
 
DE NAIVA VÄLJER VåLD SOM REVOLUTIONÄR METOD! 
 
Realisterna väljer det aktiva och revolutionära ickevåldet. 
Det finns en mängd moraliska argument för att inte använda  
våld. Men dessa etiskt vackra principer tilltalar sällan  
människor utanför grupperna av redan övertygade. "En vacker  
tanke" säger någon, kallar dig för idealist och naiv, ger dig  
en klapp pa axeln och skyndar vidare i redan väl upptrampade  
"revolutionära" stigar. 
 
Skitsnack!, säger jag. I denna artikel skall jag sammanfatta de  
strategiska skälen för ickevåld så som jag förstår dem idag.  
Jag tror nämligen att de strategiska skälen är starka nog. De  
moraliska skälen är för mig viktiga men jag skall bara kort  
beröra dem i denna artikel. 
 
Kritiken i denna artikel mot vissa rörelser är inget personligt  
angrepp på nagon utan teoretisk berättigad. Kritik av  metoder  
och teori är en nödvändig del av rörelsers fortsatta utveckling  
och möjliggör samarbete. 
 
KOMMUNISTER OCH ANARKISTER 
 
De är mycket förståligt att marxistleninisterna under 1900- 
talet valt en militär kamp mot det borgerliga samhället. För  
deras teori bygger ju på att man skapar paradiset/kommunismen  
genom partiets och statens envälde och terror mot  
"kontrarevolutionärerna".  
 
Men med Stalins abnorma statsvälde  
borde marxismens statsteori vara dödförklarad. I varje fall så  
har folkresningarna under 1989 i östeuropa och Kina, och  
reformerna i Sovjet begravt denna marxistiska statsfetiscism. 
 
Marxister får omvärdera det mesta i dessa tider. Även de  
militärt revolutionära teorierna inom socialismen skjuts i sank  
av den argentiska f d gerillaledaren Amanda Peraltas nyliga  
avhandling vid Göteborgs universitet. Hennes bok "...med andra  
medel" återkommer jag till. 
 
Men hur kommer det sig att folk som kallar sig anarkister kan  
förespråka en kamp med våld och delvis redan nu tillämpa den?  
Våldskampen överenstämmer inte med avståndstagandet från   
staten, maktanalysen eller antimilitarismen. Jag tänker på  
anarkister jag mött pa kurser eller möten och en del av de  
bostadsoccupationer som varit i Stockholm (1) och Västtyskland  
(2). Liksom en del demonstrationer i Västtyskland och  
nedbränningar av bensinstationer ägda av det multinationella  
bolaget Shell i Holland, Danmark och Sverige. 
 

                         
(1) t ex occupationen i Stockholm juni 1990. 
(2) t ex de stora occupationen vid Hafenstrasse i Hamburg som jag besökt. 



Med halvmesyrer av våld försöker man försvara sina occuperade  
hus mot polisens överlägsna våldsapparat. Bakom barrikaderna  
beväpnar sig en svarthuvad ungdomsarmé med tegelstenar,  
slangbellor för blykulor, järnrör och annat smågodis.  
Självklart kan dessa metoder inte stoppa polisen, ända väljer  
de denna kampform. Däremot är metoderna en direkt livsfara för  
enskilda poliser. Osökt undrar man om de försöker vara ett  
ungdomsförbund till terroristerna?  
 
Dessa anarkister har rätt i vreden, frustrationen och  
kampviljan. De autonoma har till skillnad från många andra inom  
freds-, miljö-, arbetar- och solidaritetsrörelsen förstått  
behovet av radikal kamp här och nu, de har insett att kriget  
för länge sedan har börjat, men de har helt missförstått vilka  
medel som krävs. 
 
KONSERVATIVT ICKE-VÅLD OCH REVOLUTIONÄRT ICKEVÅLD 
Det finns ett konservativt icke-våld som godkänner passivitet  
inför orättvisor och propagerar för laglydnad. En åskadning där  
det enbart handlar om att själv inte använda våld. 
 
Det finns ett revolutionärt ickevåld som bekämpar all form av  
förtryck genom ickesamarbete med förtryckande strukturer. En  
åskadning där det handlar om att bekämpa våld med dess motsatta  
medel, värderingar och beteenden - med ickevåld. 
 
Gandhi som var den mest övertygade om att det alltid fanns  
ickvåldsliga lösningar sa ändock att det är bättre att bekämpa  
en orättvisa med våld än att förfalla till passivitet och  
lydnad p g a feghet. Gandhi var revolutionär. 
 
