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Den 14 september 2017 är det 150 år sedan första delen av Marx’ Kapitalet publicerades.
Marx arbete utgör grunden för den kommunistiska och reformistiska arbetarrörelsen som
har haft enormt politiskt inflytande från den industriella revolutionen fram till våra dagar.
Den har le� till bildandet av e� stort antal politiska partier och fackföreningar. Den har
utgjort grunden för e� antal försök till kommunistiska samhällsbyggen. Sovjetunionen och
de planekonomiska öststaterna är de klassiska. Fortfarande finns stater som Cuba och
Nordkorea med marxismen som ideologisk bas. Marxismen har också inspirerat
socialdemokratiska, reformmarxistiska partier, såsom i norra Europa.

Men marxismen och Kapitalet har också bildat en grund för e� sä� a� tänka politiskt,
ekonomiskt och kulturellt, långt utanför de tex�roende marxisternas skara. Begrepp som
”kapitalism”, ”kapitalister” och ”klass” används även i borgerliga kretsar. Även på e�
djupare plan ser vi exempelvis ekonomi som viktigare än kultur på grund av en marxistisk
verklighetsuppfa�ning. Marxismens världsbild och materialistiska begrepp har alltså
fortfarande e� starkt grepp i vår politiska kultur. Det har i sin tur också le� till
samhällsvetenskaper som är starkt marxistiskt inspirerade.

Det troliga är dock a� den marxistiska eran är på fallrepet. På det internationella planet är
det ju uppenbart så. Sovjetunionen och Östblocket upplöstes 1989-91 och kallades
”historiens slut” och liberalismens seger. Ledande socialdemokratiska partier har också
svårt i Nordeuropa. De stora frågorna idag är inte klasskillnader och kapitalismens
baksidor utan snarare kulturella frågor, såsom invandring, integration, och religiöst drivna
inbördeskrig i främst Mellanöstern. Världen som den ser ut idag verkar alltmer handla om
den ”civilisationernas kamp” som marxister älskar a� hata.

De�a är några skäl till en demokratins kris. Ledande demokratier faller offer för populism.
I sin klassiska form är politiskt deltagande och partigrundad tävlan i val demokratins
grundval enligt demokratiforskningen. När partigrundad tävlan inte kan hantera nya



konfliktlinjer skakas partisystemen om i sin struktur. Om nu inte vänster-höger och klass
delar partierna, hur kan den nya konflikten om invandring och kulturskillnader hanteras
och hur påverkar det partisystemen?

I vårt land har socialdemokratin sedan Hjalmar Branting byggt på reformmarxism sedan
demokratins genombro� 1921. Kapitalet översa�es på 1930-talet av den tidigare
socialdemokratiske statsministern Richard Sandler. Efterordet av Hjalmar Branting
definierade marxismens roll för socialdemokratin i Sverige.  Höjdpunkten för den svenska
reformmarxismen var valet 1968 då SAP under Elander fick en klar majoritet några veckor
efter Sovjets invasion av Tjeckoslovakien. Under Palme gick man så långt som a� sträva
efter e� slags fackföreningsstyrd fondsocialism.

Idag har Lövfens parti svagare stöd än Brantings. Reformmarxismen, som dominerat
svenskt samhällsbygge är på väg a� tyna bort på partinivå. Det troliga är a� vi får e�
valresultat kring 30 procent för socialdemokraterna nästa val. Frågan är då vad som skall
fylla tomrummet i partisystemet. Marxismen har ju inte längre svar på vår tids frågor. I allt
större utsträckning gäller det också världspolitiken. Blir Nordkorea den sista marxistiska
bastionen a� falla?

Partipolitiskt kommer socialdemokratin a� alltmer lämna e� vakuum efter sig. Frågan är
vilka partier som kommer a� fylla de�a vakuum. Det är med oro man ser en otyglad och
respektlös populism växa fram eftersom det också undergräver etablerade spelregler för
demokratin såsom vi känner den. Demokratin är inte längre helt vår gemensamma
”överideologi” som på Tingsten u�ryckte det. Den har stelnat i sin förmåga a� legitimera
våra samhällens politiska system.

Till stor del är det antagligen de sociala medierna som korrumperat sä�en vi deltar och
tävlar om politisk makt genom a� erbjuda slutna diskussionsrum och anonymt deltagande.
Demokratin kräver en offentlighet, med betoning på en, liksom institutioner för
individuellt ansvarsutkrävande. Det är då odemokratiska argument kan kritiseras och
övertramp beivras. För a� säkra individens rä� måste de anonyma och slutna rummen
öppnas upp och vädras ut. Det kräver lagstiftning internationellt om en ny internetregim
med e� ny� internetbaserat kommunikationssystem som hyllar öppenhet och upphäver
anonymiteten .

Det skulle vara önskvärt med initiativ från liberalt håll i den riktningen. Det handlar ju om
a� bevara liberala kärnvärden som individers rä�igheter under individers ansvar. E�
sådant system skulle kunna öka chanserna för demokratins överlevnad.

Den marxistiska eran är snart över. Det handlar om a� forma en framtid där den ersä�s
med något bä�re, inte något sämre.
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