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Abstract
The aim of this thesis is to investigate how Bahamas, a magazine belonging to the anti-
deutsche current in German left-wing politics, acted during  a two year period between 
the summer 2001 and . 2003.

When explaining the anti-deutsche phenomena and the editors’ politics it is common 
to take the currents own history-writing as a fact,  thus presenting the development 
of the current as a reaction to outside factors and impulses outside. In this thesis it is  
stressed that the editors are far from only passively reacting, rather the opposite is true. 
I claim that the editors have a fixed ideology that they strive to implant in to certain 
parts of the radical left. This thesis hypothesizes  that the editors do this through some-
thing that I call ideological intervention. Ideological intervention differs from the com-
mon approach, which I call influence, in that it’s focused, timed and directed to achieve 
as much result as possible. 

To test the hypothesis, the thesis strives to answer the following questions: When 
do the editors choose to intervene? Who are they trying to appeal to with these inter-
ventions? Who is the target of the editors’ critic and how is it formulated? How is the 
interventions formulated, is there a pattern?, A jargon? What do they say and what do 
they not say?

The analysis shows that the editors choose to intervene when they think the situation 
will be as favourable as possible for the intervention. In specific terms this means that 
they choose to intervene in the context of events that already in themselves bring about 
attention and discussion. In this way the editors assure that their controversial interven-
tions have the best possibility to spark a controversy and a heated discussion.

The interventions are directed to a small segment of the radical left. This segment 
mainly identifies itself as anti-fascist and it is interested in theory. They also have some, 
or a lot of resentment towards the rest of the radical left. 

The critic the editors formulate mainly directed against the radical left. This implies 
that the editors are trying to create a rending in the ideological environment that the 
radical left constitutes. Other phenomena’s that editors direct major critic against is 
Germany, Nazis and Islam. This critic is, with some exceptions when it comes to Islam, 
always a critic that appears in relation to the critic of the radical left. In other words, 
the editors use these phenomena’s to criticize the radical left for its claimed similarities 
with, and relation to, these phenomena. Things that the editors claim that these phe-
nomena have in common, and that are considered to be negative include  collectivism, 
strive towards equality and anti-global thinking. 

The texts are written in a unique jargon consisting of a highly academic and philo-
sophic language, often mixed with  irrelevant non intellectual arguments based for 
example on the proposed antagonist mental abilities and personal hygiene. I claim that 
the jargon is meant to create feelings of exclusiveness among its readers, and thus make 
them more responsive to the ideology put forward by the editors.

In conclusion the analysis supports my hypothesis. 

Keywords: antideutsche, anti-deutsche, Antisemitismusstreit, radikale linke, zeitschrift Bahamas, Baha-
mas, antigerman, antitysk, tysk vänster, radikal vänster.
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Inledning
Sommar 2014. Israel inleder en militär offensiv mot Gazaremsan. över hela världen 
demonstrerar människor emot Israels offensiv. På de flesta ställen är den politiska vän-
stern drivande i demonstrationerna. I Tyskland finns visserligen delar av vänstern på 
plats i demonstrationerna mot Israel, men många stannar hemma. Och många som ser 
sig som vänster demonstrerar för Israel. det görs under flagghav med Israeliska flaggor 
och bakom banderoller med budskap som ”Med Israel till kommunismen!” eller ”en 
gång Auschwitz var för mycket. Solidaritet med Israel. det finns ingen antisionism utan 
antisemitism” kompletterat med den Israeliska försvarsmakten IdF:s logotyp. de kallar 
sig antideutsche.

Begreppet antideutsche  myntas i början 1990-talet, men det som skulle bli den 
huvudsakliga frågan för rörelsen, stödet till Israel, spelar då en mindre roll. I början 
av 2000-talet bryter stora konflikter inom den tyska radikala vänstern ut,  som hand-
lar om bland annat synen på Israel och antisemitism men också om hela den radikala 
vänsterns ideologiska grundfrågor. Antideutscheströmningen spelar i dessa konflikter 
en nyckelroll. resultatet av konflikterna – som på inget sätt är slut – är som det in-
ledande exemplet pekar på i allra högsta grad tydligt i dag.

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka hur en av de viktigaste aktörerna 
inom antideutscheströmningen, tidskriften Bahamas redaktion, agerade under några år 
när konflikterna var som hetast. redaktionens ideologi skiljer sig på avgörande punk-
ter från den ideologi som företräds av den radikala vänstern. den måste därför försöka 
hitta en framkomlig väg att förankra sin egen ideologi i den radikala vänstern. denna 
uppsats kommer undersöka hur detta görs.

Syfte och tes
Uppsatsen syfte är att undersöka hur redaktionen försöker påverka den tyska radikala 
vänstern att inta ideologiska ståndpunkter som ligger i linje med redaktionens ideologi. 
I undersökandet av detta kommer jag att utgå från följande tes: redaktionens försök 
att påverka är i formen av medvetna interventioner, där ämne, tidpunkt, argument och 
målgrupp noggrant väljs för att uppnå maximal effekt. redaktionen vet att den inte kan 
vinna hela den radikala vänstern och den aspirerar inte heller på det. Istället väljer den 
medvetet en viss specifik del av den ideologiska miljön som sin målgrupp och försöker 
skapa ett brott mellan denna och resten av den ideologiska miljön. 
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Frågeställningar
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag att använda mig av följande frågeställnin-
gar:

1. När väljer redaktionen att intervenera?
2. vilka appellerar redaktionen till med interventionerna?
3. vilka är föremål för redaktionens kritik? Hur formuleras denna kritik?
4. Hur är interventionerna formulerade, finns det något mönster och/eller återkom-

mande sätt att argumentera? vad skriver redaktionen och vad skriver den inte?

Källmaterial
det huvudsakliga källmaterial som används i undersökningen är texter författade av 
tidskriften Bahamas redaktion under åren 1999-2004. de texter som används är le-
darartiklar, uttalanden, kallelser till evenemang, tal och – i mindre grad – artiklar ur 
tidskriften som inte är ledarartiklar. de texter jag studerat är originaltexter på tyska som 
finns publicerade på tidskriftens hemsida www.redaktion-bahamas.org. Källmaterialet 
är både omfattande  i omfång och relativt svårläst då redaktionen har en förkärlek för 
att skriva omständigt, filosofiskt och i en viss jargong. detta har inneburit att källmate-
rialet inte alltid varit lätttolkat. de texter som jag i föreliggande text refererar till är ett 
urval. detta består av texter som jag anser särskilt viktiga eller typiska för redaktionen.

vilka som utgör redaktionen presenteras aldrig sammanfattat i det källmaterial jag 
har undersökt. I vissa fall framgår det på ett eller flera ställen i källmaterialet att vissa 
personer är redaktionsmedlemmar. detta gäller Justus Wertmüller1, clemens Nacht-
mann2, Uli Krug3 och Tina Heinz4. Horst Pankow och Tjark Kunstreich står som för-
fattare till uttalanden som redaktionen står bakom och får därför också förmodas ingå 
i redaktionen. 5 detsamma får antas om Karl Nele som står som ansvarig utgivare för 
tidskriften under den undersökta perioden. Gemensamt för redaktionens medlemmar 
är att de sysselsätter sig som fria skribenter och föreläsare. de flesta är sextiotalister och 
har en bakgrund inom 70-talsvänsterguppen Kommunistische Bund. det handlar alltså 

1 Se t.ex.: Wertmüller, Justus. rede vom 12.8.01, Justus Wertmüller (Bahamas). 2001.08.12. http://www.redaktion-
bahamas.org/aktuell/justus-12-8.html (Hämtad 2014.02.27).
2 Se t.ex.: redaktion Bahamas. Postfaschismus und Postnazismus Buchvorstellung ”Transformation des Post-
nazismus” 2003.09.26  http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/buchvorstellung26092003.html (Hämtad 
2014.02.27).
3 Ibid.
4 Berlinweiten antideutschen Treffen. Friede den Hütten – Krieg den Palästen. vortrags- und diskussionsveranstal-
tung gegen das Bündnis von Friedensbewegung und Baath-regime. 2002.11.01. http://www.redaktion-bahamas.
org/aktuell/veranst021101.html (Hämtad 2014.02.27).
5 För Pankow se: Pankow, Horst. Kommentar. endstation Antisemitismus. Bankrotte Bewegungslinke setzen auf 
„Palästina-Blöcke“. und „zionistenfreie Zonen“ 2002.03.14. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/antise-
mit01.html (Hämtad 2014.02.27). För Kunstreich se: Kunstreich, Tjark. deutsche Stellvertreter. Zu den größten 
antisemitischen Aufmärschen in deutschland seit 1945. 2002.04.15.  http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/
tjark-12-4-02.html (Hämtad 2014.02.27).
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om en grupp intellektuella med en bakgrund inom den radikala vänstern som är rela-
tivt fristående större institutioner som universitet och större tidningsredaktioner. 

en sak som det stora flertalet av texterna har gemensamt är att de är att betrakta som 
medvetna interventioner. Texterna är alltså i regel inte allmänt förklarande eller analyt-
iska utan i första och sista hand politiska handlingar som har ett konkret och ofta ty-
dligt syfte. redaktionen skriver för att förändra. Ofta görs det genom att med medvet-
na provokationer söka skapa en debatt. en hård polemisk ton och diverse debattknep är 
ständigt närvarande.

varje nummer av tidskriften har ett tema, i många fall är det i formen av en parafras 
på, eller en omtolkning av, ett klassiskt vänsterslagord. Temat är dock inte bestäm-
mande för alla artiklar i numret. ledarartikeln sammanfattar och presenterar i många 
– men långt i från alla – fall det föreliggande numrets tema. Ofta används den istäl-
let för att kommentera den politiska utvecklingen på mikronivå, det vill säga i direkt 
anslutning till redaktionen och kretsarna runt den. det som dock är tydligt med alla 
ledarartiklar är att redaktionen använder dem som medvetna politiska interventioner i 
den kontext de söker verka i.

vid olika tillfällen gör redaktionen uttalanden. Antingen sprids dessa som flygblad 
och/eller så lägger redaktionen enbart upp dem på sin hemsida. Uttalandena görs oftast 
i samband med aktuella händelser som redaktionen vill kommentera. I vissa fall skriver 
den flera på varandra följande uttalanden om samma händelse. även om de andra 
typerna av texter också är tydligt intervenerande är ändå denna typ av text den som är 
mest tydligt konkret intervenerande i sig.

Kallelserna till olika evenemang är ofta omfattande och att likna vid programförklar-
ingar inför evenemanget. de är med andra ord i högsta grad politiska texter. de evene-
mang redaktionen kallar till är av tre slag, demonstrationer/manifestationer, föredrags- 
och diskussionskvällar samt större konferenser. de tal som publicerats och undersöks 
har vanligtvis hållits på någon av dessa typer av evenemang. det är väl att märka att 
talen inte alltid publicerats i text, vilket innebär att de tal som ligger till grund för den-
na undersökning inte är en komplett samling av de tal redaktionen hållit under peri-
oden. Uppsatsen kommer att fokusera på redaktionens aktivitet perioden sommaren 
2001 - sommaren  2003. redaktionens aktivitet 1999 till sommaren 2001 kommer att 
ta en proportionerligt större plats än den tidigare förhistorien. Syftet med detta är att 
läsaren på ett bättre sätt ska få en ingång i undersökningens huvuddel.

Två världshändelser som redaktionen tillmäter stor vikt motiverar avgränsningen. 
det handlar om attackerna mot USA 11:e september 2001 och USA:s krig mot Irak 
under början av 2003 och dess direkta efterspel.

Slutligen bör ett påpekande göras: uttalanden är i regel exakt daterade och detsamma 
gäller oftast kallelser. Tidskriftens utgivning dateras dock enbart med årtal och del av 
året, samt med vilket nummer det handlar om. Till exempel: Nummer 37 våren 2010.
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Litteratur
Sociologen Peter Ullrich som bland annat arbetar med proteströrelseforskning och 
antisemitismforskning vid Berlins Tekniska Universitet är den forskare som sysselsatt 
sig mest forskning i angränsning till föreliggande ämne. Ullrichs lade 2007 fram en 
doktorsavhandling med titeln: ”die linke, Israel und Palästina. Nahostdiskurse in 
Großbritannien und deutschland”. den jämför förhållandet till Israel och Palestina i 
den tyska respektive den brittiska vänstern. Avhandlingen är diskursanalytiskt inriktad 
och kärnan i källmaterialet utgörs av en rad intervjuer med personer som varit aktiva 
inom vänstern i de båda länderna. det är tydligt att Ullrich skriver sin avhandling i 
en tysk kontext. den tyska vänsterns förändrade attityd gentemot Israel sedan början 
av 2000-talet och framåt beskriver Ullrich som en ”sensibilisering” och något posi-
tivt. I den brittiska vänstern, där frågorna inte problematiserats på samma sätt som i 
Tyskland dominerar enligt Ullrich en mycket ensidig och problematisk bild. Ullrichs 
utgångspunkt är med andra ord tydligt normativ och den delar många av antideutsches 
grundantaganden. Ullrich har också skrivit en rad artiklar som utvecklar och/eller sam-
manfattar de resultat och den inställning han presenterar i sin avhandling, flera av dessa 
används i denna uppsats. 

Ullrich konstaterar i kommenterad bibliografi över forskning om den tyska vänsterns 
förhållande till antisemitism och konflikten Israel-Palestina att ingen heltäckande akad-
emisk studie om antideutsche hittills genomförts.6 Något jag efter egna undersökningar 
kan konstatera stämmer. de närmaste vi kommer är en magisteruppsats i statsvetenskap 
av Patrick Hagen med titeln  ”die Antideutschen und die debatte der linken über 
Israel” som lades fram 2004. Hagens undersökning har formen av en rent kronologisk 
beskrivning av rörelsens uppkomst och utveckling, där mycket fokus ligger på rörel-
sens uppkomst. Hagen utgår i stor utsträckning från vad strömningen själv säger. detta 
medför att han enligt min mening står allt för nära det han ska undersöka och okritiskt 
använder sig av strömningens egen beskrivning av dess uppkomst och utveckling. det 
är en beskrivning av en strömning som uppkommer och utvecklas enbart som svar mot 
skeenden och impulser utifrån. detta menar jag inte stämmer. 

en rikare undersökning av hög kvalité som dock inte har lagts fram inom akademin 
är Bernhardt Schmids ”deutschlandreise in die ’Bahamas’. vom Produkt der linken 
zur neo-autoritären Sekte” som publicerades i antologin ”Sie warn die Antideutsches-
ten der deutschen linken” under  redaktion av Gerhard Hanloser 2004. Antologin är 
en samling av blandade texter som berör fenomenet antideutsche ur olika perspektiv. 
Schmids text är passande för min undersökning i det att den lägger stort fokus på Ba-
hamas. Schmidt var själv en gång en del av kretsen runt Bahamas och hans text är ini-
tierad, faktaspäckad och välgrundad. Schmid ställer sig negativ till Bahamas utveckling 
under perioden efter sekelskiftet, samtidigt delar även han en del av de antaganden och 
idéer som är grunden i den bredare antideutscheströmningen.

I nämnda antologi finns också flera andra texter varav några har använts i denna upp-
sats. Bland dessa kan Markus Mohrs och Sebastian Haunss ”die Autonomen und die 

6 Ullrich, Peter. Linke, Nahostkonflikt, Antisemitismus. Wegweiser durch eine Debatte. Eine kommentierte Bibliografie. 
rosa-luxemburg-Stiftung, Berlin 2014. S. 27.
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anti-deutsche Frage oder: ’deutschland muss ...’” nämnas. Mohr och Haunss beskriver 
i sin text hur de autonoma blir den grupp som tidigast och i störst utsträckning tar till 
sig antideutscheströmningens ideologi. Initierat och utförligt beskriver de först och 
främst Bahamas relation med och interventioner gentemot den autonoma rörelsen. 

Om det som har kommit att kallas antisemitismdebatten inom den tyska vänstern 
under seklets första decennium har förutom Ullrich även andra skrivit. det mesta av 
detta är utgett via stiftelsen ”rosa luxemburg Stiftung”, närstående det tyska vänster-
partiet, som också gett ut flera texter av Ullrich. Fokus i de flesta av dessa texter är de-
batten såsom den fördes inom partiet i slutet av 00-talet. Men vissa bidrag berör också 
debatten i vidare perspektiv och även antideutscherörelsens betydelse. Flera av dessa 
texter finns samlade i textsamlingen ”die deutsche linke und der Antisemitismus. Aus-
gewählte Zeugnisse der Antisemitismusdebatte in der Partei dIe lINKe” där också 
Ullrich medverkar. I stort sett allt som givits ut av stiftelsen liknar Ullrichs undersökn-
ing i det att det har en normativ syn på debatten. 

ett undantag till detta är Isabel erdems text ”Anti-deutsche linke oder anti-linke 
deutsche? eine sachliche Betrachtung” som publicerades i en av stiftelsens tidskrifter 
2006. det är en annorlunda text än de som nämnts ovan. erdem driver i texten tesen 
att antideutsche inte är vänster i någon betydelse av ordet, genom att undersöka hur de 
ställer sig till en rad begrepp som hon menar är viktiga i det som definieras som vänster. 
erdem frågar sig också om antideutsche verkligen är antityska och argumenterar för att 
de tvärtom är väldigt tyska i sina politiska linjer.

en handfull akademiska artiklar och papers har också skrivits utanför Tyskland.
de är alla i grunden sammanfattningar av antideutsches utveckling och framväxt om 
än i vissa fall med vissa intressanta perspektiv. Bland dessa kan “Towards a critique 
of anti-German ‘communism’” av raphael Schlembach, ”’The Anti-Germans’ – The 
Pro-Israel German left” av Simon erlanger och svensken rikard Friberg von Sydows 
”deutschland von der Karte streichen, Polen muss bis Frankreich reichen” nämnas. då 
i stort sett allt som presenteras i dessa artiklar finns återgivet i större detalj och mer djup 
i den tyska litteraturen så kommer de att användas sparsamt i denna uppsats. Fransys-
kan Anné Joly lade 2012 sin avhandling ”les gauches radicales est- et ouest-allemandes 
à l’épreuve de la nation réunifiée (depuis 1990)” som handlar om den radikala tyska 
vänstern efter 1990. På grund av att jag inte behärskar franska har jag tyvärr inte kun-
nat ta del av denna. Men en kort text som Joly skrivit om antideutsche har översatts 
till tyska och bör nämnas i detta sammanhang. Texten har på tyska titeln ”das anti-
deutsche Phänomen: eine eigenheit der deutschen radikalen linken” och är, liksom de 
andra kortare texter jag presenterat här ovan, i huvudsak en sammanfattning av rörels-
ens uppkomst och utveckling.

