
 
För en motståndsrörelse i Europa! 
 
 
Inom solidaritetsrörelsen i Sverige är vi vana vid att föra vår kamp i form av ett stöd för 
motståndskampen eller statsbyggandsprocessen i Afrika. Vi samlar pengar och kläder, sprider 
information, lobbar för mer och bättre bistånd och så vidare. I denna artikel kommer jag att hävda att 
detta arbete till stor del är positivt men att vi felaktigt  har bortprioriterat motståndskampen här i 
västvärlden. Jag kommer att framföra argument för en befrielserörelse i Europa i solidaritet med de 
förtryckta och fattiga i Afrika. Jag menar att vi lever i ett globalt apartheidsystem som konserverar 
orättvisorna i världen, att Sverige är en integrerad del av förtrycket och att solidaritetsrörelsen behöver 
nya metoder och nya visioner i kampen för solidaritet. 
 
Inom vad vi kan kalla solidaritetsrörelsen genomförs en rad viktigt arbete. ”Alternativ handel” 
upprätthålls där solidariskt producerade varor från Afrika marknadsförs. Stödarbete görs (med gåvor av 
kläder, pengar, kunskap) för de projekt som redan pågår i Afrika. Social kontakt och politiska 
diskussioner skapas via resor, konferenser, möten med mera. Grupper sammanställer och sprider 
information som nyanserar och motverkar felaktiga uppfattningar om situationen i Afrika. Bojkott 
organiseras av vissa varor, företag eller länder som utövar förtryck i Afrika. Motstånd mot förtryck 
genomförs här och i Afrika. 
 
Metoderna är många och så är även de olika ideologiska uppfattningar som solidaritetsarbetare har. Men 
en sak är i stort sett gemensamt för solidaritetsarbetet i västvärlden, man håller sig innanför lagens 
råmärken. För de solidaritetsarbetare som är radikala eller rent av revolutionärer av något slag så är det 
självklart att man stödjer och uppmuntrar en radikal eller revolutionär motståndskamp i Afrika som 
ibland innebär att de afrikanska aktivisterna bryter mot sitt lands förtryckande lagar. Lika självklart anses 
det vara att vi här i Sverige och i resten av västvärlden skall hålla oss innanför lagens ramar i vår del av 
kampen. Någon hållbar förklaring till denna ”arbetsfördelning” av motstånds- eller solidaritetskampen 
har jag aldrig hört men arbetsfördelningen verkar vara etablerad. I Sverige samlar ”revolutionärer” in 
pengar och namn till namninsamlingar för att stödja, ofta ”reformistiska”, rörelser som försöker att 
förändra sitt lands politiska, ekonomiska eller sociala ordning. Det innebär att ett gemensamt drag i 
västvärldens solidaritetsarbete är protesten och biståndet. Man protesterar mot företagens profiterande på 
förtryck eller myndigheternas slapphänta lagar och bristande stöd till demokratiska och legitima grupper i 
Afrika. Det betyder att man framförallt ägnar sig åt att väjda till eller kritisera makthavare inom 
näringslivet eller staten för att förmå dem att ändra sig och lösa problemen åt människorna i Afrika.  
 
Utgångspunkten borde istället vara att Afrika och Europa hänger samman politiskt och ekonomiskt. Det 
vi gör eller inte gör i Europa påverkar Afrikas situation i högsta grad, eftersom vi lever i en globalt 
sammanvävd värld präglad av det kapitalistiska systemet och dess ”fria marknad”. Efter 1989 har den 
liberala världsordningen, politiskt och ekonomiskt, brett ut sig mer eller mindre fullständigt i världen. De 
strukturanpassningsprogram som Värdsbanken har tvingat på de afrikanska länderna har spelat stor roll i 
denna process mot liberaliseringen. Men även bristen på revolutionära visioner efter kommunismens 
kollaps och panafrikanismens misslyckanden har spelat roll. 
 