STRATEGISKA PERSPEKTIV 
 
En ickevåldslig lösning kan inte överges så fort man hamnar i  
en situation där våld synes ge "bättre resultat". Skall vi  
verkligen försöka förändra samhället kan vi varken utgå från  
ett avlägset utopiskt paradis eller en närsynt personlig  
frustration, som legitimation för vart handlande. 
 
Vi måste se saker på lång och kort sikt och på både  
samhällsnivå och individnivå. Vi behöver en strategi. Ur den  
kan vi sedan dra slutsatser om vad vi bör göra nu. 
 
Vi behöver inga nya stenbelagda doktriner som sedan skall  
följas slaviskt men vi behöver riktlinjer som vi tillämpar med  
förnuft och finkänslighet i nya situationer. 
 
Med hjälp av Sharp och Peralta kommer jag att hävda att mål och  
medel maste stämma överens i en revolutionär teori och att  
våldskampen hör ihop med en positiv statsideologi och att den  
politiska teorin och praktiken ofrånkomligen militariseras och  
förvrängs av en militär kampform.  
 



I denna akrtikel tar jag upp Sharps teorier och i en kommande artikel Peraltas avhandling om 
gerillarörelser. 
 
STRATEGINS MÅL 
 
Om vi är någorlunda eniga i  att målsättningen är att i  
Sverige skapa ett samhälle befriat fran statsvälde, militärmakt  
och kapitalägande och istället införa federationer av kollektiv  
som styrs med direkt-demokratiska principer på det politiska  
saväl som det ekonomiska området - då leder det till vissa  
strategiska slutsatser om hur kampen måste föras. 
Detta samhälles tre grundpelare; staten, militären och  
kapitalägandet, måste avskaffas i EN gemensam kamp.  
 
Kommunisternas misslyckande beror just på försöket att avskaffa  
en genom att förstärka de två andra. Socialdemokratins  
misslyckande å andra sidan är ett försök att reformera alla tre  
stegvis utan att rubba deras grundläggande struktur. 
 
Om vart mål även är ett samhälle genomsyrat av yttrande-,  
tryck-, organisationsfrihet, icke-diskriminering p g a kön,  
ras, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ett i övrigt  
humanistiskt beteende så framträder de strategiska riktlinjerna  
ännu tydligare för kampen, den frihetliga socialistiska  
revolutionen.  
Målets utseede har en direkt inverkan på valet av medel. 
 
VARFÖR INTE VÅLD? 
 
Om ickevåld skall kunna vara politiskt intressant måste det  
kunna aktivt möta våld i gruppkonflikter på ett sådant sätt att  
våld och förtryck minskas. För, om våld alltid besegrar de som  
tillämpar ickevåld, är varje folk som ansluter sig till  
principen, dömda till Slaveri. 
 
Men det medvetna fysiska våld mot människor som i organiserad  
form kallas militarism har varit ett medel för revolution som  
inte ifrågasatts. Våldets till synes starka förmåga att ge makt  
har allt för länge förblindat människor. Man har varit blind  
för alternativens möjligheter och för vilka konsekvenser som  
följer av en organiserad våldskamp. 
 
Det är när man anser våldet som moraliskt rätt i form av  
"försvar eller för ett gott syfte" som man öppnar dörren för  
militarism. Då blir den ångestladdade självförsvarsreaktionen i  
en krissituation - en regel och en strategi.  
 
Jag kan ha förståelse för de som efter åratal med förtryck,  
orättvisor och fattigdom blir desperata och väljer våldet som  
ett försvar. Det är naturligt och t o m förståligt därför att  
"våld föder våld" men ändå inte rätt. Problemet är bara att  
erfarenheten visar att efter ett tag utvecklas en  maktstrategi  
där försvar utbyts mot attack och nödvärn mot förtryck. I takt  
med att våldet utövas brutaliseras utövaren och fler och fler  



moraliska spärrar upphör. 
 
"JU MER VÅLD DESTO MER MAKT"? 
 
Är det ändå inte så att ju grövre metoder och ju mer styrka man  
använder, desto mäktigare blir man? 
Absolut inte. Det skulle förutsätta att människors beteende  
enbart formades och styrdes av våld eller hot om våld. Men det  
finns  även andra känslomässiga och materiella behov och  
krafter som avgör hur vi människor agerar. Ju längre våldet  
härskar desto mer kommer dessa krafter att växa men  
tillfredsställs dessa behov kan kanske strukturen/förtrycket  
vara stabilt. 
 
