allt arbete lamslås. En annan avdelning är fullt syssel
satt med redaktionella uppgifter. I praktikenreduceras för
bundet till en fungerande avdelning.
En skillnad mot tidigare, är att det sker en allmän politi
sering inom förbundet och ett sökande efter nya teoretiska
utvecklingsmöjligheter.
Speciellt arbetsplatspolitiken debbateras flitigt. Borta ar
de varierande buden huruvida stenhård, medel eller mjuk proletarisering är att föredra. Projektgruppen börjar nosa på
Roths teorier om två arbetarrörelser, operaism i Italien
i en viktig tes inom 0 är, att det i första hand är arbetar
nas kamp och inte konkurrensen mellan olika kapital som dri
ver fram en utvedkling av produktivkrafterna. Rent praktiskt

gör man bl a sk arbetarundersökningar på stora fabriker. Det
viktiga är att arbetarna utifrån sina egna erfarenheter ut
formar en självständig kampstrategi.), man får kontakt med e n
livs levande och fungerande arbetsplatskommitte på SL, som
man inte he ft någon aning om.'
Förbundets inställning i förhållande till fackföreningen an
sågs av flera såsom bristfällig och onyanserad. En skogsarbe
tare berätiar följande om sina svårigheter. I det här fallet
är avtalsrörelsen förestående:
"...Att fö.ja det vanliga fackliga spelet är föga upphetsande.
Något motvilligt började jag tänka på förbundets arbetsplatspolitik, mycket konkret. På min arbetsplats. Mina arbetskam
rater: Åarna, finne, förstår ingen svenska, Gunnar, tjugoå
rigt Jehovas vittne, Stig, behärskas av henlänktan till Arjepog, har o:it i halsen sen han började, Ragnar har jag inte
träffat, lir bo på ungkarlshotell, Nicke, desillusionerad, re
aktionär sosse, nyligen gift i Finland, Aker dit så fort som
möjligt.
Kan någon tänka sig en arbetsplatskommitte? Det kunde inte jag.
Men jag skrev en motion på basis av mina och andras erfaren
heter, gjorde på inrådan av Paul Lestander om den till ett
upprop som pågra av de mest aktiva under strejken skrev un
der. .."
Bet hela resulterade i två nummer av Rådsmakt där förbundets
arbetsplatspolitik kom att konkretiseras avsevärt.
Aven ideologi och vardegslivsfrågorna fick en konkret inver
kan på avdelningsarbete. Vi började ordna träffar hemma hos
varandra. Där pratade vi om hur__det kändes att jobba politiskt,
problemen som var förknippade därmed, om hur man mådde hemma
och på jobbet. Dvs att även låta diskussionerna tränga in i
den "privata sfären".
"Kapitalismen läge" projektgruppens studier leder till en dis
kussion kring den rådskommunistiska och kapitallogiska sko
lans ståndpunkter. Organiserandet av de icke-leninistiska ko nferenserna spmt den darmed tillhörande diskussionsbulletinen
är ett led i den debatten. Kontakter knyts främst med grupper
i Norge, International Communist Currant, Communist Workers
Organisation samt Marxistisk Arbetsgrupp i Stockholm. Fyra
konferenser, därav en i Oslo arrangeras under kongressperio
den.
Även andra kom att visa sitt intresser för konferenserna.
Nämligen SÄPO. Detta kom bl annat fram vid förhör med FAMare i sambandet med- gripandet av "den största terroristli
gan i Svensk hisoriä". Ett lägligt tillfälle till att spio
nera lite extra pä den svenska vänstern.

Den ICC orienterade tendensen inom FAM lör en häftig debatt,
bl a mot anklagelser om att vilga göra om förbundet till en
studieorganisation:
"För en lommunistisk organisation som inte syfta]? till "att
"stå o cl. titta på" i kampen, utan som förstår att kommunister
na måste intervenera i klasstriderna, kan 'teoribildande ald
rig bli .ill nt eor et i cis m u t a n sker i ett perspektiv av kommunistij
intervention0 7i ruaera: i n t e fö r a t t -b-li -en-aktiv
fakter-a klesakarpon for stuiersna ri 6 Q c r skall u t a:n för a t t
bli en>c :tiv faktor i klasskamper.’, Ö 3 R on n j.a g e h a r v i d o o k
inte möj .ighet att kunna bli donna .keiv a ~ f a k t o r v de i v i s p g a
vår lite ihet och delvis på grund a a:11 v i s a k n a r d e p o l i t i s ka förut sättningarna: dvs att vi ä f o r d å l i g t (t o o r •3t i s k t )
skolade , !
En vikt ig uppgift för förbundet måste vara att vi_ skaffar oss
en över;ripande kap italismuppfattuing o Likaså en Övergripando
uppfatt ring om fackföreningarnas karaktär,'"Vår^ uppgift ch
n och int e a ot
att bida a till att oeka ut de generel
erbjuda recept för
;l:al aktivism
11 vi ska ffar o
En viktrg uppgift fc t'ore under måste va]
Man hävdar vidare aJ pr ojo'
rpperna or "e:n kap itul atlon - liför det faktum att vi inte kuijnat ena oss, (det) har innebu
rit en splittring av förbar det inifrån som vk. nu måst e mot.Ila kamrate r har en ve
g möjl. -S
si on or och där xa n ta stål Ining
de olika frågorna,'1
(

,-'j>*v,
- ' o -

Dessutom kom att föras en iäng
ång coin
ooh irriterad
irr iterod deoatt om meevefront
tandeprocess och vitsen av att delta i frontarbete
alternativt
stödja det o Ovannämda tendons:avvisade alia söd-uit arbete, Der
finns ingen anledning till att stedja don ena eller andra
fraktionen av den inomkapitalistiska vänstorn i dess,strävan
att finna reformistiska eller st at skap ita ii s tiska lösninrrar*
Det enda som är vart tt stödja är den självständiga arbetarkampen.
förbundet,. Istället
Så småningom kom dessa kamrater att xarnna
_
gick man in i Marxistisk Arbetsgrupp,,
Det fanns ytterligare en annan position vq.d galide inrikt
ningen fr a på arbetsplatserna-. Att arbeta inom LO för -att
Skogs*
skppa opposition är i det närmaste döfiott, Skogsarbetarstrejjri
ken visade även på att den schysstaste organiseringen
med
stormöten förekom där, där nO var svagasi
Dvs hade konkurrens
från SAC. Eftersom vi har en hel del beröringspunkter med den
syndikalistiska rörelsen och det även är "högre i tak" för olika åsikter än inom LO så borde det vara lättare att förankra
våra ideer inom SAC än inågon annan organisation- Man borde
även försöka få till stånd ett samarbete med Arbetaren, "Det
är faktiskt synd ibland^på så^raånga bra artiklar i Arbetar
makt som inte får en större läsekrets,"

Under hösten 1976 hölls den första mötesserien på tre år. Te
mat var upproret i Ungern 1956. I samband därmed gav Arbetar
press ut sin första och enda bok: Andy Andersen - Den beväp
nade sanningen. FAM var även med och organiserade demonstra
tioner til'. 20-årsminnet av det krossade arbetarupproret.
Efter att .förbundet sedan den^sjätte kongressen präglats av
en nästan notal upplösning, började det skönjas en på nytt
gryende ernghet kring julen 77»En del nytt folk hade återi
gen börjat komma med. På sen sjunde kongreseen i februari 78
kunde man b o m utskilja lite äkarnpstämning". "Vi har allt
att vinna på att gå ut ^|rgator och torg, att aktivera alla
våra kontakter, att låta argument stötas mot andras. Vi mås
te finnas på demonstrationer, på möten, i de tvärpolitiska
organisationerna."
Projektgrupperna skulle alltså läggas på hyllan. Förbundet s
skulle börja "utarbeta, praktisera och förbankra en kommunis
tisk dagspolitik^i för arbetarklassen väsentliga frågor." In
terna studier* möten och temanummer av Arbetarmakt skulle ko
ordineras. Förbundet skulle öppnas_utåt för ett sympatisörer
och man sKulle även på allvar försöka rekrytera nya människor.
Dessutom skulle Rådsmakt återigen uppstå.
Det hela måste ses mot bakgrund av denövriga vänsterns stän
diga närmanden till^ståndpunkter nära VPK. Om man inte ens
redan hade hunnit köra om^det på höger si^a» FAM hade med ti
den fått ett betydligt större "politiskt svängrum".
PERIODEN TILL ÅTTONDE KONGRESSEN FEB 78-FEB 79
Arbetet efter den nya verksamhetsinriktningen, " Ge Järnet",
fungerade rätt bra i Stockholm under våren och entusiasmen var
rätt stor. For först gången arrangerade förbundet en egen
första maj demonstration. 100 personer deltog. Efteråt var
man helt eniga om att det var råttkatt demonstrera i ett eget
tåg. Fast dom flesta hade blivit rätt slutkörda för ett tag
framöver.
Det ordnades även möten och studiecirklar på nyo orter för att
dra igång ett politiskt arbete. En konferns för att diskutera
före detta medlemmars synpunkter och kritik anordnades.
bör
jan av hösten deltog man aktivt i solidaritetsarbetet för bil&
traktor arbetarna. Dessutom var avdelningen med och arrangera
de en Tjeckoslovaktendemonstration. Däremot skar förbundet ner
sitt engagemang i de sk. icke-leninistiska konferenserna till
ett minimum. De hade mera utvecklats till en debattklubb för
kapitallogiker på ett tämligen abstrakt^plan. Under sommaren
anordnades även för första gången ett läger på en-vecka.

Under hösten kom så småningom det mest av det tidigare arbetet
att läggas på hyllan. Det hade uppstått en rad komplicerade
personliga konflikter och förvecklingar och nu hade flera av
de inblandade lämnat avdelningen. Samtidigt var även några ute
och reste runt i världen. Även Göteborgsavdelningen hade paj
at ihop slutgiltigt och upplöstes i september. Så besvikeisen
var ganska stor. Till en börjandvar diskussionerna tänkta att
ta upp hur man verkligen #ill jobba tillsammans. Så småningom
kom allt fler att ifrågasätta förbundets exmstens.
Några medlemmar formulerade en del av problematiken på följa nde sätt: "Allt som hittills skrivits och kritiserats i för
bundet i det här inledande diskussionsunderlaget ser vi som
ett tecken po att förbundet lider av en svårartad sjukdom» Vi
har enats om namnet elefantsjukan... Det finns en grundläggan
de skilinad. mellan vad vi synes vara och vår egen uppfattning
om vad vi är och vad vi verkligen är... Utåt sett så ser det
ut som vi Sär en stor organisation med en presstruktur vi har,
som ett tag var samma som KAFs^och FKs, vi har deltagit i fle
ra demonstrationer, suttit i^förhandlingar osv. Vi har aldrig
gått ut med vår ytterst begränsade styrka. Inåt sett har vi
alltså gett järnet, kört på som en "vanlig" vänsterorganisa
tion, med en struktur som motsvarar en sådan... Allt detta
har medfört att människor som kommit till förbundet ofta bli
vit grymt besvikna när de upptäckt hur det verkligen ligger
till, att vi_är så "små". Det har^skapats myter och illusio
ner om vad förbundet är och kan göra. Självförståelsen lyser
med sin frånvaro.
En annan sida är att dé flesta människor dragits ..till förbun
det som en "anti-auktoritär" organisation. Men när dom bör
jat dras med i arbetet har de upptäckt att förbundet i prakti
ken är en auktoritär organisation men med en "anti-auktoritär"
teori... Vi har skulle man kunna säga organiserat oss mera för
framtiden än för nuet... Är denna organisationsform som vi och
övrig vänster byggt upp den enda möjliga idag och i morgon?
Ska vi växa in i en orgaisationsform eller ska organisatione n
växa fram utifrån de behov vi har?"
En annan medlem frågar sig - "Vad borde vi gjort istället för
att bioäLda FAM 1973?» •• Jag menade... att vi inte hade så jä vla många alternativ. Det naturligaste var att bilda någon slags
organisation som förde ut de idéer vi stod för. Denna organi
sation kom att kallas FAM... Vilka uppgifter tog vi på oss som
vi inte klasrade av? Ja främst har det varit.,att just "bygga"
denna organisationen FAM på det sätt vi försökte: Med.våra
frihetliga ideal om att alla skulle ha^samma makt osv. Detta
har misslyckats, och jag vet inte varför. Ja& kan naturligt
vis som alla peka på nägra bidragande faktorer, som ständigt
kommer upp, det är allt."

En^majoritet av medlemmarna kom vid den åttonde kongressen att
ställa sig bakom ett förslag om att upplösa FAM, inkalla till
en ny konferens för att bilda ARBETARMAKT-grupper:
Dessa grupp?r skulle utifrån förbundets plattform-formulera på
vilket områ le och på__vilket_ sätt man vill arbeta* Istället för
att på en kongress försöka överyga varandra och kompromissa
fram en linje skulle nu de olika grupperna_ i prakiken arbeta
efter sina olika ambitioner* Dessa skulle även komplettera va
randra. Ger: ensamt skulle man ha tidningen Arbetarmakt, en
skriftserie, internbulletin samt kassör. Den viktigaste na
tionella st mordningen består ay konferenser för erfarenhets
utbyte och planläggning av eventuella nationella aktiviteter.
En annan^riktning menar att ARBETARMAKT-grupperna i praktiken
inte utgör något alternativ till nuvarande förbund, I princip
skulle lila mycket tid gä åt till att arbeta i den egna grup
pen, sedan i cellen på någon arbetsplats eller inom någon
frontorgamsation, dessutom ska man vara med om att samordna
grupperna Lokalt/nationellt samt^sprida den tryckta propagan
dan. Alla ramar är återigen på förhand uppställda.,
Istället är man för att start en tidskriftsförening. "Syftet
med förslaget är att upprätthålla och föra ut de kommunistis
ka ideerna och perspektivet (Se främst resolutionen från 7 'Q
kongressen) till alla intresserade. På så sätt kan vi ge dels
vägledning åt de som bedriver aktiviteter på arbetsplatserna
i bostadsområden osv,, samtidigt som .vi får kritik__och kan
konfronteras med"verkligheten" genom nya former för kontakter
med läsare -och försäljare,"
Ett annat bud var att försöka "rycka upp" FAM. På kongressen
framkom ytterligare ett muntligt formulerat förslag: Att utanför förbundets och den övriga organiserade vänsterns ran
sammanfatta erfarenheterna från 70-talets svenska arbetarkamp.
Under höstens diskussioner kom även.förslaget att skriva en
sk* vitbok:^"Konsekvenserna av kritiken^att det gick för fort
att bilda förbundet, gör att vi måste lägga ner^förbundet. Vi
är inte klara över vad den politik som_vi har, är for något
i förhållande till datspolitiken* Det är omöjligt att ändra
organisationen och jobba politiskt utan att ha dragit lärdo
mar. Detta är det viktigaste nu* Att analysera vår utveckling
och sammanfatta denna i en,Vitbok. Det existerar ingen enig
het idag. Därför är det omöjligt med någon ny slags organisering/organisation."
PERIODER TILL NIONDE KONGRESSEN FEB 79-MAJ 79
Till en början koncentrerades diskussionerna kringa att for
mulera en kritik av förbundets plattform. Sedan övergick man
till att diskutera de olika svaren på ett utskick som hade
gjorts till alla före detta medlemmar och aspiranter för att
få höra på deras synpunkter på^förbundetsoch^dess misslyckan
de. Dessutom diskuterades nedläggningen av förbundet och for
merna för eventuell fortsatt politisk verksamhet.därefter.

En del medlemmar hade redan borgat förbereda projektet "Ar
betarkampen under 70-talet". Så hSr formulerades de bakom
liggande syftena med projektet, vilka har många berörings
punkter ;ed 60-talets italienska operaister:
2"1) Vidg: kunskaperna^om arbetarkampens konkreta förlopp un
der 70-1 •let5 hos såväl initiativtagarna själva som hos de som
tar del :v det färdiga resultatet. Av spediellt intresse är
de som 1;änat som informatörer,
2) Analyiera tendenser i kampen, generellt och i förlängning
en mot £‘0--talet.
3) Skapa ett - om än löst - kontaktnät mellan militanta arbe
tare, a~~ naturliga skäl centrerat kring porjektet ifråga.
4-) Den monomiska krisen} de skärp tq. klassmotsättningarna,
klassens sänkta materiella standard pekar^ut ett perspektiv
av "varr avinter"inför 80-talet. I detta Aäge kan ingen möda
sparas \å när det gäller att beväpna arbetarklassen och dess
avantgarde. Ett av de viktigaste vapnen är tiotusentals arbe
tares erfarenheter av kamp och strid under ett förgånget de
cennium. Mot "vänstergruppernas" olika jippon med rötter i
mellanskiktens skiftande behov, måste vi lägga fram dom slut
satser vi kan dra inför framtiden utgående från en analys av
klassens egen kamp. Proletariatet måste känna sin historia
för att seffera."
Den enighet som fanns bland de flesta andra om att skapa Arbetarmakt grupper hade_f örbytts i tvivel efter vårens diskus
sioner. De flesta var överens omsatt det nog var överilat att
skapa ett nytt färdigt projekt när det knappt fanns några m
människor som var berädda på att ställa upp. Det enda som be
slutades på den nionde kongressen var hur nedläggningen av
förbundet skulle organiseras ekonomiskt och administrativt,
att en grupp skulle arbeta på att sammanställa erfarenheterna
av sju års politisk aktivitet, att tidskrifts och förlags
verksamheten skulle läggas på^is samt^att man i september
skulle inbjuda intresserade för att förutsättningslöst disku
tera läget och ett fortsatt eventuellt samarbete i framtiden.
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FAM OCH ARBETS PLATSPOLITIKEN
När förbundet bildades och plattformen skrevs,, hade man knappast några egna
arbetslivserfarenheter att referera tillo Visserligen befann sig även då en
majoritet av meclemmarna på någon arbetsplats o Men alla var rätt färska ute
i förvärvslivets Lärdomar hämtade man snarare från tjugotalets arbetarkamp i
Tyskland, Holland och Italien* Under dom senaste åren hade även otaliga ex
empel, från frärn: t Italien och Frankrike visat på den självständiga arbetar
kampens aktualitet. Exempelvis ockupationen av klockfabriken Lip0 En kamp som
utgick ifrån arbetarnas konkreta behov och som inte lät sig inordnas i. någon
fackförenings e ler politiskt partis taktiska spel och reformistiska strategi*
i i det även i Sverige ett organisatoriskt uttryck för oven näm~
ULM kunde knyta an tillo Inte så mycket på ett konkret person-’ som man knappt hade några egna erfarenheter att bidra. med® U?tt politiskt} där FAM kunde peka på något reellt existerande
icbetarkampen® Nämligen Arbetarsolidaritet, en sammanslutning
varit ute i sk vilda konflikter-, Gruvarbetarnas stridsfond som
öd i ett flertal utomfackliga strejker samt Arbetarkonferenserinitierad av medlemmar ur Arbetarsolidaritet® Sedan organisa;en av förbundet Kommunisto Som sedemera kom att lägga ner k o n - ^
■ganisationen bytte politisk linje*
I fortsättningen kom erfarenheterna från enskilda, medlemmar,, sammanfattade på
konferenser hai/vårsvis, att vara avgörande för arbetsplatspolitikens fortsat
ta utveckling® Medans den övriga vänsternr utom KFMLe , kom att alltmer defini
era arbetsplatsarbete med att påverka de fackliga strukturerna, så har FAM
aldrig nänvärt "justerat" sina ståndpunkter sedan 197.% Skogsarbetarstn?ejken
spelade en viktig roll i det här sammanhanget o
Strejken har i efterhand av vänstern använts som ett viktigt "bevis" för te
sen om att göra facket till en kamporganisation® Åtmindstånde vad gäller de
lägre fackliga strukturerna® Men genom att en organiserad FAMare satt med i
den centrala strejkkommitten så kon det fram att det fanns olika ansatser till
organisering® I Hälsingland och i Jämtland däremot så uppstod en självständig
strejkorganiséring* Dels beroende på att många av de strejkande tillhörde SACc
Dels även på närheten till förbundsstyrelsen som sitter i Gävle*
A
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•Andra erfarenheter som mera konkret underbyggde FAMs syn på facket kom ifrån
enskilda killaSe i Stockholms frihamn och Götaverken i Göteborg® Hamnarbetarförbundet har ju ofta, tillsammans ned Grafiska fackklubben i Stockholm, fram
ställts som levande bevis i en strategi för socialism som ska gå via kämpande .
fackföreningar. Konkreta erfarenheter visade dock snarare på att Hmnn var r ä t w
och slätt en fackförening, inget annat*
På Götaverken jobbade som mest samtidigt tre FAMare. Det var under 1975* For
mellt,, betecknades dessa väl son förbundets varvscell® Men äiet var inte mer
ambitiöst än att "cellen" hade sina möten på bussen till och från jobbet®®®
Alla tre arbetade dom på olika håll inom varvet och dom hade även helt skil
da. föreställningar, över sin eventuella politiska "nytta". Den ene tvivlade
på det mesta® Den andre tyckte att han hade mer att lära sig av andra än att,
han skulle kunna stå och agitera. Den tredje däremot], som var något äldre»
hade ett mera statusbetonat. yrke. Som utrustningsplåtslagare. kom han även i
kontakt med en del folk och hade nog möjlighet att påverka en del människor i
sin omgivning®
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Den viktigaste frågan som drevs av praktiskt taget hela vänstern under nästan
ett år var försöken att få bort meritvärderingen. Vänstern representerades, i
det här fallet av ett 30-tal r-are, FAMarna sant lika många VPK och FKare. Mot
ståndarna i det här fallet utgjordes av sossarna och dessa var otroligt väl
organiserade och disciplinerade. Inför varje grej som hände på Götaverken hade
de ett eget möte där taktiken lades upp, VPK fackklubben utgjorde raka mot
satsen, Så här fick man konfronteras med något helt annat än vad son traditi
onellt målades. upp av vänstern; Slöa sossar (pampar) som aldrig får nåt rik
tigt uträttat.,
Efter hand kem varvskrisen att bli en allt viktigare, fråga. Ett mittuppslag
i Arbetarnakt som handlade om krisen och som delades ut på varvet var FAMkanraternas enda synbara resultat såsom "cell".
Även fast de enskilda erfarenheterna varit det viktigaste bidraget till ut
vecklandet air förbundets arbetsplatspolitik, så har det desto mera diskute
rats. om behovet av att bygga upp celler på olika, arbetsplatsen. Det är mot.
den bakgrund m som vi lite närmare ska ta upp har det organiserade arbetsplatsarbetet har sett ut för FAMs del» Paradoxalt nog har dessa erfarenheter
inte alls haft den betydelsen som det organiserade arbetsplatsarbetet till
skrevs i den stundom ganska hetsiga interna debatten»
I praktiken blev det feara tre arbetsplatser där det gjordes några nämvarda.
erfarenheter på,
MUNKSJÖ PAPPERSBRUK I JÖNKÖPING
Tre människor, som senare kom att gå med i förbundet, började i december 1972
att .ge ut en arbetsplatstidning, Munksjöarbetaren. Under hösten 74 bildades
en arbetsplatscell» Under en kortare period, mellan senhösten 75 och sommaren
7& kom den formellt att vara en "förbundscell"» Cellen kom att existera fram
till årsskiftet 76/77» Cellen organiserade mellan tre och sex medlemmar.» Som
mest fyra medlemmar från förbundet.
Munksjöarbetaren utkommer än idag. Sedan starten 1972 har det blivit 2:6 num
mer» Från 1:976. och framåt, har det blivit c.:a fem nummer, per år. Ätt trycka
tidningen kostar gruppen mellan 80 och 90 kronor. De penninginsamlingar man
brukar ha i samband med att ett nytt nummer delas ut har inbringat mellan 30
och 1.20 kronor per nummer.
Så länge som cellen fanns hade man egna studier om lönefrågor samt om arbe
tarrörelsens barndom och historia.
Utåt har gruppen gjort väsen av sig vid ett flertal tillfällen: Under våren
75 i samband med en strejk om fast månadslön, under hösten 76 organiserade man
1:0 pers. i en namninsamling för bättre arbetsmiljö, i samband med en strejk på
hygienavdelningen våren 77, Munksjöarbetarens jubileum 1977, en kamrats inval
i avdelningsstyrelsen 1977 samt i bildandet av PAKSj Pappers Anti Kapitalistika Studiecirkel, Den har till dags datum organiserat 11 personer. Förutom
studier har gruppen gjort ett antal studiebesök. Bl a till andra bruk i Snålnad, Lucas fabriken i England och klockfabriken Lip i Frankriken som ockupe
rats och drivs av arbetarna själva.
Diskussionerna i cellen har bl a berört frågan huruvida tidningen ska ha me
ra eller mindre "ideologi" respektive "praktiska upplysningar för dom. som job
bar på Munksjö". Likaså om man ska ha en kontinuerlig utgivning trots att det
inte. händer eller har hänt något särskilt "uppseendeväckande".
Under hösten 79 har en av medarbetarna i Munksjöarbetaren gett ut en roman
som handlar om vardagen på bruken samt personerna i hans omgivning.
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IIARI A POLIKLINIK I STOCKHOLM

