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Vad var socialismen?
/ad socialism i prakti- 
:en betydde for invanar- 
la i Rumanien bar nog- 
;rant undersdkts av 
intropologen Katherine 
/erdery anda sedan 
1970-talet. Resultatet iir 
)a manga punkter over- 
askande. Karl Steinick 
mmaler.
••

stsociulismen har gall hii- 
I Idun men fragun ur vad del

bor si5 i dodsatiesien. Var 
let alderdomssvaghei? Knappast. 
4dgst sjultio. del iir viil ingen al- 
ler. Sjalvmord?

Saklitteratur

<aihentu‘ Verdcry 
Vhul Was Socialism, 
ind What Comes NcxC 
*rinccion University

En i Europa och USA omhuldad 
lisloria vet ail bcralta alt del var 
ien goda kapiialismen som drapte 
jraken i ondskans imperium, men 
lei ar nog mcsi en vacker saga. 
Kanske iir det fdrresten ime fr^gan 
jm dodsorsaken som iir den mest 
iniressanta. Isiiiliei kan man ju und- 
ra vad socialismen var, och vad 
som kommer efter den.

PolUisk antropologi
Just dessa biiggc sporsmSl uigdr 

tileln pa den amerikanska antro- 
pologen Katherine Verderys stu- 
die over fbrhdllandena kring den 
rumiinska diktaturcns fall. Whai 
Was Socialism, and Whai Comes 
Next? iir ett originellt fdrsdk all 
bcdriva politisk antropologi i re- 
gioner som normali brukar ulfors- 
kas av stalsvetare och politiska 
journalister.

Redan valet ait gbra fiillarbeie 
bakom jiirnridan var ati beirakia 
som tiimligen udda niir Vcrd'ery i 
bbrjan av sjultiolalet titiade pa 
varldskarian och bestiimde sig. 
Trots Slskilligl krangel med myn- 
digheterna, och siiindigl misstiinkt 
for spioneri, lyckades hon gcnom- 
fbra sitt projekt i en lilen orl pa 
rumiinska landsbygden. och hon 
bar ofta aterviint till Rumanien 
och har publicerat flera verk om 
olika aspekter av den rumiinska
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Revofutlonen # Rumanien 1989. Trots allt lever socialismen vidare i Rumanien efter Ceaucescus fall, inte bara pi grand av att 
minga av makthavarna hor hemma i det gamla ledarskiktet. utan ocksi darfor att den socialistiska varlsbdden fortfarande praglar 
medvetanden och formar hand/ingsmonster.

verklighelen under Ceaucescu. 
Denna. hennes senasle bok, uigor 
kulmen pa elt mangarigi forsk- 
ningsarbete.

Till skillnad fran de fiesta andra 
viisiliga betraktare har Verdery 
alltsii sjiilv levt vardagsliv i den 
bsisocialism som hon sa initierat 
skildrar. och med elnografens 
blick blir en del monster synliga 
som annars inte hade varit lika liitt 
urskiljbara. Brbdkber, elransoner- 
ingar, bristande effektivitel i pro- 
dukiionen och en del andra val- 
kiinda fbreteelser inordnas exem- 
pelvis under ett av antropologer- 
nas favoritbegrepp: tiden.

Tiden var betydelselds
Om kapiialismen kan .sagas 

vara priiglad av ett progressivt 
tidsbcgrepp - lid iir pengar. och 
diirfbr bbr tidsStgingen minime- 
ras i produkiioncn - sS finner an- 
tropologen det motsalta i den so
cialistiska vcrlUigheten. Hiir redu- 
ccras tiden till niirmast beiydelse- 
loshet.

Aven i produktionen spelar den 
liten roll. Arbeiarna Verdery har 
siuderat beriiuar om att de ibland 
endast arbetat effektivi nSgra lim- 
mar. vissa dagar inte alls p5 grund 
av materialbrisl. medan de vid 
andra lillfallen beordrats till obe- 
tald bvertid. I vardagen tvingas 
miinniskor lagga tid p5 att viinta. I 
kbcr for all gbra inkbp, p5 viig till 
och frSn jobbet for all kommuni- 
kaiioncrna inte iir att lita pd, vid 
spisen for all elransoneringen

Arbetsnarkomaner, bidragstagare
f* H^iden for de sysslolbsa rika 
I rniinniskoma iir fbrbi, kon- 

JL siaterar Paul Johnsson i en 
sommarkronika i The Spectator. 
For bara ndgra generationer sedan 
var det regel bland rika miinniskor 
att framleva sina dagar i en van- 
ligtvis frustrerande sysslolbshet 
bakom fasader av viilgdrenhelsar- 
bete eller ndgon icke alltfar krii- 
vande affarsverksamhet (vinagen- 
turer och liknande).