Jag anser att det är kunskapen om detta som gör att reformer  
kan pressas fram under diktaturer och att rent av  
parlamentarism kan införas av diktaturens ledning efter en tid  
som i Chile. Tyvärr är det nog också kunskapen om detta som  
format "den svenska modellen" med ett doldt förtryck genom en  
"absorberande stat"(3). Kanske är just den Pappa-Stat den  
mäktigaste som ger presenter och understöd till revolutionärer.  
Är det därför svenska "revolutionärer" är så lydiga? 
Om stater tillämpar denna kunskap i ett försök att "bevara  
makten" skulle väll vi kunna tillämpa den för att rasera  
"makten över andra" och för att försvara allas lika frihet?! 
 
MAKT OCH SAMARBETE 
 
Alltsa maktutövning bygger på samarbete.  Oavsett om den är  
"demokratisk, diktatorisk, rättvis eller orättvis". I små som i  
stora grupper liksom nationer. Ibland är samarbetet frivilligt,  
ibland påtvingat. För vissa är det nödvändiga samarbetet som  
"makthavarna" kräver ett aktivt beteende, för andra räcker det  
med ett passivt samarbete. 
 
Hitler, Busch, Gorbatjov eller Ingvar/Jan Carlsson skulle vara  
lika maktlösa som du eller jag om inte folket lydde deras  
direktiv. Vissa folkgrupper är, som vi sett, viktigare än  
andra, t ex polis och militär, eftersom de kan tvinga andra  
till samarbete. Därför är också disciplinen hårdare och makten  
mer koncentrerad till vissa personer inom dessa grupper.  
Lydnaden är A och O. 
 
Men utan politiker, tjänstemän, fabriksarbetare, bönder,  
brevbärare, lastbilschaufförer, lokförare, sekreterare,  
elektriker o s v skulle makthavarna aldrig kunna utöva någon  
som helst makt. Detta faktum gäller naturligtvis även inom  
begränsade områden där folk kräver inflytande. 
 
Det har vi tydligt sett genom den grad av demokrati de stora  
folkrörelserna tillkämpat sig i Sverige. Strejkrätt,  
organisationsrätt (fackföreningsrätt speciellt),  
                         
(3) Se T.Mathisen, Den dolda disciplineringen. 



religonsfrihet, rätten till vapenfri tjänst, rösträtt och  
yttrande- och tryckfriheten. Grundläggande rättigheter som idag  
basuneras ut i form av en grundlag har förr varit straffbara.  
Olydiga folkmassor har trots fängesestraff, böter,  
förvisningar, stympningar m m  tvingat till sig dessa  
ftergifter av makthavare.  
  
Men då som nu använder makthavarna olika undanglidningar för  
att ändå behålla så mycket som möjligt av makten(8). Det måste  
vi lära oss att genomskåda. T ex MBL där den enda egentliga  
inskränkningen av direktörernas makt är att de måste diskutera  
sitt enväldiga beslut med facket. 
 
Men kunskapen om samarbetet som maktens huvudsakliga kraft  
leder oss fram till att det främst är verkställarna av besluten  
och folket som vi måste påverka, i stället för makthavarna. 
 
Det talar i så fall verkligen mot användandet av våld som ett  
progressivt förändringsmedel. Verkställarna är ju i alla  
situationer delar av folket. Hundra, tusen eller någon miljon  
människor beroende på vilken område det är man försöker  
påverka. 
 
Använder man våld till att "ta över makten" kan man i bästa  
fall få till strukturella förändringar som är av godo för  
folket. Risken är däremot stor, vilket historien har många  
tragiska exempel på, att makthavarna korrumperas av makten.  
Antingen av maktens "härlighet" eller av försvaret av sin  
maktposition från andras erövrande.  
 
De nya makthavarnas försvar blir då alltid med våld riktat mot  
möjliga angripare inom det egna folket (vilket oftast drabbar  
hela folket(9)) och mot tänkbara angripare utomlands.  
Maktpositionen är ju grunden för deras "rättrogna politik" och  
det blir då oerhört lätt en frestelse att använda stora delar  
av sina resurser till att förhindra en "kontrarevolution". Ju  
hårdare våldsmotstånd makthavarna möter och ju mer de vill  
bevara sin makt - desto mer våld är de då också beredda att  
använda... 
 
Men om man inte vill bilda en ny regering utan avskaffa alla  
regeringar då, säger någon anarkist. 
 