Utöver ovanstående kan det nämnas att två journalister relativt nyligen publicerat 
böcker som berör ämnet. Anton Stengls bok ”Antideutsche! entstehung und Nieder-
gang einer politischen richtung” publicerad 2012 är en samling av texter som Stengl 
menar är viktiga i rörelsens utveckling som kompletteras av omfattande kommentarer 
av författaren. Peter Nowaks ”Kurze Geschichte der Antisemitismusdebatte in der 
deutschen linken” utgiven 2013 är som namnet antyder en kortfattad beskrivning av 
debatten om antisemitism och Israel och Palestina i den tyska vänstern.
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Teoretiska och  
metodologiska anmärkningar
Mitt grundläggande teoretiska perspektiv är marxistiskt. detta innebär att jag anser 
att idéer och dess utveckling i sista instans bestäms av materiella faktorer. det betyder 
också att de dominerande idéerna i en viss tidsepok alltid ligger i linje med det produk-
tionssätt som är det dominerande. Men detta innebär inte att det är de enda idéerna 
som kan uttryckas eller tänkas. Konkurerande ideologier och idéer existerar också. ett 
exempel på detta är de idéer som definierar den ideologiska miljön; den tyska radikala 
vänstern. det marxistiska ideologibegreppet är, även om det är långt ifrån entydigt,  –
inte detsamma som det som i dagligt tal avses med begreppet ideologi – det vill säga 
explicita politiska ideologier.7 det marxistiska ideologibegreppet täcker in något mycket 
bredare än så, ideologi är något som formar hur vi ser på och tolkar världen och vår 
omgivning, inte bara i rent explicit politisk hänseende.8 Sven-eric liedman gör med sin 
uppdelning mellan manifesta och latenta ideologier en enkel och användbar uppdeln-
ing i detta hänseende. Med manifest ideologi menar liedman den del av ideologin som 
är medveten och artikulerad (det som står närmast hur ideologi används i dagligt tal), 
latent ideologi å andra sidan är allt det andra, den världsbild som ligger outtalad och 
som subjektet kanske inte själv är medveten om. Som liedman framhåller måste en 
undersökning av ideologi försöka avtäcka inte bara den manifesta ideologin utan också 
den latenta – vilket kan vara svårare.9 

Insikten om att det är materiella faktorer som är i sista hand bestämmande måste 
kompletteras med en förståelse för att idésystem inte bara påverkas och styrs av objekt-
iva materiella faktorer utan också av en rad andra faktorer. Utvecklingen bestäms 
naturligtvis av impulser och utbyte med idéer och materiella förhållanden utanför 
ideo-login och dess producenter. Men ideologin har också sitt eget ”liv” i det att den 
själv förändras och utvecklas. redan Friedrich engels skriver om detta på följande sätt i 
”ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut”: 

varje ideologi utvecklar sig emellertid, sedan den en gång kommit till, i anslutning till det 
givna föreställningsstoftet och utbildar det vidare. eljest skulle den inte vara en ideologi, d.v.s. 
syssla med tankar såsom med självständiga väsen, vilka har en egen oavhängig utveckling och 
endast är underkastad sina egna lagar.10

vilket sammanfattar det hela bra. detta är enligt mig ett fruktbart sätt att se på ideo-
logi. 

7 Se t.ex. Williams, raymond. Marxism and Literature. Oxford University Press, New York 1977.  s. 55-71 eller 
Althusser, louis. On the Reproduction of capitalism : Ideology and Ideological state Appartuses. verso, london/New 
York 2014. 172-174.
8 Se t.ex. Williams. Marxism and Literature. 1977.  s. 55-71.
9 liedman, Sven-eric. Surdeg: en personlig bok om idéer och ideologier, 1. uppl., Författarförlaget, Stockholm, 1980. s. 
104-107.
10 engels, Friedrich. Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut. 1886. http://www.marxists.org/svenska/
marx/1886/21-d023.htm  (Hämtad 2014.09.19).
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en marxistisk förståelse av ideologier är att det inte är något som helt enkelt uppstår 
utan faktiskt produceras. Förutom de mer grundläggande faktorerna som formar en 
ideologi finns också konkreta ideologiproducenter som producerar och reproducerar 
ideologin i större utsträckning än andra. detta innebär inte bara eller nödvändigtvis an-
vändandet av en modell där dessa aktiva subjekt framhävs såsom producenter. I denna 
undersökning  anser jag dock det passande att göra just detta. det faktum att det rela-
tivt enkelt går att utskilja en mycket medveten och aktiv ideologiproducerande kärna 
i form av redaktionen gör att uppsatsen kommer ha ett stort fokus på detta medvetna 
aktörskap. eller för att säga det annorlunda: Bahamas redaktion är en medveten grupp 
ideologiproducenter, men de producerar inte ideologi blott från eget huvud utan i en 
bestämd samhällelig situation och kontext.

I denna uppsats kommer också begreppet ideologisk miljö spela en nyckelroll. en 
ideologisk miljö definieras här som ett sammanhang av personer, grupper och organisa-
tioner som delar en gemensam ideologisk grund, både på det manifesta och det latenta 
planet. Trots att interna skillnader kan vara stora är den mest grundläggande ideologin 
gemensam och de känner också en ideologisk samhörighet. denna visar sig både identi-
fikationsmässigt och i konkreta uttryck, eller riter, såsom (i fallet med den tyska radi-
kala vänstern som är i fokus i denna uppsats) demonstrationer.

Ytterligare ett begrepp som är viktigt i denna uppsats är intervention. det är ett be-
grepp redaktionen på vissa ställen själv använder för att beskriva sitt arbetssätt, även 
om detta inte görs i någon större utsträckning.11 I mitt tycke är det ett användbart 
begrepp för att förstå vad det är redaktionen gör, inte för att jag tar redaktionens egna 
beskrivning som sanning utan för att det behövs ett begrepp för att beskriva redaktion-
ens handlingar. Jag kommer att använda begreppet intervention för att beskriva hur 
redaktionen försöker förmedla den ideologi den producerar till en specifik målgrupp i 
ett specifikt sammanhang. en grundläggande bestämmelse för begreppet intervention 
såsom jag här kommer att använda det är att det handlar om medvetna aktiviteter för 
spridande av ideologi. Till skillnad från hur ideologi annars kan fungera vill jag mena 
att det här är frågan om en avsändare med ett bestämt syfte som medvetet söker för-
medla sin ideologi i en bestämd riktning. en kortfattad definition av begreppet inter-
vention såsom jag kommer att använda det i denna uppsats kan sammanfattas på följ-
ande sätt: en medveten bestämd handling (en text eller en annan typ av aktion) med 
tydlig och artikulerad betydelse som riktas mot en specifik ideologisk miljö och vars 
syfte är att påverka den ideologiska miljön i en viss bestämd riktning.

Men försöker inte alla politiska grupper påverka sin omgivning, både de relativt 
närstående inom sin bestämda politiska miljö och även grupper och individer utanför 
denna? Självklart är det så, politisk verksamhet skulle i allt väsentligt kunna reduceras 
just till olika sätt att (med större eller mindre framgång) försöka påverka sin omgivning 
i den riktning de själva står för. Skillnaden mellan påverkan och intervention, består vad 
jag vill hävda i, att medan den förra typen är allmän och icke specifik så är den senare 
11 Se t.ex. följande citat: ”In diesem Sinne hoffe ich, daß wir stark genug sein werden, in nächster Zeit mehr und 
wirkungsvollere Interventionen gegen die deutschen Zustände und für Israel unternehmen zu können...” i texten: 
Wertmüller, Justus. Warum bedingungslose Solidarität. redebeitrag von Justus Wertmüller. Abschlußkundgebung 
der demonstration „es geht um Israel“. 2002.05.12. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/rede-12-5-02.html 
(Hämtad 2014.02.27).
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dettas raka motsats. Interventionen har ett konkret och bestämt mål och syfte. 
Som redaktionen själv framhåller riktas dess interventioner inte mot den tyska 

radikala vänstern som ideologisk miljö i allmänhet utan mot specifika delar av denna 
ideologiska miljö.12 Som jag kommer visa tar interventionerna därför oftast avstamp i 
att måla ut delar av den större ideologiska miljön som fiender för att försöka skapa ett 
brott inom den ideologiska miljön. Om detta lyckas kommer den ideologiska miljön 
att delas och inte längre kunna betraktas som enhetlig. Interventionerna sker både i 
form av praktiska handlingar som demonstrationer och manifestationer, i mellanfor-
men av föreläsnings- och diskussionskvällar men också i formen av uttalanden och 
texter utan koppling till någon annan praktisk handling. dessa interventioner skiljer sig 
sålunda åt, men jag anser inte att det i denna uppsats är fruktbart att fokusera på dessa 
skillnader, utan kommer tvärtom att fokusera på likheterna mellan de olika interven-
tionerna. louis Althusser menade att ideologier inte bara har en ideell utan också en 
materiell existens. detta eftersom att ideologi enligt Althusser alltid är kopplad till en 
praktik. Ideologin får subjektet, en person, en organisation eller ett helt samhälle att ag-
era på ett visst sätt och kan därför inte särskiljas från denna materiella praktik utan är i 
sig också en materiell kraft.13 även om jag anser att detta synsätt för med sig en rad prob-
lem i synnerhet på makronivå anser jag dock att det är ett fruktbart sätt att se på ideologi i 
denna uppsats. den ideologiska interventionen kan således ses som en materiell handling 
även om det ”bara” handlar om en publicerad text.

redaktionens ställningstaganden kan kanske, framförallt för en publik utanför Tysk-
land, ses som så aparta och konstiga att den skulle kunna avfärdas som en udda sekt. det 
har även gjorts i Tyskland i viss utsträckning även om det här handlar om att ordet sekt 
används i en vänsterkontext där innebörden är annorlunda, mildare, och där uttrycket 
används mer lättvindigt.14 (I en marxistisk kontext är det vanligt att vänstergrupp-er 
som ses som isolerade från arbetarklassen/folket beskrivs som en sekt, det grundar sig i 
Marx och engels användning av begreppet.15) Jag menar att redaktionen inte är en sekt, 
den spridning och det genomslag dess ideologi får talar emot att så skulle vara fallet. 
Men även om de skulle vara en sekt så är det inte ett intellektuellt fruktbart sätt att se 
på redaktionen. Många politiska grupper kan ses som aparta och  udda beroende på 
sammanhanget. detta innebär inte att det för den sakens skull kan bortses från deras 
inverkan och betydelse. Om redaktionen ses på som en sekt finns risken att bara hamna 

12 ”Bekanntlich ist das Prinzip der BAHAMAS die kritische Intervention: Sie wendet sich an kritische Initiativen, 
Theoriezirkel und Individuen, die von der ehemaligen linken übriggeblieben sind.”
redaktion Bahamas. editorial 28. Bahamas nr. 28 (våren 1999).  http://www.redaktion-bahamas.org/hefte/edit28.
html  (Hämtad 2014.02.04).
13 Althusser. On the Reproduction of capitalism. 2014. s. 184-187.
14 Se t.ex.: Schmid, Bernhard. deutchlandreise auf die “Bahamas” vom Produkt der linken zur neo-autoritären 
Sekte. I Sie warn die Antideutschesten der deutschen Linken Zu Geschichte, Kritik und Zukunft antideutscher Politik, 
Hanloser, Gerhard (red.) s. 15-64. Unrast-verlag, Münster 2004.
15 Se t.ex. engels förord i: engels, Friedrich. Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen. 1878. https://www.
marxists.org/svenska/marx/1878/20-d025.htm,  Marx, Karl. Brev Den 23 november 1871. Från Marx till F. Bolte 
(Utdrag). https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1871_11_23.htm , och engels Friedrich. Brev: 20 juni 
1873 Från Engels till A. Bebel. http://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1873_06_20.htm (Samtliga hämtade 
2014.09.22).
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i psykologiserande och att det bortses från dess roll och betydelse. den enda rimliga 
utgångspunkten är istället att behandla redaktionen som vilken annan politisk aktör 
som helst.

I relation till den ovan presenterade teorin kommer jag i metodologiskt avseende gå 
till väga på följande sätt: Genom en närläsning av det omfattande källmaterialet benar 
jag ut viktiga teman, begrepp och argumentationssätt. Jag använder sedan typiska ex-
empel på detta för att måla en bild av hur redaktionen går till väga. Huvudfokus ligger 
hela tiden på redaktionens interventioner. Genom att presentera resultatet kronologiskt 
avser jag att kunna tydliggöra de förskjutningar som sker i redaktionens interventioner 
över tid. denna kronologiska presentation innebär också att det undersökta materialet 
knyts till en samhällelig politisk kontext.

Om översättning, citat och begrepp
Som redan torde framgått är allt källmaterial och i stort sett all till ämnet hörande 
litteratur på tyska. Många begrepp och namn får antas vara främmande för de flesta 
tilltänkta läsare. Med anledning av detta har jag valt att göra vissa saker för att under-
lätta förståelsen. vid citat har en svensk översättning används i texten medan det tyska 
originalcitatet återfinns i fotnoten för respektive citat. översättningarna är mina egna.16 
På sina ställen används engelska – oftast  i form av enskilda ord eller stycken – när detta 
görs översätts dessa inte. På så sätt framgår hur redaktionen använder sig av engelskan.

När det gäller förklaringar av namn och begrepp återfinns även dessa i fotnoterna. I 
undantagsfall används vissa tyska begrepp. detta görs när begreppen saknar en mots-
varighet på svenska med samma eller liknande betydelse. När det finns ett svenskt be-
grepp som fungerar så används detta. I många fall använder redaktionen sig av begrepp/
slagord som är etablerade inom en tysk vänsterkontext som den antingen använder 
som de är - men med annan betydelse - eller som den parafraserar. dessvärre är dessa 
nyanser svåra att förmedla i svensk översättning. I möjligaste mån kommer dessa att 
ges en förklaring för att hjälpa läsaren att förstå innebörden. Förklaringarna kommer - 
förutom i undantagsfall där poängen är allt för viktig – att återfinnas i fotnoterna. Som 
titeln på uppsatsen antyder spelar begreppet ”radikal vänster” stor betydelse i denna 
uppsats. Begreppet ”vänster” i politisk hänseende kan vara svårt att definiera, det säger 
ju i sig egentligen inget mer än att det är vänster i förhållande till en ”höger” – be-
greppet kan på så sätt ses som relativt och helt beroende på den samhälleliga kontexten.  
detsamma gäller i stor utsträckning begreppet ”radikal”. det finns dock i bestämda 
samhälleliga politiska kontexter – såsom den tyska eller den svenska, två länder som i 
detta sammanhang är relativt lika – utan tvekan åsikter som identifieras med vänster 
respektive höger. Att använda denna sistnämnda förståelse blir dock i denna undersök-
ning problematisk då vissa av de idéer som delar av den tyska radikala vänstern står för 

16 När det gäller att se över de ofta svåra översättningar och hitta eventuella fel har jag fått hjälp av professor Norbert 
Götz vid Samtidshistoriska Institutet på Södertörns Högskola. detta har varit till stor hjälp. de fel som trots detta 
eventuellt kan finnas får dock helt läggas mig till last.
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inte är i linje med vad som vanligtvis förstås med begreppet.17 Jag kommer därför att i 
denna uppsats använda mig av en mer specifik definition av vad radikal vänster är. Med 
radikal vänster menas i denna uppsats grupper, personer och sammanhang som avfärdar 
den nuvarande sammanhällsordningen som i grunden illegitim och orättfärdig och 
som genom en revolutionär förändring vill omforma den till en mer rättvis och jämlik. 
Förenklat kan det säga att den tyska radikala vänstern som jag definierar den återfinns 
till vänster om det tyska vänsterpartiet och bildar en ideologisk miljö som består av två 
huvudsakliga delar. den ena delen kan kallas för traditionellt marxistisk eller marxist-
leninistisk och består i huvudsak av partier och grupper som ser sig som efterföljare till, 
eller på olika sätt vill återskapa, det gamla kommunistpartiet KPd. den andra delen 
består till största del av grupper med ursprung i den så kallade ”nya vänstern” som 
uppstod omkring 1968. Istället för partier består denna del i huvudsak av grupper och 
lösare nätverk som definierar sig som antifascister eller autonoma.18

Disposition
Undersökningsdelen består av sex delar, som presenteras i kronologisk ordning. den 
första delen är en bakgrundsdel som översiktligt presenterar tidskriftens bakgrund 
och den teoretiska grund den står på. den andra delen är en prolog där jag kortfattat 
beskriver redaktionens aktivitet perioden innan tiden för den huvudsakliga undersök-
ningens början. Huvuddelen av undersökningen består av tre delar som med större 
djup täcker in redaktionens interventioner under perioden sommaren 2001 till som-
maren 2003. dessa tre delar är förutom att vara ordnade i kronologisk ordning också 
centrerade kring tre händelser som är i fokus för redaktionens aktivitet. efter under-
sökningsdelen kommer en avslutningsdel som innehåller sammanfattning, diskussion 
och kommentarer och utsikter för framtida forskning.