 
Sverige och Global apartheid 
 
Vi är vana att se Sverige som ett föregångsland i det internationella solidaritetsarbetet. Det är möjligt att 
det på många sätt har varit så men i så fall mest eftersom andra länder visat en så oerhört liten solidaritet 
med tredje världen. Idag är situationen hur som helst drastiskt annorlunda.  
 
Flyktingpolitiken har skärpts de senaste tio åren och numera tar Sverige bara emot 5 000 flyktingar per år. 
C H Hermansson har visat i sina böcker om imperialismen, att Sverige per person räknat har en av de 
allra största mängden transnationella bolag i hela världen. Vapenexportforskaren Henrik Westander har 
visat att Sverige exporterat vapen till över 30 olika krig i världen sedan 80-talet och att vi i absoluta tal 



tillhör världens tio största vapenexportörer. Vårt statliga bistånd har sjunkit till den av FN 
rekommenderade miniminivån. 
 
Sverige är helt enkelt en del av det globala apartheidsystem där vi människor inte ses som bröder och 
systrar utan som skilda ”etniska grupper eller nationaliteter”. Man menar, ofta även från tredje världen, 
att de skilda nationaliteterna också skall hållas åtskilda, ekonomiskt, socialt, politiskt och militärt. 
Svenskar kan resa över hela världen medan en person från Etiopien inte kan. De allra flesta flyktingar får 
leva i redan fattiga grannländer i tredje världen. Vapen exporteras från Nord till Syd och det är ett välkänt 
faktum att det samlade värdet av allt bistånd i världen till tredje världen är lägre än samma länders 
betalningar av sin skuldbörda till länderna i Nord. I det globala marknadssystem vi lever i, där den är fri 
som har kapital och den utan endast är fri att vara fattig, är det inte längre intressant att investera i 
afrikanska länder. Nord bränner och lagrar mat för att hålla marknadspriserna nere medan fattiga svälter. 
Trots alla fina ord om solidaritet blir den fattiga delen av världen allt fattigare och fortfarande dör 40 000 
barn varje dag av undernäringsproblem. Detta i en värld där det helt klart finns tillräckligt med mat och 
resurser att föda alla nu levande människor. I denna absurda ekvation fortsätter Sverige att spendera över 
30 miljarder per år till den svenska militären för att skydda oss mot ett hot som inte ens ÖB anser finns 
idag. 
 
Makten i Sverige och den globala utsugningen och isoleringen av tredje världen hänger alltså samman, 
ekonomiskt och militärt, oavsett vad en del svenska politiker säger i solidaritetens namn runt om i 
världen. Värre blir det i och med att Sverige numera är medlem av EU (och inom snar framtid Nato?). En 
radikal samhällsförändring måste ske trots att solidaritetsrörelsen i Nord har tappat både visionen och 
metoderna för hur det skall gå till. Vi måste helt enkelt söka nya vägar om vi inte enbart vill springa efter 
katastroferna och plåstra om såren. 
 
 
 
Fyra  metoder för samhällsförändring 
 
Som jag ser det finns det i huvudsak fyra  metoder för samhällsförändring. De handlar om bojkott eller 
vägran att stödja, konkurrens eller skapande av alternativ, dialog eller överenskommelser samt motstånd 
eller hindrande. Informationsspridande, som ju är en av solidaritetsrörelsens favoritmetoder, sker 
antagligen bäst i samband med de andra fyra metoderna. I varje fall är information utan koppling till 
bojkott, alternativuppbyggnad, dialog eller motstånd ganska oanvändbart.  
 
Dessa metoder är vad man kan kalla ”dra-med-metoder” där vi genom exemplets makt, handling och 
samarbete inspirerar andra att följa oss i ett arbete som i sig själv har kraft att förändra samhället. Dra-
med-metoder skiljer sig från de traditionella ”trycka-på.metoder” som det har gått sådan inflation i inom 
solidaritetsrörelsen. Trycka-på-metoder försöker förmå andra att ändra åsikt eller ändra sitt handlande, 
kort sakt att förmå andra att göra jobbet åt oss. Typiska sådana metoder är lobbying, protester, 
demonstrationer, namninsamlingar och uttalanden. Trycka-på-metoder kan vara mycket effektiva om vi 
redan har stort stöd i samhället eller om de görs i sammanhang då vi konkret påbörjat en förändring av 
samhället via dra-med-metoder. Men då vi utgör en minoritet eller då starka maktförhållanden står ivägen 
för de samhällsförändringar vi eftersträvar, då krävs dra-med-metoder.  
 