Ingen anarkist skall inbilla sig att man kan avskaffa staten  
med halvmesyrer av våld eller ens politiska mord. Möjligen kan  
barrikaderna (som för övrigt utdömdes av Marx och Engels som  
revolutionär möjlighet p g a statens militära makt redan på  
1800-talet) och stenkastningen leda till begränsade framgångar.  
De autonoma kan få, och har redan fått flera gånger, stanna ett  
par år i sina occuperade hus. Det är i och för sig viktiga  
framsteg.                         

                         
(8) Se J.Thoft, Danmark, skriver om statens mot-taktik. 
(9) "I försvaret av demokratin måste vi införa (permanent) undantagstillstånd som tyvärr inskränker alla demokratiska rättigheter" ! 



 
Men det viktiga är att inse att barrikadtaktiken bara är en del  
av en fysisk maktkamp och att statens polis och militär är  
totalt överlägsen dessa fjuttigheter. Dels har man tillgång  
till en enorm våldspotential vid behov och ifall det politiska  
läget tillåter. Vidare har man en överlägsen teknisk och  
materiell resursmöjlighet.  
 
T ex; under Altakampen i Norge mot vattenkraftutbyggnaden  
gjorde man en sitt-occupation med specialgjorda (dyra) kjedjor  
som inte kunde klippas av. Vidare satte man kjedjorna så nära  
kroppen att polisen inte skulle våga såga upp kjedjorna.  
Occupationen var även flera kilometer från närmaste eluttag.  
Riktigt listigt, eller hur? 
 
Problemet var bara att polisen som kom i flera tusen i ett  
militärt slagskepp hade en eldriven såg och en plexiglasskiva  
som de stoppade mellan kroppen och kjedjan. På några minuter  
var kjedjan avsågad... 
 
Nej du, vill en anarkist utmana staten med våld måste hon/han  
bli en soldat i en armé. Och slugheten, den militära styrkan  
och mördarlusten måste vara större i en armé som skall skunna  
besegra staten, än i statens egen stående militärmakt. Alltså  
tvingas anarkister som tror på våld/fysisk kamp in i samma  
helveteskarusell av våldsupptrappning som en kommunistisk armé  
alltid hamnar i. Den här gången bara med andra politiska mål (i  
början av kampen i alla fall). 
 
Jag tror att de autonoma ser detta själva. Därför frågar jag  
mig om de verkligen vill utmana statens makt i en revolutionär  
kamp. Kanske nöjer de sig med ett och annat occuperat hus. Men  
då är det nog mer effektivt att arbeta parlamentariskt och  
öppet erkänna sin pessimistiska reformism... 
 
Om man kan säga att våld som motståndsform enbart riktar sig  
mot maktpositionerna så gör ickevåld det inte alls! Man  
inriktar sig istället på att förändra underifrån genom att dra  
undan makt.  Folket (d v s även mig själv) är både medlet i  
kampen mot orättvis maktutövning och målet för förändringen. 
Genom massiva olydnads kampanjer tillsammans med konstruktivt  
uppbyggande av alternativ kan en kamp utan våld få till  
strukturella förändringar. Och våldet kan bara tvinga  
människors beteende till anpassning medans motstånd utan våld  
kan förändra människors uppfattningar.  
 
Makthavarna lämnar man i fred att leka sina lekar i ensamhet  
någon annanstans... 
 
MÅL OCH MEDEL 
 
Synen på makten är ett skäl till ickevåld, synen på sambandet  
mellan mål och medel, ett annat. 
 



En av M.Gandhi's stora bidrag var utvecklandet av teorin om att  
mål och medel nödvändigt hänger samman. Han menade att man inte  
kan nå ett samhälle av frihet, rättvisa, fred, jämlikhet genom  
att använda terror, tortyr, krig, ojämliket o s v. Man når i  
stället ett samhälle som präglas av terror, tortyr, krig,  
ojämlikhet o s v. 
 
Detta är inte någon enkel lag om orsak och verkan i kampens  
alla delar men gäller i varje fall på lång sikt och när kampen  
gäller hela samhället. 
  