17 Peter Ullrich för i Die Linke, Israel und Palästina. Nahostdiskurse in Großbritannien und Deutschland en omfat-
tande diskussion om begreppet ”vänster” och vad det står för i synnerhet i relation till här föreliggande sammanhang, 
som med sin komplexitet visar hur svårdefinierat begreppet kan vara. Se: Ullrich, Peter. Die Linke, Israel und Palästi-
na. Nahostdiskurse in Großbritannien und Deutschland. diss. 2007 Freie Universität Berlin. Karl dietz verlag, Berlin 
2008. s. 78-83.
18 För en genomgång av den tyska vänsterns olika delar se t.ex.: Ullrich. Die Linke, Israel und Palästina. 2008. s. 108-
123. N. B. Ullrich använder begreppet ”radikal vänster” på ett annat sätt. Han använder det för att beskriva det som 
jag här framför som den andra delen av den radikala vänstern. 
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Undersökning

Bakgrund
Begreppet antideutsche används för första gången i det här undersökta sammanhanget 
i februari 1990.19 då publicerade tidningen Arbeiterkampf (AK) en text skriven av 
Jürgen elsässer med titeln: ”varför vänstern måste vara antideutsche”.20 AK var sedan 
starten på 1970-talet den västtyska 70-talsvänstergruppen Kommunistische Bunds 
(KB) tidning. vid tiden för publiceringen av nämnda artikel hade Kommunistische 
Bund splittrats i två fraktioner, men AK fungerade fortfarande som en tidning för 
båda fraktioner. Arbeiterkampf byter 1992 namn till analyse & kritik (ak) [sic!] detta 
som ett resultat av att minoritetsfraktionen som kallade sig själva ”Gruppe K” grund-
ade tidskriften Bahamas.21 Men Bahamas av år 1992 var, vilket behöver noteras, inte 
densamma som Bahamas i början av 2000-talet. Splittringen i Kommunistische Bund 
rörde framförallt frågan om hur man skulle ställa sig till det återförenade Tyskland som 
såg ut att bli (och som bekant också blev) resultatet av proteströrelsen i ddr 1989. 
Majoritetsfraktionen menade att man borde rikta all kraft på att rädda det som kunde 
räddas av den sociala trygghet och välfärd som fanns i ddr. Minoriteten menade att 
huvudfrågan istället måste vara att göra det yttersta för att förhindra återföreningen och 
det ”fjärde rike” man fruktade skulle bli följden.22 Minoriteten var en del av vänster-
nätverket radikale linke som den 12.e maj 1990 anordnade en demonstration mot 
inlämnandet av det forna ddr i Förbundsrepubliken Tyskland under parollen ”Aldrig 
mer Tyskland”.23 På demonstrationen deltog mellan 15.000-20.000 människor, vilket 
säger något om hur starkt stöd  parollen hade.24 Tesen om ett kommande ”Fjärde rike” 
var man inte ensam om, i stora delar av världen fanns det många som fruktade vad ett 
enat starkt Tyskland skulle innebära.25 Idén om en förestående fascism hade också rött-
er inom Kommunistische Bund som i slutet av 1970-talet och framåt särskilde sig som 
den vänstergrupp med mest pessimistisk syn på samhällsutvecklingen. vad som upp-

19 Schmid. deutchlandreise auf die “Bahamas”... 2004. s. 16. 
20 Ty: ”Warum die linke antideutsch sein muß”.
Hagen, Patrick Die Antideutschen und die Debatte der Linken über Israel. Magisteruppsats, Universität zu Köln, 
Köln 2004 s. 17. N.B.: Bernard Schmid uppger att titeln var ”Weshalb die linke anti-deutsche sein muß”. I svensk 
översättning spelar detta ingen roll.
21 Hagen, Patrick Die Antideutschen und die Debatte der Linken über Israel. Magisterarbeit, Universität zu Köln, Köln 
2004 s. 16-17.
22 Ibid.
23 Ty:”Nie wieder deutschland!” 
Schmid. deutchlandreise auf die “Bahamas”... 2004. s. 26.
24 Ibid.
25 Se t.ex.: James, Harold och Stone, Marla (red.) When the Wall came down: reactions to German reunification. rout-
ledge, New York 1992. Passim.
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fattades som en allt mer repressiv stat tog som en intäkt för att samhället rörde sig mot 
fascism, en process som man benämnde fascistisering.26

det tidiga 1990-talet såg åtminstone delvis ut att ge Gruppe K rätt. Åren 1991-1994 
präglades av en intensiv offentlig debatt om ”asylproblemet” som ackompanjerades av 
en rad rasistiska pogromer med mord och mordförsök mot ”icke-tyskar” och asylsök-
ande. debatten resulterade bland annat i att förbundsdagen skrev om grundlagen så att 
rätten till asyl inte längre var garanterad. det enade Tyskland uppträdde och var resul-
tatet av en utveckling som ritade om världskartan. Med Sovjetunionen och Warszawa-
paktens sönderfall var nu makförhållandena i världen plötsligt förändrade. Knappt hade 
Berlinmuren fallit förrän denna nya epoks första krig inleddes. I januari 1991, knappt 
tre månader efter Tysklands officiella återförening inledde en koalition ledd av USA 
attacker mot Irak som ett halvår tidigare attackerat Kuwait. USA:s angrepp ledde till 
stora protester där vänstern var en viktig del, så också i Tyskland. Men det var också 
flera kända tyska vänsterprofiler som uttalade sitt stöd för USA:s intervention. Bland 
dessa Wolf Biermann och Wolfgang Pohrt.27 Som viktigt argument för detta ställnings-
tagande användes det faktum att Irak skickade missiler mot Israel och att de hotade 
att i framtiden fylla dem med giftgas. Giftgas som Irak tidigare framställt med västtysk 
hjälp.28 debatten om hur man skulle ställa sig till antikrigsrörelsen och kriget var om-
fattande och uppskruvad inom den radikala vänstern, inte minst inom kretsarna kring 
det som en gång var KB.29

Under åren runt mitten av 1990-talet skedde sporadiskt konflikter och även ett visst 
samarbete mellan antideutscheintellektuella, framförallt redaktionen, och organisation-
er inom den radikala vänstern.30 redaktionen splittras 1995, från att tidigare varit upp-
delad mellan Berlin och Hamburg blir det nu den tidigare Berlindelen som ensamma 
utgör redaktionen. Hagen gör anmärkningen att redaktionen innan detta var relativt 
teoretiskt heterogen men att den efter splittringen befolkades enbart av personer 
som var anhängare av den värdekritiska teorin, en teori jag kommer att förklara strax 
nedan.31 efter splittringen får redaktionen en mer marginaliserad roll. redaktionen 
fortsätter att arbeta och delta i debatter, men om detta tas liten notis i den radikala vän-
stern. 32 de flesta personer som utgjorde redaktionen efter splittringen är kvar i redak-
tionen knappt tio år senare och många är det också nu i skrivande stund.

Med början 1999 ändras redaktionens agerande, aktiviteten ökar och med den också 
den uppmärksamhet redaktionen genererar inom den radikala vänsten. denna utveck-

26 Steffen, Michael Geschichten vom Trüffelschwein - Politik und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971 bis 
1991. diss. Philipps-Universität Marburg, Marburg 2002. s.123-130.
27 Hagen. Die Antideutschen und die Debatte der Linken über Israel. 2004. s. 22.
28 Ibid.
29 Ibid. s. 21-25.
30 Mohr, Markus och Haunss, Sebastian. die Autonomen und die anti-deutsche Frage oder: “deutschland muss ... 
“.I Sie warn die Antideutschesten der deutschen Linken Zu Geschichte, Kritik und Zukunft antideutscher Politik, i Hanlo-
ser, Gerhard (red.) 15-64. Unrast-verlag, Münster 2004. s.73.
31 Hagen. s. 29.
32 Mohr och Haunss. die Autonomen und die anti-deutsche Frage... 2004. s.73-74.



17

ling fortsätter under år 2000.33 2001 eskalerar utvecklingen ytterligare och redaktionen 
har under åren som följer en viktig roll i det som senare kommit att kallas ”antisem-
itismdebatten” eller ”antisemitismfejden”. Men innan jag beskriver vad som händer 
1999 och åren där på – det som utgör denna undersöknings kärna – måste ytterligare 
bakgrund presenteras.

’  ’  ’

den fråga som med tiden kommer att bli den viktigaste för antideutscheströmningen 
är förhållandet till Israel och den påstått grasserande antisemitismen inom den tyska 
vänstern. Jag kommer därför här att kort teckna en bakgrund över hur dessa ämnen 
diskuterats inom den västtyska vänstern innan antideutscheströmningen  uppkommer. 
I allt väsentligt står alla rötter till rörelsen att finna i den västtyska vänstern och därför 
kommer diskussionen i ddr inte vidare diskuteras här.

den västtyska radikala vänstern framställs fram till sexdagarskriget 1967 allmänt 
inom forskningen som tydligt positivt inställd till staten Israel.34 Men som både Ger-
hard Hanloser och Peter Ullrich poängterar så hade en väsentlig del av den radikala 
vänstern i form av kommunistpartiet KPd sedan det tidiga 1950-talet tvärtom en 
kritisk syn på Israel.35 I samband med sexdagarskriget 1967 började delar av den tidig-
are övervägande positiva så kallade ”nya vänstern” att inta en kritisk hållning till staten 
Israel, även om viktiga intellektuella förgrundsgestalter som exempelvis Jürgen Haber-
mas och Herbert Marcuse fortsatte att vara positivt inställda till Israel och ställde sig 
mycket kritiska mot den israelkritiska vänstern.36 Under 1970-talet blev solidariteten 
med Palestina en viktig fråga för stora delar av den radikala vänstern och med den kom 
en oftast mycket negativ syn på Israel. Synligast tog detta sig uttryck i de tyska stads-
gerillornas nära samarbete med palestinska organisationer som PFlP.37

Mot slutet av 1970-talet och under 1980-talet träder en rad  intellektuella som ska bli 
mycket viktiga för antideutsche fram med texter som ifrågasätter den radikala vänsterns 
kritik av Israel och där tycker sig ana en förtäckt antisemitism. Namnkunnigast av dessa 
är eike Geisel, Wolfgang Pohrt, och Moishe Postone.38 även Jean Améry bör nämnas i 
detta sammanhang, även om han i huvudsak var aktiv tidigare och avled 1978.39 den 
viktigaste av dessa texter är den av Moishe Postone författade ”Antisemitism och na-
tionalsocialism” som gavs ut på tyska 1979 och på engelska i USA 1980.40  Postone, 
33 Mohr och Haunss. die Autonomen und die anti-deutsche Frage... 2004. s.73-74.
34  Se t.ex. Ullrich. Die Linke, Israel und Palästina. 2008. s. 141, Hanloser, Gerhard. Bundesrepublikaner linksradi-
kalismus und Israel – Antifaschismus und revolutionismus als Tragödie und als Farce. I Sie warn die Antideutschesten 
der deutschen Linken Zu Geschichte, Kritik und Zukunft antideutscher Politik Hanloser, Gerhard (red.) s.171-210. 
Unrast-verlag, Münster 2004. s. 177-178.
35 Hanloser, Bundesrepublikaner linksradikalismus... 2004. s. 178. och Ullrich. Die Linke, Israel und Palästina.... 
2008. s. 141.
36 Om hur den ”nya vänstern” ändrade syn på Israel se t.ex.: Ullrich. 2008 s. 142-143.
Om Habermas och Marcuse, se: Hanloser. Bundesrepublikaner linksradikalismus... 2004. s.. s. 182.
37 För de västtyska stadsgerillornas syn på Palestina se t.ex. Ullrich. 2008. s.141-42.
38 Ullrich. 2008. s.144 och Hagen. Die Antideutschen... 2004 s. 4.
39 Schlembach, raphael. Towards a critique of anti-German ‘communism’ Interface: a journal for and about social 
movements nummer 2 (2) (november 2010) s. 202-203. 
40 Ty: ”Antisemitismus und Nationalsozialismus”.
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som är en judisk-amerikansk historiker som mellan 1972-83 var verksam i Frankfurt 
am Main, argumenterar i texten för att den västtyska radikala vänstern har en felaktig 
förståelse av nazismen.41 den radikala vänstern menar Postone ser nazismen alltför my-
cket som bara en form av fascism och underskattar det som gör den unik och det som 
är dess viktigaste element, en antisemitism som strävar efter förintelse. 

Postone ansluter sig till en teori som kommit att kallas värdekritik. det är politisk teori 
som säger sig basera sig på Karl Marx kritik av den politiska ekonomin. värdekritikerna me-
nar dock att centrala begrepp hos Marx som klasser, klasskamp och revolutionär är felakt-
iga och/ eller irrelevanta. de fokuserar istället på och utvecklar de delar av Marx teori som 
handlar om värde, varuformen, förtingligande och alienation. värdekritikerna menar att det 
moderna kapitalistiska samhället för dess medlemmar framförallt framstår som en abstrakt 
samling värden. Problemen och orättvisorna i detta samhälle identifieras med förekomsten 
detta abstrakta värde. Istället för att skåda samhället bortom dess direkta uppenbarelse i 
varuform och se dess verkliga natur som en social relation menar värdeteoretikerna att de 
som är missnöjda med systemet bara ser det abstrakta värdet och det som uppfattas som dess 
företrädare som problemet. Ur detta föds antisemitismen som Postone med värdekritikerna 
sålunda menar är något inneboende i den moderna kapitalismen och skiljer sig från andra 
typer av fördomar och rasism.42 den moderna antisemitismen menar Postone, är ett försök 
att lösa det falska problemet med det abstrakta värdet som fienden. Judarna blir i de miss-
nöjdas ögon det konkreta biologiska uttrycket för det abstrakta värdet, och viljan att utrota 
detta resulterar sålunda i viljan att utrota judarna. 43 värdekritiken och dess definition av 
antisemitismen är ett grundläggande fundament i antideutscheströmningens ideologi och 
det är svårt att underskatta Postones betydelse för densamma.44 

engelsk version: Postone, Moishe. Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German reaction to „Holo-
caust“.New German Critique, nummer 19, Special Issue 1: Germans and Jews (vinter 1980). s. 97-115.
Hagen. Die Antideutschen... 2004. s. 8.
41 Hagen. Die Antideutschen... 2004. s. 8.
42 Ullrich. Die Linke, Israel und Palästina.... 2008.. s. 144 och Hagen. Die Antideutschen... 2004. s. 39-43.
43 Joly, Anne ”le phénomène antideutsch: une singularité de la gauche radicale allemande“ i la revue des livres 
6/2012 översatt till tyska av Éditions entremonde med titeln: «das antideutsche Phänomen: eine eigenheit der 
deutschen radikalen linken» publicerad i webtidningen linksunten.indymedia.org 11.09.2012. https://linksunten.
indymedia.org/node/66911 (Hämtad: 2013.11.18). och Postone. Anti-Semitism and... 1980. passim.
44 Se t.ex.: Hagen. Die Antideutschen... 2004 s. 8-9, 41-42 och Schlembach. Towards a critique... 2010. s. 204. 
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Prolog
I slutet av 1999 ändras redaktionens sätt att agera enligt egen utsago. redaktionen 
poängterar att den tidigare valt att hålla sig borta från politik och framförallt (konkret) 
utförande av vänsterpolitik (det vill säga att delta på demonstrationer och i aktioner 
och dylikt) men nu börjat göra sig sedd på gatan i olika sammanhang, något som också 
bekräftas av Mohr och Haunss som beskriver hur redaktionen runt sekelskiftet med 
en lugnare början 1999 börjar agera gentemot den radikala vänstern på ett tydligt och 
aktivt sett. 45 redaktionens ändrade praktik under 1999 utgör således ett tydligt brott 
mot hur den agerade tidigare.46 I ledaren till nummer 31 (våren 2000) kommenterar 
redaktionen detta men poängterar att det fortfarande inte handlar om att göra politik 
i egentligen mening. Politik definieras här som ”att ta till vara på, kanalisera och or-
ganisera människors missnöje, att ta saker i etapper så att folk inte direkt konfronteras 
med för mycket och gradvis kan bli medvetna och så vidare...”, vilket redaktionen alltså 
försäkrar att den fortsatt kommer hålla sig borta ifrån. 47 Aktiviteten är istället i form 
av små interventioner (även om detta begrepp inte används i just denna text) som 
medvetet riktas mot en liten grupp.48 redaktionen poängterar att den inte vill delta i 
den stora vänsterns strävan att förmedla ”’progressivt innehåll’” och vara med i ”vän-
sterns tävling om vem som kan locka flest anhängare från andra vänstergupper”.49 ett 
dubbelbottnat förhållande till den radikala vänstern framgår här tydligt. redaktionen 
riktar sig till den, men vill samtidigt inte vara en del av den. detta förhållningssätt är 
genomgående och något jag kommer att visa är en viktig del av redaktionens försök att 
flytta positionerna i vänsterns debatt och att förankra sina teorier inom densamma.