Erfarenheterna från Maria kan knappast betecknas son resultatet av en med
veten satsning från Stockholmsavdelningens sida».Istället är det historien
cm en person son jobbat ensam, på känn'och utifrån sitt eget huvudo
,i började hösten 75 pä Maria. Avdelningen fem är en "motivationsavdelning"»
[an arbetar mil jötera )eutiskt.., nedicinfritt ned att försöka ta fram orsaker—
ia till patientens ni isbruk och därefter motivera denne till att söka vidare.
,ill en lämplig behanlling, Det finns 12 tjänster på avdelningen.
Redan tidigare hade avdelningen kämpat sig till rätten att själva rekrytera
personalen,, När sedan en auktoritär läkare slutade hade M möjligheten att.
medverka till att tvu kamrater började på "femman”»
Mellan FAM sympatisö .'>rna fanns det inga direkta diskussioner son utmynnadej. några speciella takiiska förhållanden, gentenot avdelningen. Tvärton menåde
M att hela personalgruppen skulle vara den enheten där alla diskussioner,
skulle ske, I efterhmd däremot ser M väldigt kritiskt på faktumet; att kamra
terna kring, FAM inte agerade mera enhetligt.
På initiativ från en annan avdelning samlades representanter från alla avdel
ningar var 14:e dag 'il sk. "teaffenöten", Här kon att föras viktigare dis*”
kussioner än på fackmötena och facket upplevde kaffemötena även son ett hot*
Att denna organiseriiig uppstod hade sina konkreta mareriella orsaker: Flera
avdelningar var nedläggningshotade, nan ville få bort en klinikföreståndare
son förde en dålig personalpolitik och dessutom diskuterade nan hela vårdiueologin» Man menade att sjukhusledningen saboterade allt progressivt arbe
te. Exempelvis den inriktningen som notivationsavdelningen hade»
De enda taktiska diskussionerna som förekom FAMarna enmellan var just i för—
hållnade till kaffemötena» Man ville försöka permanenta och befästa denna or
ganisering, Exempelvis genom att sprida protokoll, kanske t o n starta en
tidning utifrån diskussionerna på mötena,
M kon att dra in sex personer från femman i någon form av FAM verksamhet.,
sant ytterliggare fen stycken son var polare till arbetskamraterna på Maria.,
Sommaren 77 medförde ett rejält avbrott i det arbete som hade pågott undervåren, Många avdelningar hölls stängda, kaffemötena upphörde och flera av da
aktiva sluta.de. Orsakerna därtill var flera:
Man diskuterade på femman olika syner på behandlingen». En hårdare linje fö
respråkade att nan skulle ställa kro.v på patienterna att det skulle vara
i It drogfria under tiden de var på avdelningen. Bl a skulle man även kunna
in folk på avdelningen. Den andra sidan hade na. mera "liberal" attitydo
Jobbet var slitsamt.
Folk ville försöka få ett. bättre, mera kvalificerat jobb.
När sedan hösten kom hade M till en del tappat sugen vad gäller det politiska
arbetet» Istället fick hon ta större ansvar för själva behandlingsarbetet-.
Dessutom var avdelningen -under hösten direkt nedläggningshotad» Mycket energi
gick åt till att över huvud taget "överleva". Kampen ledde till att femman
inte kunde läggas ner.
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Parallellt ned att M jobbade på Maria fanns inon FAMs stockholmsavdelning en
projektgrupp som sysslade ned frågor son ideologiskt förtryck. Denna bidrog
nog nycket till att flera från Maria sökte sig till FAM eftersom nan där kunde
hitta ett politisk'; arbete son direkt anknöt till ens egna vardag,
M slutade i 4anuai:. 78 på Maria, Detta för att få ett, arbetsmässigt intressan
tare jobb. Ett jobb där nan även ser aera resultat.
Kaffenöten fortsatte till våren 78 och på sommaren så slutade den sistar FAM—
aren på MariapQlikDiniken.
ASEA KABEL I STOCl.OLM

m
^ F a b r i k e n behövde arbetskraft och fr o m januari 75 och en tid framöver börja—
de fyra Människor där som hade ankytning till förbundet. Dels var dessa per
soner helt enkelt _ behov av ett jobb. Dels hade man från börjand vissa po
litiska ambitioner, Det fanns redan några FKare på "Kabel.".
^^Under våren så började en grupp att utkristallisera sig och träffades mera
regelbundet. Den bestod dels av FAM och FK-arna, dies av även delvis äldre.,
partipolitiskt obundna arbetare. Det var snarare en spontan grej an att bil
dande av gruppen hade föregåjtts av' en nogrant planerad tqktik. Don materi
ella orsakerna hade dels att göra ned ett allmänt missnöje, bl a riktat not
fackstyrelsen. Delat fanns behovet av lit närmare kontakt på social nivå.
De första större gemensamma saker man gjorde var btt organisera ett solidari—
tetsarbete kring skogsarbetarstrejken. Dels ordnade man en gemensam fest.
Till hösten kom verksamheten att omfatta en hel del områden och man träffades
mellan en gång i vebkan och var 14se dag. Gruppen, som då omfattade ett drygt
tiotal porsoner sant hade ytterligare lika många "runt omkring", förberedde
sig inför fackmöten, deltog aktivt i fackcirklar kring §32., hade en flygbladpolemik ned sossegackklubben om löneformer, gick med namnlista dels till stöd
för en kille son skulle förflyttas — dels gällde det löneformer,, man demons^^trerade gemensamt inför avtalet och första maj, gick på teater och lysssnad®
på musik, skrev motioner om stöduttalanden, §32_, om att avtalet skulle ut på
omröstning, nan försökte kandidera till ett gruppstyrelseval, man drev frågor
kring arbetsmiljön samt att man hade egna studier om vad socialsim. är för nå
got.
"Gruppen" son den allmänt kallades blev ganska känd på fabjfciken och man var i
ständig konflikt med fackstyrelsen.
Inför den stundande avtalsrörelsen gav man ut en sk, nånadslönetidning. Man
deltog
Sommaren 76
gruppen var
att gruppen
igång igen.

så slutade några av de mest drivande kamraterna, vilket i den här
identiskt ned organiserade vänstermänniskor. Detta resulterade i
i det närmaste föll ihop» Men mot slutet av hösten 76 så kom man
Nu utgjordes gruppen framöver av 6-7 personer.
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Inför den stundande avtalsrörelsen gav aan ut en sk månadslönetidning# Man
deltog återigen i fackliga studiecirklar, nu kring löntagarfonder# I stort- kon
verksanheten att gestalta sig son tidigare# Fast nan var något mindre utåt
riktad#
Ef&éor sommaren r6 hade FAMs inflytande avsevärt minskat i gruppen# Enbart en
sympatisör .jobb?de fortfarande kvar i fabriken# Hon slutade sedan hösten 77*
Fast gruppen kon att fungera någorlunda regelbundet ända till våren 79# Nu
mera jobbar nät'an ingen av de aktiva kvar på "KabeL"# Idag så utkämpas istäl
let: de politisk;, bataljerna på styrelsenivå mellan sossarna och nå.gra SKP—
ara#
Motsättningarn .non gruppen bestod till stor del av kontroverser, ofta rättt
högt över de öv..’iga deltagarnas huvuden, nellan FAMarna och FKarna, Exempel
vis gällde det förhållningssätt gentemot de fackliga strukturerna#
FAM konraterna fungerade dock aldrig som någon egentlig cell* Man försökt©
att jobba på så gott man kunde efter eget huvudi För något stöd fick man
knappast ifrån Stockholmsavdelningen#

I det läge son förbundet befann sig hade det dock knappast någuna. förmåga akt
ge det stöd so:; kamraterna på Liljeholmen och även Munksjö önskade;
Rent konkret skulle det ha uttryckt sit i utgivandet av små lättfattliga pam
fletter kring .aktuella teman# Ytterligare människor son tog jobb på dessa ar
betsplatser# Samt. att det över huvud taget bildades flor arbetsplatsgrupper
son man skulle kunna utbyta erfarenheter ned.
Fastän det länge var beslutat om att starta en sk småskriftserie, så fanns det
inga resurser inom förbundet till att ge ut den# Inte heller förfogade FAM
över lättrörliga, kadrer som kunde flyttas lite hur son helst till olika ar
betsplatser. Något som var ganska vanligt blande andra vänsterorganisationer#
Just detta med att allt efter organistationens behov kunna flytta "kadrer”
sant frågan om "pröletarisering" har varit, centrala teman i den interna ar
betsplatspolitiska diskussionen# Det typiska har även varit att debatten i jfc
mindre grad anknutit, till de enskilda medlemmarnas medvetande utifrån sin
vardagssituation# Utan snarare till dom allmänna problemen vänstern stod in
för utifrån sitt ursprung i en studentrörelse#
I. .själva verket har proletariserings diskussionerna inom förbundet till stor^Ä
del varit en offantlig skendebatt# Don här dussintals studenterna son skullan^
behöva byta identitet för att påskynda FAMs .utvekcling till en riktig arbetar
organisation har aldrig existerat# I själva verket var det vid etn närmare
genomgång, med undantag av någon enstaka, ingen som det var önskvärt att den
skulle proletariseras# För så hård ha.r aldrig pressen inom FAM varit att en
som trivs med ett intellektuellt yrke ska behöva vända ut och in på sig bara
för att spela proletär. Lite hade man ändå tagit del av de otaligt tragiska
exemplen inom andra vänsterförbund. Att nästan var annan medlen kon från ett
arbetarhem var det heller ingen son reflekteradeöver# Snarare uttryckte proleteriseringssnacket en allmän frustration» För äe.t att vänstern är så liten
i förhållande till arbetarklassen'i sin helhet. Inte heller kunde man notera
snabba frangångar•
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När: PAM har kritiserat andra vänsterförbund i deras arbetsplatsarbete har. det
ofta varit utifrån den utgångspunkten att dessa har en elitistisk, avantgar—
distisk och leninistisk syn på sitt eget förhållande till arbetarklassen,, Just
när det varit frågan om att bygga upp driftceller och. proletarisera studenter,,
Denna form av arbetsplatsarbete uttrycker också ett oerhört bakvänt sätt att
göra politik på* änder förevändningen att organisationen satsar på arbetar—
klassen är det i oraktiken alltid frågan om att stärka sin egen organisation*
Arbetsplatsarbete: har ofta mera en propagandistisk effekt* Förbundsmedlemmar
sätter upp affis^ ler* delar ut flygblad^ ger ut en tidning eller skriver mo
tioner till fack:' 5tet* Däremot brukar cellen sällen kunna rekrytera några nya
medlemmar* Det v:, ctigaste synbara resultetet är att organsi&tionen blir lcänd.
och att man i den egna pressen kan stoltsera ned vilken "förankring” man har
på dom och dom arbetsplatserna»

V

Detta har prebis samma giltighet även om organisationen har en anti-auktoritär politik som uppmanar till självständig kamp* Fabriksgrupper och arbeta»- .
platstidningar ä: i sig inte uttryck för någon "basdemokrati”» Utan man måste
snarare se till :v vilka materiella orsaker dom har uppstått. Och om det hela
leder till någor självaktivitet och nedvetandehöjning* Eller, är det snarare
dom som redan ka:, sen förut som får sina åsikter bekräftade?

*

I detta bakvända aätt att göra politik på är det inte frågan om intividena
behov, p g a, koh reta materiella orsaker, att kollektivt förändra sin omgiv*ning. Snarare så omvandlar sig individen till en revolutionens soldat soå.
ställer sina tjämster till organisationens förfogande# När sedan en medlem
lämnar organisat onen skuller man allt son oftast på individen: Han/hon hade
fel klassbakgrunL, orealistiska förväntningar, jobbade på fel arbetsplatst
eller kanske t o m inom fel bransch där revolutionärt arbete inte är speciellt
"lönande”»
Ett inside tips är att. nan företrädesvis bör jobba inom M et A lib R anchen0
Bå (Där M står för Man, A-Arbetare, och R symboliserar den Rutiga skjortan) —
Då har man minskat riskerna avsevärt att ens behov ska behöva komma i kon
flikt med arbetarklassens "objektiva" intressen*
Fullt så extrema uppmaningar som i stycket ovan förekom dock aldrig inom
förbundets interna cirkulär# Men det är svårt att enbart diskutera FAM utan
att se till den politiska omgivningen som påverkat organisationen»
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De sex följande sidorna innehåller två inlägo ur Klassfajten. Dom får tjäna
som ett exempel p r att det även skrevs både personlina och ytterst tänkvärda
inlägg. Visserligen var sådana här artiklar i klar minoritet i fröh'11 ande
till alla organic; toriska. formella skriverier. Men det fanns som sagt var
undantag.
VAD FAN ÄR DET E U NTLIGEN VI SYSSLAR MED?
OK. Nu ska det fe'tas på papper. Länne noo har man trängt undan det, tyckt
att känslorna är ör vaga för att kunna skrivas ner och ta upp till politisk
diskussion, avfäreat det med att "det går nog över" medan man istället bara
lagrat sina tvivf'. Ja, hur börjar man då?
Vi satt i Spånqa fter ett medlemsmöte och upplevde det politiska arbetet
medninqslöst. V • ör?
Vi hade ifrågasatt i vad mån det verkligen är politiskt arbete vi sysslar
med. Hela mötet uoptogs av administrativa diskussioner. OK. Det kanske inte
är det som är huvjdorején, förresten. Det kan man väl acceptera, om sen de
acisni ni strati va qrijorna ger ett politiskt resultat. Jag skulle kunna säga så
här: Det känns som om arbetet med förbundet är en slags politisk onani. Självtillfredsställelse. Det känns som om man inte i första hand arbetar för soe f a H s m e n utan för förbundet. Ett jävligt bekvämt ar' :ment är att man arEetar
för socialismen genom förbundet. Men det känns inte som om det verkligen är
så. Det är så mycket möten och poster som ska skötas att man aldrig kan äona
siq åt nåt teoretiskt arbete, äana sig åt sio själv (individualism?), äona
sig åt nån annan än medlemmar och sympatisörer, äona sin åt medlemmar och
sympatis "er såsom mer än medlemmar och sympatisörer.
Arbetet går framåt. Politisk terapi, fre nya grundcirklar. Politisk onani.
Se! Vi växer! Ska vi lyckas lura med yttterligare några? Är det inte vikti
gare att kollektivt sätta sig in i läqet i Portugal? Analysera den påstådda
krisen? Kollektivt diskutera militären, funktioner, soldatarbete, förtryck?
Viktigare än vadå? Alla möten tycks behövas, alla posterna behövs ju. Och
så får vi ännu mer att göra. Ett extra möte där vi ägnar oss åt politiska
diskussioner och skolning. Man hinner ju aldrig stanna upp coh tänka efter,
börja på något nytt.
Varr' illsammans" (som det heter när man nör nåt av det tabubelagda, rör
vid nan utöver att skaka hand och dunka i ryggen) med en tjej en V " d a q för
ett tag sen. Packad och dan efter jävligt rätt för henne (ömsesidigt). Mån
dag och jobbet, försöker raqoa upp mod att söka upphenne och pratar : t om vår
rädsla. Men det blir ju inte tid. Det är ju möte på kvällen. Somnar i tårar
på natten. Drömmer mycket och vaknar för sent. Med det dunkla minnet av dröm
marna och med gråten i halsen hinner man inte äta frukost, stormar iväg till
pendeltåget och plågar siq i vän de 8 timmarna. Går hela dan och har ont i
magen av alla tankar som nårikors. Hör inte basens order. Tänker att man
måste reda ut det här. På kvällen möte igen, ingen idé att sticka hem. Stäl
ler sig i centrum en halvtimme med Arbetarmakt, tröstar siq med tre choklad
kakor och sen iväg till mötet igen.'^ch så nästa daq med jobb, r’öte. Och
,.ästa dag. Alla känslorna lindas med taqqtråd in i glömska.
Det är fler än jag som känner arbetet med förbundet som för pressande, att
man inte hinner med något annat. Det är en jävliqt viktiq sat att lösa, om
inte halva medlemskadern ska drivas till sammanbrott. Därför måste vi ta upp
och diskutera det. Nu använder man en massa säkerhetsventiler. Snackar kanske
med nån på väg hem från mötet in förbundets administrativa karaktär, ligger
sömnlös och grubblar, gråter en skvätt, skiter i ett möte, eller nåt annat.
Sen är man ;å fötter igen och pallar nånra möten till. Är det så ett mänskligt
. <v ska levas?

Gå ur? Knappast. Man känner ju ett ansvar, mänskligt och Dolitiskt. Hur fan
skulle de restftände människorna klara av att bära också mina poster? Skulle
förbundet paja' Vem fan skulle då föra ut en juste politik här i landet? Och
vad i helvete r ulle man hitta på själv? Man vill ställa sia och skrika: Jaq
är trött på förbundet! Jan är trött på att jobba för dom jävla kapitalisterna!
Jag är trött! Jiq vill bort! Slapp miq fri! Jag ner upp!
Bort? Till vad? Fri? Till vad?
Jag sniffade thinner en gång i somras och får ibland lust att qöra det iqen.
Om man gick in för det skulle, .aan non kunna utrota sina neuroser på det sättet.
Tillsammans me:* sina hjärnceller. Det är knappast nån bra lösninq.
Och qe upp. Ge upp vad? Har arbetarklassen nåt annat än sina bojor att förlo
ra?
NEJ! Vi ska inte kapitulera! Kampen ska föras till seger! Av nån jävla anled
ning hör fler och fler av siq. Tycker Arbetarmakt är skitbra. En och annan
vill vara med och jobba. Och ärligt talat: Vi behövs. Eller hur?
Den här artikeln är, det medges, lite rörig. Det är nånra förtvivlade fun
deringar en torsdagsnatt. Men nånstans måste den här diskussionen börja. Låt
oss hoppas att inte också denna artikel bara blir en ny säkerhetsventil. OK.
Det må ta ytterliqare tid i anspråk, men vi bör se det på längre sikt, att
vi måste ta upp kollektiva diskussioner om dessa problem. Jaq vill inte ha
magsår vid 25, jag vill inte se en politik så bra som vår försvinna pga över
ansträngning.
Med revolutionärt klasshat
Botvid

VILKEN LINJE I LATINAMERIKA (ARGENTINA)?
KLASSKAMP ELTER GTJERILLAKRIG?

Petritjenko! tar skrivit 2 artiklar om kampen i Argentina, AM 10/75 & AM 2/ 76.
Le två artikl; -na pekar på två helt olika sidor av motståndet i Argentina,
''
<
Arbetarnas kla ;svar (10/75) .och stads- oöh landsguerillan ER'P (2/76). Jag före
slår; att läsas; m- läser dessa 2ärtklar innan han/hon fortsätter.
Petritjenko! g ir, ingen värdering av vilken'sektor han trör-kommer.att. fälla
avgohandet, on någon av lirijérhä är' felaktig.osv. Istället hejar h a n b ^ h a på.
Letta beror troligen på att Petfrltjenko! infe h a r :någön principiell inställning
som är grundel på politiska resonemang i dénna fråga^.' Att han inte.har är i
så fall inte .:ans fel* Let är ett genomgående fel i hela FF, som bei-or på att
inga politisk; frågor diskuteras*
m
(Att politiks;, problem inte diskuteras ordentligt leder till en låtgåpolitik av
det slag som ;.FML hade 1970 (och har fortfarande). Let kallas för empirikriticism. Let vai- detta, som FK éch RMF. bröt med då* Vad gäller SAP-LQ har.t.ex.
följande förslag ställts i Gb^;
^
1) GL går ini SAF-Götaverken för att ta peda på hur .det'fungerar och för att
få informationl
„
2) Munksjöcellen tar över fackstyrelsen för att vi skall iära oss hur en
fackklubb fungerar!)
LÄ t ess börja med fackföreningarna i Argentina. XX Jag, citerar ur AM TO/75*
"Len fackliga oppositionsrörelse som yuxit fram i anslutning till
.klasstriderna i C o r d o b a , Tucumått, Villa Constitution, m fl arbe;tarst.äder i Argentinas inland, är idag antingen fängslad eller
mördad. Med CGT-ledninge.na, tysta eller titialäpfde medgivande!
I opposition ±±±ä:mot det officiella CGT bildades 1968 CGT de
los Argentinos. Mänga stridbara fackföreingår lämnade 1968-69
officiella CGT och gick över till denna fackliga centralorgani
sation. Som facklig organisation är dock CHT de los Argentirms
idag nästan sönderslagen. Förtrycket mot dess medlemmar blev
frutktansvärd. Len politik CGT de lfts Argentines försträddespxx
spelar emellertid alltjämt en betydelsefull roll i dagens arbeXXKKXKK arbetarkamp."(min spärr, GL)
Vilken roll spelar organisationen idag då? Kan du konkretisera detta, Petritjenko!i CGT de losA hade väl som mål att upprätta demokratiska kämpande f s k föreningar. En politik som FF motsätter sig, åtminstone dx för Sverige.
^
På slutet skriver Petritjenko !%
"Arbetarnas svar på denna politik, har blivit självständig kamp
organisering utanför dom traditionella fackföreingarna. Genom
strejk- beh ockupationskommittåer tar en allt större numerär av
Argentinas arbetare i praktiken avstånd från den förrädiska fackföreningspolitiken. Och dom oppositionella fackföreningar.som
finns fungerar i egentlig bemärkelse inte som fackföreningar.
Snarare som hjälpmedel för en arbetarnas maktorganisering genom
arbetarråd. Ett flertalyåvancerade ockupationsrörelser har antytt
detta."
Om nu en allt större numerär av Argentinas'arbetare i'praktiken tar avstånd
från den förrädiska fackföreningspolktiken genom strejk- och ockupationskommitåer, varför då inte fylla hela sidan med dettaTT^För•det -är väl ändå så att
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Petritjenko! har massvis med exempel som visar att "en allt större numerär^
osv. Eller är jtetfeså detta påstående bara ett sötat piller som Petrit jenko!_
slänger åt AMs läsare för att de inte skall bry sig om det han skrev i styc-^
kena lite tidigare om hur fackföreningsn i Villa Constitution lyckades organi
sera en generalstrejk i den stan.
I fortsättningen av citatet säger Petritjenko! att de oppositionella fackfö
reningarna fungerar som hjälpmedel för en arbetarnas maktorganisering genom
arbetarråd, Det :a skulle ha antytts vid ockupationer. Vad menar Petritjenko!? (
Har ddt förekomuit några försök att bilda råd i Argentina? T.o.m. etb ’flertal"
försök! Varför lå inte redogöra för detta ?! Varför inte redogöra för den
avanceradeockup itionsrörelsen oelj de 2 fackföreningarnas roll i denna?
Är det bara så länge som de oppositionella fackföreningarna är oppositionella
s*>m de fungerar!som hjälpmedel för en arbetarnas maktorganisering- genom arbe
tarråd"? Dvs. si länge som de inte "fungerar som fackföreningar i egentlig
bemärkelwe"? Så om e h de oppositionella fackföreningarna lyckas driva sin
politik och k:;itik av de existerande korrumperade fackföreningarna så långt
att dessa knäcis, och den argentinska, arbetarklassen istället går in i de- nya
fackföreningar? a, så har man förlorat vad man kämpade för? Dvs. man ska bli
så'stark att man kan påverka, men inte så stark att man kan bestämma!
PetritjenkoåJs sätt att ställa frågan är bara ett sätt att undvika att besvara
den mycket kinkiga frågans Är det ett strategiskt delmål, att i Argentina
"erövra fackföreningarna för en klasskampspolitik" .(KAKs program för Sverige)
och sedan använda sig av fackföreningarna som man gjorde i Villa Const!button?
(Se ovan och avdelningen]/HEL STAD I STREJX i AM 10/75)
’*
Jag har. här försökt att ställa några problem om den argentiska arbetarklassens
formering till strid, som Petrit jenko! he-it enkelt inte kan ta upp eftorsom
han använder sig av dogmer och färdiga formler från dagens Sverige.
Låt oss gå över till PetritjenkoSss artikel i AM 2/76, Påhejandet av guerillaarmée-r och den positiva inställningen till en lösning av Latinamerikas problem
enligt'den kubanska modellen har åldrigt direkt kritiserats i AM. Tvärtom.
I ax AM 2p3/74 skriver Knut J . om samordningen av ERP.' (Argentina), KXKa^XXXX
MLN-Tupamaros (Uruguay), MIR (Chile) och ELN (Bolivia). Knut J . tycker att
detta är-ett "lovvärt initiativ" och att de 4 guerillaarmåema.-är en "för
trupp för den latinamerikanska revolutionen". Inte ett ord, inte en stavelse
andas om eventuell kritik av guerillans s-trategi/taktik.
Det taskiga med Knut J .ss artikel är egentligen att guerillaarméerna är uti
nämda till revolutionens förtrupp (=avantgarde) utan några analyser om rétolutionen/j/s möjligheter i Latinamerika, vilka former den.kotamer att ta, osy,.
Om man dessutom betänker att Plattformens syn på en socialistisk revolution
är att denna är ett svar-på en social kris i samhället som tar sitt uttryck i
arbetarråd, dubbelmakt, osv., inte söm ett befrielseki'ig i regelrätt skåla,
typ Kuba, Kina, Nordkorea eller Syd- & Nordvietnam.
Jag har inte för avsikt att förneka möjligheten,- ja nästan nödvändigheten av,
att dubbelmakten fortsätter in i ett inbördeskrig, typ Ryssland 1917-21, Kron
stadt -I92I och Pariskommunen 1871. Dennväsentliga fågan är alltså* Vilket är
orsak och vad är verkan. Jag tror inte att én revolution som startas av en
befrielsearmé, typ FNL» kan leda över i en dubbeImaktsituation, där en socia
listisk makt står mot andra. Om däremot kontrarevolutionen slår tili*;fS5xstT"
typ Spanien 193-5 och Ungern/ 1956, så kan detta utvecklas till en sx dubbelmaktssituation. Jag anser att detta äs en fråga om vad ss® det krigas för,
hur, av vem,osv. Och i detta avseende tror jag inte att de sociala resultaten
av en guerillaarmés seger är jämförbara med de som uppstår vid en socialistisk
revolution i Plattformens bemärkelse. Arbetarkontrollen under Ben Bellas
regeringstid i Algeriet Kan emellertid vara ett faktum som motsäger mina teo
rier. Men jagbhar studerat den för lite för att kunna uttala mig.