Man behöver alltså till att börja med dra undan stödet till de institutioner (myndigheter, företag och 
organisationer), eller den delen av dessa institutioner man är emot. Det kan innebära bland annat bojkott 
eller vägran av olika slag. På detta sätt skall man förhoppningsvis kunna dra undan det politiska, 
ekonomiska eller sociala stöd som dessa institutioner behöver för att fungera eller för att skaffa sig 
legitimitet. Ett exempel är den omfattande internationella bojkotten av Sydafrika. 
 
Man behöver även bygga de institutioner man vill ha istället som så småningom skall ta över 
verksamheterna efter de som idag skapar förtryck och orättvisor, både här och i Afrika. Det kan innebära 
att organisera kooperativ, parallella myndigheter eller konkurrerande organisationer. På detta sätt skall 
man förhoppningsvis kunna börja skapa det nya solidariska samhället underifrån och konkurrera ut det 



gamla i kraft av de nya institutionerna helt enkelt är bättre och mer önskvärda. Ett exempel är skapandet 
av en alternativ ekonomi via Lets (en lokal bytesekonomi utan pengar). 
 
I arbetet för den samhällsförändring som man eftersträvar gäller det att inse att man oavsett om man vill 
eller inte så kommer man att leva tillsammans eller i varje fall på samma plats som andra oliktänkande 
människor. Det är helt enkelt inte trovärdigt att alla till sist kommer att bli våra anhängare. Det kanske 
inte ens är önskvärt? Därmed blir det av en avgörande betydelse att föra en dialog och sträva efter 
överenskommelser med andra, även motståndare. En kreativ utveckling av former för samtal, samexistens 
och demokrati blir därför en nödvändig del av förändringsarbetet. Troligen kommer vi inte att hamna i 
samtal eller förhandlingar med motståndare förrän vi rubbat deras maktbas och de känner sig hotade. Ett 
exempel är samregerandet i Sydafrika efter att motståndskampen lett fram till förhandlingar med 
apartheidregimen. 
 
Till sist måste vi även göra motstånd mot de grupper och institutioner som inte förändras genom bojkott, 
konkurrens eller samtal. Alla företag och framförallt militären och staten är inte speciellt känsliga för 
bojkotter eller konkurrerande projekt. Det blir därmed nödvändigt att vi genomför motståndshandlingar 
för att hindra den delen av deras verksamhet som är förtryckande och ett hinder för solidaritet med 
Afrika. Ett exempel är Fristadsrörelsen som upphäver den svenska statens utvisningsbeslut av flyktingar 
genom att ge dem skydd och gömma dem undan polisen. 
 
Frågan är i denna artikel är hur vi kan utföra motstånd i Europa i solidaritet med de förtryckta och fattiga 
i Afrika. De traditionella svaren från vänstern har varit att bilda partier, fackföreningar eller 
gerillagrupper. De har kanske lett till viss framgång tidigare men verkar inte vara något trovärdigt svar i 
det moderna samhälle vi lever i idag. Istället skulle vi från Hammarkullens Afrikagrupp vilja föreslå en 
satsning på civil olydnad. 
 
 
Civil olydnad angriper maktens kärna 
 
Civil olydnad kan defineras som en offentlig handling där man utan att använda fysiskt våld mot 
människor bryter mot en lag för att påverka samhället. Civil olydnad, som bara är en av flera tänkbara 
motståndsmetoder, tar sin utgångspunkt i en speciell och intressant syn på makt. 
 
