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Socialdemokratiska 

fornyare i motvind
S&val den tidiga svens- 
ka arbetarrorelsen som 
modema socialdemo- 
kratier pS flera hSlI i 
varlden motbevisar te- 
sen att socialdemokrati 
alltid mSste forknippas 
med den kollektiva 
makten, skriver 
PJ Anders Linder.

■ ^ land dem som regelbun- 
B^det argumenterar for li- 

•Mi^beraiisering av Sverige i 
den allmanna debatten ar det 
pfifallande m5nga som fonfa* 
rande kallar sig socialdemokra- 
ter eller bar rottema i socialde- 
mokraiin. Gunnar Wciierbcrg, 
Nils Lundgren. Klas Ekiund, 
Stig-Bjdm Ljunggren, Erik 
Horstadius och Anders Isaks- 
son Sr nSgra av de mer viilbe- 
kama namnen. Kjell-Olof Feldt 
fiir val ocksd raknas hit.

Sldende dr dock hur svaga ban- 
den mellan de hdr debatlorerna 
och det socialdemokratiska 
partiet har blivit. Med undantag 
for Widar Andersson Tinner 
man ingen framlradande s-de- 
battor som bdde talar offentligt 
for avregiering och cn reduce- 
rad roll for statsmaklen och har 
en hyggligt framskjuten posi
tion i nSgon av Rorelsens gre- 
nar. Att del inie blev ndgon 
holmging mellan partivanster 
och partihoger pd vdrens kon- 
gress berodde pS all hogern 
liimnade walk over.

Kanslihushdger*

UppgCrelsen med vanslern 
fick Gbran Perssons teknokra- 
liska miltfdra la hand om, och 
ifrdn den hors inga frimodiga 
roster tala val om en framtid 
med mer av individuell sjiilv- 
standighet, dynamiska markna- 
der och ett starkt och oberoen- 
de civilsamhiille. Kanslihushb- 
gem har anlingen dvergdtt till 
annan verksamhet eller avgivit 
lyslnadsldfte i samband med 
flyllen till rinansdepartemcntei. 
Sjalvfdrvaliandets koiiplockare 
verkar ha dragir till skogs.

Cynikem siiger alt allting 
darmed har Stergdtt till det nor- 
mala: En sann socialdemokral 
vill alltid socialisera och i 
grunden finns ingen plats i Ro- 
relsen f6r dem som vill proble- 
matisera bilden av den starka 
Staten som fornufteis gSrdvar 
och de svagas basia hjalpare.

Perspektivlds bild
Men den bilden iir alllfor per

spektivlds • och pessimislisk. 
Den sager att ingen forandring 
i riktning mol eh riniligarc ba- 
lans mellan offentligt och pri- 
vat i Sverige kun ske utan soci- 
aldemokraternas aggressiva, 
samlade motst^nd. Och darmed 
siiger den att vi sl5r inftir en ul- 
dragen period av skarpa samhiil- 
leliga konflikter. Ty liberaliser- 
ing ar lika dnskviird som nod- 
viindig, och Rorelsen liir fdrbli

en formidabel politisk kraft un
der dverskSdIig framtid.

Perspektivlosheten ligger i 
bristen pS historia och intema- 
tionell utblick. SSval den tidiga 
svenska arbetarrorelsen som 
modema socialdemokratier pS 
flera hill i varlden motbevisar 
tesen att socialdemokrati alltid 
mSste vara detsamma som 
blind tro pd en vaxande roll for 
den kollektiva makten.

Etableringsfriheten har alltid 
varit ett betydelsefullt vapen fbr 
den som stilr utanfor. och under 
lidigare skeden har svensk arbc- 
larrdrelse gjort skickligt bruk av 
den. Brukets butiker utmanades 
av kooperativa initiativ, och den 
etablerade fdrsakringssektom 
Tick kannas vid konkuirens 
frdn nystanade bolag. Det unga 
HSB vcrkade fdrgoda bostader 
och en egendom att vArda och 
fdrvalla aven for dem som hade 
det smStt.

Med sorglig regelbundenhet 
kom dessa initiativ fdr hdrdare 
konkurrens. vidgad valfrihei 
och Uigre priser att byrdkralise- 
ras och bli delar av en forsielnad 
apparat med Torfarande maklam- 
biiioner. Men den som sbker sig 
bortom efterkrigsiidens l&nga 
dekadansperiod Tinner myckel 
vitall alt Sterknyta till.

Koopcratbren och sedermera 
postgeneralen Anders Orne, 
som enligt Anders Isakssons 
nya Per Albin-bok hysie "en 
niirmast religios tro pi konkur- 
rensens och frihandelns avgd- 
rande belydelse fbr viilstiind och 
framStskridande”, och kollegan 
Albin Johansson som ”brbt ga- 
los<^-. glodlamps- och marga- 
rinmonopolen" ar tv5 manskliga 
exempel ur KF-miljon.