A M
Efter denna utvikning tänker jag återgå till Patrit jenko$ss artikel i nM 2/'j6*
Jag citerar? _
"Arbetarnas och lantorbetamas svar på förtrycks- och våldsvågen
’..har inte uteblivit. (Vad har de gjotjs, GI») I flera viktiga xindKrr
områden har den väpnade kampen ställts på dagordningen. (Vilka
områden, sedan hur länge, vad har politiskt och militärt gjorts? CL) (Endast?
GL) I den stora sockerproduvemade provinsen Tucuman i-norra
Argentina pågår sådan kamp sedan mer än .ett år tillbaka. Armens
desperata ansträngningar att kväsa upproret har hittills inte
krönts med några större framgångar. Landsbygdsguerillan (ESP.*
och lokalbefolkningen håller alltjämt stånd mot en materiellt
vida övermäktig militärmakt."
Sedan skriver Petritjenko! att å ena sidan att om regeringen into lyckas kväsa
motståndet och "sockerarbetarna och ERP fortsätter att hålla stånd i Tucumdno
provipsen, är det troligt att upproret sprider sig till andr a regionor". A
andra sidan (i mining senare);
"Utgången av den pågående kampen är oviss, Ers-mma kan into socker
arbetarna inte segra, varför en intensifiering av det gryende sx
upproret i breda lager av den argentinska arbetarklassen är av
stor betydelse,"
^
Petritjenko har kommit fram till (åtminstone en del av) pudelns kärna. Men han
ser den inte, Istället skyndar han vidareiXSK23KX2XMXC'jsSX
Saken är alltså? att om armån inte kväser Tucumånupproro t sprider detta troli
gen sig. 1 annat fall tvärtom. Utgången är alltså'mycket betydelsefull för hela
den
argenti^nska revolutionen. Om-upprorsmännen i Tuciimån kr-ousas, så försdnas troligen den argentinska revolutionen med flera år, kankkx årtionden.
Ocg. ända.har Petritjenko! inte gjort någon analys av revolutionens möjligheter
i Argentina. Men han förordar i alla fall en strategi som går ut på ett väpnatuppror innan en dubbelmaktssituation finns. Men som sagt, Fotritjenko! analy
serar inte vidare. Det enda han sagt om möjligheten för en ut/x-igning av uen
väpnade kampen är att den"ställts på dagordningen" på flera andra stallon. Han
har hel ler inte analysert vad som händer i Tucumån. iir det sä att armön inte
kan kväsa upproret för att guerillan alltid smiter ur säcken innan axmin hunnit
knyta till, eller har guerillan befriat flera områden som armen häller sighscijitanför. En fantastisk skillnad. I alla fall för dagsläget.
Petritjenko! skrivet vidare?
"En viktig fråga gäller idag vilka arbetarklassen ska söka sam
arbete med i den avgörande strid som nu stur.dar. Och här .kommer
"vänstern" i blickfånget. Uen tvivelsutan betydelsefulla 'o.rgani~^|
. sationen PUT (Arbetarnas'Revolutionära Parti) har efterhand inta
git en allt met opportunistisk och klas samax b o tande inställning
i den här frågan. PRTs inflytande! den väpnede revolutionära
fronten ERP kommer därför att ställas på mår ga prov framöver."
På vilket sätt har PRT "efterhand intagit en alltmer oppottunistisk och klasssamarbetande inställning i den här frågan"? Hur var det innan? Hur är det nu?
Petritjenko», du skriver lite löst om PRTs inflytande i ERP, men det är väl
ingen hemlighet att ERP är PRTs militära sektion. På ssauna sätt som Folkets
B e fire1searmå var (och fortfarande är) KKPs och Röda Ax mån var Bolsjovikpariie^s
militära sektion.
PRT är en"underlig" politisk organisation. Man var i samband med Fjärde Internationalens 9?e världskongress sympatisörsorganisation till denna. Uen 9?e
kongressens resolution avspeglar Internationalens stöd åt ERPs castrxstiska
politik. Bl.a. denna frq.ga skapade en spricka i Internationalen, med majoritets—
och minoritetsfraktionen (fr.a. Europa mot Amerika). Inför 10;e världskongressen
1974 höll bl.a. denna fråga på att klyva Internationalen. Men,strax innan hop-
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par PET av Internationalen. Istället söker PRT upprätta ett samarbete med Kuba,
Nordvietnami Kina och - N o r d k o r e a ( !). Hur det gått sen vet jag inte.
Det är alltså dåtta partis, ERT, militära sektion, ERP, som enligt Petritjenko$
kommer att spela en viktig roll för revolutionen i Argentina.
Som avslutning skriver Petritjenko!:
"Den närmaste *±*sut framtiden kommer att ge svar på frågan om den
argentinska arbetarklassens förmåga att utveckla en självständig
kanroorranisering på sincyégna v i l l k o r ."
Petritjenkc!, går det
detta ska inträffa på
lar du skrivit, så är
fackföreningarnas och

inte att göra någon sx
basis av vad som hänt?
utsikterna nedslående.
guorillans villkor och

form av analys av chanserna att
Jag tycker att utifrån de 2 artik
(Arbetarklassen ställer upp på
i dess organisering.)

Om vi istället vender bkickarna till Spanien, så ser vi att där ställs samma
politiska fråga. Masskamp eller guerilla. Guerillan har förstås det största
nyhetsvärdet, och därför kommer den att dominera i pressens reportage från
Spanien.
Men trotå detta har den inte det störtsa inflytandet i motstådet i
Spanien. Det har troligen de partier osv. som verkar inom Arhetarkommissionerna
och den "öppna" masskampen. 1 Spanien är det väl fr.a. FRAP och ETA V som har
en linje liknande PRT/ERP i Argentina.
Slutligen vill jag än.en gång säga ±a att jäg inte anser att Petrit jenko I/år defa
huvudskyldige till att hans artklar Hr så (i mitt tycke) intetsägande. Ansvaret
för detta faller helt på hela FP, dvs. alla dessmx me d l e m m a r , som prioriterat
partibyggandet före de politiska diskussionerna.
Jag har gjort en genomgång av KF-del 2 sen dess start, och jag har kommit fram
till att det skrivits (OBS! EJ DEBATTERATS! se nedan) om följande ämnesområdens
- brytningen med frihetlighéten
- kritik i olika former av F K
- familjefrågan- och möten inkl. barnuppfostran o.likn.
- staisbyråkratin
- strategi/taktik i olika former
xx? 3EXjocråKaDtx±x - prole tarisering
- vårt existensberättigande osh vår organisationsform
- vilken är den dominernade nivån i ett produktionssätt?
Men av alla (sic) dessa 8 (!) (på 2% år//!!) ämnen är bara i de 5 sista som
någon egentlig diskussion föråkommit! Om man jämför antalet sidor i diskussionsdelen (del 2 ) med rapportdelen (del 1 ) finner man att del 1 dominerar, trots
att ett diskussionsinlägg borde vara ± 335xx±bxxäxh 3i längre än en rapport.
Detta är ett byråkratiskt och dödande vansinne!!

på kanten till avgrunden

t

Det här följande exemplet får illustrera all möjlig och omöjlig korrespon
dens som man i ett förbund har att ta ställning till:

INKASSO’ CENTRALEN

i Göteborg

ab

Förbundet Arbetarmakt
Box 9028
102 71 Stockholm

•J

Med hänvisning till Ert brev översänder vi härmed kopior av den faktur,
son ligger till grund för det kravbrev som tillställts Er.
Er betalning emotses 790315.

i
o e d M K f r m y . U*=<c c «m >

H uges kdntp

Pris per enhet

Summa

R e n g ö r i n g av f ö n s t e r på o v a n s t å e n d e a d r e s s e r
e f t e r n e d k l a d d n i n g av a f f i s c h e r till 1-a
b l a d ) < b L O t U " n i n 9 ° Ch sk rapni ng m e d råkt im m a r

960945-4
135901-7 §a_kronor__

favol&ln tn kosserens
SpcnhurscK kotntnt,rybc\r)

Fotokopiorna o v a n ä r bara en liten del av alla fakturor och räkningar och
kravbrev som stockholmsavdelningen fick på sej, bara för att en okänd indi
vid hade envisats med att klistra upp förbundets propaganda på några hus
väggar. För att inte postboxen skulle bli helt igenkorkad blev den redan
hårt belastade byrokratiavdel ningen tvungen att ta på sej ytterligare ett
uppdrag. Efter följande-brev inträdde en befriande tystnad;

1 I M

- INKASSOCENTMLÉS
; box 8979
40?. 74 Gätcbo'f*7

i mteborg

att: ? Teigldnd

Stockholm -len 20 mars 19^9

:. Tack. för ert brev ao den förste dennes ang ärende 16-0887028.
Vi har aldrig hurt '0-irc sig bostäder, affärslokaler^ lagerlokaler eller
Stiftelsen' Flemingsbergebostäder - med andra ord: vi har
affärer ihop m d ...dem» .Det.~kan.dåtrföt ■inte ':finms några
■..tpf&n&fkir som ni hor lämat '.efter oe~ f torent'.;dkiek.
, möteslokales av
,intehaft några

Stiftelsen Flem-i^vgeborgo^oshädar han väl. om dyrt har lust skicka oss lutas mänga
fakturor på vad som helst son vi. inte har att göra med. Het kan vi inte
hindra dem ifrån. Men stiftelsen skall inte räkna med att vi sta betala
räkningar/fakturor de sänder till oss bara för att de skickat oss dem.
Upplysningsvis skall jag kort berätta för er vad eom gäller vid eå
kallad "olaga affishering" eller förstörelse m m del ofiast går under
vid domstolsförhandlingarna. Jag hoppox att ni védarbefordrar dessa
upplysningar till era uppdragegivare. Juridiskt och ekonomiskt ansvarig
för att en bit papper, klistaats på härför icke avsedd plats faller på
den/de som utför handlingen. För att han/hon/de skatt kuknä' gripas och
dömasr måste handlingen bevittnas av tvår\pérs<mer,
den/de
"skyldiga** gripas pä mer eller mindre bar gärning. Därför är inte
Stiftelsen Flemingsbergsbostäder8 problem med borttagandet av affisher
inte vår angelägenhetf vad det än sen råkar etå på affiehema.

Med vänlig hälsning

Förbundet Arbetarmakt
box 9028
102 71 Stockholm

bifogas: ert inbetalningskort

UTDRAG UR FÖRBUNDETS STADGAR ANTAGNA I NOVEMBER 1975
§3 Medlems rättia och skyldinheter:
A. Ta del av allt av förbundet producerat material.
B. Delta i va1 och själv vara valbar till förtroendeposter inom förbundet.
C. Bli kallad till och delta i möten.
D. Erhålla och delta i teoretisk skolning.
E. Delta i den lokala avdelninaens arbete enligt de principer som utfor
mats av förbundet och den lokala avdelningen.
F. Prioritera verksamhet för förbundet framför verksamhet för varje annan
organisation. Med detta menas att en medlem mycket väl kan arbeta inom en
annan organisation även om detta skulle inskränka på det "r-ena" förbundsarbetet. Det viktigaste är dock att man i denna andra oraanisation konsek
vent kan arbeta i enlighet med förbundets linje samt att förbundet anser att
det är viktigt att arbeta i denna oraanisation.
G. Rätta sia efter majoritetsbeslut i lokalavdelninnen och förbundet o ch
föra ut förbundets linje.
H. Medlem och/eller grunp av medlemmar har rätt att hysa och inom förbundet
förespråka en annan åsikt än FS/AU's och/eller majoritetens, ta kontkat
och samarbeta med andra medlemmar och söka vinna en majoritet för sin åsikt.
§8 Omröstningsförfarande
För att hela
få möjlighet
§ 3, 4 och 7
tillämpa ett

förbundet då kongress eller rikskonferens ej kan inkallas, ska
att delta i beslutsfattandet, och för att omröstningar enliat
ska kunna genomföras, finns det inom förbundet möjlighet att
omröstningsförfarande enligt remisssystemet.

Förbundsstyrelsen, alternativt dess arbetsutskott, kan enl iqt § 4 och 7 ,
verkställa en sådan omrästninq i de fall de själva är oense i en viss fråna
eller ej med säkerhet känner uppfattninoen hos majoriteten i en viss fråaa.
Vid omröstninn sändes samtliga förslag tillsammans med förslagsställarens
motivering ut till samtliga lokalavdelninnar samt till enskilda medlemmar.
Lokalavdelningarna meddelar efter diskussion och omröstning resultatet till
FS/AU. Enskilda medlemmar meddelar likaledes sittbeslut. FS/AU sammanställer
omröstningsresultatet och verkställer det.
Omröstningen sker med en röst ner medlem.
§9

Fraktionsrätt

Medlemmar har rätt att inom förbundet organisera fraktioner för att driva
speciella fråqor i syfte att vinna en majoritet för dess linje.
En fraktion har rätt att utse en kongressdeleqat för varje uppnått n-tal
(se § 6) medlemmar. I detta fall kan fraktionens medlemmar ej delta i valet
av avdelningsdeleqater och de kan ej heller räknas i avdel ningens/arnas
kongressrepresentation. Bildandet av fraktion ska anmälas till FS/AU samt
även fraktionens omfattning. Varje fraktionsmedlem ska anmäla till avdelningen
respektive regionscentrum att han tillhör viss fraktion.

LITE STATISTIK»■

A-33
i

När det hela började var 20 p w s o o e p organiserade i förbundet# Son mest,
under 1976 -omfattad® förbundet drygt 40 personer# Allt son allt har 61 varit;
organiserade under årens lopp# En tredjedel, tjejer# Två tredjedelar killar#
Vid förbundets bildande kom3Q% ifrån arbetarfan-Ll j«xtt 55ft från. moJ, \«na}Klr—
tan oath 10/Q ifrån ett snåborgerligt
Bortfall 5%.
S ^ h a d ® tagit. studenten,5% hade ingen studentexamen#
SCÄhar idag arbetaryrken,3fiKtillhör mellanskikten och20%är
Det var ÖCKkillar och20%tvjejer son bildade förbundet#
Av samtliga organiserade kommer 47% från arbetarfamiljer..41%
tett oéh 10% fr&n an småborgerlig miljö#
ffc»

frÅn. »oia<uy»]elk.--«

0&%har tagit studenten, 1ib%har det inte#
Idag arbetar47& inom sk. proletära yrken,40% är mellanskikt,I2%stude$raar och; •
2 % är småborgare#
Vi har följande bortfall vad beträffar bakgrund. 2%

$ studier 6 , yrke fc%#

Klassindelningen är gjord enligt Göran Therborni Arbetare* mellanskikt, små
borgare och borgare#
Vid, förstamajdenonstrationer har FAM som mest samlat 160 personer i Stockholm,
50 i Jönköping och 40 i GÖteborgi Det var 1975#, Sista året FAM ställde upp t:®
maj var.1978 och då,samlade man 100 personer x ett eget tåg i Stockholm#
Så gott som hela tiden har. FAM bestått av tre avdelningar*# Som mest har det
funnits medlemmar på ytterligare åtta orter.
Tidningen Arbetarmakt* hade 1973 en försåld upplaga på 600—700 ex per nummejr#:
Därefter har antalet sjunkit hela tiden# Antalet prenumeranter har, legat på ■
konstant mellan 200 och 300 personer# Antalet personliga ombud var 10 1973#
1978 hade antalet ombud sjunkit till 0. Tidningen såldes 1973 i 3-4 bokhand—
lar# Antalet bokhandlar hade stigit till 14, 1978—79#
Icke—Leninistiska bulletinen utkom under tiden 1976—77 mqd. fyra nummer# Desaa
distribuerades till ett 70—tal prenumeranter.
^

Ytterligare två nummer gavs ut 1978, då i regi av Marxistisk Arbetsgrupp# D ®
kallades då "bulletin för de internationella kommunistiska konferenserna"#

*“

Tidningen flådsmakt hade ett ständigt antal ökande p r e numeranter. De b e t a l a n d e
p r e n u m e r a t i o n e r n a uppgick vid slutet till 220 styck.

j

-J

J
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FT? *s ITO33.PROBLEM

FA1I som anti auktori t är organisation
Många som sök be sig till FF hade föreställningar om att FAM, utgåeöide från
sin politik och propaganda, skulle vara en politisk organisation som skilde
sig väsentligt f?ån andra vänsterorganisationer. Många trodde att eftersom
FAMss politik bygger på avskaffandet av ledarskap och att den proletäa makten
måste ligga hos

d a s s e n inte hos partiet. FAMts organisatoriska struktur och

arbetssätt skulle präglas av detta och att man här skulle finna den prerfekta

*
demokratin ooh avsaknaden av ledarskap. Så var emellertid inte fallet och för
"de gamla", de c cm varit med om att bilda FAM, var detta nära nog endgälvklarhet
eftersom organisationen byggdes utifrån erfarenheterna från anarkiströrelsens
;organisatoriska -anarki, samt rådssocialisternas negativa erfarenheter av; federa
lism, Mansdomina.ae, långpratare, kunskapsbriljerande var kombinerat med centralt
fattade beslut, ooh lika vanligt i FAM som annars i samhället,
■Bilden är dock inte entydig och det finns (skillnader mellan FAM odh andra
väasterorganisationer.
Ben formella struktur som FAM hade har lösts på ett demokratiskt sätt. Bland
s

d e m som valts till Förbundsstyrelse och andra centrala organ har funrits oprö
vade krafter,.D e -; har inte funnits någon "partiordförande" söm i leniinistiska or
‘ganisationer, även om vissa personer på grund ar. sin kunskap och sina ståndpunkter
varit mera FÅMss. ansikte utåt än andra. Stadgarna har inte heller medgivit att
e n förbundsstyre3.se kunnat byråkratiserat FAM. Men det har däremot funnits en
stark informell ledning. Det har varit klart vilka som begripit sig på politiken
vilkas uppfattningar och argument tagits på allvar etc. Det har, trote frakt.ionsrätten varit svårt för minoritetsståndpunkter att göra sig gällande.
Det visade sig också att inom den "informella ledningen" de o l i k a ® d l e m m a r n a
specialiserat sig på olika politiska frågor eller olika delar.-av teorin. Några ar
betade speciellt mdd arbetsplatspolitiken,

ahdra med statsbyxåkratiteorin etc.

B2
Det positiva med dett:

vur en frihet att arbeta med de secialintressan var och en

hade. Det negativa för individen och för organisationen var att man klev in i en ä -ti

"expertroll" av borgerligt slag: det

/sade om de statsbyråkratiska staterna var oonr

tvistat och kunde diskuteras och kritioeräs bara av ett fåtal medlemmar. Detta ska
pade en passivitet hos basen, som inte arbetade med dessa frågor utan överlät dem
p& "experterna". Detta föhållande skapade också en brist på toollektivitet inom vissa
områden av FAläs inre liv och också ett främlingskap för de delar av teorin och platta
formen som man hade anammat passivt i förlitande,på den informella ledningen.
"Ansvarsposterna"
Många har i vitbokssvaren talat om att FAM haft karaktären ev en vanlig v ä n s t e r - ^
organisation,

att raan plagierat en traditionell organisation medan man har en politik

som pekar fram mot ett mera demokratiskt system. Detta är sant utom på .jrvå punkter, ^
fraktionsrätten och återkallbärheten.
yritiken har också riktats mot att Fam haft en för stor apparat i förhållande till
antal medlemmar och för stora uppgifter i förhållande till storlek,

antal avdelningar,;

Problemen'ter sig som i huvudsak två: 1 .■ För att kunna hävda sig i vänster.srbetet
har FaM inte kunnat rätta mun efter matsäcken utan tagit på sig f&r många och för
.stora uppgifter, och av den anledningen hat apparaten svällt. Om Förbundet kommunist
h e x en mil-i tärs ekre terare så skulle vi också ha en oavsett om det fanns något arbete
eller möjligheter till arbete bland soldater under den aktuella kongress-perioden,
|äan skulle kunna säga att en sjuka i förbundet har varit skräcken att inte vara
lika stör som .da andra eller att inte räcka till för' uppgifterna,.
En annan sida av bristen på kollektivitet och de många gånger för stora u u p g i f t e r ^
v a r arbetsfördelningen inom organisationen, Under långa perioder fauns inom FAM några
duktiga organisatörer och "arbetsnarkomaner” som såg till att det praktiska arbetet
flöt, att räkningar och skulder inte hopade sig, att lokalen inte grodde igen etc.
Tyvärr hände samma sal: här som på det politisk planet, nämligen att mångn medlemmar
och sympatisörer som såg alt det praktiska arbetet flöt och att saker och ting ordna
des utan deik;"; medv-v-rkr.n, lät det hela bero.
Försök gjordes i Utockholmsavdelni ngen,- t ex, att avhjälpar detta, men man tog
upp frågan e n V r t på ett disciplinärt ,. organi s tori sk t plan utan .-tt diskptera det som

en politisk fråga. •Uppgifter delades ut till var och en och varje medlem fick en
eller flera uppgifter, lien då en del av dessa, missköttes och arbete blev liggande
hade avdelningen 3vårt att lösa detta. Man hade svårt att kritisera varandra, ta
och ge kritik och lösa konflikter på ett,.bra sätt. I stället växte ett missnöje,
hos de sota "skötte" sig och skuldkänslor-bos dem som "misskötte sig". Till slut var
det återigen någon av de ledande som under knot tog på sig att göra ét som andra
egentligen skulle ha utfört. Eftersom denna situation gav de redan arb at sbel as t ade

A>1 <£«■(,
ytterligare uppgifter,

fanns det en risk att

. blev överansträngda Och andra

inte kunde förstå varför. Man kan kiart räkna me'd atn flera medlemmar lämnat
organisationen bl a därför att de var överansträngda
blivit rätt kritiser d e #

Andra har lämnat för att de inti

■

Det "ideologiska förtrycket" inom FAM

Fam kom från sitt bildande att betona "vardagslivets revolution" eller "den totala
revolutionen". Socialismen var inte bara planekonomi och elektrifiering av hela lande'
den i nebar människans frigörelse. Detta samman med att F M

kritiserade deh övriga

vänstern för leninism, gav FAM en iantiåuktoritär image som medlemmar och sympati
sörer tacksamt tog emot. Ytterligare bidrag till denna i^feage var utgivandet av
pamfletten "Politikens irrationalitet" och 'Rådsmakt nr. 6-7, "Farailjenumret".
Allt Sitta bidrog också till att många personer sökte sig till FAM dels därför
jpftg-fO Väntade sig att dessa- frågor skulle dominera eller åtminstone uppta en stor

i

■

■

..

d e l 'av FAM:s propaganda och arbete, dpls att FAM i sig skulle fungera antiauktori-

-

C?AS

:

-

•iJårt;, kanske som- någon slags konamni^tisk [..■ mitt i borgerlighetens och leninismens.

k
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ww t,n h a it in f j

Konfrontationen meYL verklighetens'?#!! jblev förflfessa människor oftast hård.
Revolutionen av vardagslivet upptog 1 £ sida ä v ;plattformepé 28. Även om det sas
att "något om vardagslivet" ska med i varje nummer av Arbetarmakt så Var det minst av
allt det dominerande. Det mesta av tidning och kongressdiskussioner handlade om
arbetsplatsarbete och artiklar med internationellt material, inte om total revolu
tion, De "gamla medlemmarna" fann detta irtte märkligt. De ansåg att "vardagslivets
revolution" ‘var lika lite ;nöjl'ig i F M

ellér någon annan stans i dagens samhälle

'som "arbetslivets revolution". Den totala ^evolutionen hade :for gamla famare samma

digmitet som den ekonomiska revolutionen och arbetarråden. För de som väntade sig
!
’
.
att i och med F M

få propagera för främst den totala revolutionen blev mötet med

B4
o rgs ni s a t io nén således en besvikelse.
Frågar on vardagslivets revolution blev all ten för de flesta en programmatisk
fråga, ;0et arb-- tr.des- mycket lite med den inom förbundet. På den 6 ;e kongressen
drev två 'medleiicar igenom att det bildades én projektgrupp am skulle syssla med
frågan om det : deologiska förtrycket, bakgrunden till dessa medlemmars motion var
att man hade insett att det inte var tillräckligt'att ha en programförkloring om
den totala revolutionen, utan att frågar, måste arbetas mer med inom förbundet,
tian sade att v:, alla har uppfostrats.i ett auktoritärt samhälle, i en auktoritär skol
och alltså är Formade av .detta,

det räcker .inte att ställa paroller om en revolu

tion av vardagslivet, man måste börja med sig själv och sin organisation och där

^

hela tiden hfä La de frågor levande som man utåt propagerar för, FAH:s propaganda
har innehålli-

material såväl om kvinnans frigörelse som om det kapit Istiska sam- ^

hälleté drogkultur. Ken ett ifrågasättande.av kvinnornas situation och roll i$om
förbundet eller av hur vi använde oss av droger på förbundsfester eller sommar
läger, togs i n t e 'upp till en seriös diskussion förrän under lAMrs sista år.