även om redaktionen berömmer sig för att vara smal och rikta in sig på en liten 
utvald minoritet är det svårt att inte se tillfredsställelsen den ger uttryck för när dess 
interventioner enligt egen utsago har burit frukt. I ledaren till nummer 32 citeras 
förnöjt delar av Antifaschistische Aktion Berlins (AAB) upprop till den traditionsenliga 
och betydelsefulla ”revolutionära första maj”- demonstrationen i Kreuzberg, Berlin.50 
redaktionen menar att texten har: ”en förbluffande innehållsmässig närhet till ledarna i 
de senaste numrena av Bahamas som är svår att bestrida.”51 den fortsätter med att näm-
45 redaktion Bahamas. editorial 31. Bahamas nr. 31 (våren 2000).  http://www.redaktion-bahamas.org/hefte/edit31.
html  (Hämtad 2014.02.04).
46 Mohr och Haunss. die Autonomen und die anti-deutsche Frage... 2004.  s.73-75.
47 Ty: ”Politik-Machen heißt, dieUnzufriedenheit der leute aufgreifen, bündeln und organisieren, heißt in etappen-
vorzugehen, den leuten erst einmal nicht zuviel zuzumuten, allmählich Bewußtsein
zu schaffen und so weiter ...”
redaktion Bahamas. editorial 31. 2000.
48 Ibid.
49 Ty: “’fortschrittliche Inhalte’”,  ”linken Abgreifwettbewerb „Wer hat die meisten Anhänger?’”
Ibid.
50 För bakgrund till den autonoma ”revolutionära första maj”- demonstrationen och dess betydelse se t.ex.: Geroni-
mo. Fire and flames: A History of the German Autonomist Movement. PM press, Oakland 2012. s. 148-149, 154-155. 
51 Ty: ”eine verblüffende inhaltliche Nähe zu den editorials der letzten BAHAMAS- Ausgaben läßt sich schwer 
bestreiten.”
redaktion Bahamas. editorial 32. Bahamas nr. 32 (sommar 2000).  http://www.redaktion-bahamas.org/hefte/
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na att den fått kritik för att den ”intrigerar” med AAB och på så sätt sviker sin linje av 
att ”inte hålla på med politik” såsom har citerats ovan. På detta svarar redaktionen med 
att påpeka att: ”om intrigera innebär att vänsterradikala grupper lånar av BAHAMAS 
eller till och med söker diskussion med den [Sic! Bahamas i tredje person] så intrigerar 
vi gärna.”52 

AAB verkar i detta tidiga skede varit särskilt i fokus hos redaktionen. ett taktiskt val 
som med tiden verkar ha gett resultat, då AAB senare splittras 2003 som ett resultat 
av oöverbryggliga meningsmotsättningar i just de frågor redaktionen drivit, detta är 
något jag kommer att ha anledning att återkomma till senare i denna undersökning. 
Under hösten 2000 stormar det rejält kring AAB inom den radikala vänsterrörelsen i 
hela Tyskland, i synnerhet inom den del som först och främst definierar sig som anti-
fascistisk. detta på grund av att en medlem i organisationen anklagats för våldtäkt och 
att många var kritiska till hur organisationen hanterade dessa anklagelser. redaktionen 
är inte sen att ta tillvara på tillfället. den arrangerar en föredragskväll på det klassiska 
vänsterstället Mehringhof i Berlin. Under detta föredrag ifrågasätter redaktionen inte 
bara de aktuella anklagelserna. den ifrågasätter också den etablerade synen på feminism 
och det den menade var en rigid syn på sex och sexualitet inom den radikala vänstern. 
Arrangemanget väckte stor uppmärksamhet och indignation men var också framgångs-
rikt i det att redaktionen genom sitt ställningstagande kunde stärka och fördjupa sina 
kontakter med vissa delar av den radikala vänstern. 53 redaktionen agerar här på ett sätt 
som vi kommer se mer av. den framställer sig som provokativ sanningssägare. Genom 
det svar provokationerna ger, upprördhet, ilska och ibland till och med fysiska attacker 
kan redaktionen etablera en bild av att den säger det som är sant men som inte får sä-
gas. reaktionerna tas som intäkt på att vänstern spårat ut eller alltid varit rutten och 
behöver omformuleras från grunden. detta tillvägagångssätt är något vi kommer att se 
upprepas. Om synen på feminism och sex var ämnet den gången skall redaktionens in-
terventioner med tiden komma att handla om i huvudsak synen på Israel, och vara ett 
försök till uppgörelse med vänsterns etablerade solidaritet med det palestinska folket. 

edit32.html  (Hämtad 2014.02.04).
52 Ty: ”Wenn kungeln heißt, daß linksradikale politische Gruppen bei der BAHAMAS Anleihen nehmen oder gar 
die diskussion mit ihr suchen, dann kungeln wir gern.”
redaktion Bahamas. editorial 32. 2000.
53  Mohr och Haunss. die Autonomen und die anti-deutsche Frage... 2004.  s.74-75.
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Islamistisk massaker och  
den världsomspännande intifadan
den 20 december 2000 arrangerande tidskriftens redaktion ett föredrag under titeln 
”Yrke: Palestinier”.54 detta markerar starten på en omfattande intervention i samband 
med det uppror i Palestina som kallades den andra intifadan och Israels militära aktion-
er i samband med detta. redaktionen håller flera föredrag där den pläderar för ovillkor-
ligt stöd till Israel i konflikten och håller en manifestation under sommaren 2001 utan-
för den palestinska myndighetens representation i Berlin med krav på denna ska läggas 
ner.55  redaktionens linje är under denna period hela tiden tydlig. den vill bryta med 
”den antiisraeliska konsensusen” inom den radikala vänstern och är ”oförhållsamt pro-
israeliska”.56 I inbjudan till manifestationen framhåller redaktionen att den är öppen för 
att samarbeta med alla som går med på en rad krav, varav följande två är de mest tal-
ande: ”Ingen kritik mot den Israeliska staten, istället oförbehållsam solidaritet med den 
judiska staten” och ”Skarpt avfärdande av den palestinska nationella rörelsen i alla dess 
former”.57 Manifestationen hålls 12:e augusti 2001, en månad senare, den 11:e september, 
slår terrorister till mot flera stora mål i USA. 

redaktionens första reaktion på händelserna den 11: e september förs fram i texten 
”Mördarna förskansar sig bakom ropet på fred! Bahamasredaktionens första yttrande 
angående den islamistiska massakern i USA” som publiceras den 14: september.58 
Titeln i sig är intressant ur flera perspektiv. För det första genom att redaktionen i ru-
briksättningen gör det tydligt att detta bara är den första av flera kommande kommen-
tarer rörande händelserna. redaktionen visar tydligt att det är ett ämne den kommer 
följa upp ordentligt. detta innebär rimligtvis att redaktionen tillmäter händelserna stort 
vikt - att de är väldigt signifikanta - eller om man så vill, att den inser den politiska 
potentialen och därför beslutat sig för att framhålla dess vikt. För det andra väljer red-
aktionen att benämna händelserna som en ”islamistisk massaker”, en benämning som 
i sina båda led är entydig och konkret och som visar hur redaktionen ämnar analysera 
och använda sig av händelsen. Slutligen fås den första delen av titeln genom sin något 
54 redaktion Bahamas. Beruf: Palästinenser. 2000.12.20.  http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/israel.html 
(Hämtad 2014.02.27).
55 redaktion Bahamas. Kein Sieg im volkskrieg. Für Israel – gegen die palästinensische Konterrevolution. 
2001.07.24. http://redaktion-bahamas.org/aktuell/jour-f07-01.html (Hämtad 2014.02.27) och redaktion Baha-
mas. lANG leBe ISrAel! 2001.08.12. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/lang-lebe-israel.html (Hämtad 
2014.02.27).
56 Ty:”dem anti-israelischen Konsens brechen”, ”’bedingungslos pro-israelisch’”
redaktion Bahamas. lANG leBe ISrAel!  2001.08.12.
57  Ty: ”keinerlei Kritik am Staat Israel, sondern unbedingte Solidarität mit dem jüdischen Staat”, ”schärfste Ableh-
nung der palästinensischen Nationalbewegung in allen ihren Ausprägungen”
Ibid.
58 Ty: ”Hinter dem ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder! 1. Stellungnahme der BAHAMAS-redaktion 
zum islamistischen Massaker in den USA”. 
redaktion Bahamas. Hinter dem ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder! 1. Stellungnahme der BAHAMAS-
redaktion zum islamistischen Massaker in den USA. 2001.09.14. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/terror.
html (Hämtad 2014.02.27).
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poetiska ton en att tro att det rör sig om ett citat. det verkar troligt att så är fallet, då 
orden tillskrivits den dåvarande ordföranden i centralrådet för judar i Tyskland Paul 
Spiegel.59

Texten inleds med att hävda att alla tyska medier försöker bortse från att det upp-
enbart var ett dåd av islamister genom att diskutera huruvida attackerna, likt de i 
Oklahoma city, kan vara ett dåd av inhemska nazister. Samtidigt menar redaktionen 
att bara det faktum att nazister kan misstänkas vara förövare till attackerna tydliggör att 
attackerna är antisemitiskt motiverade. Föga förvånande dyker palestinier snart upp i 
texten. redaktionen menar att det firande som skedde i Palestina efter attackerna bort-
förklaras i de tyska medierna såsom svar på att USA stödjer Israel. denna förklaring 
grundar sig i samma antisemitiska stereotypi som både nazisterna och ”’den islamska 
världen’” omhuldar. I själva verket är firandet en ”slaktfest, som i månader varit gängse 
i de såkallade autonomiområdena.”60 det är en del av den underliggande logiken i det 
heliga kriget ”som inte vill vinna något utan endast vill förinta.”61 Sammankopplandet 
av ”’den islamska världen’” med nazism och användandet av begreppet förintelse är inte 
någon slump. redaktionen skriver rakt ut att:

det handlar här om en till förintelse beslutad antisemitism i aktion - som i kvalitativt hän-
seende är likvärdig sin nationalsocialistiska förebild - som lägger grunden för de slumpmäs-
siga och omåttliga palestinska massmorden. I detta avseende fyller nu Koranen en liknande 
roll som Hitlers hopkok ”Mein Kampf” på sin tid i Tyskland. det palestinska samhället i sin 
nuvarande gestalt är konstitutionellt oförmöget och ovilligt till fred; endast det islamistiskt 
inspirerade förintelseprojektet håller dem samman.62

 
det är alltså väl att märka att texten nu gått från att handla om attackerna den 11:e 

september till att handla om Palestina och palestinier (det bör i detta sammanhang 
kommas ihåg att ingen av terroristerna bakom attackerna 11:e september var palesti-
nier). även om ingen vid tiden för textens tillkomst – tre dagar efter attacken - kände 
till lika mycket om attentatsmännen som vi gör idag spelade detta uppenbart en under-
ordnad roll för redaktionen. Att texten till stora delar handlar om just palestinier är 

59 citatet är svårt att få verifierat, de tillskrivs dock överallt Paul Spiegel. Se tex: Grigat, Stephan ”die Mörder und 
der ruf  nach Frieden” Die Presse 2006. 08.07 http://www.cafecritique.priv.at/rufNachFrieden.html ,  ”Für Israel – 
und sein recht auf Selbstverteidigung” (demonstrationskallelse) http://verteidigtisrael.blogsport.de/?p=154 2014,  
Küntzel, Matthias ”die Bombe und Herr Grass” http://www.matthiaskuentzel.de/contents/die-bombe-und-der-
guenter och http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Spiegel (samtliga hämtade 2014.03.4).  
Märk dock väl att alla källor som tillskriver Spiegel citatet förutom Wikipedia är knutna till antideutsche-strömn-
ingen. På många ställen anges årtalet 2002 i samband med citatet. detta är anmärkningsvärt då detta alltså är långt 
efter att Bahamas använder det.
60 Ty: ”Schlachtfeste, wie sie seit Monaten in den sogenannten Autonomiegebieten die regel sind.” 
redaktion Bahamas. Hinter dem ruf... 2001.09.14.
61 Ty: ”dernichts gewinnen,sondern nur vernichten will.” 
Ibid.
62 Ty: ”es ist hier ein zur vernichtung entschlossener Antisemitismus am Werk – darin seinem nationalsozialisti-
schen vorbild auf qualitativer ebene durchaus ebenbürtig –, der die Wahl- und Maßlosigkeit des palästinensischen 
Massenmordens begründet. In dieser Hinsicht kommt momentan dem Koran eine ähnliche rolle zu wie seinerzeit 
Hitlers Machwerk „Mein Kampf“ in deutschland. die palästinensische Gesellschaft in ihrer jetzigen Gestalt ist kon-
stitutionell friedensunfähig und - unwillig; allein das islamistisch inspirierte vernichtungsprojekt hält sie zusammen.” 
Ibid.
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inget misstag eller en slump utan en medveten handling från redaktionens sida. det 
följer i samma mönster den tidigare skrivit och det passar i den redan etablerade analys-
modellen. Palestinierna får representera ”’den islamska världen’” som ett enhetigt block, 
de fyller rollen som det tydligaste och värsta exemplet på den påstådda antisemitiska 
massrörelse som ”’den islamska världen’” är ett monolitiskt uttryck för. Jämställandet 
av Koranen och Mein Kampf är följaktligen inte bara en platt provokation utan följer 
logiskt i den världssyn redaktionen presenterar. 

Att med bakgrund av detta likt Hagen hävda att händelserna den 11:e september 
skulle vara en utlösande faktor för en utveckling som senare fortsatte  och antyda att 
reaktionen agerade reaktivt under intryck av den yttre impuls som  händelserna ut-
gjorde ter sig inte hållbart.63 Tvärtom vill jag hävda att redaktionen mycket medvetet 
och aktivt använder sig av händelserna för att förstärka en redan etablerad argumenta-
tionsmodell. det är därför palestinier dras in i argumentationen och det är därför det 
viktigaste ämnet i texterna alltjämnt är ”israelsolidariteten”. 

vidare i redaktionens första uttalande: ”Från de Gröna till Info-radio, från FAZ 
till Autonomerna sträcker sig gemenskapen av dem som i smyg glädjer sig åt att den 
’stora djävulen Amerika’ nu också drabbas av samma hemskheter som den ’lilla djävu-
len Israel’.”64 I citatet fångar redaktionen tre element som ska komma att vara viktiga i 
redaktionens texter efter attackerna den 11:e september. För det första handlar det om 
att redaktionen så ofta som möjligt söker att sammankoppla vänstern och inte minst 
den radikala vänstern med mainstream åsikter i den tyska debatten och på så sätt måla 
upp en bild där vänstern är en integrerad del av ett tyskt etablissemang och ett typiskt 
tyskt ställningstagande, för att inte säga ett tyskt tänkande och beteende. För det andra 
försöker redaktionen upprepade gånger framhålla att den radikala vänstern och main-
streamaktörer enas i något precist, nämligen sin mycket negativa syn på Israel och USA. 
det tredje elementet är att poängtera att denna syn sammanfaller med en annan väl 
definierad grupps syn: muslimerna. redaktionen lägger i texten Ayatolla Khomeinis 
uttryck ”den stora djävulen” och Muammar Kadaffis uttryck ”den lilla djävulen” i den 
tyska radikala vänsterns och den tyska mainstreamdebattens språkrörs mun. På detta 
sätt skapar redaktionen bilden av ett enhetligt block som nu har utsträckts till att inte 
bara innefatta hela den muslimska världen utan även hela Tyskland.

redaktionen argumenterar i denna text inte utefter ”vänster” eller ”marxistiska” linjer 
i någon större utsträckning, med ett undantag.”US-amerikanska militärangrepp mot 
islamistiska center måste tills vidare välkomnas av alla som ännu ser frigörelsen från 
varuformen, marknad och stat som förutsättningen för mänsklig självständighet - vilket 

63 Hagen. Die Antideutschen... 2004. Se t.ex. s. 45.
64 de gröna eller ”Bündnis 90/die Grünen” som deras fullständiga namn lyder är Tysklands motsvarighet till 
miljöpartiet. ”Info-radio” är rBB:s (delstaterna Berlin och Brandenburgs gemensamma Tv- och radiobolag) nyhet-
sradiokanal. ”FAZ” är förkortning för Frankfurter Allgemeine Zeitung, en av Tysklands största dagstidningar som 
betecknar sig som ”konservativ-liberal/liberal-konservativ”. 
Ty: ”von den Grünen bis zum Info-radio, von der FAZ bis zu den Autonomen reicht die Gemeinschaft derer, die 
sich klammheimlich darüber freuen, daß dem „großen Teufel Amerika“ nun dasselbe Schreckliche widerfährt wie 
dem „kleinen Teufel Israel“.”
redaktion Bahamas. Hinter dem ruf... 2001.09.14
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innebär övergången från ’förhistorien’ till ’historien’ (Marx).”65 Meningen är en av få 
exempel på när redaktionen refererar explicit till Marx eller marxismen. det är värt att 
märka att redaktionen i så liten utsträckning använder sig av denna typ av argumenta-
tion och istället förlitar sig på helt andra argumentationslinjer.

vidare skriver redaktionen att: ”Med sin multi-kulturealitet bedriver de mätta gamla 
68-orna förräderi mot upplysningen. den statliga antisemitismens tidning, ’taz’, leve-
rerar den adekvata ideologiska överbyggnaden för detta: antirasismen.”66 Både multi-
kultur och antirasism framhålls som förljugna och negativa begrepp i ett språkbruk 
där redaktionen ligger väldigt nära en rasistisk propagandadiskurs. Genom att måla ut 
antirasismen som något ologiskt och ogrundat, och framförallt som en ideologi (i den 
marxistiska betydelsen) skapar redaktionen också en situation där den kommer att få 
lättare att värja sig mot anklagelser om rasism. den kan då svara att det är just detta 
den menar, antirasismen är (i sig) ogrundad, detta bevisas ju om inte annat av att de 
kallar oss rasister, vilket vi inte är.

redaktionens andra text om händelserna den 11:e september har titeln: ”durban på 
världsnivå? ‘Antirasismen’ mobiliserar mot Israel. Bahamasredaktionens andra uttalande 
angående den islamistiska massakern i USA och dess följder”.67 Texten publiceras den 
26:e september, det vill säga drygt två veckor efter attackerna. rubriken syftar på FN:s 
världskonferens mot rasism 2001 som hölls i durban, Sydafrika. Konferensen bojkot-
tades av USA och Israel eftersom utkasten till den deklaration som där skulle antas in-
nehöll skrivelser som jämställde sionismen med rasism.