Om dagens socialdemokrati 
hade vSrdat arvet efler Orne 
och Johansson i stiillet for all 
vid 1970-taleis bdrjan kasta sig 
handldst i statens famn, hade 
dagens friskolerorelse inte be- 
hdvt kiimpa i s&dan isande mot
vind. DS hade medborgarnas 
fria val och sjiilvst^ndiga enga- 
gemang setts som en tilIgSng i 
stiillet for ett hot. och omstiill- 
ningen av Sverige frin enhetlig 
stordrift till decentralisering 
och mSngfald kunnat iiga rum 
p& ett mindre traumatiski satt.

Fdrtrafflighet
Sak samma om socialdemo- 

kratin hade visai storre lyhbrd- 
het mot omvarlden. Tdnk om 
en delegation nSgon gfing hade 
kunnat ge sig av med ambitio- 
nen att lyssna och liira snarare 
iin att prala och predika. Over- 
tygelsen om Sveriges unika 
fdrtrafflighet har slutit dronen 
p5 de ledande s-fdreiradarna. 
och fdljaktligen ar det modera- 
ter och naringsliv i stiiliet for 
sossar som med intresse stude- 
rar utvecklingen i det Nya Zee- 
land diir labour tog inilialivet 
till reformer och del Storbriian- 
nien diir Mrs Thatcher hSller pd 
att fd det slulgiltiga beviset for 
sina framgdngar genom valet 
av Tony Blair till ny brittisk 
premiarminister. Mer om en ny 
bok i det senare amnet i nasta 
artikel.
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Till storms mot 

kyrka och hyckleri
I Filosofiskt ficklexikon 
papekar Voltaire genom- 
gaende de inkonsekven- 
ser och motsagelser som 
Bibein ar dver.sallad av. 
Han satter sitt beniga 
harda finger pa den bris- 
tande logiken i de krist- 
na dogmerna och visar 
emfatiskt hur de strider 
mot moralen. Olav 
Wistrdm anmaler.

^^iillan har kyrkan haft ett 
storre halobjeki an Franio- 

k^is-Maric Arouct <1694- 
1778). som frdn 1718 kallade sig 
Voltaire. Den siridbare Tilosofen. 
poeien, hisiorikern, esteiikern. 
dramatikern. pamflellistcn och 
rabulisten medverkade under 
arcn 1755-57. i^d’Alemberls och 
Diderots Emydopvdie . delta 
obverlraffade uppslagsverk som 
gavs ul i .^5 band mellan dren 
1751-80. Siilbildande har dot 
digra verkcl varit for hcia encyk- 
lopedigenren. Men vem vdgar nu- 
mera ge ut en encyklopedi med 
ett intellektuellt program bakom? 
Dessuiom ett program som var sd 
provokatoriskl mol bade kyrka 
och slat - upplagan drogs in flera 
gdnger.

Saklitteratur

Voltaire
FilosoTiski ficklexikon 
Overs. Olof Nordberg 
Fbrord Jan Stoipe 
Atlantis

Fran 1758 forlsalle emellcriid 
Voltaire ett tidigarc paborjal ar- 
bete, niimligcn en egen TilosoTisk 
uppslagsbok. Han deliog frene- 
liskt i satnhallsdeballen. tusenials 
arliklar har sirbmmal ur bans 
skarpt suiirisku och skoningslosa 
penna. Overalll diir han uppspdra- 
de oriilivisor. fdrfbljel.se och 
hyckleri ingrep han med denna 
sin penna - .speisad med bade 
dddligt gift och attiskt salt.

Prast
Nu hade under arel 1762 en 

proleslanlisk priist. Rochelle i 
Toulouse, avrallals. Samiidigt 
hade hugenotten Jean Calas rdd- 
brdkats och brants pd bdl, Det var i 
samband med den vidriga afTaren 
Calas som Voltaire i ett brev yiira- 
de de sd ryktbara orden "Krossa 
den skiindligaT* Diinned avsdg han 
kyrkan (Kh kristendomcn.

Ingcn skall dock tro alt Voltaire 
belrukiade sig som aieisi. Snarare 
tvjirtom. Han inenade. i moisals 
till vud man altmiini har uniugii. 
att universums uppkomsl och ex- 
istensen av hiigre moralbegrepp 
knappast kan fdrklaras om man 
inte godkiinner dtminstone hypo- 
tesen om en hbgre makt eller 
"gud", Denne gud kan vi inte 
vela nagonling om. fdnigt att ens 
fdrsdka. Om diiremol nagon fdr- 
sdker tvinga andra att omfalla cn 
codlvcklic Budsfdrestallnlnp han

Ingen skall tro 
att Voltaire be- 
traktade sig 
som ateist.
Han menade 
att univer
sums upp- 
komst och ex- 
istensen av 
hogre moral
begrepp knap
past kan fdr
klaras om 
man inte god- 
kanner itmin- 
stone hypote- 
sen om en 
hogre makt.

sjal v hy.ser. sd iir della rent krimi- 
nelll. mcnar Voltaire. Parallellt 
med sin Filosofiskt ficklexikon - 
merparten av lexterna public-eras 
nu fbr fbrsia gdngen pa svenska - 
arbelade han myckel rikligt med 
Traklat om toleransen^