Kvinnorna och FAM,
Det

i huvudsak tre kategorier kvinnor son kom:

•tjLll FÄM, ly De mycket unga

tjejerna som s3ct sig till Fil.! bl a eller främst därför att förbundet gått ut med

frågan om den totala revoiutiorien. Dessa unga kvi-nor som i stor utsträckning är
mllit uppe i sin egen utveckling har protesterat mot den traditionella kvinnorollen,
mot kärnfamiljens förtryck av levinnan-modern och i förbundet velat få stöd för en
utveckling till självständighet och frihet. 2 ^ cle- söm s jälvstä-ndigt v el t F..'PT utifrl.n politiska ståndpunkter och som ofto.st varit-aktiva i någon annan politisk or.garlsation före inträdet i FAM. Det utesluter inte att man valt Pä' även med samma
utgångspunkter som kvinnorna under 1 .%)> e -som sjrmpatiserat med i de erna men som i
,

o I

huvudsak organiserat sig därför att de varit tillsammans meea naroin femare och i n s e t fc

>

att enda chansen att träffa honom ofta varit att delta 1 FAIIss arbete,
•

i ■

Hen tack vare mansdominans on och oförmågan' att på.v.ett konstruktivt och själv
kritiskt sä*t,t. diskutera och lösa detta har .kvinnorna oftast tilldelats en Linder♦

••

.

>

.ordnad roll i det pplitieka arbetet. Com i:de flesta' andra argaaisationer hnr men
på grund’av den dåliga självkänslan och ovu'rah att formulera ’nig h-ft

svårt;

stt

hävda sig. För kvinnorna framstod FAM:s politik oftast som ett nytänkande
och avancerade idéer som man inte trodde sig om att kunna bidra till att
utveckla. De manliga medlemmarna framstods oftast stå för perspektiven
och politiken medan kvinnorna åtog sig det praktiska arbetet med att skri
va rent på maskin det som andra hade kläckt fram etc.

B6
FÅSI:5 SOCIALA -FUMTION

liotiv/orsaker för att gå med i FAK,
Det finns i vitbokssvaren två huvudtendenser när det gäller att: ange motiven till
att gå med i FA1I, Den ena är den antiauktoritära hållningen, där flera anger erfaren-'
heter av byråkratiserade leninistiska eller syndikälistislca organisationer som grund
för

tt man sökte sig till en mer frihetlig organisation. Hen det finns också de som

varit med i anarkiströrelsen och som reagerat mot bristen på organisation och iy
dragit de organisatoriska och politiska konsekvenserna av det och bytt ut krapotkirsg^
mot tiarx. Det finns också exempel på någon som gått från en superauktoritär organisa
tion som KFML(r) till anarkiströrelsen och sedan via RAG till FAM,
Oavsett om man "studerat" sig fram till en brytning med de leninistiska partiteorin
och ett" anammande av rådsidéerna a å eller o® man kommit fram till detsamma på ^rund
av erfarenheter i en auktoritär organisation så n i g ä a har alla erfarenheter av en
utvecklandet av
av
auktoritär skola, och ett auktoritärt samhälle. Anslutningen till rådsidéerna och till
en partipyn som säger att partiet aldrig kan ta makten över klassen utan måste arbeta

’ j
i klassen är en frisk och nödvändig uppgörelse med hela det byråkratiska etablisse
manget och en konsekvenB av noggranna Lärdomar

av oktobårrevolutionen och bol-

sjevikpartiets krossande av arbetarklassens självorganisering under den ryska revolu
tionens första år. För många kxxxåOKk sympatisörer som sökt sig till förbundet eftel1^
dess bildande har dock det spontana upproret varit vägledande och förhållandet mellan
auktoritär och fauktoritet aldrig riktigt, retts ut. Att våga vara en auktoritet och

*

w
stå för sina åsikter utåt(sälja tidning, dela ut flygblad eto) har för många varit
*.

'
liktydigt med att, vara aukt©ritär(att pracka på folk sina åsikter), och detta har
spelat in när det gäller steget till organisering, dvs bli medlem och ha krav på
sig atir utåt'propagera för FAM:s politik.
Den andra tydliga huvudtendensen i vitbokssvaren är avsnittet om den "totala revolu
tionen" eller vardagslivets revolution. FAK har dragit till sig många som varit in
tresserade av frågor som antiauktoritär barnuppfostran, det ideologiska förtrycket
och kvinnans .roll i den kapitalistiska kärnfamiljen. Många har velat syssla huvudsak
ligen med de här frågorna och kanske ofta tägit resten av p o l i t i k e n ■"på könet".
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A.nj" av 4essa, speciellt de' som haft en rae11 ans M k t c s i t*a.ation, har snarare sökt sig
till ?Ab för att n*. sin ogen personliga befrielse än att racdvcrke till det inter- •
rationella proletnri- .tets, Att len härskar-d-

ideologin ”r beroende av deh ekonomiska

1: .aen liar v"l cll-. haft klart för sig raen'om' man främst är ute efter befrielse från

niti eget inre f-^rtrgck och dessutom inte direkt tillhör den uttmgna klassen,

är-

det ganska naturligt att -nan peas ivis eras och försvi .ner från organisationen när
dot kommer till att diskutera, klrr-sons befrielse, en klass som m m
identifier-,

svårligen kan

si a med...

P.m' }v:r väsentligt mindre än andra or ga nisnt5.oner rekryterat sy mor t i rörer genom
a ’-t ra-m v-rit kompis med någon i förbundet, även oa det skenbart kan te sig så.
bärtill har P.A v rit för litet och. idéerna och politiken för avancerad. 5*Ål' hrr inte
varit en organisation som men ku. na t gå med i för att bryts en social isolering»eller
för att ragga killar och tjejer (även

om

en del kontakter hur krytits) , utan närmandet

till organisationen har skeljt på politiska grunder,

".ven om det ibland, skett ganska

spontant och dåligt tebretinkt underbyggt.
Det mänskliga klimatet på mötena.
Dessa båda huvudtendenoor vid rekryteringen till förbundet? hade det goda ned sig att
man var beredd att det fanns en öppenhet i diskuss ions klimatet och en ambition att
lösa problem och motsättningar på. ett icke-auktoritärt sätt. Faxa var inte som en
leninistisk organisation där minoritetstendenser eller udda personer stöts ut i k.-mpen
om makten över byråkratin. Och detta berodde säkert inte på aä-t Tam ver litet och
överblickbart,- u-tan på fraktionsrätten som politiskt uttryck för den rntiouktoritära
hållningen inåt organisationen och på medvetenheten.om ^et ideologiska förtryckets rol:
Aven om det vid flera tillfällen uppstod tendenser till utctötning nå togs det ini
tiativ till att lösa

dessa

situationer.

Således hade stockholmsavdelningen ett par heldagsmöten där man gick igenom relationerj
inom avdelningen och hjälptes åt att lösa dessa motsättningar b, de på, ett politiskt
och ett personligt plan.
I en situation då det rent pdlijiiskn arbetet .hade tagit överhanden över de sociala kon-*
takterna hade likaledes stockholmsavdelningen en heldag då. man” beratt-'-de for vornndra-lite

p*rsönii-.-tv,$n varför’ man orbot-de politiskt oc ’ 5 hur ens privata och arbets»
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mässiga situation såg ut, Det mötet var ett försök att ixjdba. minska klyftan mellan
c!et politiska livat och det privata, som också hade effekten att främlingskapet
i no ra avdelningen minskada och också rifet p olitiskr. klimatet hl ev mera öppet,
'"Limatet inom förbundet möjliggjorde ock så-ett ifrågasättande av cuktoriteter, av
ledarskap och av byråkrat,itendenser.

.Pör mycket/föa litet samvaro utanför t' dl-mö tenn,
1 vitbokssvaren finns två. tendenser - att det -fanns för. mycket samvaro och att det

*

w
fanns för lite samvaro -utanför det rena förburjdssrbe t e t« nnsrare Mr det väl så att
det var karaktären på samvaron,som horde diskuterats på ett politiskt sätt. De som
tycker att det far.ns för mycket samvaro mellan medlemmar och sympatisörer har oftast
en diffus politisk kritik mot detta. Kritiken riktas mot t ex helt opo'litiska supar
fester som huvudsakligen riktade sig till den yngre generationen sv medlemmar och
s ymp are« Kritiken gäller det motsägelsefulla i att faramare i tidningen skriver om
drogkulturens påssiviserande inflytande över arbe tarungdomen men ofta. själv privat
understödjer myten öm att man måste ta sig ett, eller flera,

järn för att vara som

en mänska. Jag tror inte att dessa kritiker av- festsamvaron missunnar någon att ha xiSE
r oligt, utan snarare ser den sortens samvaro som ett substitut för verklig livsglädje.

De som saknat en samvaro utanför mötena eller tyckt att det funnits för lite sådan

^

b e r i stället menat att en .mer personlig kontakt vore önskvärd mellan medlemmar som
arbetar tillsammans politiskt ofta flera dagar i veckan. Det fanns alltså en samvaro
’ '
och
mellan förbundsmedlemmar ooh. sympatisörer där nan kunde diskutera politik s i 3t®r pra
ta. lite mer personligt och ingående med varandra än på mötena. Den sortens samvaro
är nödvändig för att inte bränna ut medlemmarna.
Det finns emellertid en risk med att de politiska relationerna inom en organisation
också blir personliga och det är att om de personliga tar överhanden så kan det poli
tiska debattklimatet hämmas..Det' k a n 'vara svårare att stå i motsättning till någon
i 'en politisk fråga, någon .söm man står i eti> personligt beroendeförhållande till
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utanför mötena
Av: akn; den ny sooiala relationer utanför förbundslivet kan också hämma det politiska
diskus o ionsklima te t - rann hlir för beroende-socialt
och känslomässigt av kamraterna
v'
i det politiska arbetet, så att nian undviker att stå i konflikt méd dem.

öka det vara politik på samvaron utanför DAIT-mötena.
åråg-n är lite

usurd. On man är en politskt medyetcn person så kan man inte skilja

på privatliv och politiskt

rbete. Mns politiska uppfattning genomsyrar ens handlande-

och tänkande, betta är emellertid inget som kommer av sig självt eftersom det kapi
talistiska samhället vill avskilja en del av politiken och hänföra der: till köket,
barnkammaren eller sängkammaren. Därför måste en komnunfst medvetet sträva-efter att
motverka detta privat i se rande av t ex vardagslivet - och även féstlivet. rietta inne
bä r inte att man till lördagsmiddagen måste serveras olika teorier om s t .tskaoitalism
tillsammans med köttgrytan. Men det innebär att det måste finnas en medvetenhet om
'det -kapitalistiska samhällets försök att splittra upp oss i unga och gamla, män och
kvinnor, invandrare och svensk, och att det går att hitta former för att ha roligt
tillsammans utan att komprometteras politiskt. Det fanns försök till det, hl a
1 maj-festen 1 9 7 7 på Fogulids ungdemsgård,

men det var för få försök.

MOTIVATIONEN
Det är inte alltför c .V-;;;
. o=.k't ut misstag och felaktigheter i en po
litisk organisations slit t att arbeta - det märks kanske inte minst av den
na skrift. Problemet är alltså kanske inte främst att komma på felen utan att komma på i)r.d och nv.v man kan. göra åt dem.
Vi kan t ex konstatera brister : den politiska skolningen, brister i ak
tivitet vid tidningsförsrljning, brister i det organisatoriska och admini
strativa arbetet. Vi kan hitta på lösningar som medlemsstudier, olika
former av propagandagrupper, olika sätt att omorganisera byråkratiska ru
tiner. Man kan ta till ner cjv4 .-gcler.de åtgärder som att "proietarisera"
organisationen för att skapa er. !,fasc och gemensam social grundval” för
arbetet.
Det kan också vara så alv; le tb-rcrb-.agoa åtgärderna är riktiga i sig. Bat
kan också vara så att det rådet fullständig enighet om att da är riktiga
och ska genomföras, alla inser logiskt att just dessa åtgärder är lös
ningen på organisationens probåer
Men...inget händer!
Studierna kommer bara igång, för get så småningom rinna ut i sanden därför
att deltagarna inte kommer gå nå :vnu, inte har förberett sig, osv. Lör
dagen när man skulle ut o<\i sälje tor andra gången enligt den nya försäl jning sorganisering an. ,!i r råi gr något annat viktigt fer sig, och tred
je gången också, och så g .Ve Irrr.r ur det projektet. När den nya ansva
rige sitter med pär ri
-.n br- • et', r runt om sig i prydliga lådor och
hyllor, och det into :>and.r rår . vad gör han/hon - jo, just det, ingen
ting, och ingenting mar här/ler på der. ansvarighet: posten. Efter den unisont
antagna proletariserir.gor._i.■alrtiot.tr. på den senaste kongressen, så har
alla sina ursäkter varför inte. just de ska behöva byta jobb eller bostack ~
ort. Osv, osv.
Det krävs med andra ord inte bara at t man kommer på de rätta lösningarna
på organisatoriska och politiska problem. Det krävs också en motivation
hos de berörda för att ta itu med cie nya åtgärderna. Det krävs motivation
för att studera, för att sälja tidningar, för att skriva reklsmbroshyrer
om pamfletter - för att inte fala o t vilken motivation det krävs för att
byta social miljö. Och det ur v »penbart att denna motivation inte bara
kommer ur en logisk förståelse tor åtgärdernas nödvändighet och riktighet.
Med FAM var det naturligtvis into å att det är först nu efter förbundets
upplösning som vi har letat -f_e; k l i verksamheten och politiken. Ovan
stående resonemang om försök, att r.outr.i tillrätta med brister i arbetet är
hämtat från erfarenheter ue 1 llbli. Men erfarenheten är också att man inte
lyckets '’lösa" detta med motivationen.
Motivation för kamp mot kapitalismen - den borde kapitalismen självt ska
pa eller hur? Det är också bet -o~ Marx försökte förklara med det här med
klasskampen. Kamen, r .p uärued också motivationen för kampen, kommer ur
förtryaket. Var då infe rtubbarua förtryckta, eftersom de inte upplevde en
(tillräcklig^ motivation till atc gå till kamp mot förtrycket? Eller var
kanske de rormer som FAM so- organisation representerade, inte i -.själva
verket verkliga kampformar rot kapitalismen, eftersom de tydligen inte upp
levdes som det?
Vi har sett att FAM into v - vågor. (arbetar-)fcZassorganisation, i den be
tydelsen att den dominuracev av arbetare. Den var istället ett utt -yck för
de uppvaknande radikala mellanskikten. , ’ 1 tillgodosåg tydligen inte rik
tigt dessas behov av kamp mot det förtryck som riktades mot dem. Eller så
gjorde den det tillfälligt för en del, men spelade snart ut sin roll här
vidlag. Det ar r alla fall uppenbart att det existerade något slags främ
lingsskap mellan FAM som redskap för kamp mot förtrycket, och det (ev.)
förtryck som FAM:arna utsatte: för Därav den bristande motivationen i
kampen.

''ll
En nä aliggande slutsats, och ocksr en som är vanlig inom vänstern och
var >T nlig i FAM, vore att era organisationen dominerades av arbetare
så sk llle dessa problem rued den bristande motivationen upphöra. Eller
omvänt, man skyller idividers problem med bristande motivation för att
t ex skriva fakturor, studera marxismen, osv., nå att de har fel klass
bakgrund, .
*’ "
‘
. .
den våns t er organisation som har för
få arbe1 1 :e i sina led. För hur ska man motivera sina mellanskikt att
bli arbe t nre?
Några eri La lösningar på FAM:s problem '
vd' t att komma fram med,
så låt c; 3 bena upp det hela genom att komplicera det ytterligare:
1. Moti i cionen för det politiska arbete som organisationen uträttar,
samt,del; c av-detta afbete, är mycket avhängigt de orsaker, dvs med vil
ken mot’1 ation som man gick med i organisationen. Oa det arbete som ut
förs i
ganisationen skiljer sig mycket från det man ville utföra när
man gick med, då "stämmer’’ så att säga inte ens ao tiv*.tier. mod det arbe
te man x för. T ex om jag vill ut och diskutera med människor om socia
lism och känner mig, motiverad för detta, så duger nog inte denna motiva
tion till att bedriva studier i politisk ekonomi, eller att gera balans
räkning 3 : för förlagets ekonomi - även on jag logiskt inser att bådadera
är nödv: idigt för att jag mer effektivt ska kunna agitera bland mina •
arbetskearater.
2. För <•tt få motivation för att utföra en sak, krävs vissa färdigheter
och fö: i tsättningar. "
tt erhålla dessa färdigheter krävs igen arbete
och raoi. vation för att utföra arbetet.
För att t ex sälja tidningar pä gator och torg, krävs dels motivation
för att sprida de idesr som förs fram i tidningen, genom att just sälja,
tidning -.n. Dels krävs kunskaper att argumentera för de idéer som tidnin
gen stå* för. För att få motivation för att sälja tidningen krävs kanske
att tid.iingsförsälj
-.n ingår som ett led i en politisk process som
försäljaren själv är delaktig i, och som försigår i dennes sociala om
givning. Studierna for da nödvändiga kunskaperna kräver sin motivation,
om man inte är delaktig i en politisk process (delaktig i kamp mot för
tryck) i ens sociala omgivning, krävs motivation, för att byta social
omgivniig, osv.
Vad får vi ut av allt detta prat om motivation? Jo att den politiska
motivationen för att arbeta med en organisation som FAM består av mångafaktorer, många aöZnotivationar ou man så vill. För att ge motivation
för organisatoriskt arbete, måste de deltagande uppleva arbetet som en
del i den helhet, som ger de deltagande deras övergripande motivering
för kampen mot kapitalismen.
TEORI OCH PRAKTIK.

Tvoletariatets 1materialistiska dialektik ' kan inte läras som en
särskild 'vetenskap' med, ett särskilt för densamma karakteristiskt
'stoff} varken abstrakt eller med så källade exempel. Ben kan blott
konkret tillämpas i den proletära revolutionens praxis och i en
teori, som utgör en. inneboende verklig beståndsdel i denna revolu
tionära praxis. "
Karl Korsch, 1924.
"2. Frågan om objektiv sanning tillkommer det mänskliga tänkandet
- är inte en teoretisk utan en praktisk fråga. I praxis måste män
niskan bevisa sanningen, dvs verkligheten och kraften, .jordnärheten,
i sitt tänkande. Striden om tänkandets verklighet eller overklighet
- utan hänsyn till praxis - är en rent akademisk fråga.
11. Filosoferna har bara tolkat världen på en rad. olika sått, men
det gäller att förändra den. ''
Karl Marx, Teser om Feuerbach, 1845.

På detta sätt kan vi fortsätta att rada upp citat av en rad marxistiska
revolutionärer/teoretiker, som påpekar att marxismen inte anser att det
finns någon motsättning mellan teori och nraktik. Marxismens innebörd är
att den intellektuella tankeverksamheten är c t praktisk del av den prak
tiskt revolutionära verksamheten.
^
Och ändå jinns där en motsättning!
"Förena teori och praktik!" "Ut ur studiekamrarna!" " Utan grundläggande
kunskaper i marxism kan man inte..." "Jag klarar mig nå jobbet utan att
veta vad lenin säger på sid 72 i 'Vad bör göras?'!"
Ungefär s: har det låtit när debatten om. teori och praktik pågått i FAM.
Fast mest har det hävdats att man behöver såväl teori och praktik - natur
ligtvis. Det är "bara" det att man varit oense om vad slåns teori respek
tive praktik det ska vara, samt hur mycket av vardera. I förbundsdebatten
har det varit en klart antagonistisk motsättning mellan teori och praktik.
Det har tall och med definierats tendenser som "teoretikerna" och "prak
tikerna".
ien innan vi går vidare in på FAM, låt oss se på det hela lite

s-'-'-rt.

Vi konstaterade att marxismen vill förena teorin och praktiken genom att
förklara att målet för den intelektuella verksamheten är revolutionär
praktik. Men i och med att man förklarar att den socialistiska revolutio
nen är er medveten handling av arbetarklassen - så kräver man ett med
vetande av denna klass. Och medvetandet är ju av intelektuell beskaffen
het. Dvs, vi kräver av klassen en viss intellektuell, teoretisk, nivå för
praktisk handling - revolutionen.
Naturligtvis kan vi genom ett sofistikerat(•'
- ■ ‘ - v resoneman?? komma
fram till att denna intellektuella medvetenhet är direkt sammankopplad
med ett handlande. Men marxismen är nu en »ång dialektisk och lämnar där
för åt människorna en liten bit subjektiv vilja. Människor måste fatta
beslut om allting från strejker till arbetarråd cch melodin för revolutionssången.
Om hur "stor" medvetenheten ska vara hos arbetarklassen och dess avantgar
de ska vara, har kommunister debbaterät om i alla tider. Och det är just
här som vi finner motsättningen mellan teori och praktik, nämligen i
förhållandet medvetenhet och handling.
r° över till dst lilla perspektivet
För den enskilda människan kan fråcan om teori och praktik vara frågan om
att gå med ständigt dåligt samvete för att hon vst så lite, och att det
finns så mycket att läsa och lära. Men oftast bestäms hennes behov av
teoretiska studier utifrån de krav på kunskaper som den praktiska revo
lutionära verksamheten ställer. Studierna leder till nya kunskaper och
motsättningen mellan praktik och teori upphävs tillfäll;;t. Men de nya
kunskaperna leder också till att den praktiska verksamheten förändras,
och när praktiken efter ett tag ställer nya krav på mer kunskaper, uppr
står en ny motsättning mallan praktiken och de ännu inte erhållna
teoretiska kunskaperna.
För en organisation som består av flera individer (vilket en organisa
tion gör) borde (teoretiskt naturligtvus) förhållandet vara likartat, i
Utifrån praktiken bestämms de teoretiska behoven, och utifrån de teore
tiska kunskaperna bestämms praktiken i en ständig växelverkan.
Men organisationen består av människor med olika erfatenheter, livssitua
tioner och därmed olika behov. De vill syssla med olika revolutionär
praktik (vi anser att det kan finnan olika sådan) och har därför olika
teoretiska behov3 och dessutom vid olika tidpunkter.
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Inom FA.I kunde detta iaktagas bl a på hur <- n a personer vid olika tid
punkter drev olika linjer i frågan om orgai sationen skulle satsa på stu
dier eller utåtriktat arbete. Skillnaderna lellan avdelningarna var också
markanta, nid Jönköningsavdelningen som he 1
.iden var mer "praktikinriktad"
än de andra Detta berodde förmodligen på . t det i Jönköping inte före
låg samma : '.hov av studier för praktik som '< re låg i vänstermiljön i Stock
holm ellei Göteborg. Därmed inte sagt att
:• inte skulle behövts mer teo
retiska st. lier i Jönköpingst ~ ' i
•n,
>■ c som t ex deras konfronta
tion med 1 - k-tendensen visade.
Så uppkom :I strider mellan avdelningarna, e ler mellan tendenser i avdel
ningarna, i Lit efter de olika grupperna av n nniskornas
ika behov.
Detta hadt inte behövt leda till så stora ‘] tningar och brytningar, om
man bara ii rstått och erkänt detta: Olika m; miskor och grupper inom för
bundet hac i olika behov av studier och prakt Lk vid olika tidpunkter.
Istället t'nkte man sig (teoretiskt) att ”-örbundet" skulle utvecklas
genom att ndividerna underkastades kongre sbeslut om att studera det ena
eller det ndra. I ärlighetens namn ska sägas, att projektgruppsförslaget
som antogj av den 6 :e kongressen visade på en förståelse för denna proble
matik - ir: i å andra sidan blev förslaget kritiserat för att "solittra upp"
förbundet. Vilket det också gjorde.
Som vi såt i inledningen till detta avsnitt, så är ett sätt att ”lösa"
motsättningen mellan teori och praktik, att förklara att det inte existe
rar någor sådan motsättning: Revolutionär praktik idag är att studera...
Eller så 1 an man hävda att den revolutionära teorin unpstår som ett direkt
resultat v klasskampen, så att revolutionärers uppgift är att deltai den
Öppna kla skampen och på så sått utveckla teorin...
Men vi tr rr nog, att i båda dessa fall kommer man förr eller senare att
stöta på lan motsättning mellan medvetande och handling, mellan teori och
praktik, som vi beskrivit hur FAM konfronterades med.
KUNSKAPER

)CH STUDIER.