Idag giiller del motsatta fbrhil- 
iandet. Rika miinniskor arbetar 
hSrdast av alia. De sluiar heller 
inte giima vid pensionsdidem. 
utan fdrsoker fortsiitta livel ul.

Men denna moraliska omkasi- 
ning har fdll sin motsvahghei i 
andra iindan av samhiillei. Den 
meningslbsa sysslolosheten har

blivit de fattigas. det vill saga de 
urhetsibsas. privilegium. I denna 
grupp finns en bkande andel hell 
friska manniskor som aldrig nd- 
gonsin forsbker skaffa sig ett ar- 
bete. Ulan moraliska betanklig- 
heier fbredrar de alt leva pd bi
drag. De lever inte goti men till- 
riickligl bra.

Vad vi ser iir allisd framvaxan- 
det av ivd fieniliga grupper av 
samhallsmedborgare med diamel- 
ralt olika moraliska fbnecken: ar- 
betsnarkomanema och bidragsta- 
garna. 1 60 pfocent av familjema i 
Storbritannien arbetar i dag bdda 
forldrama och i snarl 20 procent 
av familjema arbetar ingen alls.

Vi gdr alia en grym framtid till 
motes, tror Johnsson.

Red

gjorl matlagningen omojlig. eller 
pa all fd iviitla s'ig nar valinei 
stiingts av.

SIbseri med lid. men ndgol mer 
an sd. Genom delta improduktiva 
fbrhdllningssdtt till tiden skapar 
Staten kontroll. Dels tvingas med- 
borgama till siiindig sysslolbs 
verksamhet, dels kan staten i stort 
sett bestamma all individuell 
verksamhet, niir folk iviiitar sig 
och niir de lagar Mat. Arytmin 
skapar osiikerhel for individen 
men ell slags siikerhet for maktap- 
paraten.

Inget privat utrymme
Liksom produktionen fbrstatli- 

gas tiden och det Finns diirmed 
knappast utrymme for ndgol pri- 
val. Inte ens kiirlekslivet gdr fritt 
fran slallig inblandning, utan re- 
gleras genom fbrbud mol preven- 
tivmedei och aborter till de ndgol 
osiikra siikra perioderna. Om pro
duktionen iir en siatlig angeliigen- 
hct. sd iir reproduktionen det i lika 
hog grad. I delta avseende skiljer 
sig Rumanien frdn bvriga soci- 
alistliinder. Gemensam ar daremoi 
synen pd produktion. Istiillet fbr 
att vara eflerfrdgesiyrd bestsimdes 
den under socialismen som be- 
kant av planer och produktions- 
mdl fastlagda uppifrdn.

Slog produklionsplanen fbr en 
skofabrik fast ctl vissi antal skor 
niir liidertillgdngen var knapp. ja 
da Idg Ibsningen i att endast till- 
verka skor i smd siorlekar. Den 
driftige fabrikschefen fbrhandla- 
de till sig material med visa rdge 
genom att uppge hbgre dtgdng. 
men bverskottei kunde dd anvan- 
das fbr att byta till sig andra varor 
eller ijansier.

Delta ignorerande av konsum- 
tionen ledde fbr den enskilde till 
hbga konsumtionskosinader 
eftersom det till priset pd varan 
mdste liiggas tidsdtgangen fbr an- 
skaffningen.

Myckei av vad Verdery skildrar 
iir nalurligtvis inte okanl, men 
genom alt siUta in saker i delvis 
nya sammanhang och beskriva 
dem ur bverraskande perspekliv 
ger hon en intressani bild av vad 
socialismen inncbar fbr dem som 
ivingades leva under den.

Vad socialismen var ar dessu- 
lom inte bara en historisk angelii- 
genhet, det bestiimmer ocksd fbr- 
hdllanden under den bvergdngstid 
i vilken de posisocialistiska sam- 
hiillena nu befinner sig. Den ui- 
bredda uppfattningen all slutpa-

rentesen diir nu iir salt, och alt so
cialismen kan glbmmas, Iir inte 
bara uitryck fbr en krass hisiorie- 
Ibshet Ulan aven fbr en naiv verk- 
lighetsuppfatining.

I Rumanien efter Ceaucescus 
fall lever socialismen vidare. inte 
bara genom att mdnga av makiha- 
vama hbr hemma i del gamla ledar- 
skiktel, utan ocksd i den viirlsbild 
som praglar medvetanden och for
mar handlingsmbnsier.