I texten framhåller redaktionen att USA potentiellt kan komma att ta sin beskydd-
ande hand från Israel då stödet till Israel stör USA:s samarbete med Saudiarabien och 
dess försök att bygga en koalition mot terror. det som då blir kvar av ”kriget mot ter-
rorn” blir ett ”gemensamt krig med terrorister mot andra terrorister”.68 vidare men-
ar redaktionen att Tysklands förhoppning i situationen är att efter balkansk modell 
åstadkomma en ”etnificering av Mellanöstern och därmed den politiska ratificeringen 
av durbankonferensen”69 redaktionen målar återigen upp bilden av hela den tyska 

65 Ty: ”US-amerikanische Militärschläge gegen islamische Zentren hätte jeder bis auf weiteres zu begrüßen, der die 
emanzipation von der Warenform, von Markt und Staatlichkeit nach wie vor als Bedingung menschlicher Selbsttä-
tigkeit, mithin des eintritts aus der „vorgeschichte“ in die „Geschichte“ (Marx) begreift.”
redaktion Bahamas. Hinter dem ruf... 2001.09.14
66 ”taz” är förkortning för die Tageszeitung, en grön/vänster- dagstidning med rötterna i och starka kopplingar till 
alternativrörelsen.
Ty:” Mit ihrem Multi-Kulti-Gewese betreiben saturierte Alt-68er verrat an der Aufklärung. das Blatt des regierungs-
amtlichen Antisemitismus, die „taz“, liefert dafür den adäquaten ideologischen Überbau: den Antirassismus.”
Ibid.
67 Ty:”durban jetzt im Weltmaßstab? der “Antirassismus” machtmobil gegen Israel 2. erklärung der BAHAMAS-
redaktion zum islamistischenMassaker in den USA und seinen Folgen”. 
redaktion Bahamas. durban jetzt im Weltmaßstab? der „Antirassismus“ macht mobil gegen Israel 2. erklärung 
der BAHAMAS-redaktion zum islamistischen Massaker in den USA und seinen Folgen. 2001.09.26. http://www.
redaktion-bahamas.org/aktuell/terror2.html (Hämtad 2014.02.27).
68 Ty: ”Was dann vom “Krieg gegen den Terror” übrigbleibt, ist der gemeinsame Krieg mit den Terroristen gegen 
andere Terroristen.”. 
redaktion Bahamas. durban jetzt im Weltmaßstab?... 2001.09.26.
69 Ty:”die ethnifizierung des Nahen Ostens und damit die politische ratifizierung der durban-Konferenz”.
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allmänheten inklusive vänstern som en enda reaktionär enhet, en enhet som också 
framställs såsom havandes en tydligt artikulerad åsikt. redaktionen fortsätter: 

Motsättningen mellan Berlins utrikespolitik och Berlins fredsdemonstration har sjunkit till 
nära nog noll, dock verkar några ännu inte märkt någonting. det är den största möjliga miss-
förståndet av den inte fullständigt nationalrevolutionära vänstern, i vilken utsträckning den nu 
finns kvar.70

Hälsningen till de delar som det trots allt finns hopp om är uppenbar: bryt med 
fredsrörelsen och ställ er på redaktionens sida, gör ni inte det kommer ni betraktas som 
nationalrevolutionärer och del av det tyska reaktionära blocket.71

den 31 oktober publicerar redaktionen det tredje uttalandet med anledning av att-
ackerna den 11:e september med titeln ”Till försvar för civilisationen Mot den tyska 
’fredslängtan’ och dess apologetiska skribenter” 72 Men om den första är huvudsakligt 
fokuserad på själva angreppen som sådana och den andra texten på den storpolitiska 
utvecklingen i världen samt på den tyska vänsterns reaktioner så är den tredje texten 
framförallt fokuserad på den tyska vänsterns ”förhållande” till det tyska nynazistiska 
partiet NPd. denna tredje text är också den klart mest omfattande av de tre.

redaktionen inleder texten med att referera vad någon som kritiserar den säger. I det 
här fallet handlar det om vad skribenten Günther Jacob skrivit i den relativt närstående 
veckotidningen konkret och vad som skrivits på det ”nationaldemokratiska nätverket” 
Indymedia, en radikal vänsterportal som bygger på gräsrostsjournalistisk.73 de förenas 
i sin antiimperialism. Antiimperialism, argumenterar redaktionen vidare, är i sin kärna 
völkischskt reaktionär. ”völkisch” är ett begrepp och ett signalord som är och har varit 
viktigt för den tyska extremhögern, framför allt för nazisterna och dess ideologiska 
föregångare. Begreppet existerar inte i svenskan och är svårförklarat. Ordagrant betyder 
det ”folklig”, men betydelsen är en annan. det knyter snarare an till ordet folk såsom 
det ibland används i svenskan i sammanhang som ”det svenska folket”, ”folksjälen” eller 
för den delen ”folkhemmet”. Att vara völkisch eller stå för völkischska värden är att stå 
upp för den germanska rasen och dess mytologiska historia, att framhäva dess särart och 
överlägsenhet. Med andra ord, att vara völkisch är att stå för folket, i det som menas 
vara dess korrekta bestämningar.74

Ibid.
70 Ty: ”die reibung zwischen Berliner Außenpolitik und Berliner Friedensdemo ist auf nahezu Null gesunken, nur 
haben es einige scheinbar immer noch nicht gemerkt. das ist dasgrößtmögliche Mißverständnis, soweit es die noch 
verbliebene, nicht komplett nationalrevolutionäre linke betrifft.” 
redaktion Bahamas. durban jetzt im Weltmaßstab?... 2001.09.26.
71 Ibid.
72 Ty.”Zur verteidigung der Zivilisation Gegen die deutsche „Friedenssehnsucht“ und ihre schriftstellernden Apolo-
geten”.
redaktion Bahamas. Zur verteidigung der Zivilisation Gegen die deutsche „Friedenssehnsucht“ und ihre schrift-
stellernden Apologeten. 2001.10.31. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/friedenssehnsucht.html (Hämtad 
2014.02.27).
73 Ty: ”das nationaldemokratische Netzwerk Indymedia”. 
redaktion Bahamas. Zur verteidigung der Zivilisation... 2001.10.31.
74 dahl, Göran. Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor. Pionjärer. Förvaltare. 
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 I en kortare historisk genomgång målar man vidare upp en bild av den antiimperia-
listiska rörelsen under 1970 och –80-talen som en rörelse som konsekvent tog ställ-
ning för det reaktionära.75 I ett visst fall har redaktionen lite större förståelse och det är 
solidariteten med vietnam, förutsatt att den var av den typ som såg skapandet av ”’två, 
tre, flera vietnam!’” som en väg till världsrevolutionen.76 Samtidigt menar redaktionen 
att vietnameserna för den tyska vietnamssolidaritetsrörelsen fyllde rollen som ”sub-
stitutstyskar”, det vill säga ett folk som tyskar kunder leva ut sin undertryckta längtan 
genom, en längtan efter att besegra en av andra världskrigets segrarmakter, USA, och 
längtan efter att få kämpa som ett enat folk mot en yttre fiende. 77 den tyska solidari-
tetsrörelsen med vietnam beskrivs således här som ett uttryck för ett egenintresse hos 
tyskar. Genom sin solidaritet för och sin inlevelse med vietnamesernas kamp försökte 
tyskar få utlopp för sin reaktionära längtan efter kamp för folket och nationen. ett 
övertagande av en mytisk syn på tyskheten som är identisk med den völkischska blir 
tydlig i denna argumentation. Med den självklara skillnaden att synen används för att 
argumentera för det motsatta ställningstagandet.

vidare i texten utvecklas temat om antiimperialismen som en i grunden reaktionär 
hållning. Under underrubriken ”Tysk fredslängtan och NPd” sammankopplas den tys-
ka vänsterns antiimperialism med NPd:s paroller.78 redaktionen skriver:

Antiimperialismen var aldrig någon för vänstern originell eller exklusiv angelägenhet, utan det 
högsta stadiet av en felaktig, reaktionär antikapitalism, som den tyska vänstern sparade som 
krisreserv för att klara sig igenom de redan inledda tuffare tiderna. Idag har antiimperialismen 
åter igen kommit dit den egentligen hör hemma: i den officiella tyska politiken och i det vard-
agliga ressentimentet. Så kan alla omfamna varandra i antiamerikanismen och den tysk-islam-
istiska vänskapens tecken – om det inte vore för ett litet fascistiskt parti som ofrivilligt negativt 
stämplar den tyska fredslängtan. NPd:s omisskännliga krigsmotstånd, deras antiamerikanism, 
deras öppna antisemitism och deras solidaritet med det palestinska folket får fredsdemonstran-
terna och deras paroller att framstå i [...] tveksamt ljus.79

Ättlingar. Atlantis, Stockholm 2006. s.44-49. 
75 redaktion Bahamas. Zur verteidigung der Zivilisation... 2001.10.31.
76 citatet är ursprungligen från ernesto ”che” Guevaras tal ”vietnam får inte lämnas ensamt!”  den fullständiga 
meningen citatet är hämtat ifrån lyder i svenska översättning som följer: ”Hur ljus, hur nära skulle inte framtiden te 
sig för oss om två, tre, flera vietnam blommade på jordens yta, med sina skördar av död och oändliga tragedier, med 
sin ständiga heroism, med sina oupphörliga slag mot imperialismen, med det tvång det skulle innebära för impe-
rialismen att sprida ut sina styrkor - under det ständigt växande hatet från världens folk!” Guevara, ernesto ”che” 
”vietnam får inte lämnas ensamt! https://www.marxists.org/svenska/guevara/1967/04/16.htm (Hämtad 2014.06.30)
Ty: ”’ zwei, drei, viele vietnam!’”
Ibid.
77 Ty: ”ersatzdeutschen”.
Ibid.
78 Ty: ” deutsche Friedenssehnsucht und die NPd”. 
Ibid.
79 Ty: ”Noch nie war der Antiimperialismus eine originär oder exklusiv linke Angelegenheit, sondern das höchste 
Stadium eines falschen, reaktionären Antikapitalismus, den die deutsche linke als Krisenreserve für die bereits ange-
brochenen härteren Zeiten konservierte und über die runden rettete. Heute ist der Antiimperialismus wieder dort 
angekommen, wo er an sich auch beheimatet ist: in der offiziellen deutschen Politik und im alltäglichen ressenti-
ment. So könnten sich im Zeichen von Antiamerikanismus und deutsch-islamischer Freundschaft alle in die Arme 
fallen – wäre da nicht eine kleine faschistische Partei, die die deutsche Friedenssehnsucht unfreiwillig denunziert. 
die unmißverständliche Kriegsgegnerschaft der NPd, ihr Antiamerikanismus, ihr offener Antisemitismus und ihre 
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Genom att framhålla att det fascistiska NPd håller med om de saker som vänstern 
säger försöker redaktionen sålunda att diskreditera den senare.

det första numret som utkommer efter händelserna den 11:e september bär titeln 
”Intifada, över hela världen – Mördarna förskansar sig bakom ropet på fred ”.80 red-
aktionen skriver att vänstern till en början teg om attackerna den 11:e september men 
att den snart nog gladde sig åt dem och öppet identifierade sig med det ”självmördar-
völkischska angreppet på symbolen för urbanitet och naturbehärskande.”81 vänstern har 
nu således definitivt sagt adjö till upplysning och civilisation. vidare:

Som gestalten Horst Mahler på ett exemplariskt sätt visar, visade sig tre decennier av vänster-
historia vara blott en andlig förvaltning av nationalsocialismens dödsbo: antifascismen som 
förskjuten beundran för fäderna, antikapitalismen som strasserism laddade med internationell 
folklore och sist tillika värst, antirasismen som bekännelse till en mångfald av völkischska 
kollektiv.82

retoriken har här skruvats upp ytterligare ett steg. den nutida vänstern är inte bara 
en del av ett reaktionärt block tillsammans med det tyska etablissemanget och extrem-
högern. Hela den moderna vänsterns historia decimeras därmed till en efterföljare och, 
i bokstavlig mening, en sörjare av nationalsocialismen. 

den föredrags- och diskussionskväll redaktionen arrangerar den 20:e november 
fortsätter på inslagen väg. Temat för kvällen är ”den völkischska Triple Obsession: an-
tiimperialism, ’antikapitalism’ och kulturalism” och i inbjudningstexten skriver redak-
tionen om hur hopplös vänstern är i dagens situation.83 detta då vänstern i sin vana 
att vara emot USA finner sig att stå på samma sida som ”antivästlig folkkultur och 
ressentimentfylld stamgemenskap” som omöjligt kan tillskrivas revolutionära egen-

Solidarität mit dem palästinensischen volk läßt die Friedensmarschiererund ihre Parolen in so zweifelhaftem licht 
erscheinen,”. 
redaktion Bahamas. Zur verteidigung der Zivilisation... 2001.10.31.
80 Ty: ”Intifada, weltweit - Hinter dem ruf nach Frieden verschanzen sich die mörder” 
redaktion Bahamas. Bahamas nr. 36 (höst 2001). http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit36.html (Hämtad 
2014.02.04).
81 Ty: ”…selbstmörderisch-völkischen Angriff auf das Symbol von Urbanität und Naturbeherrschung.” 
redaktion Bahamas. editorial 36. 2001.
82 Horst Mahler var advokat och medlem i rAF. Bytte sedermera sida politiskt till att bli nazist. Strasserism: efter 
bröderna Otto och Gregor Strasser som på 1920-30-talet var bland de kändaste inom NSdAP:s ”vänsterflygel”. 
Krävde fullföljandet och skärpandet av NSdAP:s ”antikapitalistiska” paroller. 
Ty: ”Wie von der Gestalt Horst Mahlers exemplarisch vorgeführt, entpuppen sich drei Jahrzehnte linker Geschichte 
als bloße geistige Nachlaßverwaltung des Nationalsozialismus: der Antifaschismus als verschobene Bewunderung der 
väter, der Antikapitalismus als mit internationaler Folklore aufgeladener Strasserismus und zu schlechter letzt der 
Antirassismus als Bekenntniszur Pluralität völkischer Kollektive.”
Ibid.
83 “Triple Obsession” är en lek med begreppet ”Triple Opression” en teori om ”förtryckssamverkan” som var populär 
i den autonoma rörelsen framförallt under 1990-talet och i efterhand fått utstå hån..
Ty: ”die völkische Triple Obsession:Antiimperialismus, „Antikapitalismus“ und Kulturalismus”
redaktion Bahamas. die völkische Triple Obsession: Antiimperialismus, „Antikapitalismus“ und Kulturalismus. 
vortrag und diskussion. 2001.11.20. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/veranst201101.html (Hämtad 
2014.02.27).
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skaper.84 vidare skriver redaktionen att trots att ”’kultur’ nu har tagit ’rasens’ plats – så 
opererar dagens globaliseringsmotståndares ’antikapitalism’ som antiimperialisternas 
förr: alla kräver de befrielsen av ’äkta’ folkkollektiv från civilisationens påtvingande; de 
vill hjälpa det produktiva arbetet till sin rätt gentemot ränteslaveriet.”85 redaktionen 
avslutar inbjudningstexten med att skriva att referenterna kommer att tala om hur 
den vanliga vänstern i sitt tänkande distanserat sig från det som redaktionen menar 
är kommunismen. Här blir en självmotsägelse tydlig. I ledaren till nummer 36 menar 
redaktionen att hela den moderna vänstern från början varit rutten men här skrivs det 
som att vänsterns ”urspårning” vore ett relativt nytt fenomen. denna självmotsägande 
hållning kan återfinnas på många ställen i redaktionens texter och jag kommer längre 
ner visa hur tonvikten förflyttas mellan de olika hållningarna. 

21 februari 2002 rapporterar redaktionen att det under den gångna helgen genom-
förts en icke-offentlig debatt med 120 deltagare från ”den snävare antideutsche-
miljön”.86 debatten arrangerades av redaktionen och Berlins nätverk mot IG Farben. 
”Temat var uppenbart: 11:e september, Afghanistankriget, utvecklingen inom den tyska 
vänstern sen dess.”87 redaktionen refererar också till en inbjudningstext som den inte 
publicerat. redaktionen försäkrar dock i rapporten att ”ribban var högt lagd” i denna 
text och refererar dess innehåll kortfattat.88

För kommunister och andra motståndare till antisemitism, som ser sig ovillkorligt förplikti-
gade till solidaritet med Israel, som ställts inför den tyska offentlighetens reaktion inför 11:e 
september har en avgörande situation inträtt. Motståndet mot Tyskland och Islam skulle bara 
bli till en läpparnas bekännelse om  inga konsekvenser dras gentemot det fosterland som rör 
sig för fred och dess globaliseringskritiska frammarsch för ett moralistiskt världssamhälle i fat-
tigdom och völkischsk värdighet. I synnerhet handlar det om att bryta med en tysk vänster 
som i antiamerikaniskt ursinne blivit till ett verkligt avantgarde för en tilltagande Amerika- 
och Israelfientlig regering.89 

84 Ty: ”antiwestlicher volkskultur und ressentimentgeladener Stammesgemeinschaft”
redaktion Bahamas. die völkische Triple Obsession.... 2001.11.20. 
85 Ty: ”„Kultur“ heute den Platz der „rasse“ eingenommen hat – operiert der Antikapitalismus heutiger Globalisie-
rungsgegner wie gestriger Antiimperialisten: Alle fordern sie die Befreiung „echter“ volkskollektive von den Zumu-
tungen der Zivilisation; sie möchten der produktiven Arbeit zu ihrem recht gegen dieZinsknechtschaft verhelfen.”.
Ibid.
86 Ty: ”aus dem engeren antideutschen Umfeld” 
redaktion Bahamas. Zum bundesweiten Treffen antideutscher Gruppen in Berlin. 2002.02.21. http://www.redakti-
on-bahamas.org/aktuell/treff160202.html (Hämtad 2014.02.27)
87 Ty: ”der Anlaß lag auf der Hand: 11.09.2001, Afghanistan-Krieg, entwicklung in der deutschen linken seither.”
redaktion Bahamas. Zum bundesweiten Treffen... 2002.02.21.
88 Ty: ”war die latte hochgehängt worden”
Ibid.
89 Ty: ”Für Kommunisten und andere Gegner des Antisemitismus, die sich unbedingt der Solidarität mit Israel 
verpflichtet sehen, sei angesichts der reaktionen der deutschen öffentlichkeit auf den 11.09. und die Folgen, eine 
Situation der entscheidung entstanden. die Gegnerschaft zu deutschland und die zum Islam, werde dann zum 
bloßen lippenbekenntnis, wenn daraus keine Konsequenzen gezogen würden gegen das friedensbewegte vaterland 
und seinen globalisierungskritischen durchmarsch für eine moralische Weltgesellschaft in Armut und völkischer 
Würde. Insbesondere sei zu brechen miteiner deutschen linken, die im antiamerikanischen Furor echte Avantgarde 
der zunehmend Amerika- und Israelfeindlichen regierung geworden sei.”
Ibid.
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vidare skriver redaktionen att alla deltagare var ”medvetna om hur marginell an-
tideutschekritik är för tillfället” samtidigt fanns en lättnad över att det nu existerade 
antideutsche-grupper över stora delar av Tyskland; ”i flera städer i ruhrområdet och 
däromkring, i Gießen, leipzig, Freiburg och äntligen återigen i Hamburg” och mindre 
grupper i  Bremen, Thüringen, Stuttgart, Frankfurt, Heidelberg och Wien.90 redak-
tionen beskriver sålunda sin rörelse som marginell men ändå växande. Frågan är om en 
rörelse som har grupper i en sådan mängd städer verkligen kan ses som marginell. Men 
hävdandet att strömningen är marginell måste nog ändå ses som först och främst en del 
av en retorik som bygger på att redaktionen framställer sig som varandes i underläge.91