Makt bygger på samarbete inte egendom, vapen eller positioner. Om inte de allra flesta medlemmar av en 
organisation, medborgare i en stat, soldater i en armé, konsumenter i en marknad eller arbetare i ett 
företag följer de regler och bestämmelser som gäller - kan inte heller någon ledare utöva makt. Egentligen 
är det en av vår tids största myter att makt överhuvudtaget utövas eller tas. Makt ges. Det är genom att de 
underlydande faktiskt lyder eller faktiskt ger sitt samtycke i ett samarbete som ”maktutövningen” blir 
möjlig. Genom detta ofrivilliga (lydnad) eller frivilliga samarbete lämnar vi ifrån oss makt till de ledare 
som sedan kan använda makten mot oss och andra.  
 
Men lydnad förutsätter en avgörande grad av samtycke (accepterande, vana, rädsla m m). Olydnaden är 
alltid möjlig även om den ibland kan upplevas ha ett allt för högt pris. Poängen är inte att här säga att 
olydnaden alltid skulle vara önskvärd, tvärtom, ett sådant samhälle skulle aldrig kunna fungera väl eller 
kunna vara solidariskt med någon. Demokrati förutsätter en lydnad av gemensamt fattade beslut. Vi skall 
dock inte inbilla oss att den demokrati vi har idag i västvärlden är den bästa tänkbara eller enda möjliga 
demokratin. Genom historien har demokratiformen hela tiden ändrats och idag lever vi en speciell typ av 
demokrati som tillåter majoriteten att välja våra ledare inom politiken. Vi har dock formellt sett inget att 
säga till om när det gäller enskilda beslut eller inom ekonomin. Vad som tidigare i historien har 
ifrågasatts och som måste även i fortsättningen ifrågasättas, är formen för demokrati och innehållet i 
besluten. I det arbetet kan vi ta utgångspunkt i grundidén om demokrati, nämligen att de berörda själva 
beslutar genom gemensamma beslut. Idén har tidigare radikaliserats (av t ex liberala-, arbetar- och 
kvinnorörelser) och är i trängande behov att radikaliseras i de resurssvagas intresse i världen. 
 
Poängen är att olydnaden alltid är en möjlighet och att om vi väljer den så har ”makthavarna” inte längre 
någon makt över oss. Är vi ensamma i vår olydnad kan makten inte utövas över oss som individer. Är vi 



många som kollektivt gör motstånd kommer vi att rycka undan makten från de som trodde de ”hade ” 
makt. Makt förutsätter helt enkelt att människor kontrollerar sig själva i ledarens intresse. Makt kan inte 
utövas över en död människa. Däremot kan man döda människor för att försöka skrämma andra till 
lydnad men om de andra ändå inte lyder så faller makten sönder i små delar. 
 
Jag menar att denna maktförståelse är förklaringen till att makthavare i diktaturer är så rädda för enskilda 
vapenvägrare, censurtrotsande författare eller motståndsgrupper. Trots att de ofta är obetydligt små, 
reagerar staten med förföljelser, fängelse och tortyr i sina försök att förhindra olydnaden. Diktatorerna har 
ofta en god förståelse av hur bräcklig deras makt är. Om olydnaden sprids, så som den gjort vid flera 
tillfällen i diktaturer (ex i Guatemala på 1940-talet, Sydafrika 1988-89, Fillipinerna 1987) så skakas hela 
det politiska systemet.  
 
Jag skulle vilja hävda att civil olydnad är en så pass kraftig metod att vi rent av måste vara försiktiga så 
att vi inte använder den i allt för omfattande skala och därmed riskerar att rasera demokratiska inslag i det 
svenska samhället. Utövandet av civil olydnad kräver noggrann planering, träning, organisering och en 
vilja till dialog med motparten så att kompromisser och demokratiska överenskommelser kan träffas 
under kampens gång och olydnaden avbrytas.  
 