Del iir den dognialiska och or- 
ganiserade kyrkan han avvisar, 
det ir den vidskepliga kristendo- 
men som han vill krossa, Ja. ett 
hillsides liv med ly dlfbljande be- 
Ibning eller straff fornekade han. 
Att fbrakta jordelivet vore om na- 
goi blasfeini, Vi skall inte dra oss 
undan olyckorna med hiinvisning 
till all fbrsynen ordnnr ulli till del 
bdsia. vi skull inte iigna oss dt mc- 
tafysiskt prat, vi skall odiu var lil- 
la lappa, del vill saga arbeta, sd 
alt livet blir driigligl. Delta iir in- 
nebbrden i de berbmda siutorden 
i Candide . dd den oskuldsfulle 
ynglingen till sist inselt all bans 
oforbiillerlige liirare Pangloss 
pratar guano i den Icibnizska op- 
limisiiska religionens anda: ”Allt 
det diir iir myckel bra sagi, men vi 
mdste odla vdr triidgdrd!”

Bokstavsfoljd
1 Filosofiskt ficklexikon iir ar- 

liklurna ordnade i boksluvsfbljd 
frdn Abbe till ade. Den fbrsiu 
upplagan som gavs ut 1764 inne- 
hbll 1}< arliklar. fler och fler liD- 
kom i rask lakt, den nya upplaga 
som kom 1772 innehaller ungcTar 
del sexdubbla anialet. Den svens- 
ku uigdvan rynimer 118 artiklar. 
Voliaire dryflar alia slags prob
lem - filosofiska. poliliska, socia- 
la. ekonomisku. esletiska och 
framfbr alit religibsa.

I likhel med filosofen Pierre 
Baylc. som Voltaire lovordar ran 
oreserveral under rubrikerna Da
vid och Fbrfbljelse. pdvisar han 
genomgaende de inkonsekvenser 
och molsiigel.ser som Bibein iir 
bversdilad av. Han sillier sitt be
niga hdrda finger pa den brislun- 
de logiken i de kristna dogmerna 
och visar emfatiskt hur de strider 
mot moralen. "Den odbdiige 
Bayle. en heder fbr mansklighe- 
len" iryckte man ner och hbll i 
Pattigdom fbr bans artikel om Da
vid.

Och Voliaire aterberiiltar vad 
han last, del blir en lang och 
myckel rolig kalalog over Davids 
alia skiindligheter. Mordet pd 
Uria och iiklenskapsbrottet med 
Bal-Seba. smasaker i jamibrelse
ITU-ll nll:i ;in/lrt< "

grymma och omiinskliga hand- 
lingur (som fdr) skamkiinslan att 
rodna.” Fbrfbljd och niistan he t- 
sad till dbds blev Bayle trots alt 
han iinda papekade all David var 
en man efler Cuds hjiirtu fi>r sin 
holbvning. inte genom sina illgiir- 
ningar.

Under ordel Frihet far vi oss en 
sokralisk dialog till livs. och kiir- 
nan lyder: "Er vilja iir inlc fri. 
men era handlingar iir fria. Ni iir 
fri att handia niir ni hur fbrmdgan 
all gbra del." - Under Enlusiasm 
noterar Voltaire all den fbrnuftiga 
cnlusiasmen iir de siora diklarnas 
loll, men han siiger samtidigl alt 
fbrnuftel kan klavbinda entusias- 
men. - Den filosof han halier ocr- 
hbn kiir iir Konfucius; alerkom- 
mcr till honom gang pa gang: 
"En enkel vis, utan pral. utan 
svek. som undervisade miinni- 
skorna i konsien alt leva lyck- 
ligt."

Niir man liiser fbrstdr man sam- 
mantaget varfbr Voltaire hade sa 
Idit att skaffa sig fiendcr. Myckel 
ofta gdr han till direkt personan- 
grepp. Men han kan ocksa maske- 
ra angreppel genom alt cxempel- 
vis kalla motstandaren fbr "herr 
Snille". Av sanimanhangel fbr- 
siud iindd alia vem som uvsags.

Potifars hustru

Niir Voliaire ger sin uppfris- 
kande version av historien om Jo
sef fdr man skralta. Javisslja. just 
del, Potifars hustru var ju gift 
med cn cunuck "som man bara 
avliigsnat forlplantning.sorganets 
bdda fbljeslagare pa." Ingen hel- 
eunuck saledes. det var diirfbr 
han var sa missliinksam. Ja, ge
nomgaende gbr han briljanta 
summeringar av de viilkiinda bib- 
liska beriillelserna. Inga konslig- 
heler, bans observationer rbrande 
svek och framfbr ullt dumhet iir 
direkt pd kornet. Under ordet Job 
liiser vi:

"Goddag. min viin Job. (...) Er- 
kiinn att du var cn sior pratmaka- 
re. Men dina viinner var iinnu 
sibiTc pralniakare." Sammantagei 
en miisierligt klarsyni och kun- 
skapsrik liten essii. Voliaircs Fi- 
losofiskl ficklexikon bolur sjiilen 
fran uppstyliade kiinslor, myckel 
nytlig liisnirig fbr dem som tror 
fbr myckel och fbr dem som tror 
for litet - samt fbr dem som tror 
sig om all inie tro nugonting alls.