Man bör fråga sig vilket samhälle vi hamnar i om vi accepterar  
användandet av våld som förändringsmetod och hur vi da skulle  
få slut på den onda cirkeln av våld-motvåld som redan är  
härskande i världen. Hur skulle det samhället se ut där  
feminister, socialister, liberaler, kommunister,  
miljöaktivister, "fredsaktivister", djurskyddare,  
abortmotståndare, anarkister, "rättrogna-socialister" e t c  
skulle utöva våld som motstånd mot makthavarna, förutom de  
facister, reaktionära m m som redan gör det? I takt med att  
motståndsgruppen skulle få ökad makt skulle det våld öka som  
riktas mot folk inom rörelsen. Av politiska motstandare liksom  
av folk inom rörelsen mot (potentiella) "förrädare" och  
konkurrenter (10). Har det inte redan blivit inbördeskrig innan  
man nått maktpositionerna så kommer det då man plötsligt skall  
styra landet tilsammans! 
 
Ett betydande politiskt problem är också att i dennna maktkamp  
är det främst organisationens/partiets fysiska/militära makt  
som avgör framgången. Vad har det då sedan att göra med vilken  
politik folket i landet vill ha? Det KAN som sagt vara så att  
"rätt" politik segrar men det finns ingen garanti för det och  
det finns ännu mindre garanti för att inte en ny maktelit  
girigt kommmer att ruva på sin makt och därmed svika folket -  
igen... Då blir det alltså ännu en gång dax att försöka göra  
revolution, frågan är då bara, med vilka medel?!(8)

 
KAN SOCIALISM VERKLIGEN SKAPAS GENOM KRIG ? 
 
I en tidsperiod då marxismen tvingas omvärdera det mesta så 
sker det även med marxismens revolutionära teori. "...med andra  
medel" är en doktorsavhandling från Göteborgs universitet där  
idéhistorikern Amanda Peralta tar sin utgångspunkt i den tyske  
militärteoretikern Carl von Clausewitz' (1780-1831) teorier.  
Clausewitz är den preussiske liberalen som hävdar att "kriget  
är politikens fortsättning med andra medel". Avhandlingen visar  
hur dennes grundtankar kommit att påverka en rad radikala  
politiska teoretiker, fran Engels och Marx över Lenin och Mao  
till Che Guevara och Régis Debray. Hennes doktrinhistoriska  
                         
(10) Redan idag verkar en grupp i Holland som ser som sin uppgift att "rena" rörelsen genom angrepp pa vissa grupper och främst 
personer som sagt för mycket under polisförhör efter aktioner. Enl tidskriften Brand 
(11) Jag menar även att det är till stor del illusionen om att maktpositionerna är nyckeln till makt och förändring som gör att historien 
kan visa så många ex på hur en elit, ett parti (bl a aristokratin, intelligentian, medelklassen) kan ta över folkets krav på rättvisa; för att 
senare svika dem när eliten korrumperas. 



genomgång visar i hur hög grad ett marxistiskt politiskt  
tänkande, på ett ofta ödesdigert sätt , kommit att präglas av  
militärstrategiska överväganden. 
 
Amanda Peralta, som har egna erfarenheter av den väpnade kampen  
mot den argentinska militärdiktaturen, ställer ytterst frågan  
om socialism kan uppnås genom krig. 
 
Boken är skriven i en ledig och lättförstålig stil med  
omfattande nothänvisningar till de delvis unika källor  
författarinnan använt sig av. 
 
Hon inleder sin avhandling med orden, "Den fredliga utopi som  
socialismens allmänna ideologi innebär har - precis som den  
tidiga liberalismens egna fredliga utopier - inte på nagot sätt  
förverkligats i socialismens politiska praktik". 
Peralta konstaterar att det skett en sammanfogning av en  
borgerlig föreställning om förhållandet mellan krig och politik  
i den marxistiska teorin och att det skett successiva  
förändringar i revolutionens marxistiska teori och praktik. 
 
MARX, ENGELS OCH LENIN 
 
Marx och Engels använder sig av krigsteoretikern Clauswitz som  
en neutral specialist, vilket var ett vanligt synsätt pa den  
tiden. Men det som för Clauswitz innebar statspolitiken  
och statskriget översattes till klasspolitiken och klasskriget  
hos Marx och Engels. Och Peralta slår fast; "Det okritiska  
infogandet av pusselbiten färgar i sin tur det nya pusslets  
helhetsbild: den ideologiska helhetssynen påverkas när det  
militära medlet blir en central komponent i klasspolitiken". 
          
Lenin tar ett jättekliv. Inspirerad av Clauswitz låter han  
partiet ersätta den clausewitzka staten. Hos Lenin blir inte  
klasskriget enbart nödvändigt, det blir också rättvist. Han  
hävdar vidare att "revolution är krig" och att världsfred  
endast kan skapas genom ett "internationellt revolutionärt  
krig" (d v s ett totalt världskrig). 
         