Har brist mde kunskaper och kunskapsförmedling varit en av orsakerna till
FAM:s misslyckande?
Det är v ä 1 närmast utifrån den frågeställningen som vi kan ta upp studier
na i FAM : denna vitbok.
Rent allmärt kan sägas att mer kunskaper på alla nivårer i en politisk
organisation är önskvärt, och så var det också i FAM. Subjektivt sett,
har endas . en minoritet i FAM ansett att deras låga kunskapsnivå var ett
sin egen <>ih organisationens politiska utveckling.
Medlemskap i FAM har dock krävt en skolningsnivå långt över t ex vad som
krävs i V?C, detta pga FAM:s
'
ikhet (se det speciella avsnittet
om detta). För de som var med cch bildade FAM och gick igenom rådssocialistemas studieplan var det en god grund lagd. På ett år gick man i de
rådssocia!istiska arbetsgrupperna igenom ett studieprogram på 2 0 0 0 sidor,
vilket mo‘svarar mellan 20 och 40 poäng på universitetet. Och detta gjor
de man vil sidan av arbete eller universitetsstudier!
Grundcirklarna
För de scm kom till FAM efter rådssocialisttiden var det alltså mycket
att ta igen jämfört med "de gamla" medlemmarna. Enligt stadgarna hade FAM
en grundcirkel. Den bestod av följande områden:
- Historisk materialism och dialektik
- Politisk ekonomi
- Arbetarrörelsens historia i Sverige
- Aroetarråd och revolutioner
- Den totala revolutionen
- Den revolutionära politiken
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Något i>' ec^elit *trundcirkelrautCrial utarbstales aldrtg, trcr.s upprepade
beslut s-ra detta. Istället plockad&s material ihof från andra organisationers
cirklar samt panfletter från Arbetarpress.
Denna ci.rk< . kn?n att oafatfe era 100 sidor, JMofört ned råössociilisternas
2000 sidor ban en grundcirkel bnra ge sn f?hrsr.a introduktion Ax idaaraa.
Meningen v ; att studierna sedan skulle fortsitto i f^rbkndet.- Få blev
dock eSllan fallet;, utan det var upp till va? och. an att bedriva själv
studier.
Resultatet »lev ett gap i kunskaper snell&u •'*••aada" cch ''nya." aediOiisiar<.
Skillnaden L kunskaper oav ofta u-rofcov till .oiitiska motsättningar. i)a
främsta problemen var dock att de nya »nedlevrarna salian bade fKtre o att
delta fullt ut i förbundet • politiska arbete, som c ex artikelskri.vande i
tidningen -.pbetarmd!<t.
I enkäten infor vitboken -har ungefär hl!IItes av ds svarande ansett att det
var en nacudel att det inte fanns någon neganS! grundcirkel, hälften ett
det inte v=t någon nackdel. De sots inre saknat det ‘‘egneå ginndcxrkslmateri&let xm nar att förde ler» vatit att isan kunnat anpassa cirkeln ef tar
deltagarna:, förkunskaper och speciells intreasen. Be som -mer-at act dec
varit en r...ckdel, ansar att studiediciplinen blivit lidsade» saint afcc der
varit svår , s,tt få igäng cirklar p“ orter dar förbundet inte hnffc någon
avdelning
En fasts 1.1 •
'Id grundcirkel, med specialla 'Stujiebiev och studiehandiedning
skulle kan.ke begränsa det ”spontana" inslagen i studierna. Men det skul
le knappas . I någon högre grad hindra deltagarna att låsa rnev an vad som
ingått i c Leke In. Istället skulle en ''enen'* FAM-cirkel varit en hjälp fer
de ofta oi jtiaerace cirka!ledstne och iörbattsat förbundets subj 1igheter
att nå ut till riyn orter.
Många gris deirkiar h.-u* miss lyckats,. i den meningen, ate flera av cirkel
deltagarn.:- "hnp^at av” cirkel:; innan den varit a.lut. Ibland nar så irsnga
"hoppat av" att det varit tor
kvar för-aid':, cirkain skulle kunna fort
satta. Fleta av orsak.ei.ttn til' der:-aa v\iaci.yckaaden har tacit* von pd andra
sta .len i vitboken.’ Bristaaöe kunskaper ocr. trä.n hon cirkel!edarnaj tärH
dsla för v:t vara a»kr.ot:.fcHr hs: förhindra1: scudiecirkeilsdare?. från. att
fungera kpri auktoritet; olika rsofiv f?»r atc toka sir till CAM.och gå i
cirkel hoc *irkuldeltagarnaj osv.
nKadej-stu<ixrr,!-«.
...har m n i FAM kallat studierna for rus-f1\orrr. ? . For -varje'kongressperiod bar dec fastställts geservomma äunsn lör studier, vilka har’ansetts
viktiga ur »lika politiska aspelceo. Vid flera til!rail an har man studerat
Sovjet cch ’sta£cbyvukartiaS!, likaså h.\>: studrer i politisk ekonomi och
arbetarrörelsens historia förekommit,
Problemet ?ied kaders fcu<ilerna h*i dels varit ban bristande sfcudiedicipiinen, orsakad av bl a rit en bel dal ,:f fktiska frågor” ko>tBait-’cnelians
ellet den ;idigare närada bristen, nå activation for studierna»
Sedan har eks": akillnucerua. mel lar, avd ek. »rvar.uas inriktning gjort att
studxessra?j soia varit rntressanta och iccc till politisk utveckling på
an ort, överhuvud -inre engagerat folk på sr. unuan ort, Oert planerade poli
tiska utvecklingen sem slogs lust av kouaruy^otuiu hur på ;sä satt komaif
på akaan
POLITISKA MOTSÄ: ■:NIKGä R INOM' FAM OCH DFlar LOfåFSBL,

FAM har varit shrkligt fr:irl £y"ji opp.-..o. politiska nsofsäetnin^ax •• Trots
(eller tack vare?’) dec t stad earns inskrivna fraktioa.trSfitött ftenns dat
baza on gång under de sex ii TrM o.;o.rterad;? su forms’.! fraktion. Och en
dast an enda gång kan nsan säga a*.: det rbrekom an "utfcvrytJiinK*''o
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Detta är dock inget tecken på att det saknats politiska motsättningar och
konflikter. Som vi redogjort på andra ställen i vitboken har det funnits
gott om motsattrr ugar, men de har tagit sig andra uttryck än klara poli
tiska fraktioner. Istället för ideologiska eller strategiska diskussioner
har det mån j i gånger blivit en fråga om namndiskussioner, personliga mot
sättningar, iller diskussioner om något annat än den grundläggande frågan.
Exempel på ]2 t senare är diskussionerna om proletarisering, om tidningarna,
om vänstern.
På det hela caget har det dock fram till efter 6 :e kongressen rått en
mycket stor politisk enighet i FAM jämfört med andra vänsterorganisationer.
Vi ska här ta upp de fyra viktigaste politiska motsättningarna, och det
sätt på .vil*et de "löstes".
1. Fraktionen : nför 6 :e kongressen 1976.
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Kortfattat <ch förenklat, så ville fraktionen politisera och avbyråkratisera förbun<et. De menade att förbundet skaffat sig en apparat men att
(de nytilll. mmna) medlemmarna hade för små grundläggande kunskaper för att
på ett democratiskt sätt kunna deltaga i
bundets arbete. Konkret så
föreslog friktionen en satsning på studier och diskussioner i projekt
grupper; vllare att tidningen Arbetarmakt skulle "läggas på is" till dennas
funktion n;grant hade diskuterats.
I ett halv! rs tid fördes diskussioner, där fraktionen bl a bemöttes med
argument o- att deras

"förs,ig till omorganisering av FAM (kommer) inte på något sätt att
föra den revolutionära rörelsen framåt. För FAM:s del kommer den att
leda åt helvete. Jag kan redan nu se FAM i denna nya tappning fram
för idg. FAM är och förblir en studiesekt, och dess fåtaliga med
lemmar präglade av samma rädsla och tvehågsenhet att ’kasta sig ut
i klasskampen’ som präglar Fraktionens inlägg."
Så kom kongressen. På denna kompromissades det ihop en verksamhetsinrikt
ning som talade om såväl projektgrupper som inriktning på arbetsplats
arbete. I fråga om presstrukturen blev det också en kompromiss. Man fort
satte med att ge ut Arbetarmakt, men bara varannan månad, och istället
lades det teoretiska organet Rådsmakt ned.
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Vad ledde då fraktionens arbete till, så här sett med lite perspektiv på
det hela? Jo, den startade en period av omprövning av FAM:s verksamhet,
som fortsatte ända fram till förbundets upplösning. Den nya inriktningén
ledde till att Stockholmsavdelningen började diskutera politik på avdelningsmötena, vilka tidigare helt dominerats av organisatoriska frågor.
Detta ledde i sin tur till att politiska motsättningar blev klarare, och
började formuleras i politiska termer. I Jönköpingsavdelningen ledde den
nya inriktningen till ett avståndstagande från den gemensamma förbundspolitiken. Och i Göteborgsavdelningen ledde den till att, genom att man
fick hand om tidningen
'etarmakts redaktion, fick en överbelastning som
ledde till avdelningens sammanfall. Men mer om detta i ett senare avsnitt.
Konstateras kan, att förbundet inte lyckades lösa de motsättningar som
fraktionen aktualiserade och delvis var ett uttryck för. Detta kanske
berodde på att man inte haft att göra med någon fraktion tidigare, och var
rädda för splittring. Motståndarna till fraktionen försökte kanske för
mycket bekämpa fraktionen som separat organisering och mindre för de
idéer den stod för. Därav också den nära nog desperata satsningen på att
uppnå en kompromiss på 6 :e kongressen, en kompromiss som inte tillgodosåg
någon tendens.
2. Marxustisk Arbetsgrupp-tendensen
Via dels det internationella sekretariatet i FAM, dels de "icke-leninistiska konferenserna" kom fam och MAG (Marxistisk Arbetsgrupp, en utbryt-.
ningning u VPK:s Birka-Vasa-avde’ning i Stockholm 1975) i kontakt med ICC,
(International Communist Current - Internationella Kommunistiska Ström
ningen) en samordning av vänsterkommunistiska grupper i ett 1 0 -tal länder.

Förutom den vanliga skillnaden mellan FAM och andra vänsterkommunistiska
grupper - frågan om statsbyråkrati contra statskapitalism - fanns också
en grundläggande taktisk-strategisk skillnad mellan FAM och ICC. ICC an
ser den övriga vänstern vara borgerlig, "kapitalets vänster". ICC fördömmer i stor.; sett också alla frontorgansiationer och aktioner som befinner
sig på en annan nivå än det fullständiga kommunistiska medvetandets, (un
dantag: självständig arbeterkamp). Miljörörelsen, kvinnorörelsen, kärnkraftsrörelsen, solidaritetsorganisationer, alla är de enligt ICC borgar
klassens förlängda arm.
Pga den stora skillnaden i politisk strategi bedrevs aldrig någon polemik
gentemot ICC, trots försök från dem att få igång en sådan. När så sympa
tier för ICC började tillväxa inom FAM bemöttes de på liknande avvisande
sätt. Först när de oolitiska motsättningarna ledde till praktiska problem
(långa diskussioner om frontoolitik så fort man på att avdelriingsmöte i
Stockholmsavdelningen skulle ta ställning till något upprop eller demon
stration) påbörjades en grundläggande politisk debatt. Då var det emmellertid fö: sent att lösa motsättningarna genom diskussioner, de opposi
tionella hade redan beslutat lämna FAM för MAG. Sammanlagt lämnade 4 per
soner FAM för att gå till MAG. Detta var också det enda tillfälle som
någon lämnade fam för att gå över till någon annan politisk organisation.
Återigen ser vi ^ r.r.a b'rist i FAM: oviljan och oförmågan till politiska
diskussioner.
Inriktningen på arbetarklassen
Under föroundets hela verksamma tid var frågan om inriktningen på arbetar
klassen ständigt uppe till debatt. Detta gällde inte bara "proletariseringen" i konkret bemärkelse - dvs hur förbundet skulle bli mer "förank
rat" i arbetarklassen genom olika åtgärder, t ex att medlemmar tog arbete
på "proletära" arbetsplatser. Det gällde också saker som tidningen Arbetormakts karaktär, studiecirklarnas innehåll, m.m.
Hela diskussionen om inriktningen på arbetarklassen hade naturligtvis sin
grund i marxismens - och därmed FAM:s - konstaterande att arbetarklassen
är "den enda konsekvent revolutionära klassen under kapitalismen".
Till s° gott som varje kongress fanns ett antal motioner som i allmänna
ordalag talade.om nödvändighet av proletarisering, och därimellan fylldes
internbulletinén med uppmaningar om att bygga celler på arbetsplatserna,
flytta till "proletära bostadsområden*' mm. Mot dessa uppmaningar restes
resonemang som framhöll de svårigheter som dessa proletariseringsförslag
mötte i praktiken, dvs i FAM och dess sympatis"rskrets.
Vad FAM:s arbetsplatsarbete bestod i har visett i ett tidigare avsnitt i
denna bok. Här tänkte vi bara ta upp en viktig punkt för diskussionen,
en som inte diskuterades förrän alldeles vid förbundets upplösning - näm
ligen definitionen av begreppet arbeterklass.
Till en början kan för en "vänstermänniska" begreppet arbetarklass verka
självklart. Det är ett av de inom vänstern absolut vanligast förekommande
begreppen, och är grundläggande för all teoriutveckling. Men ändå visar
diskussionen inom FAM på olika uppfattningar om detta centrala begrepp.
Begreppet klass är från början inget rent marxistiskt begrepp. Det är i
stället ett allmänt begrepp som står för den faktiska uppdelning av män
niskor i olika sociala grupper, olika klasser3 som finns i ett samhälle.
Tänk bara på de välkända klasserna i form av de fyra stånden: adel, präs
ter, borgare och bönder.
Marx insats var bl a att förklara varför de olika klasserna existerade,
förklara motsättningarna och konflikterna, klasskampen3 klasserna emellan.
Så förklarade han t ex arbetarklassens ställning i samhället utifrån dess
roll som skapare av mervärdet i produktionen. Utifrån sin beskrivningav
kapitalismens rörelselagar, och därmed utvecklingsmöjligheter. TT 1 från de ekonomiska grunderna för konflikten mellan arbetarklass och
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borgarklass, konstaterade han vidare arbetarklassens objektivt revolu
tionära roll.
Vidare laborerar Marx med två "arbetarklassbegrepp", dels arbetarklassen
som klass för sig , dels som klass i sig. Kla.',3 i sig innebär att arbetar
na kämpar för sina omedelbara krav inom det kmitalistiska systemet,
t ex kämpar för högra lön, bättre arbetsmiljö, organisationsfrihet osv.
Klass för sig innebär att arbetarna kämpar fö: silt "objektiva intresse"
nämligen att störta kapitalismen och upprätta proletariatets diktatur.

t

w

Det första problemet som detta med klasser i allmänhet - och arbeterklassen i synnerhet - ställer till med inom vänstern, och därmed också för
FAM, är en sammanblandning. Man förväxlar det reoretiska instrumentet,
definitionen av arbetarklass som "mervärdespr'"lucerande människor”, med
någon slags praktisk politisk gränsdragnings f
mellan "goda" och "då
liga" människor. Begreppet arbetarklass är til
, att förklara en grupp
människors ställning i samhället, det är inte ■ j
för att bedöma enskil
da individers potensiella benägenhet att omfai:t:a vissa idéer. Klassbegrep
pet är till för att förklara varför det står . stor och en annan liten
grupp människor mot varandra i samhället. Kla -begreppet kan inte använ
das till att t ex komma underfund med hur spå * angskonduktörer kommer
att ställa sig vid "den sista striden". Inte 1 .ller är frågan om en revo
lutionär har arbete på en arbetsplats som är ‘ ypiskt proletär" eller
någon annanstans, av någon stcrre betydelse oi han ska inta "korrekta
ställningstaganden" i olika politiska frågor.
"att vända sig till arbetarklassen och inte t : 1 vänstern" var i olika
former ett populärt slagord i FAM:s interna dd att. Problemet härvid var
just arbetarklassen. Enligt en teori som fört; fram av en kamrat i svaret
på vitboksenkäten, extisterar arbetarklassen jite som klass förrän i en
revolutionär situation, då den organiserar si* som klass för sig i arbe
tarråd o dyl. Eftersom,enligt denna syn, arbeu.rna organiserar sig som
klass först i den revolutionära situationen, existerar det ingen arbetar
klass innan dess, endast arbetere. Om arbetarklassen inte finns i dag,
så kan man följaktligen inte "vända sig" till ienna, utan endast till
enstaka arbetare.
Till skillnad från ovanstående finns uppfattningen att arbetarklassen
finns innan den organiserar sig som klass för H g , nämligen som klass
i sig% organiserad i t ex stormöten, strejkkomsnittéer och ev. fackföre
ningar. Man kan alltså, enligt denna uppfattning "vända sig" till arbetar-
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klassen som klass i sig, som reformistisk klass.

En tredje uppfattning om klassbegreppet, och en kritik av "proletariseringsivrama" återfinns i ett annat av vitboksenkätsvaren:
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Revolutionärer existerar därför att det finns en revolutionär klass
ooh inte tvärtom. En revolutionär klass är en klass vars uppgift
är att skapa dam nya produktionsförhållandena odh krossa dom c "dia.
Revolutionärer är de element av klassen som först förstår klassens
historiska uppgifter./.../Revolutionärer är en del av klassen men
behöver för den delen inte vara arbetare utan det som är det vikti
ga det är dom politiska ståndpunkterna, att man erkänner klassens
historiska uppgifter ooh arbetar i det perspektivet. u

På detta sätt slipper man allt tal om proletarisering: Revolutionärer är
en del av arbetarklassen, men "behöver för den delen inte vara arbetare".
Den "diametralt motsatta" uppfattningen fördes fram av den "fraktion" som
skapades efter den 8:e kongressen. Dessa kampater hävdar att orsaken till
FAM:s misslyckande ligger i den bristande förankrigen i arbetarklassen,
eller snarade att organisationen pga att den byggts utifrån mellanskikt
aldrig har möjlighet att utvecklas: i en bra riktning. Man menar att kom
munisters uppgifter inte är att sprida "kommunistiska principer", utan
att söka organisera arbetaravantgardet. Utifrån denna organisering kom
mer sedan en revolutionär organisation att bildas.

Vi kan ;iär se, hur man i FAM har diskuterat vad arbetarklassen egentligen •
Mr, och vilket förhållande man sota FAM:are hrr till denna. Men kanske
änså frågan om arbetarklassen inte var den vi sentliga i denna diskussion.
För, även cri arbetarklassen bara finns som teoretisk abstraktion (klass
för sig i : ui revolutionära situationen), så finns det ändå arbetare :som
kommer ati itgöra arbetarklassen en dag. Och pm man vill så kan man"vända
sig" till t assa med sin veksamhet. Och även ■m vänstern och FAM är mel
lanskikts < ninerad och börjar bygget av den .evolutionära organisationen
från fel V assbas, så finns det ändå en del arbetare som har kommunistiska
idéer. Och dessa borde ju organisera sig någonstans, där det finns lika
sinnade... t ex i någon vänsterorganisation.
Frågan om :AM:s förhållande till arbetarklassen kanske inte är så avhängit
hur man definierar arbetarklassen - eller.vänstern för den delen heller.
I*'and kan man i FAM: s debatter få för sig att "arbetere" och "vänster" är
två begrenj som utesluter varandra. Så är det dqck inte alltid, och borde
heller i n : 2 väl vara. Det som vi borde titta närmare på är förhållandet
mellan arbetarklassen och vänstern. Vi borde undersöka vad FAM menade
med att
'inda sig" till arrntar?rl-’.-ren.
Var det alt föra ut propaganda man ville? Eller samla erfarenheter?,Eller
garantera en riktig politisk utveckling? Eller skapa motivation för fort
satt arbr e? Eller utveckla kampen? Allt detta förekom som motiveringar
för att t kta sig till arbetare(klassen). Och det är väl inget fel i dessa
argument. Men som synes av andra delar av vitboken så finns det problem
ändå, äve . om FAM:s alla medlemmar hade haft.sin utkomst på "proletära
arbetspla ser". Det hade kanske också skapat problem, nya sådana. Åtmin
stone ska ade försöken att få denna "förankring" i arbetarklassen en hel
del probl m fö: FA'-...