Den “andra” ekonomi som levde 
vid sidan av socialismens officiella 
lever nu som ett bihang til den libe- 
raliserade. men apparatchicks har 
i m^nga fall bara crsaits av entre- 
preratchicks, eller riittare sagt: 
manniskor har bytl skepnad fbr 
att kunna bibehdila sina positio
ner. Den som tidigare hade lill- 
gdng till ett niilverk, har forisait 
alt uppriitthdila det aven om fbrul- 
siiltningarna skiflal ndgot.

En del av delta beskrivs nu som 
maffia, men det iir ell begrepp 
som har fdtt mer symbolvarde iin 
specifiki innehdll. Nalurligtvis 
Finns problemen med den organi- 
serade broltsligheten men for den 
posisocialistiska manniskan som 
iinnu inte sett stora materiella for- 
biittringar kan ocksd tiimligen or- 
diniir affarsverksamhet se ut som 
mafFiaverksamhei, ndgot Verdery 
funnit exempcl pd i sina samtal 
med “vanliga” manniskor i da- 
gens Rumanien.

Av Staten, som man Ian sig be- 
irakta med sibrsta mis-siiinksam- 
het. fbrvantar man sig fortfarande 
myckei. De som har siailiga jobb 
vill inte byta dem mol privata, 
och Verdery Finner inget stbd for 
lesen alt de som levde pd den 
“andra" ekonomin tidigare skill- 
le kunna belraktas som entrepre- 
nbrer i sirid med systemet. Fd av 
dem har niimligen idag vail an 
bilda privata bolag, eller agna sig 
dt privat verksamhet i annan form 
an fbrr.

Snodde material
Del vill siiga, den som kbrde 

taxi svart vid sidan av sitt statliga 
jobb gbr sd aven i dag. Den som 
snodde material och anviinde fb- 
reiagels verktyg fbr alt gbra inof- 
ficiella tjanster gbr likadant nu. 
Lakaren pd del statliga sjukhuset 
kan inte inse varfbr han skulle 
bppna egt;t och tvingas beiala 
hyra, fbrsiikringar, material och 

■ uirustning sjiilv. Och varifrdn 
skulle han fd pengarna?

Kanske genom alt delta i ndgot

av de mdnga pyramidspel som 
Verdery agnar ctl facinerande ka- 
pitel. Genom dem, diir mangder 
av rumaner satsade och fbrlorade 
sina besparingar. gavs mdnga en 
smlirtsam lektion i ekonomi.

Fbrlusterna lillskrevs politiker- 
nas skumma agerande eller ul- 
liindska makter. Offermenialile- 
ten Finner man i de fiesta sam
manhang. och del ar fbrstds oflasi 
frammande element - zigenare. 
judar, lyskar, ungrare - som fbr- 
darvar Rumanien. Den etniska na- 
tionalismen har blivit en epidemi i 
det nya bslra Europa, men den ar 
inte bara elt gammalt Fbrsocialistiskl 
arv. Trots sin intemationalisiiska

Naturligtvis finns proble
men med den organise- 
rade brottsligheten, 
men for den postsoci- 
alistiska manniskan, 
som annu inte sett sto
ra materiella forbattring- 
ar, kan ocksi tamligen 
ordinar affarsverksam
het se ut som maffia- 
verksamhet.

reiorik inneholl socialismen i sin 
reellt exisierande form beiydande 
mdtt av nationellt lankande.

Jaha, det var socialismen. Men 
har nast da? Fbr lidigl all saga, 
havdar Verdery, men kallar dock 
dill sisla kapitel "A Transition 
from Socialism to Feudalism?"

Man fdr viil Fiisla elt lilel hopp 
vid frdgetecknel, men fbr att hdlla 
det levande kriivs sannolikl en re- 
jal omdaning av myckei mer iin 
ekonomin - vilket iinnu inte har 
sketl. Privaliseringen av produk- 
lionsmedlen pdgdr for fulll, men 
har inte nbdviindigtvis underliUlat 
konsumtionen fbr flertalet. De 
nya fbrhdllandena priiglas ocksd 
av betydande aryimi fbr den en
skilde, och osiikerheien leder till 
konservatism som i sin lur fbrdrb- 
jer verkliga reformer och bkar ris- 
ken fbr nationalistisk och einisk 
chauvinism.

Privaliseringen av tiden och 
tanken iir en svdr men brddskande 
uppgift. Den avgbr svaret pd yad 
som kommer sedan, inte bara i de 
posisocialistiska landerna.

KARL STEINICK