         LATINAMERIKA 
 
I Latinamerika under 1960-talet genomgår dessa militära teorier  
nya förändringar genom den kubanska revolutionen. Peralta visar  
tydligt att den revolutionära teori som stöder sig på den  
kubanska revolutionen, fokismen, tolkar revolutionen på ett  
starkt förenklat och därmed felaktigt sätt. 
 
Guevara och Debray var de som i huvudsak utvecklade fokismen.  
En teori som hävdar att en fokus (brännpunkt eller härd) av en  
handfull beväpnade revolutionärer på latinamerikas landsbygd  
räcker för att starta en revolution. Genom en gerillakamp  
skapar man de objektiva och subjektiva förutsättningar för en  
revolution som ännu fattas. Enligt fokismen "gör" man en  
revolution med revolutionär vilja genom "organiseringen,  



påbörjandet och utvecklingen av ett inbördeskrig". Kriget blir  
nu inte längre en "fortsättning" av politiken utan "den  
överordnade och avgörande politiska handlingen".  
Clauswitz tes översätts alltså igen men innebär nu att  
"klasskriget är klasspolitikens förverkligande". 
 
Fokismen var ett radikalt alternativ för marxistleninister i  
ett Latinamerika där de kommunistiska partierna av många unga  
sågs som passivt och reformistiskt. Lenins parti översattes  
till gerillafokusen och kampen fick en "politisk-militär"  
ledning, vilket var något helt nytt. Bade Lenin och Mao hävdade  
partiets absoluta makt över militären som enbart var ett  
instrument för partiet. Men i fokismen är den politiska och den  
militära kampen oskiljaktig och därmed också ledningen av  
kampen. Den "politisk-militära" principen följer av dessa  
marxisters syn pa gerillakriget som den viktigaste politiska  
aktiviteten i revolutionens tjänst. 
 
Geuvara, inspirerad av Lenin, ville provocera fram en invasion  
från USA genom en kontinental gerillakamp. Han uppmanade till  
att skapa "två, tre, flera Vietnam" i Latinamerika (12). 
Guevara som blev en hel generations revolutionshjälte ville  
alltså skapa ett världskrig. Själv slås jag av det absurda i  
att det som för vietnameserna var ett förhatat folkmord, för  
Guevara blev det medel för befrielsekamp han själv försökte  
frambrina!  
          
MILITARISERING 
 
Ytterst ser Peralta orsakerna till denna doktrinhistoriska  
utveckling i marxismens klara övertygelse att revolutionen  
kommer att ske, som samexisterar med det dunkla svaret på 
frågan; Hur? Därmed tvingas marxister ständigt att försöka  
tillämpa marxismen i olika historiska skeenden och i nya  
politiska och kulturella situationer.   
 
Hon hävdar i slutet av avhandlingen att medlet "sätter gränser  
för målet, determinerar och påverkar det. Inbördeskriget - det  
militära medlet för att uppnå socialismen - det politiska målet  
- sätter gränser, bestämmer och paverkar socialismen...Krigets  
aktivitet och organisationsformer skapar nya förhallanden, nya  
pragmatiska och instrumentaliska tanke- och handlingsmönster  
och en hierarkisk och auktoritär människosyn". 
 
Peralta låter två "veteraner" från den revolutionära kampen i  
Argentina avsluta avhandlingen med orden; 
 
"När man börjar tänka så, när man tar på sig en uniform och  
upptar fiendens rangordningar och organisationsmodeller, slutar  
detta med att man blir fienden...Fienden har besegrat dig för  
han har lyckats förvandla dig till honom". 
 
 
VEM ÄR EGENTLIGEN REVOLUTIONÄR? 



 
Vi behöver verkligen en utvecklad teori för den ickevåldsliga  
revolutionen men idag är ända det största problemet den stora  
bristen på revolutionär handling. 
 
Hur många kallar sig egentligen revolutionärer i detta land;  
autonoma, anarkister, trotskister, pacifister, syndikalister,  
 
kommunister ? Hur många ropar egentligen ut radikala, snabba  
förändringar "innan allt är försent"; inom miljörörelsen,  
fredsrörelsen, solidaritetsrörelsen mfl ? 
 
I Sverige finns en inflation av "revolutionärer" men en stor  
brist pa revolutionär handling. 
 
Revolutionär handling utan teori är visserligen dårskap men  
revolutionär teori utan revolutionär handling är förtryckets  
främsta stöttepelare! 
 
 
 
Stellan Vinthagen, juli 1990. 
 
 
 