4* Motsättningen mellan "Kommunistiskt-perspektiv-tendensen" och ’ ,
"Självständig-kamp-tendensen".
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Dessa två tendenser började diskuteras som särskilda politiska tendenser
först i januari 1979, dvs precis i samband med diskussionerna om nedlägg
ningen av förbundet. Uppfattningen bland de diskuterande (Sth-avd.).var
dock att dessa tendenser existerat ända sedan förbundets bildande. Ibland
har de dock kallats för "teoretiker" resp. "praktik.fer"-téndensepna. Dessa
senare benämmninger är dock inte fullt korrekta. För en diskussion öm mot
sättningen teoretiker/praktiker, se det speciella avsnittet om detta.
Kommunistiskt-perspektiv-tendensen kan karakteriseras av att förespråkarna
för denna tendens betonade att förbundets uppgift Var (skulle vara);att
föra ut de "riktiga" kommunistiska idéerna och perspektiven, så som det
fastslagits i FAM:s "huvuduppgifter". Man ansåg det inte så viktigt att
delta i, stödja och utveckla arbetarkampen. Man gjorde detta med olika
argument, som t ex att en satsning på utvecklandet av arbetarkampen utan
ett samtidigt kommunistiskt perspektiv, skulle leda til! "reformistisk"
eller "syndikalistisk" avvikelse.
Anhängarna av självständig-kamp-tendensen betonade dels hur de kommunis
tiska idéerna växer fram ur klasskampen, framhöll risken för"urartning!1
av idéerna utan förankring i arbetarklassen. Dessutom menade de att moti
vationen för politiskt arbete måste sökas i aktivisternas sociala vardag,
och framhöll därför en kombination av proletarisering och betoning på den
självständiga kampen.
Naturligtvis förekom inte dessa tendenser så renodlat som de här har för
sökts att beskrivas. Flera personer drev också olika linjer vid olika till
fällen. När dessa motsättningar diskuterades i Sth-avd våren 1979 (den
enda då kvarvarande avd.), var man överen3 om att denna motsättning varit
den viktigaste inom FAM genom åren.
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Det är dock fel att likställa dessa tendenser med teoretiker/praktikertendenserna. Det fanns så t ex de inom "kommunistiskt-perspektiv-tendensen"
som hävdade att FAM hade klargjort de viktigaste kommunistiska perspek
tiven, och att det bata var att praktiskt finna vägen att föra ut dessa
ideer. Men det fanns också ”teoretiker" som hävdade nödvändigheten av stu
dier för act komma fram till vad som egentligen var de kommunistiska idé
erna .
Så kan vi ?e hur de kvarvarande medlemmarna vid de upplösande kongresserna
våren 1973 grupperar sig i förhållande till dessa tendenser:
1. Ett förslag framkommer om att satsa på att ge ut Arbetarmakt genom en
tidskriftsförening, just för att "föra ut de kommunistiska idéerna".
2. En grupp son startar projektet "Arbetarkampen i Sverige under 70-talet",
för att studera de vilda strejkerna, men som också har ett vidare perspek
tiv på organisering utifrån den självständiga arbetarkampen.
En grupp (som ansluter sig till MG-tendensen) som förespråkar en teo
retisk uppgörelse med det tidigare "kommunistiska perspektivet" och påbör
jar arbetet med en ny politisk plattform.
4. Gruppen kring tidskriften Mot Strömmen som menade att "Människor har,
med all rätt tröttnat på att höra och läsa om FAM:s alla speciella idéer"
En "praktisk ’proletarisering' måste gripa in i hela FAM:s verksamhet".
Så fanns let också ett förslag som vann de flesta sympatierna, ett förslag
som ville erkänna alla dessa motsättningar som något positivt, och få till
ett samar iete mellan dem, samtidigt som man skulle låta de olika tendenser
na få utveckla sig fritt utan att någon måste underordna sig en annan. Det
ta var förslaget om självständiga "arbetarmaktgrupper" som skulle bedriva
ett frivilligt samarbete, men utvecklande sin egen praktik. Det skulle
vara ett försök att lösa de ovanstående och andra motsättningar - inte
genom diskussioner runt kongressborden - utan genom det praktiska arbetet
i den politiska vardagen. Inti.. var dock för litet för att detta pro
jekt skulle kunna realiseras.
FAM: § KARAKTÄR AV TRE KAM3ATGRUPPER
Jämfört med de övriga vänsterorganisationerna är det oegentligt att tala
om FAM om" förbund". Som framgått av den inledande beskrivningen bestod
FAM aldrig av mer än tre grupper ("avdelningar") samt ett fåtal personer
på andra orter runt landet. När vi ska 'ndr"''r "f brbun V t s ’’ nedgång och
fall, måste vi därför också se till vad det var som förorsakade de olika
avdetningaamas upplösning. (Problemet med de enskilda medlemmarnas avhopp
tar vi bl a upp i avsnittet "Idéernas karaktär"). Vi tar upp avdelningarna
i den ordning de upplöstes: Jör.köpingsavdelningen våren 1977, Göteborgsavd.
hösten 1973 och Stockholmsavdelningen våren 1979. Vi vill också påpeka,
att redogörelsen genom detaljer och många citat syftar till att ge en för
ståelse för de förhållanden .som rådde i de olika avdelningarna för de so.m
inte varit insatta i FAM:s arbete. Det kan kanske vara intressant att ta
del av motsättningen mellan den antiauktoritära idéer som FAM:s stockholmsavd. stod för, och hur dessa idéer tillämpades i praktiken, medlemmar emel
lan. Vårt syfte är således inte att peka ut enskilda kamrater, även om de
som är insatta i FAM:s interna förhållanden, kanske kan "Lista ut" vem som
står för exempelvis de olika citaten.
Jönköpingsavdelningen
Den huvudsakliga debatten på den 6 :e kongressen i aug. -76 fördes mellan
en företrädare från "fraktionen" och en kamrat från JKP-avd. Den verksam
hetsinriktning som antogs var en kompromiss mellan "fraktionen" och "JKPavd.". När så kongr'
ans verksamhetsinriktning med bl a projektgrupperna
skulle presenteras i Jönköpings avd. uppstod en del problem. En av de mest
aktiva och ledande kamraterna i JKP-avd. hade inte varit närvarande på kon
gressen, och hade alltså inte deltagit i komprommisen med "farktionen". I
det tidigare avsnittet om "fraktionen", har vi i ett citat ur internbul-
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letimn, sett hur denna kamrat bemötte fraktionen innan kongressen. Han
avslutade med:
.. korrmer den huvudtendens -bill inriktning av FAM:8 arbete som frak
tionen förespråker att vinna en majoritet av FAM:s medlemmar kommer
jag omedelbart att lämna FAM."
På det fö: sta avdelningsmötet efter kongressen meddelade två av kongress
deltagarn . att de "överlag hade en negativ uppfattning om kongressen", och
den som v irit med om att kompromissa ihop verksamhetsinriktningen, kritise
rade nu (.' nsamma för "överslag i betoningen av ’teoretiska studier’". Den
ledande 1: imraten i avd. deklarerade sin besvikelse över "de vansinniga
kongressb ‘
.sluten" och ansåg "att en opposition mot förbundets nuvarande v
verksamhetsinriktning snarast måste organiseras", och att "vi får inte stå
främmande inför att en sådan opposition på sikt tvingas bryta sig ur för
bundet" .
Den tredj j representanten ftån JKP-avd. på kongressen, stödde den nya
verksamhetsinriktningen. Då hon var ensam om att helhjärtat stödja kongress
majoritetens beslut, och då hon mötte en del frågor från sympatisörer om
vad kongressen egentligen beslutat om, började hon själv arbeta för ett in
formationsmöte för sympatisörer i Jönköping. Hennes initiativ rönte en häf
tig krit k från avdelningen, och då främst av den kamrat som inte varit med
på kongressen. Den stämning som uppstod i JKP-avd var minst sagt förgiftad.
Exempel >å stämningen kan följande citat ut internbulletinen tjäna som.
Dessa ''i .at, tillsammans med de senare följande från STH-avd., visar hur
pass lågt debattnivån kunde sjunka i FAM.
"JKP-avd^ saknar...nästan totalt en seriös politisk diskussionsvana,
klimatet kär präglas av en tårdrypande prakticism3 vilket inte lär
vara
, : :
"Vad slutligen gäller ditt dunkelt uttalade 'hot'(?) om att ’söka
nationellt stöd' för ditt möte vill jag bara ha sagt följande: för*
sök dig inte på något sådant kamrat! Gör du det3 och därmed söker
föregripa avdelningen att självständigt i lugn och ro diskutera/utvärdera kongressen3 kommer åtminstone jag verka för din omedelbara
uteslutning/alt. hoppa av själv. 'Hotet' luktar sammansvärjning och
konspiration lång väg3 och jag är övertygad om att du kommer att stå
ännu mera ensam (politiskt och socialt) om det lyckades dig att få
tillstånd ett sådant - föregripande och odemokratiskt utlyst - möte".
Oneklingen inga vackra ord. I de fortsatta diskussionerna under hösten och
vintern lyckades det kamraten som förespråkade kongresslinjen att få ett
ökat stöd för hennes kritik av avdelningens sätt att fungera. Den ledande
kamratens dominans över arbetet började ifrågasättas alltmer.
Så inträffade en annan händelse. FAM hade en rikskonferens om nationella
befrielserörelser och solidaritetsarbete i Jönköping. På denna konferens
framträdde kamrater från MAG-tendensen med skarp kritik av nationella be
frielserörelser och därmed solidaritetsarbetet med. dessa.
Zr- 1eiard.3 k'mrcten i JKP-avd -tog MAG-fraktionens framträdande på konfe
rensen till intäkt för att hela FAM .dominerades av MAG-tendensens-stånd
punkter, och deklarerade att han skulle lämna förbundet. I samband med
sitt utträde, .sammanfattade han en mer omfattande kritik-av-FAM: brist på
inriktning på arbetarklassen*. spontanism, anarkosyndikalism, sekterism,
teoreticerande, kverulans, avhumanisetingj- nnm. Följden blev att fler läm
nade avdelningen och inom några, månader upplöstes den, och endast två med
lemmar återstod i Jönköping.
JKP-avd:s upplösning visar på några brister i"smågruppens"verksamhet, som
fö existerade i de andra avdelningarna också:
- Dominansen av en.eller ett par personer. En utåtriktad, initiativrik per
son "finns med" överallt där det händer nåt, tar nästan alla initiativ fö
re andra, "offrar allt" för organisationen. De andra i gruppen accepterar
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detta - eller tvingas till att acceptera det Här så den ledande kamraten
lämnar organisationen - oavsett orsak - faller allt samman.
- Bristen på politisk skolning. När gruppen konfronteras med (för gruppen)
nya idéer, står man utan instrument för att analysera,
'
och anamma/
/kritisera det nya, om man inte har en tillräckligt god teoretisk skolning.
JKP-avd vav de innom förbundet som mest konsekvent avfärdade MAG-tendensen
(eller "kapitallogiker" som man helt felaktigt kallade den) och aldrig
brydde sig om att ta upp - eller inte förmådde - en politisk kritik. Hen
denna tendens tilla tt nonchalera MAG/ICC-tendensen fanns inte bara i Jön
köpings avu, utan var i princip FA!-l:s politik mot ICC som vi har sett ti
digare.
Göteborgsavdelningen
Det som präglade Göteborgsavdelningen under hela dess existens, var ett av
de problem som vi tar upp i avsnittet "Sociala funktionen": den närmast
obefintlig i samvaron medlemmar emellan vid sidan om avdelningsmötena. Avdelningsmötena var som mestadels i FAM" praktiska organiseringsmöten med mycket
lite politiska diskussioner. Eller som en medlem ungefär uttryckte det:
"De politiska diskussionerna i GEG-avd förs kl ol~o3 nätterna mellan
lördag och söndag i berusat tillstånd på fester i ett kollektiv." Och det
var inte alla som gick på dessa fester...
När efter 6 :e kongressen GBG-avd förutom Arbetarpress och Rådsmakt också
fick hand om tidningen Arbetavmdkt, blev GBG-avd arbete nästan bara till en
fråga om att få ut tidningen. A.llt arbete kretsade kring denna uppgift.
När så 7 :t kongressen återbördade tidningen till Stockholm, fanns plötsligt
ingen verkramhet kvar för GBG-avd. I ett förbundstyrelseprotokoll, ur en
rapport från GBG-avd efter 7:a kongressen kan man läsa: "Läget kan bäst
beskrivas som Kaos...".
Utan sociala kontakter utöver tidningsarbetet, fanns plötsligt ingen or
sak för medlemmarna i GBG-avd att fortsätta träffas. Avdelningen upplöstes.
S tockholms avdelningen
Under perioden hösten 1976 - hösten 1977 dominerades stockholmsavdelningen
totalt av ensamstående unga män. Detta förhållande skapade vissa jargonger
och uppträdande som t ex satte spår i den interna diskussionen i form av
liknande bottenläge i relationerna medlemmarna emellan som tidigare givits
exempel på från JKP-avd. Följande citet ur internbulletinen hoppas vi kan
tjäna som varnande exempel.
"...först på eftermiddagen tatar (man) om samvarons revolutionering
odh sen några timmar senare flipprar ut i en genuint häftig och deka
dent spritorgie. Man försöker inte ens uppbringa förståelse för andra
umgängesformer. Folkmusin och folkdans är SKP-centerpartistisktchauvinistiskt bakåtsträvande. Friluftsliv framkom det under (den se
naste) helgen Vara ett djävla överklassnöje och odla fram fascistiska
tendenser! Försöken att utveckla en alternativ livsstil avvisas enkelt
med grönavågen-remantik-hippieanarkism."
"Jag har märkt en över-'elitistisk' syn på medlemsskap i FAM hos vis
sa medlemmar i STHLM. Jag vågar inte/kan inte säkert säga vilka som
står för detta (omedvetet eqler medvetet), men NN och NN lutar ditåt.
NN har kanhända en tendens åt samma håll. I alla fall tror jag att
NN och NN menar att man ska vara fullfjädrade marxistiska ekonomer/
/politiker3 vilket jag inte direkt kan påstå att dom är. Lika lite
som jag själv. Om man följde deras råd skulle studiecirklarna omfatta
flera år eller åtminstone ett helt år. Men ska man verkligen behöva
ha läst KAPITALETS alla band innan man är kvalificerad nog att bli
medlem> eller vad?" "Visst är NN oftast ute på politiska irrvägar och
återvändsgränder, eller tappar totalt orienteringen ib land, men han
ska fan i mej inte tryckas ner i s k o m a eller knäckas av de prof fessionella (skit-)snackama. Det har inte varit fråga om att hjälpa NN
utan i stället tvärtom3 trycka ner honom. KNDRA STIL kamrater, eller
förbundet går under med er!"

"NN har uppenbarligen velat säga någonting med de två inlägg han har
låtit publicera, i internbulletinen. Säkert ligger det också inbäddat
i nidbilderna och lögnerna ett korn av sanning, dom problem han"stäl
ler på sin spets" i sina fantasirika inlägg bör alvarligt diskuteras •
i förbundet. Om det nu är så att inläggen baseras på en ärlig önskan
att få en del problem diskuterade och åtgärdade, varför då linda in
det l lömska och demagogiska angrepp på tre av medlemmarna i stockhoIm 3avdeIningen?"
"Dessutom är NN knappt med på något avdelningsmöte och råkar han •
slinka med h&ngång så orkar han knappast lyssna på saker som inte
jusst intresserar honom själv."
"Förslaget om uteslutning ställdes av mig i spontan upprördhet över
att en medlem i FAM inte förmådde profilera sig mot och agitera mot
ett borgerligt reformistiskt jippo av FCO-demonstrationens typ."
"NN:s brölanden om nedtryckandet av NN, kan jag inte uppfatta som nå
got annat än svammel i, nattmössan. Jag (och säkert ingen annan heller)
är <nte ute efter att trycka ned NN för sakens egen skull, som det
låter i NN:s inlägg. Utan jag vill få honom att ändra åsikter och
trycka ner vissa Folitiska idéer 'i skoma'. Men det är klart att
kritiken kan uppfattas på ett personligt sätt eftersom NN alltid får
kritik när han kommer med, enligt nig eller någon annan, korkade idéer."
De okamratliga stämmningarna i STH-ayd kunde gå så långt, att när en kamrat
var helt uppe i ett driva en fråga på en kongress, så försökte han så ivrigt
att misstänkliggöra en annan kamrats ärliga uppsåt bakom ett motförslag,
så att denne nästan började gråta...
Hade måntro stämmningarna varit annorlunda om hälften av medlemmarna varit
kvinnor? Skulle stämmningarna vara mänskligare?
Stockholmsavdelningen fick chansen att pröva. Under våren 1978 drogs flera
nya kamräter med i arbetet, varav de flesta var kvinnor* Detta förorsakade
en stötre omvälvning inom avdelningen, sem kom att gå Under beteckningen
"den heta våren". Ilertalet av ungkararna i STH-avd lyckades förälska sig
i de nytillkommna flickorna, "förhållanden" uppstod och upplöstes. Efter
en rad förvecklinger och personliga konflikter lämnade nästatt alla de nytillkommna avdelningen.
När så Göteborgsavdelningen formellt upplöstes, stod det på hösten 1978 .
klart att det inte ens formellt existerade något "förbund" längre. (För
bund = förbund av avdelningar) Omedelbart vidtog en för avdelningen ovan
ligt djupgående och kritisk granskning av arbetet. Relativt snart uppkom
förslag om upplösning av FAM. De olika tendenser som redogjorts för i av
snittet "Politiska motsättningar" uppstod. Motsättningarna var för stora,
och medlemmarna för politiskt och socialt trötta för att vilja starta något
nytt tillsammans. Avdelningen och därmed förbundet upplöstes formellt.

Denna konkreta beskrivning av de "praktiska" orsakerna till de tJ ? gruppernas
och därmed FAM:s upplösning är kanske en sådan beskrivning som en del skul
le tycka vara tillräcklig för en vitbok. För vad spelar de politiska idé
erna för roll, om folk inte kan samarbeta?
Men vi kanske kan beskriva det så här istället: FAM:s upplösning orsakades
dels av oförmågan att expandera vilket analyserats i övriga avsnitt, dels
av den konkreta, praktiska orsakerna till tillbakagången som tagits upp i
detta avsnitt. Naturligtvis påverkar också dessa två omständigheter varandra.
Men vi vill å det skarpaste hävda, att frågan om de sociala relationerna
kommunister emellan är en politisk fråga. Och om några tror sig kunna driva
politik utan att denna fråga är en av de som de driver, då kan vi bara be
klaga deras misslyckande i framtiden.
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IDEERNAS KARAKTÄR
Kombinationen av FAM:s
ella problem. En liten
sin existens. Så måste
att få folk att förstå
trotskistiska KAF.

litenhet och idéernas "unikhet" ställde tull speci
organisation har alltid svårigheter att motivera
t ex de små trotskistiska grupperna ha stora problem
varför man ska gå med dem istället för det "stora"

Det är klart att det också för FAM:are .har varit problem att förklara "vän
sterns sprlittring", och varför man ska arbeta med en så liten organisation
som FAM. Men ett större problem för FAMtarna har varit att kunna förklara
de speciella idéer som FAM stått för. Låt oss jämföra med den övriga
vänstern:
- För att vara sosse räcker det med en aning klasskänsla, och att man är
emot att företagarna ska bestämma.
- För att vira VPK:are räcker det att förklara att sossarna är för lite ra
dikala, och att man vill ha socialism. Om Sovjet kan man ju tycka nästan
vad som helst inriom VPK.
- För att -vara KFML:are räckte det tidigare att man höll på Kina istället
för på Sovjet, För att vara med i SKP i dag, måste man hata Sovjet.

v

- Om man bor i Göteborg och är vänster, och anser att VPK är för lamt, så
går man med i KPMLr.
,
- Är man emot stalinismen eller imponerad av ett "världsparti" går man med
i KAF.
- Om man verkligen vill stödja Sovjet och är för kärnkraft, går man med i
APK.
- Tycker man det är jobbigt att ta ställning till allt detta ovanstående,
och vill ena vänstern, går man med i .
- Tycker man illa om att lyda andra och vill bestämma själv, bildar man en

anarkistgrupp.

w

Men för att vara FAM:are räcker det inte med att vara emot stalinism och
leninism. Man måste också förklara varför man inte ska erövra eller bygga
nya fackföreningar3 man måste förklara en ny teori om "statsbyråkratism"
som ingen annan organisation i Europa står för. Till detta fodras såväl
kunskaper som förmåga att uttrycka dessa vid t ex tidningsförsäljning. Och
detta har inte varit lätt. (Detta avsnitt ska inte kursiveras» det skrévs

helt enkelt bara med fel kula...)

%

FAM var den första organisation i Sverige som gjorde anspråk på att vara
marxistisk utan att samtidigt åberopa sig på leninismen. Detta innebar att
FAM för leministerna ständigt måste förklara att FAM inte var syndikalistiskt eller anarkistiskt - och för anarkisterna/syndikalisterna förklara
att man inte var leninister. FAm var den enda organisation i världen föru
tom International Socialists i USA, som ansåg att dét uppstått ett nytt
produktionssätt och därmed en ny härskande klass i Sovjet och de andra sk
socialistiska länderna. Det visade sig också att idéen om det statsbyråkratiska produktionssättet var den fråga som de nytillkommna medlemmarna hade
svårast att acceptera, förstå och därmed förklara.
Om man som FAM inte har några "broderorganisationer", och inte har någon
tidigare organisation till vars idéer man kan vara "arvtagare" - så är det
klart att en del medlemmar tvivlade på om de idéer som FAM stod för verkli
gen kunde vara riktiga. Detta också då i synnerhet som idéerna fodrade en
hel del kunskaper för att förklara. De flesta motsättningarna inom vän
stern har ju på senare år varit av taktisk art - hur ska man "förhålla sig"
till facket, till socialdemokratin, till miljörörelsen osv. Och det är ju
betydligt lättare för en "vanlig medlem" inom organisationen att ha en
uppfattning i sådana frågor då han/hon kan bygga sina uppfattningar på

erfarenheter.
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Om den nytillkommna medlemmen var med i en avdelning där det fanns några
"mycket säkra och övertygade" kariirater, så kunde han/hon alltid sätta sin
tillit till dessa i "de svåra frågorna". Betydligt svårare var det om man
var ensam på sin ort.
För de enskilda medlemmarna som inte var med i någon avdelning innebar det
ta med FAM: 5 speciella idéer ett särskilt problem. Även om de accepterade
de speciell i idéerna om t e-: statsbyråkrati, så var det inte säkert att de
kunde stå eaot i diskussioner med Väl belästa och munviga medlemmar i and
ra vänsterorganisationer. Till detta kom svåirigheten att "värva" folk till
FAM när man hade vissa svårigheter att förklara de svåra idéerna.
Det andra problemet med att värva folk till FAM om man var ensam på en ort,
var FAM:s litenhet. FAM kunde inte "serva" de enskilda medlemmarna med små
skrifter mtd agitatoriskt innehåll i alla upptänkliga frågor som större
partier kan. FAM hade inte ens en fastställd grundcirkel. Detta med matrial
för grundc:rkel var naturligtvis inget problem för em person som känner
till allt ' änstermaterial och som bor i en stad med halvdussinet vänsterbokhandlar. Däremot var det ett nära nog oöverstigligt hinder för en ensam
sympatisör, som försolcte få ihop några vänner till en cirkel, och får höra
från förbundsledningen att det bara är att "plocka lite olika skrifter
från olika organisationer".
Efter denna exkurs om problemen för ensamma FAM:are, tillbaka till de spe
ciella idéerna.
Pga FAM:s bildande utifrån speciella idéer kom FAM:s politik att inrikta
sig på att huvudsakligen propagera dessa idéer . FAM:s politik blev att föra
ut de stora perspektiven, föra ut dom som idéer för människor att omfatta.
Den praktiska, ingripande, konkreta dagspolitiken lämnades i stort sett
därhän - bl a beroende på medlemmärnas sociala förankring: Ungdommar, ny
ligen utkommna från studiemiljön, utan familj, gott om pengar osv. Först
efter några år började avsaknaden av en konkret praktisk politik i förhål
lande till alla frågor och problem som restes i samhället göta sig påmind.
Vad kunde FAM erbjuda folk för praktisk politik mot t ex nedläggningar
av företag, i miljökampen osv - förutom att sälja tidningar? Hur skulle
FAMts medlemmar ingfipa i kampen - förutom att sälja pamfletter och agitera
föt världsrevolutionen?
Under FAM:s sista år påbörjades diskussioner kriilg detta ptoblemkomplex,
man började erkänna det som ett problem. Men någon lösning kom man dock
inte fram till - föutom uppdelningen på olika tendenser och upplösningen
£"T "ärbundet
FAM OCH VÄNSTERN
Frågan om FAM: s förhållande till vänstern är både frågan om det "externa"
förhållandet FAM-övriga vänsterorganisationer, och de interna motsättningar
och problem inom FAM som orsakades av frågeställningar som "Hur ska vi
ställa oss till vänstern?"
I avsnittet "Den vikande basen" ska vi tä upp frågan om vänsterns klass
sammansättning, och dess betydelse för FAM. Här ska vi dock börja med att
diskutera olika difinitioner av"vänstern".
Vi kan åtminstone finna tre olika definitioner av begreppet vänster:
Det kan betyda vänsterförbundet ooh -partierna, VPK, SKP, APK, KAF, FK,
FAM, MLK, KPLMr och några mindre grupper.
Det kan betyda de människor ooh organisationer som vill en förändring av
detta samhälle till något nytt och därför kritiserar ooh motarbetar det.
Denna definition skulle förutom vänsterförbunden inbegripa solidaritetsorganisationer, miljögrupper, kvinnoorganisationer, osv, dvs ungefär de
grupper som ryms i de olika "vänsterkataloger som getts ut - plus alla de
oorganiserade människor som står för samma åsikter som dessa organisationer.
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Det kan bet-da en bestämt avgränsad politisk grupp som enbart erkänner sig
själv som "vänster" och därmed alla andra som "höger" el dyl.
Enligt den bredare definitionen kan en och samma organisation vid ett till
fälle vara "vänster" och vid ett annat "icke-vänster" beroende på om denna
organisation strävar efter förändring och kritik av det bestående samhället.
Så kan man se hur VPK i mitten rch slutet av 60-talet av vänstern (de aktivt
systemkritrska) uppfattades som en det ao det etablerade samhället. Detta
till den grad att VPK:s ungdomsförbund helt bröt med partiet.
Idag är de: dock annorlunda. VPK är nu den stora samlingspunkten för alla
inom vänstarn* alla samhällskritiska och alla som strävar efter en radikal
förändring. Även de partier som envisas med att finnas till vid sidan om
VPK tvingas att hela tiden "förhålla" sig till VPK, och ta den största hän
syn till VPK:s göranden och låtanden.
För att gå vidare: Det talas ofta om att vänstern har förändrats. Den sägs
av en del ha gått bakåt, av andra blivit mer realistisk. Men vad skulle de
"typiska \änsteraktivisterna" av år 1968 sagt om vänstern av idag? Skulle
de överhuvud erkänt den som vänster’?
Vi kan huT som helst konstatera att det inte är samma vänster i början av
70-talet ;iom i slutet, som FAM har haft att "förhålla sig trall". Och för
FAM, vars orsak för bildande var skiljaktligheter i "de stora perspektiven"
i förhållande till den övriga vänstern (hur man än definierar den) har
förändringen inom. vänstern lett till problem...
Vad har då skett med de människor och organisationer som vi med lite god
vilja kan kalla samhällskritiska och för radikal förändring, dvs vänstern?
Kortfattat kan vi säga, att sextitalsvänsterns anspråk på att vilja för
ändra hela världen - vilket för vänstern då tycktes ligga inom nära räck
håll - har förbytts i en förhoppning om mindre, mer konkreta och näraliggnde förändringar. Eller som en reprrsentant för vänstern, Lasse Ténnander
så symptomatiskt skriver i "Lisas dröm":
Min dröm är ganska enkel
öch utan några stora ord
utan några fagra löften
om evig fred på vå > jord /.../

Min dröm är en trea på Söder
och äntligen en dagisplats
och den handlar om gröna ängar
om dej och mej och om en sommarnatt