Nummer 37 av tidskriften bär titeln ”Kampen för befrielsen är internationell”, ett 
mycket välanvänt – för  att inte säga klassiskt slagord för den tyska vänstern. På omslag-
et ackompanjeras dock texten av en bild på en grupp amerikanska stridspiloter framför 
ett plan från det amerikanska flygvapnet – på så sätt vänds innehållet i slagordet till 
något helt annat än det som vanligtvis åsyftas. 92

ledaren i numret är sarkastiskt hållen och tecknar en karikatyr av den typiske vän-
steraktivisten och dess förmodade tankar och åsikter. det är en person som under sin 
studietid hänger sig åt politik för att därefter överge det mesta samtidigt som den bevar-
ar de bästa delarna och tron på sin egen rättfärdighet till de senare delarna av sitt liv. 
denna typ stöter nu på problem, hängivelsen under upprorsåren och de egna minnena 
därefter kompliceras och försvåras av kritik och ifrågasättanden. detta beror på det sed-
an tio år finns förtäckta nazister inom de egna leden: antideutsche. dessa skapar med 
sitt framhävande av antisemitismen förvirring inom vänstern. När aktivisten inser att 
det inte finns något revolutionärt subjekt i  den karga muslimska världen finns det dock 
en utväg att ta till.93 I latinamerika finns allt som aktivisten  drömmer om: ”folkmass-
or mot USA och världsmarknaden”, ”orädda vänsterradikaler, kravaller, plundringar 
och regeringar som störtas”.94 äntligen något han kan stödja helhjärtat, utan att behöva 
oroa sig om samarbete med islamister eller antisemitism. Men så skrivs det på en hem-
sida att antisemitiska hatbrott ökat enormt i samband med upproret i Argentina. Inne-
bär detta då, frågar sig aktivisten, att man måste omskola sig och läsa svåra böcker och 
inse att antikapitalismen är identisk med antisemitismen?95 Nej, ”[d]et skulle inte ens 
förklädda nazister, som man kallar antideutsche mena.”96 Ty antisemitismen kan botas 

90 Ty: ”sondern auch in mehreren Städten des ruhrgebiets und Umgebung, in Gießen, leipzig, Freiburg und end-
lich wieder in Hamburg antideutsche Gruppen existieren. Immerhin Grüppchen gibt es in Bremen, Thüringen, 
Stuttgart, Frankfurt und Heidelberg und im deutschsprachigen Ausland wenigstens in Wien.”
redaktion Bahamas. Zum bundesweiten Treffen... 2002.02.21.
91 Ibid.
92 Ty: ”der Kampf um Befreiung ist international”.
redaktion Bahamas. Bahamas nr. 37 (vinter 2002). http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit37.html (Hämtad 
2014.02.04).
93 redaktion Bahamas. editorial 37. 2002
94 Ty: ”volksmassen gegen USA und Weltmarkt”, ”linksradikale ohne Furcht und Tadel, riots, Plünderungen, 
stürzende regierungen”.
Ibid.
95 Ibid.
96 Ty: ”das würden noch nicht einmal verkappte Nazis, die man die Antideutschen nennt,
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av antikapitalismen - antisemitismen kommer försvinna under revolutionens gång me-
nar aktivisten.97

Genom tillvägagångssättet att måla upp en karikatyr i vars mun redaktionen sedan 
lägger åsikter och tankar åstadkommer redaktionen flera saker. de viktigaste sakerna i 
förhållande till uppsatsens syfte är den politiska bild redaktion målar upp, vilka kon-
kreta politiska åsikter och ståndpunkter den lägger i karikatyrens mun. Till en början 
poängterar redaktionen, sin vana trogen ,det hat den menar sig möta, på ett bekant 
sätt framhållet i form av nedsättande epitet, i detta fall ”nazister”. När redaktionen 
samtidigt målar upp karikatyren som en löjlig och icke-eftersträvansvärd figur får detta 
funktionen att läsaren förmodas förstå att det karikatyren avskyr måste vara bra och 
eftersträvansvärt. en annan sak som framträder i ledaren är att redaktionen målar upp 
en bild av att den och andra likasinnade faktiskt haft ett visst genomslag. detta fram-
kommer av att den fått den vanlige aktivisten att, om än motvilligt, inse de påstådda 
problemen med islam och den påstått grasserande antisemitismen. denna argument-
ationsriktning syftar till att förstärka det korrekta i redaktionens åsikter – om till och 
med aktivisten som hatar den delvis håller med i vissa hänseenden, då måste det ju ligga 
någon sanning bakom. Ytterligare en viktig poäng som redaktionen försöker föra fram 
i texten är att all klassisk vänsterpolitik, i grunden är antisemitisk. detta är något som 
redaktionen menar bekräftas av de tilltagande hatbrotten mot judar i samband med 
upproren i Argentina.

behaupten.”
redaktion Bahamas. editorial 37. 2002.
97Ibid.
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Den kusliga uppmarschen 
I Kreuzberg, arrangeras varje första maj en “revolutionär första maj demonstration” 
klockan 18.00. denna demonstration är något större än bara en i raden av första maj 
demonstrationer världen över. Att den Berlinbaserade redaktionen med sin inriktning 
på den autonoma rörelsen väljer att intervenera gentemot denna är knappast konstigt. 
redaktionen siktar genom detta in sig på det kanske största evenemanget för den radi-
kala utomparlamentariska vänstern i Tyskland. Interventionen följer ett vid det här 
laget bekant mönster: anklagelser om antisemitism och extrema ställningstaganden som 
skapar reaktioner som redaktionen tacksamt tar upp och polemiserar emot.

Interventionen påbörjas i en text kallad ”kommentar” som publiceras på redaktion-
ens hemsida den 14:e mars 2002.98 Texten har titeln “Slutstation antisemitism Bankrutt 
rörelsevänster skapar ‘palestinablock’ och ‘sionistfria zoner”.99 Kommentaren som är 
författad av redaktionsmedlemmen Horst Pankow inleds med att resumera den tyska 
efterkrigshistorien i ljuset av tyskarnas förhållande till judarna. När judar som överlevde 
tyskarnas förintelseförsök lyckades etablera en egen stat som dessutom direkt lyckades 
slå tillbaka ett angrepp från den samlade arabvärlden var det ett fruktansvärt hugg i 
den tyska folksjälen, menar Pankow.100 den på 1950 och 60-talet följande filosemi-
tismen hade för tyskarna den fördelen att de trots det uppenbara nederlaget återigen 
kunde få prata om ”’oss’ och ’judarna’”.101 vidare skriver Pankow om de ”’krigarmin-
nesmärken’” som i östtyskland förstördes men som i västtyskland tilläts stå kvar efter 
kriget. Pankow knyter i texten an till det kanske mest kända av dessa, Kriegerdenkmal 
am dammtordamm i Hamburg som bär texten: ”Tyskland måste leva även om vi 
måste dö”.102 Han kopplar ihop dessa ord med den paroll som ”Solidaritetsnätverket 
för Palestina” har för en planerad demonstration den 16:e mars. Parollen ”’Palestina 
måste leva’”, är enligt Pankow ett sätt att knyta an till den tyska folksjälen.103 I texten 
nämns också incidenter där ”vänsterpersoner som ställer sig emot scen-antisemitismen” 
attackerats fysiskt.104 dessa sätts i samband med att det på husväggarna på vad som är 

98 Pankow, Horst. Kommentar. endstation Antisemitismus. Bankrotte Bewegungslinke setzen auf „Palästina-
Blöcke“. und „zionistenfreie Zonen“ 2002.03.14. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/antisemit01.html 
(Hämtad 2014.02.27).
99 Block betyder i detta sammanhang demonstrationsblock, det vill säga en avgränsad del av en större demonstration 
som ger uttryck för ett speciellt tema och/eller utgörs av en eller flera organisationer.
Ty: “endstation Antisemitismus Bankrotte Bewegungslinke setzen auf „Palästina- Blöcke“ und „zionistenfreie Zo-
nen““. 
Pankow, Horst. Kommentar. endstation Antisemitismus... 2002.03.14.
100 Ibid.
101 Ty: “’uns’ und ’den Juden’”. 
Ibid.
102 Ty: ”deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen“.
103 Ty: ”’Palästina muss leben”. 
”Scen” syftar här på vänsterscenen, eller annorlunda uttryckt den radikala vänstermiljön eller vänsterrörelsen
Ibid.
104”Scen” syftar här på vänsterscenen, eller annorlunda uttryckt den radikala vänstermiljön eller vänsterrörelsen.
Ty:”linke, die sich gegen den Szene-Antisemitismus verwahrten”
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känt som vänstertillhållet rigaer Straße i Berlin har sprayats ”sionistfri zon” på väg-
garna.105 Pankow refererar också till vänsterveckotidningen jungle world som står an-
tideutscherörelsen nära och där flera av redaktionens medlemmar är återkommande 
skribenter. jungle world menar att det på samma gata vid något tillfälle ska ha sprayats: 
”judar = mördare”.  Pankow menar att detta är ett tecken på att det nazisterna kallar 
”nationella befriade zoner” breder ut sig i Berlins vänsterkvarter.106 På ett vid det 
här laget bekant sätt flätar Pankow i texten ihop en rad teman och mer eller mindre 
välgrundade påståenden för att måla bilden av ett helt igenom antisemitiskt Tyskland, 
där den tyska vänstern inte är dugg bättre, utan snarare värre bovar än den vanlige 
tysken. Återigen likställer en redaktionsmedlem den radikala vänstern med nazister. 
Texten landar i att påpeka att det ovannämnda solidaritetsnätverket också planerar 
att arrangera ett Palestina-block på den revolutionära första maj-demonstrationen i 
Kreuzberg.107 

det finns ett uppenbart syfte med texten. Pankow och redaktionen vill skapa opin-
ion inom vänstern mot den etablerade palestinasolidariteten och konkret försöka skapa 
opinion mot det planerade palestinablocket. Samtidigt som han uppenbart har vänstern 
som publik så kritiserar han också starkt stora delar av densamma. detta både i påstådda  
konkreta uttryck varav vissa är uppenbart frånstötande, men också i det att han kri-
tiserar en politisk hållning som länge varit dominerande: solidariteten med Palestina. 
redaktionsmedlemmen Pankow kan därmed välja två vägar, Han kan göra upp med 
vänstern och skarpt kritisera den, inte bara i dess aktuella form utan också historiskt. 
Alternativt kan han framhålla att de åsikter och de uttryck de får som följd är något 
nytt.  I detta fallet väljer Pankow uppenbart det senare alternativet när han skriver:

Om det fortfarande verkligen i Berlin skulle finnas vänsterpersoner  i ett nämnvärt antal för 
vilka den mänskliga emancipationen från statlig och völkischsk villfarelse är en central an-
gelägenhet, som vet att det i emancipatoriskt hänseende är alldeles för sent när antisemiter 
obehindrat kan agera i de egna leden, så borde de snarast dra adekvata slutsatser av detta utta-
lande. Om inte annat så på grund av självrespekt.108 

Något som kommer framgå längre fram är att detta förhållningssätt i frågan långt 
ifrån är genomgående för redaktionen under den undersökta perioden. detta talar 
för att den upprörda retoriken i detta fall är underordnad och en del av en mer över-

Pankow, Horst. Kommentar. endstation Antisemitismus... 2002.03.14.
105 Ty: „Zionistenfreie Zone“.
Ibid.
106 ”Nationella befriade zoner” är vad de tyska nynazisterna kallar de områden de genom aggresiv våldsanvändning 
gjort till sina; där personer som inte passar in i deras världsbild löper mycket hög risk att attackeras och därför 
undviker. Oftast rör det sig om några gator eller ett kvarter, i vissa fall under vissa tider hela stadsdelar eller byar. 
Ty:  “national befreiten Zonen“.
Ibid.
107 Ibid.
108 Ty: ”Sollte es in Berlin wirklich noch linke in nennenswerter Zahl geben, denen die menschliche emanzipation 
von staatlichem und völkischem Wahn ein zentrales Anliegen ist, die wissen, das im emanzipatorischen Sinne alles 
zu spät ist, wenn Antisemiten in den eigenen reihen ungehindert agieren dürfen, so hätten sie dringend adäquate 
Schlussfolgerungen aus dieser Ankündigung zu ziehen. Schon aus Gründen der Selbstachtung.”
Ibid.
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gripande strävan att flytta åsiktspositionerna inom vänstern och, vilket framgår mellan 
raderna, att åstadkomma ett brott inom den ideologiska miljön.

I ett uttalande skrivet av redaktionen tillsammans med de två dem mycket närstående 
organisationerna: Berlins nätverk mot IG Farben, och Antideutsche Kommunister Ber-
lin som publiceras på redaktionens hemsida den 20:e mars fortsätter samma tema att 
drivas. rubriken på uttalandet: ”Inga antisemiter på första maj i Kreuzberg! Mot ’Pales-
tinablock’ och ’sionistfria zoner’”  visar syftet med texten mycket konkret.109 

Texten är indelad i tre delar varav den första har underrubriken ”den kusliga upp-
marschen” vilket också är titeln på nummer 38 av tidskriften som kommer ut omkring 
samma tid och till vilken jag återkommer.110 denna första del är en uppradning av en 
mängd vad redaktionen menar antiisraeliska och antisemitiska attacker i Tyskland och 
framförallt Berlin. Förutom de incidenter som tidigare nämndes av Pankow redovisas yt-
terligare händelser. redaktionen rapporterar om att en person som ”klistrat upp plakat 
till minne av de 600 människor som mördats sedan början av Al-Aqsa intifadan för att 
de var judar och ville leva i Israel” i Kreuzberg blivit uppmanad att sluta göra det av 
”kvartersmilisen” varpå plakaten rivits ner och personen blivit förföljd.111 vidare rap-
porterar redaktionen om att personer som vid en pro-palestinsk demonstration i Frank-
furt höll upp en banderoll med texten ”Solidaritet med Israel – ned med Tyskland!” blivit 
fysiskt konfronterade av arrangörerna.112 I synnerhet i det senare fallet är det uppenbart 
att det handlar om en tydlig provokation, svaret blev troligtvis det provokatörerna ville 
uppnå. redaktionen rapporterar också om den demonstration i Berlin med parollen 
”Palestina måste leva” som Pankow redan på förhand nämnde i sin kommentar. På 
denna demonstration menar redaktionen att en hel rad oacceptabla saker skedde. Bland 
annat ska självmordsbombare ha hyllats, kartor på ett ”Storpale-stina” där Israel inte 
finns utmärkt hållits upp och en Israelisk flagga försedd med hakkors ha bränts. dess-
utom ska någon i ett tal ha krävt rätten för alla fördrivna palestinier att återvända. Sa-
mma dag, den 16 mars, ska två rörbomber ha slängts på en judisk kyrkogård i Berlin.113 
109 Ty: ”Keine Antisemiten auf dem Kreuzberger 1. Mai! Gegen ’Palästinablöcke’ und ’zionistenfreie Zonen’!”
redaktion Bahamas. Keine Antisemiten auf dem Kreuzberger 1. Mai! Gegen „Palästinablöcke“ und „zionistenfreie 
Zonen“! 2002.03.20. http://www.redaktion-bahamas.org/aktuell/palli-flugi-20-3-02.html (Hämtad 2014.02.27).
110  Titeln är en ordlek med titeln på en känd kommunistisk kampsång ”der heimliche Aufmarsch” skriven av erich 
Weinert och Hanns eisler 1929. ”Unheimlich” kan i denna rubrik förstås på tre sätt, denna trettydighet är i min 
förståelse medveten från redaktionens sida. För det första såsom det översätts här i brödtexten, det vill säga ordagrant 
som ”kuslig”, alternativt “skrämmande”. För det andra som motsatsen till ”heimlich”, det vill säga som ”o-hemlig” 
eller öppen. För det tredje såsom det psykoanalytiska begreppet ”unheimlich” som ”[b]etecknar den obehags/
olusts-känsla som kan uppstå i samband med att hemmet/det familjära (heimlich, eng. homely eller canny) visar sig 
innehålla ofamiljära element som ej kan förenas med hemmet - varpå hemmet förvandlas till något o-hemtrevligt” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/das_Unheimliche Hämtad: 2014.05.19).
Ty: ”der unheimliche Aufmarsch”. 
redaktion Bahamas. Keine Antisemiten auf... 2002.03.20. och redaktion Bahamas. editorial 38. Bahamas nr. 38 
(sommar 2002). http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit38.html (Hämtad 2014.02.04).
111 Ty: ”die Plakate zur erinnerung an die mehr als 600 ermordeten Menschen kleben, die seit dem Beginn der Al-
Aksa-Intifada sterben mußten, weil sie Juden waren und in Israel leben wollten”, ”Kiezmiliz”.
redaktion Bahamas. Keine Antisemiten auf... 2002.03.20.
112 Ty. ”Solidarität mit Israel – nieder mit deutschland!”
Ibid.
113 redaktion Bahamas. Keine Antisemiten auf... 2002.03.20.
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”vem var det? Nazister? vänstertyska antisionister? Jihadister? eller autonoma kvarters-
vakter?” skriver redaktionen.114 Argumentationslinjen är tydlig, likheterna i frågan om 
förhållandet till judar och Israel mellan tysk vänster, nazister och jihadister är så stora 
att det är svårt att skilja dem åt i praktiken. även i den här delen av texten beskrivs 
denna utveckling, liksom i Pankows kommentar som avhandlats ovan som något nytt 
-  eller åtminstone något som nyligen tilltagit rejält.