Men om om vi använda civil olydnad i en kraftfull form skulle vi kunna stoppa den svenska 
vapenexporten, förändra de svenska bankernas kapitalistiska ageranden gentemot tredje världen, förändra 
de svenska transnationella bolagens politik och mycket annat av det som är nödvändigt i skapandet av ett 
mer solidariskt samhälle. Antagligen krävs inte ens mer än 10 % av de aktiva i solidaritetsrörelsen för att 
sätta igång denna motståndsrörelse som skulle tvinga staten och företagen till avgörande kompromisser 
och förändringar. 
 
 
Behovet av en ny utopisk ideologi 
 
Naturligtvis kan vi inte enbart söka nya och kraftfulla metoder för samhällsförändring, vi måste även 
gemensamt fundera över vilket typ av nytt samhälle vi vill ha. Sedan  kommunismens död och 
socialismens degeneration till socialliberalism, finns det inte mycket kvar att inspireras av för vänstern. 
Det är lätt att bli pessimistisk med allt för höga amibtioner men vi saknar i dag ett enande icke-
sekteristiskt perspektiv eller utopisk ideologi så att ett samarbete kan utvecklas mellan olika grupperingar 
inom solidaritets-, freds-, miljö-, arbetar-, religiösa- och kvinnorörelser och vänster- och liberala partier.  
 
Jag har inte här samma konkreta förslag som när det gäller metoderna för kampen. Istället vill jag bara 
säga att jag tror att den nya visonen eller ideologin för en ny kraftfull motrörelse mot kapitalism och 
statsförtryck inte kan vara lika dogmatiskt självsäker som kommunismen var. Någon slags ödmjukhet och 
beredskap på att man kan ha fel och kan behöva ändra sig krävs. Värnandet om demokrati, öppenhet, 
dialog och ickevåld föreställer jag mig måste vara i centrum av den nya motvisionen. På något sätt tror 
jag att vi behöver en syntes av flera äldre ideologier, t ex liberalism, socialism, feminism och anarkism. 
Kanske kan den nya utopiska ideologin ta sin utgångspunkt just i någon form av ”radikal demokratism”. 
En ”demokratism” vore ju per definition icke-dogmatiskt eftersom dess ideologi går ut på 
medbestämmande! En annan viktig aspekt av den nya utopiska ideologin vore antagligen att man håller 
samman mål och medel på ett mer konsekvent sätt än tidigare. Kommunismen ville skapa det statslösa 
och militärlösa framtida kommunistiska samhället via en stark socialistisk stat och militär. Det gick ju 
inte speciellt bra...För Gandhi fanns ingen väg till fred, utan fred var vägen. Om vi exemeplvis vill ha ett 
socialistiskt, jämlikt, ickevåldsligt, demokratiskt, miljövänligt och solidariskt samhälle så borde vår kamp 
och vår väg dit präglas av samma värden och institutioner. 
 
Hur den nya utopiska ideologin skall se ut vet jag inte och hoppas därför på andras bidrag i denna 
diskussion. En diskussion som förhoppningsvis kan föra oss närmare en ny och hoppfull vision som kan 
inspirera oss att göra motstånd mot förtrycket av de fattiga. Ansvaret för att göra något åt våra bröder och 
systrars elände kvarstår som en ständigt pockande uppmaning. 
 



De av er som är intresserade av att lära er om hur man kan göra civil olydnad på ett genomtänkt och 
organiserat sätt, är välkomna att kontakta Hammarkullens Afrikagrupp. Vi håller fördrag, kurser och 
organiserar aktioner i Sverige och utomlands i vårt lilla bidrag till en solidarisering av västvärlden.  
 
Valet av lydnad eller olydnad gentemot det globala apartheidsystemet är till sist ditt eget val. Makten 
ligger i valet och ingen annan kan välja åt dig. 
 
 
 
Stellan Vinthagen, medlem av Hammarkullens Afrikagrupp 
 
Hammarkullens Afrikagrupp 
Sandeslätt 59 
424 36 Angered 
tel/fax: 031-30 74 93 
Stellan.Vinthagen@padrigu.gu.se 
 
 
Fotnot: Genomgången av metoder för samhällsförändring är inspirerad av Per Herngrens resonemang i 
tidningen Hopp & Motstånd, nr 9. 