Men för vi in begreppet revolutionär så kanske det här med vänstern klarnar
lite. Revolutionär förändring - dvs plötslig, häftig omvälvning
r vänst
ern idag, enligt någon av de tidigare definitionerna, revolutionär? Är den
ett uttryck, för en revolutionär strömmning inom några skikt i samhället?
Den var uppenbarligen det i slutet av 60-talet. Men vilka grupper är idag
revolutionära i Sverige? Ja, det ska väl vara punkarna det. Vilka var
revolutionära i början av 60-talet? Vänstern? Vilken vänster? Modsen då?
Vänstern var tydligen revolutionär i slutet av 60-talet genom att den an
knöt till en revolutionär strömmning inom vidsa samhällskikt. Men då kan
det bli problem för FAM som försöker vara revolutionärt, utan att ha an
knytning till något revolutionärt skikt...
FAM:arnas var på vitboksenkäten var mycket delade vad gäller FAM:s för
hållande till vänstern. Ungefär lika många tyckte att FAM hade haft för
mycket kontakter med vänstern, som de som ansåg att kontakterna var för få.
Exempel:
"Vi distanserade oss onödigt mycket och ofta. Vi skulle inlett sam
arbete i flera konkreta frågor, oftare mer organiserat. Det skulle
inte minst vi vunnit på."
"(Vi sämarbetade)Alltför intimt. Eftersom den övriga 'vänstern' inte
förtjänar att kallas"väns t e r ’."
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Vi kan sammanställa de olika inställningarna till vänstern inom FAM. Först
de kritiska:
1. De som under olika perioder drev frågan om inriktning på arbetarklassen,
var kritiska till att FAM skulle engagera sig i vänstern, uttytt "mellanskiktsvänstern". Vänstern fanns inte på arbetsplatserna och arbetarna var
inte intresserade av vänstern.
2. Den politiska tendens som senare gick till MAG, hävdade att vänstern var
"kapitalets vänster" och alltså ingen vänster i egentlig mening. Den enda v
vänster som Eanns var MAG och med viss tvekan FAM.
3. De som ur ier olika perioder betonade vikten av teoretisk inriktning och
studier och ansåg att allt arbete i kommitéer och demonstrationer stal tid
från arbete ned att utveckla den egna politiken.
4. De som ar såg att FAM:s idéer var så radikalt annorlunda så att FAM inte
hade någon i nlédning att samrarbeta med vänstern, det skulle bara leda till
politisk föivirring och sammanblandning.
5. De som ansåg att FAM:s ideer i sig måste innebära ett annat sätt att ar
beta politinkt. De kritiserade FAM:s uppbyggnad och arbetssätt för att våra
alltför lilt vänsterns (vänsterpartierna).
De tendenser inom FAM som var mer positiva till vänstern:
l 1. De som ansåg att FAM uppträdde sekteristiskt med att envisas med att gå
i egna demonstrationer på l:a maj. De ansåg det viktigare att få till stånd
ett samarbete med vänstern i konkreta kampfrågor än att profilera sig i
principiella ståndpunkter.
2. De som ansåg att FAM:s kritik av "frihetligheten" var för ingående och
för "leninistisk", ville ha ett samarbete speciellt med SAC.
Säkert kan vi komma på fler varianter av positiva och negativa inställningar
till vänstetn inom FAM. Men gemensamt är att det som diskutefats, förhållan
det till Vänstern, bara varit konsekvenser av mer grundläggände politiska
oenigheter. Vi finner här t ex igen avsaknaden av en gemensam strategi;
FAM:s roll i Skapandet av en revolutionär organisation. En följd aV att stra
tegin för FAM är oklar, leder ju till att man blir osäket om vilka grupper
av människor åan ska vända sig till. Det finns alltså ingen gemensam stra
tegi, utifrån vilken man kunde avgöra FAM:s förhållande till vänsterh*
Fam som en del av vänstern
En annan kritik mot FAM var att FAM var en del av vänstern och att detta
skulle man komma ifrån. Vänstern uppfattas då som den auktoritära, byråkra
tiska, manschauvinistiska vänstern (vilket = "leninism" inom FAM)
Är det traditionella sättet att organisera vänsterförbund och partier borger
ligt och manschauvinistiskt. I så fall ät också FAM borgerligt och kvinnofientligt.
Ingenting tydet dock på att t ex syndikalisterna eller anarkistgrupperna
skulle ha lyckats så värst mycket bättre i att dra med kvinnot i det orga
niserade arbetet. Orsakerna till mansdominansen inom vänstern och FAM lig
ger nog betydligt djupare än i organisationsformen (vilket inte innebär att
denna är av ringa betydelse för: organisationens funktion för att lyfta fram
svagare kamrater).
Inte heller kan man skylla organisationsformen inom vänstern på dess domi
nans av till borgerligheten uppknutna människor (mellanskikten). För arbeterrörelsens permanenta organisationer har inte precis heller karaktäri
serats äv någon radikalt annorlunda organisationsform än vänstern.

VARPO R P R A r . -R V I HÄR OM K L A S S K A M P : MEN HEMMA OM O R G A S M S V Å R IG H E TE R ?
Synen på a b' FAM ena gången betecknas, som en del av. den auktoritära, byrokratiska oo3 m p schauvinistiska vänsterna men en annan gång räknas in i det
antiauktoriväru eller "anarikistiska ” lägret har nog i bägge fallen sitt
berättigande o
"
Skillnaderna ge ä e m o t exempelvis SKP eller KFMLr ligger dels i en annorlunda
politisk teori» Rent praktiskt utformar dock de olika vänsterförbunden sin
politik på ett :ämligen likartat sätt» Organisationsarbetet ställer till lik
nande problem i 10m alla förbunden,, Dels ligger dock även en skillnad i hur
m a n angår' dofci 'r ir inre organisationsproblemen,,
För en o r g a n i c bion som KPMLr finns i princip inga inre problems I vilket
fall så kan dt 1 aldrig erkännap officiellt# Det bara är så att allt det som.
den högre insttisen har beslutat ska utföras» I enlighet med den demokratis—
ka centralismei 3 heliga princip# De reella problemen som organisationen kan
ha kläs iställ f t i politiska termer såsom ”individualistisk avvikelse” eller
"liberalism” #
Ett annat sätt att lösa interna problem är som att inom VPK besluta om köns—
kvotering. Vis erligen är det en schysst pryl. för partiets ansikte utåltc Men
man har ju kna jpast berört den egentliga problematiken#.,
Medahs det hos dom "auktoritära" vänsterorganisationerna brukar klagas på
för"lite auktccitet så är förhållandet den raka motsatsen inom den "antiauktoritära ..vi astern, fast problemen i princip är desamma# Här finns en med
vetenhet oni ai t' en massa saker inte riktigt funkar som dom borde göra* Inom
FAM har tex a!lting från det att arbetssätten inte är tillräckligt demokra
tiska,. för de4 att organisationen är för mansdominerad till hela organisa
tionens existensberättigande ständigt diskuterats och ifrågasatts# Svårig
heten har doc. varit att upptäcka vari problematiken egentligen ligger.#
Vänsterörganitationerna har alltid försökt att på olika sätt bekämpa kapi
talismen* Däremot är man tämligen obekymrad över att man låter patriarkatet
gå i a r v # .
Rent konkret si gäller nämligen för praktiskt taget alla vänstergrupper att
de har -.dom k ä m e t e c k e n och värdesätter dom egenskaper som normalt tillskrivs
mansrollen i vi.r uppfostran;
Målmedvetenhet, självsäkerhet, rationellt och logiskt tänkande - vilket bl a
ska uttryckas i en plattform som inte bär några spår av tveksamheter eller
frågetecken - r prestationsfixering — organisationen måste ständigt expandera,
konkurrera — och slutligen så finns det om inte officiellt, så en stark in
officiell hierarkio
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Problematiken ligger snarare i klyvningen mellan privatlivet och politiken#.
Vänstern har konsekvent undvikit att utgå ifrån sig själv# Istället för atit börja med frågan varför jag vill börja jobba politiskt och hur jag drabbas,
av kapitalismen,, så utgår man först ifrån en abstrakt nivå*
man undersö
ker först, kapitslismen för att sedan komma fram till att arbetarklassen är
det revolutionära subjektet# Problematiken blir då hur vi ska medvetandegöra
arbetarklassen# Politik ska göras åt någon annan# Politik är inte något som
m a n har en direkt personlig relation till# Ifall man inte skaffar sig den ge
nom att exempelvis proletarisera sig.

Det vanligåste är även att näiii' snarare är i stånd att prestera något ut
ifrån en rationell insikt. ‘ Mön. blir ju från minsta ålder uppfostrade till
att senare i sr.tt yrkesliv ta över jobb efter vilkas mening och betydelse
man inte bör fråga efter. Däremot så kan man i konkurrensen, med andra kolle
gor snarare finna en viss tillfredsställelseo
Dom flesta kvinnor, och även en hel del män har helt enkelt jävligt svårt
att hävda sig . dom här organisationerna. Dom har under sin uppväxt inte ut
vecklat dom mekanismer som krävs för att vara en god partimedlem. Delningen
mellan privatlivet och politiken, som även överskiften syftar på,
är täm
ligen likartad den borgerliga familjens uppdelning mellan hushåll och ar
betsliv. I bådi fallen tillfredsställer man sina intellektuella behov med
mä n och hemmet/kvinnan får kompensera den emotionella biten. Eller så kan
även jobbet alternativt organisationsarbetet, innebära den totala förträng
ningen av alla personliga problem.
Dom försök s o e har gjorts för att konkret bekämpa dom patriarkaliska struk
turerna som kapitalismen alstrar kan vi främst hitta inom kvinno och mans
(homo och hett ra) rörelsens Vad (hetero) mansrörelsen och till viss deL även
homo och kvinnorörelsen består av är smågrupper på mellan fem till tio pei*— soner.L dessa ska männen/kvinnorna i första hand få ett självförtroende för
att över huvun taget kunna fungera mänskligt och politiskt på ett vettigt,
sätt. Skillnaderna gentemot en g^rcippterapi ar den att dom personliga p r o b 
lemen inte blir interpreterade mot bakgrund av den individuella levnadshiotorien. Utan i förhållande till samhället och den politiska situationen s o m
mans respektive kvinnorollen innebär.
Gruppen har heller ingen ledare eftersom det hela bygger på allas aktiva
deltagande; vad gäller erfarenheter och kritiska synpunkter. Det. finns heller
inte några direkta krav på att man måste v ä x a f, expandera, agera. utåt. Utan
det hänger snarare samman med den medvetandeutveckling »om gruppen genomgår.
Kv i n n a och homo rörelsen är till skillnad från mansrörelsen även utåtriktad;
på ett helt annat sätt. Dessa förstnämda är grupper som direkt förtrycks i
det här samhället,, t ex: genom lagar och förordningar.
Det,var först ett bra tag efter vänsteruppsvinget 1968 som mans och k v i n n o 
rörelsen kon igång. I mycket är dessa en direkt protest mot ml-gruppernaa
totala klyvning mellan utåtriktad politik och "inåtriktad" medvetandeutveck
ling och problemställningar. Var finns hör' något utrymme för en dialektisk
relation mellan ''varat,1' och ”medvetandet"?

••»och ibland så undrar jag Lisa,
om jag utan ditt känslomässiga stöd,
över. huvud taget.
skulle klara av det politiska arbetet.
Revolutionära hälsningar,
din Anders;

DEL III
Cl
FURHALL/ADET FÖRBUNDET - SA’TYLLET.
Inleder c
Detta avsnitt ska t? upp en mer övergripande syn på förbundets utveckling.
I det tidifa^e avsnittet har det redogjorts for de praktiskt-oroanisatoriska el ; • nersonlipt-politiska orsakerna till förbundets misslyckande.
I detta avs i itt ska vi försöka oöra en ir,er allmän politisk värdering av
förbundets 'erksanhet. Vi ska se vilka saker i samhället som ledde till
förbundets toplösning, försöka göra en värdering av politiska ställnings
taganden hr: förbundet som lett till upplösningen.
För att gc ;■ en allmän-nolitisk värdering av F A ’:s verksamhet måste vi
ha några f ta utgångspunkter. En värderino måste oöras utifrån redovisade
värderinne
Så skulle t ex en moderat och en VPKrara göra ganska olika
politiska ■' rderinqar av FA-':s arbete.
Problemet detta fall är, att om vi oör värderinaen utifrån FA:f:s ooli-,
tiska nlat : ‘orm kan vi inte komma fram till att FAA har haft något grund
läggande t i 1 i sin politiska orund. A' andra sidan kan vi inte göra värde
ringen uti ; mån någon allmän "vänster-nlattform", för då skulle vi snart
kunna siå fast FAM :s misslyckande som ett resultat av dess "vänstersekteristiska" •tåndpunkter.
Jag har v<*' t att oöra värderingen utifrån nåoot som jag kallat "det grund
läggande
FAA:s ideer", och som unoerfär skulle kunna sammanfattas:
- odogmat.: k marxism
- för en socialism där arbetarna har makten
•- vilket innebär ett avvisande av alla stater som kallat eller kallar
sig so 'Aal i sti ska
- for arbe .arkiassens egen kamp och organisering för att uppnå arbetarmakt
vilket avvisar den ieninistiska substitucionen (partiet ersätter klassen)
och oc<Su avvisar inomfacklic kamp.
- för den proletära internationalismen
- vilket avvisar stödet -av den egna nationen i nationella konflikter.
- för en total revolution, dvs att socialismen innebär människans frigö
relse fr in klassamhällenas förtryckande familje-'och samhällsroller.
- Antiparlamentarism
Jag tror au. nan kan dela in de "orsaker till F A h s misslyckande" som är
att hänföra till det allmänpolitiska fältet i tre grupper:
- Det har varit fel på FAA:s politiska ideer
- Det har varit riktiga idéer, men omgivningen har inte varit mogen för
ideerna (‘ Det år inte act vinna gehör för revolutionära ideer i en icke
revolutionär situation")
- Ideerna har varit riktiga, men vårt sätt att föra ut dom (vår politik)
har varit felaktig.
Den sista gruppen av orsaker har också, beröringar med de inomorganisato
riska orsaker till förbundets misslyckande, som taoits upp i det tidigare
avsnittet.
I fortsättningen ska jao ta upp G områden inom vilka vi kan finna orsaker
till att F/V; misslyckades att lösa de upogifter man tog på sig vid bildandet.
De områdena är:
- Den saknade strategin
- Högervridningen hos förbundets bas
- Efter i starten
- Bristen på. praktisk politik
- De politiska grundvalarna/plattformen
- Förhållandet till arbetarklassen

DEM S A X ADE STRATEGIEN
I FA-i. ; plattform talas dst en hel del om såväl hur samhället ska ta sig
ut eft :r revolutionen samt hur denna ska gå till. Likaså tals det mycket
om "den revolutionära organisationen". Det talas dock mindre om hur denna
revolutionsr j organisation ska bli till. Det nest marklina är att varken
i nlattforrv i eller i något annat oficiellt drkument från FA?- talas det
en vaoFörbui Jet Arbetarmakt har for uppgift act fylla i förhållandet till
skapandet a! "den revolutionära orarmisationeo11 eller till en framtida
revolution. Det enda som finns dokumenterat av strategi för FAH är nåaot
som kallas förbundets uppgifter", och som publicerades i anslutning till
den första : pplanan av plattformen:
"I förburn ets politiska plattform konstateras, att fxr att socialismen
skall ku na genomföras behovs en stark revolutionär organisation. Ef
tersom e sådan inte finns i Sverige, och inoen av de nuvarande "vänsterorga lisationerna" har klart för sin vad socialismen innebär och hur
den uppn s - och därioenom är inne på fel vägar i sina omanisationsoch part'byggen har Förbundet Arbetarnakt tanit till sin upooift att
bidraga .ill skapandet av en konsekvent revolutionär oroanisation.
Förbunöc:s huvuduppgifter i dan är två:
1. att 1 ramhålla vad socialismen innebär - arbetarmakt och inte parti
makt - (ch cien med detta sammanhängande synen oå de nuvarande s k so
cialist ska staterna, synen på övernånoen till socialismen och den
revolir: onära organisationens uppgifter härvid.
2. att ramhål la den för upprättandet av socialismen nödvändiga
självständiga arbetarkampen, såväl idag i form av organisering utanför
de till den boroerlira statsapparaten uppknutna fackföreningarna, som
i den rivolutienära situationen utanför den revolutionära organisati
onen stående arbetarråd.
För att fHra ut dessa och andra frågor måste förbundet till sitt för
fogande ha materiella resurser i form av nress och förlagsverksamhet,
liksom personella resurser att sprida denna tryckta propaganda. Ef
tersom den muntliga propagandan dock är den viktigaste, måste en av
förbundets uppgifter vara att skola revolutionära propaganda's ter.
For att båda dessa uppgifter ska kunna lösad 'odras att förbundets
kader, då främst av arbetare, snabbt utökas. Detta är också nödvänJiot
for att effarenheterna från alla delar av arbetarkampen ständigt skall
kunna tillföras förbundet."
På tredje kongressen, ? % " 1575, lade man till en tredje att-sats:
"att framhålla socialismen som inte enbart ekonomisk frigörelse utan
en väg till total frigörelse o? livets alla områden, en frigörelse från
kvinnoförtryck, alienation, könsroller, sexuellt förtryck, doger osv."
Som framgår av dessa uppgifter, skulle förbundet endast fungera propagan
distiskt, det skulle föra ut vissa ideer. Det sades dock inoenstans någon
ting om hur dessa odeer skulle föras ut(- mer än att det skulle vara
skriftligt och muntligt) eller till vilka man riktade sin med dessa ideer.
Viktogast doek3 ingenstans sägs det något om varför FAM skulle propagera
dessa ideer. Vad skulle: propagerandet leda till nade man tänkt sio? På

vilket sätt hade nropaganderandet ettsamband mod skapandet av den revolu
tionära organisationen?
Denna avsaknad av en officiell strategi för förbundet har dock inte inne
burit att det inte har funnits nånon strategi för förbundet.Från början
var nog de som bildade FAK ganska överens om varför de gjorde det, och
vartåt hela projektet syftade, öen avsaknaden av en oficiel 1 strategi ledde
dock till att de skillnader i personliga strategier som dock fanns, för
djupades. i:ya medlemmar son kommit till har fått bilda sig "egna" strate
gier för sin och för förbundets verksamhet.

Utifrån denna sin privata strategi har sedan medlemmarna tagit ställ
ning till de praktiskt-pqlitiska - och även övergripande-politiska problem som förbundet mött. I den mån flera personer haft liknande
"privata strategier" - eller olika "privata strategier" som lett till
samma taktiska ställningstaganden - så har man enats i olika tendenser
och fraktioner om samma praktiska beslut. På kongresser har sedan denstarkaste tendensen. vunnit, el ler så har det kompromissats ihop ett .
beslut soc inte stämt överens med någon strategi.
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En del fÖi iök :att;,nä^ra,are;precisera eh strategi för FAM. ha?r<dock gjor
ts under l 1 en men med^ dålig framgång. Så skedde tcexipför plattformskonferenscr under våren 1975, då en revidering av plattformen.,och
Vförbundet< uppgifter" skulle diskuteras. Diskuterades gjordes det
nog, men r :tsättningarna sopades undan med hänvisning till-tidsskäl.
Enda res t atet vad gäller strategin och "uppgifterna" var det ovan
nämnda til] ägget på V:e, kongresséfii
j. :
Överhuvud i<•get har strategidiskusfeionerna kommit av sig antingen pga
atte-de soi haft "privata strategier" har trott att alla andra i förj j^hnndet ha
samma stnategiska syir, eller så har man velat åndvika
■f iSplittrin:; och därför skjutit strategidiskussionerna på framtiden.
‘
•
•
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iF ö kan nä-mas att "i de diskuséioper som fördes med Förbundet Kommu
nist höste > 1973 omedelbart efter förbundsbildandet och omedelbart
före FK:s örsta kongress, så påpekade FK:s representanter just denna
brist på s/rategi i. vå,r, plattform.. FAM:s representant var tvungen att
ge FKrarna medhåll.' ;-.W
-r'
;
•
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Jag ska tia och försöks konkretisera det:
strategin"
genom att exemplifiera.,, ^
'
" ^1. ä
)PiM:
P:,;rv .
Hur ansåg FAM att den''revölutipnÄJ?a organisationen” DRO ska komma till
-.- .ståpdg I FAMts plattform"sägs’’’Denna förtrupp söker I'heltfriatui’ligt att organisera sig..."
''Den'revolutionära organisationens medlemmar utgörs fr a av arbeter■militanter som skolats i sin klass'kamp mot borgarklassen."
Så mycket mer. finns det inte i plattformen om hur DRO skapas, och inte
heller i några andra oficiélla dokument från FAM.
En uppfattning som fanns bland medlemmarna Var att DRO uppstår i ett skärpt läge i klasskampen, med utbredda strejkrörelser, ockupationer
och annan arbetarkamp. Organiseringen sker genom sammanslagningen av
självständiga organiseringar på arbetsplatserna, vänstergrupper eller
delar därav m fl. En kommunistisk org nisation som FAM skulle då bidra
till uppbygget igentfM att propagera DRO;s nödvändighet, förbereda det
genom skapandet av oberoende arbetsplatskommittéer och saniordningen av
dessa, samt bidraga med enskilda medlemmar och deras perspektiv den dan
bildandet av DRO skulle vara aktuellt. När en revolutionär organisation
bildats skulle den kommunistiska organisationen troligen upplösas. (Ob
servera skillnaden mellan begreppén revolutionär organisation - defini
erad enligt plattformen - ooh kommunistisk organisation - t ex FAM).
En annan.uppfattning inom FAM var att DRO skapas utifrån ett FAM som
växer, och som vid ett visst medlemsantal eller "inflytande i klasskam
pen" blir till en revolutionär organisation. Detta är alltså en liknan
de uppfattning som de leninistiska "förbund" som bildar "parti" vid en
viss tidpunkt. (KFMLblir SKP, KFMLr blir KPMLr)
En tredje uppfattning har varit att FAM (nästan) var en revolutionär
organisation, och därmed skulle ha de uppgifter som enligt plattformen
det stod att DRO skulle ha.

Utifrån dessa olika, och andra un^attninnar om förhållandet FAM-DRO, fanns
det natörlint noo månna olika upofattningar om vad FAM skulle ha för upooifter.