Just likheten mellan vänstern och nazisterna är ett tema som utvecklas mer i den 
andra delen av texten som bär rubriken ”Hur brunt är egentligen rött?”.115 efter en 
inledande anmärkning om att redaktionen, än så länge, ser den revolutionära första 
maj demonstrationen i Kreuzberg som antifascistisk fortsätter den med att framhäva 
att vara antifascist i Tyskland inte kan vara något annat än att ställa sig emot all typ av 
nationalsocialism i landet. redaktionen identifierar sedan den ”palestinsk-islamistiska” 
fascismen med nazismen genom att framhålla att det är dessa två  typer av fascism som 
till skillnad från annan fascism med nödvändighet inkluderar en eliminatorisk anti-
semitism. redaktionen skriver vidare att det inte är någon slump att den tyska fascis-
men kallade sig socialistisk och att den stod nära den klassiska tyska vänstern såsom 
Tysklands Kommunistiska Parti, KPd, på 1920- och 30-talet. denna gamla tendens 
var åter mycket aktuell sen östblockets fall och i synnerhet sen Al-Aqsa- intifadan och 
attackerna den 11:e september 2001. Och det bevisas bland annat genom att NPd:s 
ungdomsförbund ”Jungen Nationaldemokraten” använder paroller som ”’Palestina 
– folket måste segra’”.116 I denna del av texten ändras alltså argumentationen till att 
beskriva problemet som något som funnits inom vänstern hela tiden - åtminstone vissa 
delar av den.

Sista delen av texten har rubriken ”ett fall för antifascisterna”.117 Här argumenterar 
redaktionen för att ett palestinablock inte bara borde vara ett problem för dem som står 
dem nära utan för alla som ser sig som antifascister. likhetstecken sätts här återigen 
mellan den palestinasolidariska vänstern, nazister och islamister.

vad som enar de völkischska kamraterna från den bankrutta tyska vänstern med den  palestin-
ska folkstormen, vad som får islamisterna och nazisterna att förbrödras i anden, hur ska man 
annars beteckna det än antisemitisk och nationalsocialistisk vilja?118

114 Ty: “Wer war’s? Nazis? linksdeutsche Antizionisten? djihadisten? Oder autonome Kiezwarte?”
Ibid.
115 Ty: ”Wie braun ist eigentlich rot?”
Ibid.
116  Ty: ”Palästina – das volk muß siegen”.
Ibid.
117 Ty: ”ein fall für die AntiFa”
Ibid.
118 ”Folkstorm”  (volksturm) var namnet på de illa utrustade irreguljära förband som sattes in i brist på riktiga och 
dugligare soldater av Nazityskland i krigets slutskede. Folkstormen bestod i huvudsak av mycket unga respektive 
mycket gamla män, samt andra som på grund av andra skäl tidigare inte ansetts lämpliga som stridande.
Ty:”Was die völkischen Genossen der bankrotten deutschen linken mit dem palästinensischen volkssturm eint, was 
den Islamisten und den deutschen Nazi zur verbrüderung im Geiste drängt, wie sollte man es anders bezeichnen als 
das antisemitische und nationalsozialistische Bedürfnis?”
redaktion Bahamas. Keine Antisemiten auf... 2002.03.20.
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Texten avslutas med tre paroller: ”För en antifascistisk 1:a maj!”, ”För Israel – mot 
den völkischska kontrarevolutionen!” och ”För kommunismen, d.v.s. emancipation 
från arbete och stat, völkischsk och antisemitisk villfarelse!”119 den sistnämnda parollen 
är den mest kortfattade och precisa definition av den ”kommunism” redaktionen om-
huldar. det är dock inte – skulle jag vilja hävda – den enda. Senare i undersökningen 
kommer vi se detta.

Nummer 38 av tidskriften som utkommer under våren 2002 bär som tidigare 
nämnts titeln: ”den kusliga uppmarschen”.120 Tidskriftens framsida pryds av ett foto av 
en man med snedlugg och Hitlermustasch samt palestinasjal, på hans axlar sitter en ung 
pojke som håller ett plakat med texten ”sluta döda våra barn”. I bakgrunden skymtar 
människor med vad som ser ut som palestinska flaggor. vad redaktionen menar med 
denna ”kusliga uppmarsch” har redan tidigare framgått i andra texter och förtydlig-
as ytterligare i inbjudan till den föredrags- och diskussionskväll med samma tema 
och namn som ska hållas den tionde april. den här gången är inte den ”kusliga 
uppmarschen” enbart ett tyskt fenomen, det framställs nu som internationellt.

I Barcelona marscherade nyligen mer än 100.000 mot globalisering. Mitt bland dem och utan 
att någon klagade gick hela högern i form av Herri Batasuna[sic!] och än värre. I Paris bjöd 
nästan alla vänsterorganisationer till ett antiisraeliskt möte den 16 mars 2002, 10.000 kom. 
I Italien uppmanar allt större delar av den radikala, globaliseringskritiska vänstern öppet till 
bojkott av israeliska varor och inrättningar.121 

Något ohyggligt är enligt redaktionen i görningen, den internationella vänstern 
spårar ut i en hatkavalkad mot Israel.

Inbjudan till föreläsnings- och diskussionskvällen som nämnts ovan är i formen av 
en längre text. denna text bär stora likheter med uttalandet som publicerades den 20 
mars. redaktionen skriver att den bjuder in alla:122

...som med oro ser den ’kusliga uppmarschen’ av allt större delar av den tyska vänstern och 
tillsammans med dem den demokratiska offentligheten och inte bara vill titta på. en splittring 
ska fördjupas mellan (nödvändigt antideutsche) kommunister och anständiga tyskar, mellan 
Israels vänner och mellanösterexperternas kartell, mellan sådana som vill vara en hjälpare för 
människan och dem som står på folkens sida.123 

119  Ty: ”Für einen antifaschistischen 1. Mai!” ”Für Israel – gegen die völkische Konterrevolution!” ”Für den Kom-
munismus, d. h. die emanzipation von Arbeit und Staat, von völkischem und antisemitischen Wahn!” 
Ibid.
120 redaktion Bahamas. Bahamas nr. 38 (våren 2002). http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit38.html (Hämtad 
2014.02.04).
121 då Herri Batasuna inte existerade längre vid denna tidpunkt  åsyftas troligtvis dess efterföljarparti Batasuna. ett 
baskiskt vänsternationalistiskt parti som anklagats för att vara eTA:s politiska gren 
Ty: ”In Barcelona sind jüngst mehr als 100.000 gegen die Globalisierung marschiert. In ihrer Mitte und unbeanstan-
det marschierten die ganz rechten von Herri Batasuna und Schlimmere. In Paris luden am 16.03.2002 fast alle lin-
ken Organisationen zum antiisraelischen Meeting, 10.000 sind gekommen. In Italien rufen immer größere Teile der 
radikalen, globalisierungskritischen linken unverhohlen zum Boykott israelischer Waren und einrichtungen auf.”. 
redaktion Bahamas. editorial 38. 2002.
122 redaktion Bahamas. der unheimliche Aufmarsch. vortrag und diskussion. 2002.04.10. http://www.redaktion-
bahamas.org/aktuell/kato-10-3-02.html (Hämtad 2014.02.27).
123  Ty: ”die redaktion BAHAMAS lädt ein zu einer veranstaltung, die ganz der Spaltung und dem Widerstand 
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retoriken om ”den kusliga uppmarschen” används för att motivera nödvändigheten 
av ett avståndstagande gentemot en radikal vänster som påstås spåra ut allt mer. Så for-
mulerar redaktionen en världsbild där de står för det resonliga och de positiva värden de 
vill förknippa med sin rörelse i motsatsställning till de andra som står för masspsykosen 
och den fascistoida förintelselustan. Återigen manar redaktionen till ett brott inom den 
radikala vänstern som ideologisk miljö, denna gång helt explicit.

Om vi återgår till nummer 38 av tidskriften och tittar på ledartexten ser vi att samm-
ankopplandet av vänstern, ”jihadister” och nazister fortsätter. ett pressmeddelande från 
NPd i staden Greifswald citeras där i sin helhet.124 I detta framgår att medlemmar i 
NPd med ”’arrangörernas godkännande’” den 19: e april deltagit på en demonstration 
mot ”’israelisk terror i mellanöstern’” som arrangerades av den arabiska studentfören-
ingen i Greifswald.125 NPd Greifswald skriver vidare att de inte ”’diskriminerades’” av 
arrangörerna och att antifascister bara höll sig i utkanten och inte gick in i demonstra-
tionen.126 redaktionen sammanfattar pressmeddelandet med orden: ”Invandrare och 
nazister tillsammans mot imperialismen och antifascisterna tittar på.”127 Budskapet är 
tydligt, även den vänster som inte är aktivt delaktig är medskyldig eftersom den låter 
detta ske. det är anmärkningsvärt att redaktionen använder ett pressmeddelande från 
nazistiskt håll som en, vad det framstår som i texten, oproblematisk källa. 

den 13 april hålls en pro-palestinsk demonstration i Berlin. redaktionen uppman-
ar i en kallelse till en manifestation mot denna demonstration och i anslutning till 
detta en egen demonstration dagen därpå på samma plats. Här återfinns igen samma 
argumentationssätt som i ledarartikeln. Att inte ta ställning, att passivt titta på menar 
redaktionen är att vara medskyldig till fascismen, i denna anda avslutas inbjudan till 
motevenemangen med orden: ”varje antifascist, som menar allvar, kan inte förvägra 
solidaritet med Israels beväpnade självförsvar!”.128 På så sätt utsträcker redaktionen 
argumentet ytterligare, den som inte helhjärtat sluter upp bakom Israels rätt till 
”självförsvar” kan inte vara antifascist. Med andra ord, att inte fullt ut stödja Israels 
militära insatser är att ställa sig på fascisternas och ”jihadisternas” sida.

verpflichtet ist. Sie lädt alle ein, die den „unheimlichen Aufmarsch“ immer größerer Teile der deutschen linken und 
mit ihnen der demokratischen öffentlichkeit mit Sorge beobachten und nicht einfach nur zusehen
möchten. eine Spaltung soll vertieft werden zwischen (notwendig antideutschen) Kommunisten und anständigen 
deutschen, zwischen Freunden Israels und dem Kartell der Nahost-experten, zwischen solchen, die dem Menschen 
ein Helfer sein wollen und jenen, die es mit den völkern halten.”
redaktion Bahamas. der unheimliche Aufmarsch... 2002.04.10.
124redaktion Bahamas. editorial 38. 2002.
125 Ty: ”Mit Genehmigung der versammlungsleitung”, ”gegen den israelischen Terror in Nahost”.
Ibid.
126 Ty: ”diskriminierte uns [...] nicht.”.
Ibid.
127 Ty: ”Migranten und Nazis gemeinsam gegen den Imperialismus, und die AntiFA schaut zu.”
Ibid.
128 Ty: ”Jeder Antifaschist, der es ernst meint, kann der bewaffneten Selbstverteidigung Israels die Solidarität nicht 
verweigern!”
Antideutsche Kommunisten Berlin, , Berliner Bündnis gegen IG Farben, redaktion Bahamas. Hinter dem ruf nach 
Frieden verschanzen sich die Mörder! Kundgebung und demonstration. 2002.04.13 - 2002.04.14. http://www.
redaktion-bahamas.org/aktuell/aufruf-13-4-2002.html (Hämtad 2014.02.27). 
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Med USA  
mot antikapitalism och Islam
I slutet av år 2002 började allt mer tyda på att USA skulle komma att invadera Irak. 
Hela världen kunde följa turerna kring Iraks påstådda massförstörelsevapen och den 
USA-ledda koalitionens hot om militärintervention. Många var emot ett krig och i 
slutet av 2002 och början av 2003 växte en stor antikrigsrörelse snabbt fram, så också i 
Tyskland. På den internationella aktionsdagen mot det kommande kriget 15:e februari 
2003 demonstrerade 500 000 personer i Berlin. Till skillnad från tidigare krig initierade 
av USA var den här gången även den tyska socialdemokratiskt ledda regeringen tydligt 
emot kriget.129 redaktion tar oförbehållsamt ställning för USA:s regerings linje, likt 
den gjorde efter händelserna 11:e september 2001. Och det faktum att så många slöt 
upp mot kriget, inklusive regeringen instrumentaliseras tydligt av redaktionen. I denna 
situation är förståeligt att redaktionen ansåg situationen lämpad för en omfattande in-
tervention. 

det nalkande Irakkriget dyker först upp som tema i nummer 39 av tidskriften som 
kommer ut under hösten 2002 och har titeln ”Besinningslitteratur för känslodrivna 
förövare”. Framsidan pryds av en tecknad bild på fem barn med muslimska klädat-
tribut som alla läser ur var sin bok. Bilden ser ut att komma ur en barnbok.130 Mus-
limska barn som potentiella förövare således – även om det inte skrivs rakt ut är det 
svårt att missa undertonen. Så framställer redaktionen muslimer i allmänhet - inklusive 
barnen(!) som förövare. Och inte bara det, de är känslostyrda och måste fås att besinna 
sig. det är en infantilisering av ”förövarna”, som också illustreras av bildvalet.

det är också det faktum att Saddam Hussein är muslim och en del av en framgång-
srik islamsk ”väckelserörelse” som utgör ett av argumenten för det riktiga i en invasion 
enligt redaktionen i artikeln ”Krig mot Baath-regimen, vapen för Israel!” i samma 
nummer.131 redaktionen menar att denna väckelserörelse enas i sin vilja till förintelse 
och mord och dess mål är att förstöra allt som påminner om civilisation. ”Husseins 
politiska överlevande” efter första Irakkriget innebar det tredje stora steget för denna 
islamska våg, de två tidigare var Islamisternas seger i den iranska revolutionen och tal-
ibanernas seger i Afghanistan. 132 detta segertåg marscherar nu vidare i alla muslimska 
länder, och skälet till dess framgång är enligt redaktionen dess motståndare (det vill säga 
civilisationens) svaghet och obestämdhet.133 

Någonting har här hänt i redaktionens argumentation i relation till Islam och mus-

129 Ullrich, Peter. Die Linke... 2008. s. 124.
130 redaktion Bahamas. Bahamas nr. 39 (höst 2002). http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit39.html (Hämtad 
2014.02.04).
131 Ty: ”erweckungsbewegung”, ”Krieg dem Baath-regime, Waffen für Israel!”
redaktion Bahamas. Krieg dem Baath-regime... 2002) http://redaktion-bahamas.org/auswahl/web39-2.html (Häm-
tad 2014.06.12).
132 Ty: ”dem politischen Überleben Husseins”
redaktion Bahamas. Krieg dem Baath-regime...2002.
133 Ibid.
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limer. I tidigare argumentation var antisemitismen tydligt huvudproblemet,  redak-
tionen såg den förkroppsligad i de palestinska självmordsbombarna och deras vilja att 
förinta Israel. Med andra ord, problemet med Islam var först och främst den antisemi-
tism som ansågs följa med religionen vilket palestinierna var det yttersta beviset för. 
detta visade sig i att de som låg bakom attackerna mot USA 2001 i redaktionens re-
torik gjordes till palestinier. Nu är det istället Islam och muslimer i sig som är problem-
et. den så kallade israelsolidariteten finns visserligen kvar och är en viktig, ja grundläg-
gande del av argumentationen, men antiislamismen tar mer plats.

vintern 2002/2003 släpper redaktionen det 40:e numret - titeln är ”Tyskland förkla-
rar USA fred”. På omslaget finns ett foto av en mindre samling människor med flaggor 
från det nazistiska partiet NPd. Några av dem håller en banderoll med texten: ”Bush! 
Tyskland är inget hangarfartyg för dina världsherraväldes- och oljekrig” Bildvalet följer 
i en vid det här laget väl etablerad argumentationsmodell – att försöka påvisa att na-
zisterna står för samma sak som vänstern, genom att framhålla exempel där nazisterna 
använder vänsterinspirerad retorik.134 Hur får redaktionen då idén om det antityska att 
fungera i en argumentation där Islam allt mer träder fram som det huvudsakliga prob-
lemet. Jo, genom att likt ovan utmåla Tyskland som en sörjare för och en försvarare av 
det muslimska. detta är en argumentationslinje som vid det här laget är relativt out-
vecklad men som snart ska utvecklas betydligt.135

Föregående års intervention gentemot den revolutionära första maj- demonstrationen 
i Kreuzberg får en uppföljare 2003. Men den här gången går redaktionen än mer på 
offensiven och låter meddela att  planerar att arrangera ett Israelblock vars syfte är att 
ansluta till den stora demonstrationen. I ledarartikeln för nummer 41 skriver redak-
tionen om detta. Men först kopplar den återigen an till diskussionerna kring Irakkriget. 
Genom att blanda citat från författare bakom böcker på bästsäljarlistan över fackböcker 
med egna inpass målar redaktionen denna gång upp en bild av hur ”miljoner tyska 
fredsaktivister” reagerar på Irakkriget.136 redaktionen frågar sig ironiskt om det går 
när det nu förhåller sig så tolerera att ”’[e]tt ’nätverk mot antisemitism och antision-
ism’’” planerar att  med ett eget ”’israelflaggande block bege sig till Kreuzberg’” och  
den traditionella revolutionära första maj-demonstrationen i Berlin.137 redaktionen 
låter någon den kallar ”korvhårs-Gunnar” ge det självklara svaret; nej, det kan inte 
tolereras.138 Syftet med upplägget är uppenbart, att håna och förlöjliga motståndaren, 
den del av radikala vänstern som redaktionen inte appellerar till. Här ses återigen hur 
redaktionen använder sig av karikatyr i vars mun den lägger ”motståndarnas åsikter”. 