Men inte nog med dessa olikheter. För även om några inom FAM till äventyrs
hade samma uppfattning om hur DRO skulle skapas (strategi för skapande av
DRO) så innebar detta inte nödvändigtvis att de hade samma uppfatthingar
om FAM:s uppgifter, att de var överens om strategin för FAM. Nej, för även
om man är överens om den förstnämda strategin för skapandet av DRO, så kan
man anse att uppgiften för FAM var någon av följande t ex:
- studera kapitalismens läge internationellt för att kunna lägga fram en
mer noggrann strategi
- ge sig ut på arbetsplatserna och bygga arbetsplatskommitteer och, samordna
dessa '
- föra ut de revolutionära idéerna som FAM står för till främst:
a) arbetarklassen
b) de mest medvetna arbetarna
c) arbetaravantgardet
d) Vänstern r
‘^ e) de som vill lyssna
f) de i.itelektuella
gj de arbetande människorna
.h) folket !
^
i) ungdommen
j) de mest förtryckta
k) kvinnorna
- bekämpa den övriga vänsterns felaktiga ideer
- försöka samarbeta med den övriga vänstern
- skita i vänstern och bygga den egna organisationen stark
- göra så mycket som möjligt av ovanstående och mer till.
Med alla dessa alternativ vill vi bara illustrera hur pass oklart det har
varit kring vad FAM skulle göra, och varför vi skulle göra det vi gjorde.
Vi kan val redan Här våga oss på slutsatsen att de som ger sig på att
starta ett kommunistiskt projekt i stil med FAM, eller något annat poli
tiskt projekt överhuvud, bör ha de olika strategiska perspektiven klara
för sig. Vad det strategiska perspektivet ska innehålla, vill vi inte
ännu ta upp här...
"HÖGERVRIDNINGEN" HOS FÖRBUNDETS BAS.
Förbundets tillblivelse hade sin grund i radikaliseringen av mellanskikten,
fr a de studerande, kring 1968. Denna radikalisering förde inte bara med
sig att man blev kommunist. Det var snarare ett uppror mot allt etablerat:
föräldrar, skola, stat, pafctier, fackföreningar; som ledde till en socia
listisk medvetenhet. Men vartefter som åren gått, så har 68:as radikala
mellanskiktsgeneration "vuxit till sig" numerärt, men också medvetande
mässigt. Barnen av 1968 har blivit "stora och förståndiga", de har"lugnat
ner sig" och upphört med de revolutionära aktionerna. 10 år efter -68
talar de fd upprorsmakarna om att "åstadkomma resultat nu" och fördömmer
sina tidigare aktioner och ideer som "ljusblå idealism".
Denna förändring hos mellanskikt har naturligtvis en materiell qrund.
Det är inte bara;det att människor mellan att de är 20 och 30 år blir
äldre och förståndigare. De blir också klara med sin utbildning och skaf
far jobb, de bildad familj, skaffar lägenheter eller villor. De orkar
inte heller längre sitta uppe hela natten och diskutera politik.
Om denna förändring har skett med vänsterns bas, mellanskikten, vad har
då skett med vänstern? Jo, den har i stort sett nått samma väa. KFML-SKP,
RMF-KAF och FK har blivit betydligt mer "realistiska" och reformistiska,
och i motsvarande grad mindre "frasradikala". Det en gång så föraktade
VPK har befolkats av människor som brutit med "smågruppsvänstern" och
velat jobba med "konkreta saker"". Det är i stort sett bära KPMLr som be
hållit sin radikalism vad gäller arbetsplatspolitiken - i frågor som

synen p<i rami tjen, auktorlteter och Stal ing Sovjet som föreqångsland är
de lika eafc vlonära som för tio år sedan. kPMLris radikalitet vad gäl ler
inställ itrigei till facket kan kanske skrivas på det faktum att de är den
enda av de " t'a" vänstergrupperna som lyckats nå en m o j o r t a l a v a f before
i organ i>ati > *en.
Förbundet Ar i tarmakt har också varit dominerat av denna mellanskiktsvänster, och våverkats av'dess av-radikal iserinn. Vi har dock inte "höger
vridit" Vår ti ?!i tik, som de oss närmast Vinnande nrupperna ojort.
Detta f©nönje> att vi envisats med våra extrema (sett utifrån den övriga
vänstern) st dpunkter, beror till en det på att oroanisationen har va
rit så pass
ten, att alla medlemmar gång på oång har tvinnats att
förklara och örsvara hela politiken. FAM var ingen organisation som man
var med i fö • att den »hade ett så bra arbete", utan för att mar* symoatiserad» med le d o !itiska idéerna. Dessutom var själva bildandet av FAM
knutet ■till ;-itiken av de övergripande politiska ståndpunkterna, den
ideologiska iillningen hos de då existerande vänstergrupperna. Därför
var en höger * *idn inq av FAM:s politik en omöjlighet, utan att FAM skulle
mista S i t t e ; stensberättinande.
Det har o c k s ; hävdats, att fcfrbundets olika, politiska- stådpunkter är så
pass simmanh) igande och beroende av varandra, att det är omöjliot att
rucka p H en, itan att resten faller. Synen på den totala revolutionen
medför <?n vis ; S/V» på socialismen, som medför en kritik av de "reellt
existerande socialistiska staterna", som medför en kritik av de nationel
la bsfrielserorelserna - eller tvärtom.
Vad hände då r.ed FAH när de radikala mellanskikten "förborgerligadés"?
Det främsta problemet var inte de mellanskit som fanns inom FAM - även
om en del avhopp förekom. I stort sett "hängde" alla de som varit med
och bildat FAH, med till slutet. Problemet var istället de söm FAM vän
de sig till. rots alla resolutioner om "proletariserinq" så var köparna
av tidningen Arbetarmakt att finna hos främst den oorganiserade vänstern,
dvs radikaliserade mellanskikt. De som FAM lycades "rekrytera" till grund
cirklar var mestadels amma människor. Men i och med denna nrupps avt radikalisering, miste FAM följaktliqen sin bas för sin verksamhet. Färre
och färre inom "vänstern" var intresserade av den slaos diskussion som
fördes * tidningen Arbetarmakt.
De som tidigare läst "arbetarmakt” och FAM:s pamfletter, efterfrågade nu
en konkret politik som de kunde qå ut allmänt i sina bostadsområden och
på sina arbetsplatser med. Och den hade inte FAM att erbjuda, utan den
f .isr i återfann de tidigare FAM-sympatisörerna hos de förändrade FK och
KAF, hos VPK eller Syndikal isterna.
Värt att notera när vi talar om problemen med den vikande radi kaliteten
hoss mellanskikten, är att denna politiska utveckling gäller just denna
del av mellanskikten, vänstern. Arbetarna har fortsatt med att strejka
vilt under hela 70-talet. Inget“förborgerligande" inom denna sociala
grupp alltså.
En slutsats av detta med "den vikabde basen för FAM skulle kunna bli:
FAM lyckades inte förändra sin politik tull en realistisk, vardagsnära
politik.
En annan slutsats skulle kunna vara: FAM lyckades inte tillräckligt för
ändra sin mellanskiktsbas till en proletär bas för sin verksamhet.

EFTER I STARTEN
När vi nu ända är inne på vansteruppsvinqei: 1968, kan vi ta upp ytterlinare en orsak till FAM:s svårigheter att expandera.
De flestvänsterorganisationerna bildades i Sverige krinq 1970: MLK;
FK; KFMLr-KPMLr; RMF-KAF» KFML hade bildats 1967. VRK var den enda orcianisationen med anor och traditioner således. När så FAM bildades 1973
var vi följaktligen tre år efter de flesta andra orqanisatiorterha i
orqani sa ti onsupobygneti
Detta irnebar att de andra orqanisationernä med Vilka FAM kom att konkur
rera, rsdan hade kunnat skaffa si q bokhandlar, veckotidninqar, förlag
rn.m., redan innan FAM fanns. Och trots att det ska vara politiken som
ska vara avqörabde för vilken organisation man ska sluta s i 1så tas
ofta art.alet bokhandlar, t i d n i m e n s utseende, stora demonstrationer osv
söm gradmätare pä p o l i tikens "riktighet". "Om dom är så små, så måste
det vara nåt fel på deras politik,"
Den sterata missen med att FAM bildades först 1973 var det att vi "missade
det r e v .)!uti onära uppsvinoet bland mellanskikten. 1973 hade redan proces
sen med avradikal iseringen av mellanskikten börjat. Den revolutionära flod
vågen var på väg ut i oceanen igen, och FAM försökte tappert kämpa emot
strömmen. FAM följde dock aldrin med ut till havs, utan strandade när
våqen drog sig tillbaka. Få se vad som händer vid nästa flodvåq...
BRIST Ef; PA "PRAKTISK POLITIK"
I flera av enkätsvaren till vitboken, påtalas ett missnöje med, eller
framhålls som en orsak till förbundets misslyckande, bristen på praktiskt
politiskt, ingripande arbete - öl ler som en del föredrar att kalla det,
bristen på politik.
Detta har förståss en hel del att göra med vad som vi tidigare sagt om
avsaknaden av strategi för förbundet. Den enda strategi FAM har haft, har
varit att föra ut fö- bundets "huvuduppgifter". Men hur detta skulle neras
var en öppen fråqa.
Om man tar del av enkätsvaren är det uppenbart att öé flösta som varit
organiserade i FAM anser att förbundets politik borde varit mer än att
föra ut vissa politiska ståndpunkter och synpunkter explicit, uttalade.
Det har efterlyst sätt att föra ut politiken implicit, föra ut den i
samband med politiskt arbete som inte direkt innebär att "föra ut platt
formen". Många har t ex efterlyst förbundets stöd i arbetsplatsarbetet,
i olika typer av frontarbete m.m.
Det man har saknat, tycks ha varit en förbunds-politik som ingriper i de
människors vardag, som omger FAM-aktivi sterna. Man har velat, oenom för
bundet, anknyta till kampen på arbetsplatser och i bostadsområden, i mil
jöfrågor och i solidaritetsarbete.
Men FAM har nästan inte alls som organisation lyckats utveckla något så
dant ingripande arbete. Däremot har enskilda kamrater funnit olika sätt
att förena FAM:s programatiska ståndpunkter med sitt egna konkreta
polotiska arbete på t ex arbetsplatser. Förklaringen till varför FAM som
organisation inte utvecklade någon ingripande politik varierar:
- FAM b -' inte velat utveckla något sådant arbete, varit för sekteristiskt
sysslat för mycket med att intaga "korrekta ståndpunkter", sysslat för
mycket med teori, m.m.
- FAM har haft en alltför okl-^r - l -ttform, oklara politiska ståndpunkter,
haft en alltför dålig eller i noen teori bakom sina ståndpunkter.
- FAM har varit alltför avskill-; från arbetarklassen.
- FAM har varit för litet.
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Orsakerna kan man ha olika meninnar om, men det faktum att det krävs en
för att "vi na folk" visat vår kritik av trotskismen på.
FAM har, utan att få nåqra som hest svar eller bemötanden, kritiserat
såväl trotskisternas syn på "arbetarstaten" som deras facklina noli ti k
"sönder och samman" (Rådsmakt nr 5 respektive nr 9-10 & 11). Men KAF har
inte svarat därför att de inte känt sin "hotade" - och de har inte heller
varit "hotade". Endast en praktisk politik skulle kunna "hota" KAF på
dessa och andra områden. Om FAM t ex påstår sin ha en bättre politik på
arbetspla.serna än KAF:s inomfacklina, så måste också FAM kunna visa det
i den pra) tiska politiken. FAM måste t ex oå Volvo i Gcteborn kunna
"mobilisera" fler arbetare
än vad KAI :s "fackliaa opposition" lyckas samla i facket.
praktisk politik

DE P0LIT1: KA GRUNDVALARNA - PLATTFORMEN
I inledningen till detta kapitel too vi upp något av svårinheterna krinq
att söka nrsakerna till FAMts misslyckande i de politiska ståndpunkter som
förbundet förfäktade (resp. inte förfäktade). Man kan naturlintvis hävda
att om FA!1 haft en facklici oolitik som nått ut på att erövra så månqa
fackliqa noster som möjligt, så hade vi haft lättare att vinna människor
för polit skt arbete på arbetsplatserna. Detta är säkert riktiqt - men
likaväl ä' det inqen som har ansett att vi skulle driva en sådan linje.
Vi får istället försöka utnå ifrån den kritik mot plattformen och de
politiska ställninnstapanden i övrint som har konrit fram under åren,
när vi letar efter orsaker till FAM;s m isslyckande bland de politiska
grundvalarna. Kritiken rör si o främst inom sex områden, som vi ska ta
upp ett efter ett:
- arbetsrlatspolitiken
- statsbyråkratiteorin/synen n? de nationella befriplserörelserna
- k r i t i k e n av kapitalismen
- kritiken av leninismen
- strateoin
- frontpolitiken
Arbetsplatspol i ti ken
Kritiken har här främst riktat sin mot skrivninqarna i plattformen.
Kritikerna har ansett att den facklina noli ti ken varit alltför lite
utvecklad där. Det mesta har v*l "utvecklats" i och med artiklarna i
Rådsmakt nr 9-10 & 11. Avsaknaden av en konkret arbetsolatsnclitik i
skriftlin form (för att inte tala om förverklinad i praktiken) har dock
qenom åren ställt till en hel del huvudbry för förbundets sympatisörer.
I konkurrens med de som velat qöra facket till en "kamporganisation", med
alla deras konkreta handlinnsmodeller för hur man ska besätta klubbstyrel
seposter med "militanter", har FAM:arna erbjudits resonemann om "medve
tandehö jande och strukturella krav". Och i den konkurrensen har FAM
ubbenbart stått siq ganska slätt.
Statsbyråkratin och de nationella befrielserörelserna.
Ingen del av FAM:s politik har blivit så kritiserad, ifrånasatt och rått
så stor tveksamhet krinn, som idén om att de sk socialistiska staterna
skulle representera ett historiskt nytt produktionssätt, "et statsbyrå
krati ska. Månqa medlemmar har sant att de inte kunnat försvara teorin om
statsbyråkratin därför att de inte haft ti 11 räcki ine kunskaoer, att de
inte förstått teorin, eller att de tvivlat nå den.
En orsak till detta tvivel var säkert det att FAM var den enda oroanisation
i världen förutom International Socialists i USA (motsv. svenska FK) som
förfäktade teorier om kollektiv byråkratism, som statsbyråkratin också
kallas.
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FAM.s försök att författa en skrift om statsbyråkratin misslyckades,
bl a därför att författarna ständigt blev upptanna av mer brådskande
organisatoriska eller politiska qöromål. De gånger FAM:s medemmar
skulle studera och diskutera ämnet, bl a för att råda bot på osäker
heten i frågan, misslyckades också, därför att S t r e s s e t för studier
i ämnet bland FAM:arna var för litet.
Den frärista "konkurrensen" till teorin om statsbyråkratin kom från de
teorier om "statskapitalism" som förfäktades av andra vänsterkommunis
tiska o; upperingar. Debatterna med dessa, främst i samband med de "iekeleninistiska konferenserna" har i stort sett slutat "oavajort" pga att
bägqe s d o r saknat tillräckliga empiriska fakta för att underbygga sina
resonemang. Detta har lett till att ett avgörande uteblitt, vilket i
sin tur förstärkt osäkerheten visavi statsbyråkratiteorin bland FAM:s
medlemn.\r.
Samman red teorin om statsbyråkratin hör synen på de nationella befri
el serör' rlserna. FAM:s "kritiska stöd till dessa har utgjort ett pro
blem. D wls för de som varit aktiva i FNL-rÖrelsen och för vilka det
failin'; sin naturligt att också stödja regimerna i d£,nva.stater o ^ r v r
bae $17 'ii?p£S81tätetmåv ^ffiåt§ér8fiTse^nHs^m!HtaPa.
hafa^fiö !etJ^a^f’t'.'dftf'j5r,oBliåm'fÖ),;:^de^sdMi‘t^éKeri'a?t $et n m m ä r aå 1Siffra
med att FAM hävdar revolutionär defatim (arbetar för den"enna" bofqafklasser ; förlust) i krig mellan kapitalistiska stater, men stöder
kriq i 'tredje världen"»
Det är således mer utifrån uppfattningar om vad men tyeker om de natio
nella tefrielserörelserna, som FAM:s teori om dem har försvarats eller
kritiserats. Det borde istället naturligtvis varit tvärtom, utifrån en
teoretisk debatt ock ställningstagande, skulle man taoit ställning till
befrielserörelserna...
Kritiken av kapitalismen.
Utan att trampa nåoon fd medlem på tårna tror vi att vi kan säga att inqen
i FAM haft kunskaper i marxismens politiska ekonomi såvärst mycket utöver
"grundcirkelnivå". Det är utifrån dessa kunskaper som FAM:s syn på kapi
talismen har formats. FAM:s kapitalismuppfattning har också varit mycket
lik den övriga organiserade vänsterns.
I och med den sk kapital logiska s! 1ans framväxt, kom flera personer i
och kring FAM att tvivla på FAM:s uppfattningar om kapitalismen, och där
med om FAM.s ställningstaganden
'V! ti ska frånor verkligen var
så välgrundade-. De som förespråkade de statskapital i sti ska teorierna
var dock bättre insatta i marxismen, och detta gav också nrund för tviv
let på statsbyråkratiteorin.
Trots att ingen kunnat påvisa felaktigheter i FAM:s ställningstaganden
i olika frågor utifrån att FAM skulle haft bristande insikter i politisk
ekonomi, har det vid flera olika tillfälle;! krävts att FAM:s medlemmar
skulle sätta in sig bättre i marxismen. Kraven på mer teoretiska studier
i FAM, och sedan bristen på uppfyllandet av dessa krav, har lett till
ayhopp“rfrån-'FAM?ti|)db.l!]a“MHrXistisk' ÅrbgtSgrup^ff^StötkHölWV
'^ n!’,T'T*,r'
v.J
}
En ffefpstaTThfnd 'sdm h Ö g ^ ä g l é t t de^söm’inte varit så intresserade2^y f«>
att fördjupa sig i ekonomisk teori och i studier av kapitalismens läöe,
har varit: På vad sätt skulle olika hypotetiska resultat av sådana studier
förändra FAM:s aktuella politik? De flesta skulle non svarat: Så gott som
ingenting...
Ett annat problem som har sammanhang med kritiken av kapitalismen och
teoretisk skolning är den ojämna nivån på kunskaper bland FAM:s medlemmar.
Medan en del kamrater med väl inhämtade nrundcirkelkunskaper kunnat
självständigt qöra politiska analyser t ex i diskussioner med arbetskam
rater, har andra visserligen läst grundcirkeln, men inte fått kunskaper
och färdigheter nog för att göra självständiga analyser. När då FAM
\
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inte har Jiaft möjlighet att förse sina medlemmar med nya politiska ana
lyser i veckotidningar, har det varit unp till varje medlem att själv
förstå och förklara det politiska skeendet. Och med bristande kunskaper
har detta, inte varit lätt.
Kritiken av leninismen.
FAM definierade sio från början som "icke-leninistiskt", dvs man var
marxister cch revolutionärer men inte leninister - nåoontinq som di ti 11 s
inte funnits i Sverioe. Vad denna "icke-leninism" ’
* - skulle framgå
av plattformen och politiken i övriot. Det påbörjades dessutom en direkt
kritik av "leninismen" i Rådsmakt nr 2. Denna artikel riktade främst,
kritiken mot Lenins bristande teoretiska insikter, intressant i och för
sig, men inte tillräckligt som en kritik av "leninismen". En fortsättning
var planerad, men blev aldrio av.
Efter att ha läst kritiken i Rådsmakt ne 1 av "frihetlinheten" var det
klart hur FAM skilde sin från anarkismen och syndi kal ismen, men många
blev inte kloka på hur FAM enentlinen skilde sio från leninisterna. Och
så har det fortsatt. Månoa har trott att FAM:s huvudsak!i oa kritik har
riktat sig mot leninisternas "auktoritära partimodell" och blivit grymt
besvikna när de upptäckt att FAM ":noerat nästan lika dant som KAF och
FK, och inte heller förespråkat någon radikalt annorlunda organisations
form.
Det har förvisso funnits och ni vits ut en hel del kritik av "leninismen"
genom åren: Kritik av parlamentarismen, av den fack lina politiken, av
nationalismen, av synen på socialismen, av synen på avantoardets roll
och uppgifter m.m. Er bri.jt har dock varit att denna kritik aldrio sam
manfattats, och t ex oett ut i ett behändigt litet häfi .
Avsaknaden av strategi...
...har vi tagit upp i ett särskilt avsnitt tidigare.
Frontpolitiken
har varit en av dé mer diskuterade frånorna inom FAM, främst poa dess
betydelse för FAM:s, visserligen begränsade, men ändå utåtriktade politik.
I och med att FAM avvisade den leninistiska uppfattningen att socialis
tiskt medvetande kunde "tillföras" arbetarklassen, utan i stället såg
medvetandeutvecklingen som en process, hade FAM också i praktiken ställt
siq positivt till att arbeta i organisationsformer som befrämjade denna
process. Sådana organisationer brukar kallas "frontoroanisationer" till
skillnad från den kommunistiska organisationen, fronten sysselsättersig
med en eller ett begränsat antal frågor, medan den kommunistiska organi
sationen försöker upprätthålla ett kommunistiskt helhetsperspektiv. 0et
kan.således ock-å firnan fronter som har en neoativ påverkan på medvetan
deprocessen.
Vilka typer av fronter skulle FAM arbeta i? Hur skulle man arbeta? Det
skulle i och för sig ha varit praktiskt om det hade fattats ett entydigt
beslut, med en gång för alla bestämda, konkreta, riktlinjer som qällde
i alla situationer. Men så blev det inte, och det var väl inte möjligt
med den uppfattning som man hade.
Istället publicerades nämlioen en artikel i Rådsmakt nr 3, en artikel som
byggde nå ett tal som hål Its nå de offentliaa möten om avtalsrörelsen som
FAM arrangerade hösten 1973. I artikeln framhålls det att man måste avgö
ra från fall till fall hur man ska ställa s ig till olika krav och aktio
ner, och därmed till arbete i fronter. I artikeln framhålls att man måste
ta ställning till, och värdera kravens/aktionens effekt på såväl m e d 
vetandeprocessen som på de strukturells (b! & materiella) fördelar som
eventuellt kan vinnas genom kampen. Om effekeen på medvetandet är positivt
men kravet strukturellt sett leder till försämrinnar, eller vice versa,
så måste en särskild sammanvägninq och bedömnin^ av de sammanlagda lång
siktiga effekterna göras i varje särskilt fall.
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Denna "från fall till fäll-inställnino" förhindrade således ett entydiot
stall ningstaoande till alla typer av fronter, och resulterade därför i
åtskilliga debatter om för- och nackdelarna med att arbeta i de fonter
som för tillfället var aktuell a* Nar sedan en tendens uppstod, som hävda
de att allt frontarbete var av ondo, ledde detta så småningom till
två utbrytninqar. Dels en, som ton själva förekomsten av denna neqativa
inställning till fronter i FAM till intäkt för att majoriteten av FAM
ockbå stod för denna linje, och lämnade därför FAM. Seaare lämnade också
de .som hade denna negativa inställnino till frontarbete också förbundet.
Det står dock qanska klart, att det faktum att FAM inte kunde presentera
ett oenerellt och enkelt ställ ninnstaoande till fronter, försvårade
för intreserade att få klart för si o hur FAM såo t ex just nå den frontornanisation som de själva arbetade i.
FAM och arbetarklassen.
Utifrån marxistisk synvinkel är det självklart att en kommunistisk orqanisation tar sin utgånnspunkt i, och som mål för sin verksamhet har,
arbetarklassen. Så har det också varit för FAM. Den bristande framoånoen
härvid, och debatten inom FAM om hur man skulle komma tillrätta med
detta har vi redan berört.
Den bristande förankringen hos arbetarklassen har ända från FAM:s start
ande lett till olika oppositioner, som hävdat nödvändinheten av en star
kare inriktning på arbetarklassen. Det har oäll såväl förslao om proletarisering av medlemmar och sympatisörer, som krav oå en mer proletär in
riktning på propagandan och arbetet i övriot.
Vad som dock inte alltid varit klart, är att den bristande förankringen
i arbetarklassen har varit av två olika slao: relativ och absolut.
- För att vara en"arbetarorqanisation" eller "del av arbetarrörelsen"
så har inslaget av arbetare inte varit markant, endast c:a hälften
har haft "proletära" yrken eller familjebakgrund. Dessutom har de
flesta arbetarna i FAM haft relativt nod utbildnino, ex studentexamen.
- Pga FAM:s litenhet har det absoluta inflytandet i klassen varit så
gott som inget, endast någon enstaka FAM:are har haft erfarenheter
från någon strejk t ex.
Det är väl inte en alltför oäven hynotes att anta, att om FAM hade
bestått av en större procent arbetare så hade kontinuiteten i arbetet
varit bättre. Man kan vidare anta att om FAM hade dominerats av arbetare
så hade detta också påverkat t ex arbetsformer och sociala kontakter
så att fler arbetare kunnat rekryteras till organisationen, och att den
på så sätt skulle få e t större absolut förankrino i klassen.
Nu är detta resonemang inte på nånot sätt någon nyhet for F£'M:are, utan
detta har varit en allmänt erkänd sannino. Problemet har som sagt varit,
hur man skulle få denna större förankring i arbetarklassen.

Dl
VAD HAR FAM LYCKATS MED?
Hi ti 11s har vi taoit upp en massa faktorer som bidragit till FAM:s miss
lyckande. Med misslyckande menar vi c!å att FAM oått under som organisati
on, och att det inte läore ornaniserat utförs arbete i enlinhet med FAM:s
huvuduppgifter. Men har inte FAM:s existens inneburit nånontino nositivt, till och med sådana positiva efekter som finns kvar efter att FAM
nu är upplöst?
Jo, det menar vi är fallet!
FAM har för 100-tals, ja kanske 1000-tals människor lyckats snrida ett
tvivel oå att leninismen är den enda möjliqa kommunistiska riktninoen.
Vi har också hos månqa som oberoende av FAM haft liknande idéer som vi,
lyckats stärka dem i tron på att de är dom själva som har ratt och att
det är lenini sterna som har fel, nenom att de inte länore varit ensamma
om sina idéer.
FAM har qenom grundcirklar, möten och det politiska arbetet lyckats
aktivera månqa människor, som nu arbetar i olika frontorqanisationer
och fortfarande agiterar för FAM:s idéer.

FAM har qenom skrifter och tidninoar fört fram den vänsterkommunistiska
idetraditionen vilken aldrig tidigare varit representerad i Sverige.
Detta kan vara till n-tta nästa qåno det blir möjliot att oroanisera en
vänsterkommunistisk tendens, att det finns , så att man inte helt behöver
börja från ingenting. FAM har också betytt en del för att intressera de
lar av den friheti iqa rörelsen i Noroe fcr de vänsterkomministiska idéer
na. Vi hoppas också att denna vitbok ska kunna föra FAM:s misstao vidare,
så att de inte ska behöva upprepas av en framtida kommunistisk oroanisering.
Förutom inom den frihetlina rörelsen i Noroe, har också FAM:s idéer fått
spridninq inom bl a vänstersocialdemokratiska kretsar. Ett exempel på
detta är beorenpet "rådssocialism". Före maj 1972 var det inte använt
i Sveriqe. Rådssocialisterna bildades så, och Tidningen Avbetarmakt oberoende rådssocialistisk startades, och snart var "rådssocialism" ett
begrepp. En avhandlinq om rådssocialism skrevs (Kaj Håkansson: Socialism
som självstyre) oberoende av de rådssocialistiska grupperna eller FAM.
Begreppet började förekomma på Aftonbladets kultursida och i socialdemo
kratisk idédebatt.
Sett på detta sätt, så må Förbundet Arbetarmakt ha misslyckats
ur flera aspekter, men lyckats i desto fler.
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för att analysera, diskutera och anamma/
och vill ena vänstern, går man med i FK.
- dvs plötslig, häftig omvälvning. Är vänst"mobilisera" fler arbetere kring en utomfacklig arbetsplatskommitté
med om FAM:s ställningstaganden i olika politiska frågor...
Vad denna "icke-leninism" innebar skulle framgå