134 redaktion Bahamas. editorial 40. Bahamas nr. 40 (vinter 2002-2003). http://redaktion-bahamas.org/hefte/
edit40.html (Hämtad 2014.02.04).
135 redaktion Bahamas. editorial 40. 2002-2003.
136 Ty: ”...Millionen deutscher Friedensaktivisten”
redaktion Bahamas. editorial 41. Bahamas nr. 41 (vår 2003).  http://redaktion-bahamas.org/hefte/edit41.html 
(Hämtad 2014.02.04).
137 Ty: “ein ’Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus‘ will auf der 18-Uhr-demonstration vom rosa-
luxemburg-Platz mit einem eigenen israelbeflaggten Block nach Kreuzberg ziehen.”
redaktion Bahamas. editorial 41. 2003.
138 Ty: “ Wursthaar-Gunnar”. 
Ibid.
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epitet ”korvhår”, vilket torde innebära dread-locks eller ett väldigt ovårdat hår, fyller 
funktionen att utmåla de delar av den radikala vänstern som inte appellerars till som 
inte bara intellektuellt förvirrade och politiskt bankrutta utan också som ofräscha, o-
vårdade, och allmänt motbjudande i sin uppenbarelse. Med andra ord någon ingen vill 
vara. detta är ett tydligt exempel på hur redaktionen i sina interventioner kan blanda 
högt och lågt; intellektuella resonemang i ena stunden och angrepp på fienders person-
liga hygien i den andra.

den 10 april 2003 publicerar redaktionen uttalandet ”Bush – the Man of Peace!” 
med anledning av att Irakkriget förklarats avslutat. Uttalandet är skrivet i högstämd 
för att inte säga pekoral ton. redaktionen gratulerar här deltagarna på den segrande 
sidan och ”stämmer in i den irakiska befolkningens jubel över sin befrielse”.139 den 
hälsar också särskilt till Israels befolkning och regering ”då befrielsen av den irakiska 
befolkningen också är befrielsen av Israel och judar världen över från en särskilt farlig 
antisemitisk dödsfiende.”140 redaktionen framhåller att ”den antifascistiska koalitionens 
seger innebär ett svårt nederlag för Tyskland inte bara för dess regering utan också för 
de 90 % av människorna i landet som förbehållslöst anslutit sig till sina överordnades 
omänskliga maktkalkyl”.141 den tidigare av redaktionen etablerade bilden av ett enat 
Tyskland som i eget intresse är emot kriget, tas här åter upp och behandlas som en san-
ning. vidare fortsätter den i det spår den påbörjade med att lansera begreppet ”Tysk-
europa” och lanserar ett större och bredare begrepp i samma anda: old europe” vän-
stern får också föga förvånande en explicit släng av sleven.

Intagandet av Bagdad och irakier över hela landets lyckofirande 9/4 2003 låter förhoppning 
gro att den antisemitiska internationalen, i vilken FN likväl som old europe och den största 
delen av den islamistiska världen  osv. osv. osv. [sic!] inordnat sig, kan stoppas på sitt segertåg. 
Befrielsen av Irak visar också den europeiska - och i synnerhet den tyska - vänsterns totala 
bankrutt.142

139 Ty: ”die redaktion stimmt in den Jubel der irakischen Bevölkerung über ihre Befreiung ein.” 
redaktion Bahamas. Bush – the Man of Peace! die redaktion BAHAMAS beglückwünscht die regierungen der 
vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens und ihre verbündeten. 2003.04.10. http://redaktion-baha-
mas.org/aktuell/Bagdad.html (Hämtad 2014.02.27).
140 Ty: ”denn die Befreiung der irakischen Bevölkerung ist zugleich die Befreiung Israels und der Juden weltweit von 
einem besonders gefährlichen antisemitischen Todfeind.” 
redaktion Bahamas. Bush – the Man of Peace!... 2003.04.10. 
141 Ty: ”der Sieg der antifaschistischen Koalition eine schwere Niederlage deutschlands bedeutet, nicht nur seiner 
regierung, sondern auch jener 90 % der landsleute, die sich dem unmenschlichen Machtkalkül ihrer Oberen vor-
behaltlos angeschlossen haben.” 
Ibid.
142 Ty: ”die einnahme Bagdads und die Freudenfeiern der Iraker im ganzen land am 09.04.2003 lassen die Hoff-
nung wachsen, daß die antisemitische Internationale, in die sich die UN ebenso wie old europe und der größte Teil 
der islamischen Welt und und und eingereiht haben, auf ihrem Siegeszug aufgehalten werden kann. die Befreiung 
des Irak steht auch für den totalen Bankrott der europäischen und allen voran der deutschen linken. die Welt hat 
gesehen, mit welchem Unheil diese antiimperialistischen Friedensfreunde jederzeit zu kollaborieren bereit sind und 
der Haß auf diese menschlichen Schutzschilde jeder Barbarei wächst.

der Frieden für den Irak ist noch kaum gewonnen, die Befreiung von Armut,dummheit und Islamismus wird 
Jahre dauern – ob sie wirklich gelingt, vermag niemand zu sagen. der Sieg über das Baath regime und die jetzt 
mögliche pax americana bzw. pax britannica ist allerdings die alternativlose voraussetzung für jede menschliche, 
politische und ökonomische verbesserung im Irak.”
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den USA-ledda koalitionens krig mot, och seger över, Irak är således också en seger 
mot, och över, vänstern. USA:s kalla kriget-mission som den fria världens räddare i 
kampen mot kommunismen återanvänds så av redaktionen som tema i dess kamp mot 
vänstern.

den 8:e maj, den dag som i den tyska vänstern brukar firas som befrielsedagen från 
Hitlerfascismen, arrangerar redaktionen tillsammans med ”Antityska Kommunister 
Berlin” och ”Berlins nätverk mot IG Farben”. en demonstration som efter att ha startat 
på den plats i Berlin där bokbålen hölls går förbi och håller tal vid andra världskrigets 
fyra segermakters respektive ambassader. demonstrationen kallas ”liberation day rally 
2003” och går under parollen ”Berlin, 8 maj 1945 – Bagdad, 9 april 2003: Utan be-
frielse ingen revolution”.143 redaktionen  vänder här på det klassiska vänsterslagordet 
”ingen befrielse utan revolution” och likställer de allierades seger över Nazityskland 
med den USA-ledda koalitionens seger i Irak.144 Här använder sig redaktionen av en 
strategi som består i att omformulera betydelsen av  klassisk vänstersymbolik, denna 
gång utan ironi. Genom att göra detta skapar den en bild där den som var emot kriget 
mot Irak likställs med någon som skulle vara emot de allierades insatser mot Hitler. det 
sistnämnda är självfallet inte en position någon inom den tyska radikala vänstern skulle 
ta. 

ett sätt att intervenera i debatten som redaktionen upprepade gånger använt är att 
rikta skoningslös kritik även mot aktörer som står redaktionen nära. ett tydligt exem-
pel på detta är när redaktionen  i ett flygblad riktat till deltagarna på konferensen ”Spel 
utan gränser” där nästintill alla de namnkunnigaste personerna och organisationerna 
inom antideutsche-rörelsen  deltar – förutom  redaktionen.145 Flygbladet inleds med att 
ta tillvara på de epitet som redaktionen getts av motståndarna och visar på så sätt att 
den gjort dem till sina när den skriver: ”den här konferensen är varken solidarisk med 
israel eller antideutsch, den är varken krigshetsande eller antiislamistisk.”146 Att redak-
tionen menar allvar med sin ”antiislam” framkommer längre ner i texten där redak-
tionen häftigt anklagar konferensen för att inte ta upp frågan om Islam och muslimer 
som problem:

redaktion Bahamas. Bush – the Man of Peace!... 2003.04.10.
143 Ty: ”Berlin, 8. Mai 1945 – Bagdad, 9. April 2003: Ohne Befreiung keine revolution”. 
Antideutsche Kommunistinnen et al. Ohne Befreiung keine revolution. Berlin, 8. Mai 1945 – Bagdad, 9. April 
2003 - liberation day rally 2003 - demonstration zum 58. Jahrestag der - Niederschlagung des Nazi-Faschismus. 
2003.05.08. http://redaktion-bahamas.org/aktuell/Aufr8-5-03.html (Hämtad 2014.02.27). 
144 Antideutsche Kommunistinnen et al. Ohne Befreiung keine revolution... 2003.05.08. 
145 Ty: ”Spiel ohne Grenzen”.
Spiel ohne Grenzen. Zu- und Gegenstand der »Antiglobalisierungsbewegung«. Reader.  Axel Geller, eget förlag,  
München 2003. http://www2.fzs.de/uploads/SPOG-reader.pdf (Hämtad: 2014.08.04) Se listan över talare på s. 
2-3.
146 Ty: ”diese Konferenz ist weder mit Israel solidarisch noch antideutsch, sie ist weder bellizistisch noch antiislamis-
tisch.”
Freundeskreis rudolf egelhofer, Georg-elser-Gesellschaft gegen organisiertes deutschtum, redaktion Bahamas. 
Kommunismus statt Antikapitalismus. Flugblatt zum Kongreß „Spiel ohne Grenzen“ in München. 2003.05.23. 
http://redaktion-bahamas.org/aktuell/Spog23-5-03.html (Hämtad 2014.02.27).
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På denna konferens kommer det pratas lika lite om dem som gjort sig till antikapitalismens 
spjutspets över hela världen. Inte ett ord om Islam, Sharia och Jihad. Inte ord om panarabism 
och islamism och verkligen inte ett ord om Tyskland som medlare mellan kulturerna, som 
nationen som likt ingen annan främjar dialogen mellan terrorister, ’nation of old europe’ och 
’nation of islam’. därav inte heller ett ord om två amerikanska krig och en tysk fredsrörelse.147

Aversionen mot Tyskland som en gång gav strömningen sitt  namn förklaras här i ter-
mer av att Tyskland intar en specifik roll som ”medlare” mellan kulturerna. vad denna 
speciella roll består i är oklart. Frågan är om redaktionen ens har en klar bild av det eller 
om det enbart handlar om att retoriskt förankra den ”antiislamistiska” ståndpunkten i 
tidigare etablerade antideutschebilder. Att koppla Islam och muslimer med det tyska är 
en retorisk modell som kommer att återkomma. redaktionen fortsätter i nämnda text i  
hårdare ton:

Ni befinner er alltså, kära läsare, på en medlöparkonferens. Och att vara medlöpare i Tyskland 
innebär sedan sommaren 2002 att solidarisera sig med folket och regeringen mot Irakkriget. 
Att  vara medlöpare innebär sedan dess att kritisera fredsrörelsen i syfte att skapa en ännu 
radikalare och mer antikapitalistisk. Att vara medlöpare innebär att driva på för att människor 
ska sluta vara solidariska med den judiska staten och propagandistiskt understödja skräckher-
ravälden som Baath-regimen i Irak [...] Att vara medlöpare innebär att vara med Schröder mot 
Amerika och med dGB mot Schröder. Att vara medlöpare innebär framförallt att inte förlora 
kopplingen till de antikapitalistiska tyska folkmassorna. 148

Något annat än fullständig uppslutning bakom redaktionens analys – det vill säga ett 
fullständigt avfärdande av fredsrörelsen och ett hundraprocentigt stöd till den USA-
ledda krigsinsatsen – betecknas som medlöperi. vilket gör att positioner som i någon 
mån försöker jämka den hårda linjen som redaktionen företräder och något som i om 
än i mindre skala skulle kunna påminna om traditionella vänsterståndpunkter, görs på 
så sätt omöjliga. I redaktionens retorik är du antingen med dem, och det fullt ut, eller 

147 Ty: Auf dieser Konferenz wird genausowenig darüber geredet, wer sich denn da zur Speerspitze des Antikapita-
lismus weltweit macht. Kein Wort über Islam, Sharia und djihad. Kein Wort über Panarabismus und Islamismus 
und schon gar kein Wort über deutschland als Mittler zwischen den Kulturen, als die Nation, die wie keine andere 
den dialog zwischen Terroristen, „nation of old europe“ und „nation of islam“ fördert. deshalb auch kein Wort über 
zwei amerikanische Kriege und eine deutsche Friedensbewegung.
Texten är förutom av redaktionen också underskriven av ”rudolf egelhofers vänner” och ”Georg-elser-organisa-
tionen mot organiserad tyskhet”, dessa två organisationsnamn är med största sannolikhet inte namnen på några 
verkligt existerande organisationer utan en stilistisk markör från redaktionens sida. Både rudolf egelhofer och Georg 
elser nämns i texten som föredömen.
Freundeskreis rudolf egelhofer et al. Kommunismus statt Antikapitalismus... 2003.05.23. 
148 dGB är den tyska fackliga landsorganisationen. Gerhard Schröder var vid tiden tysk socialdemokratisk förbund-
skansler. 
Ty: “Sie befinden sich also, geneigter leser, auf einer Konferenz der Mitmacher. Und mitmachen in deutschland 
heißt seit dem Sommer 2002 sich mit volk und regierung gegen den Irakkrieg zu solidarisieren. Mitmachen heißt 
seither, die Friedensbewegung zu kritisieren, um eine noch radikalere, antikapitalistischere zu
installieren. Mitmachen heißt die entsolidarisierung mit dem jüdischen Staat vorantreiben und Schreckensherrschaf-
ten wie das Baath-regime im Irak und seinen feindlichen Bruder in Syrien als Ausdruck des Widerstandes gegen 
amerikanischen und israelischen Imperialismus propagandistisch zu stützen. Mitmachen heißt, mit dem Schröder 
gegen Amerika und mit dem dGB gegen Schröder zu sein. Mitmachen heißt vor allem, den Anschluß nicht zu 
verlieren an die antikapitalistischen deutschen volksmassen.”
Ibid.
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emot dem och är då medlöpare. Brottet inom den ideologiska miljön måste bli totalt, 
antingen anslutning till redaktionens sida eller så du dömd att anses tillhöra den radikala 
vänsterns vämjeliga ideologiska miljö, som står på samma sida som den tyska staten, 
nazister och islamister. 

även om mycket av redaktionens argument är desamma så har viss förändring eller 
snarare förskjutning av tyngdpunkten skett. vissa begrepp blir med tiden blir allt vik-
tigare medan andra tappar i betydelse samtidigt som det kanske mest grundläggande 
behåller sin betydelse: antisemitismen. ett begrepp som förekommit tidigare men som 
utvecklas och som används mer frekvent i interventionerna kring Irakkriget är anti-
kapitalismen. I en traditionell vänsterkontext betyder antikapitalism sällan mer än ett 
motstånd mot kapitalismen. För redaktionen är dock begreppet en beteckning på ett 
ideologiskt fundament i den politik den avskyr. 

Antikapitalism med socialdemokratisk prägel är dGB plus PdS, det är svensk välfärdsstat och 
radhusparadis, stalinistisk arbetsetos och samvetsterror. Kort sagt: de likas härskande över sig 
själva, som  en obarmhärtigt straffande uteslutning av de andra, av de som går sin egen väg 
bortom folkrätt och rättvisa som ensamvargar eller homosexuella, som perversa eller judar. 
Antikapitalism av tredje världen-typ skiljer sig enbart från detta i det omedelbara och blodiga 
genomförandet, som Sharia och Jihads herravälde, som system av allmosor och ödmjukhet, av 
offentliga dödstraffsdomar mot bögar och prostituerade. 149

vidare skriver redaktionen att:

Antikapitalism är ett national-socialistiskt program, det härstammar från Strasserbröderna och 
den konservativa revolutionären Moeller van den Bruck. det togs alltid på allvar av Hitler. An-
tikapitalism är i sitt väsen mot de enskildas befrielse och för den völkischska principens triumf, 
alltså alltid också emot kommunismen. det är att frivilligt ge upp sanningen och det är kultur-
relativism. Antikapitalism är den tyska ideologin, som alltid sett liberalismen som fienden...150

Med hjälp av närapå halsbrytande tvära kast visar redaktionen här hur annorlunda 
den ”kommunism” de förfäktar är från det som annars förknippar med ordet. När anti-
kapitalismen av redaktionen beskrivs som kommunismens absoluta motpol, och detta 
149 PdS var ett vänsterparti som var efterföljaren till det i ddr statsbärande partiet Sed. PdS slogs sedermera ihop 
med WASG, ett parti bestående av i huvudsak tidigare avhoppade socialdemokrater,  och bildade det som idag heter 
dIe lINKe, det tyska vänsterpartiet. 
Ty: ”Antikapitalismus sozialdemokratischer Prägung ist dGB plus PdS, ist schwedischer Wohlfahrtsstaat und 
reihenhaus-Paradies, ist stalinistisches Arbeitsethos und Gesinnungsterror. Kurz: die Herrschaft der Gleichen 
über sich selber, als unbarmherzig strafender Ausschluß der Anderen, die als einzelgänger oder Homosexuelle, als 
Perverse oder Juden aus der reihe des völkerrechts und der Gerechtigkeit tanzen. Antikapitalismus Marke Trikont 
unterscheidet sich davon nur im unmittelbar blutigen vollzug, als Herrschaft von Sharia und djihad, als System der 
Almosen und der demut, der öffentlichen Blutgerichte gegen Schwule und Prostituierte.”
Freundeskreis rudolf egelhofer et al. Kommunismus statt Antikapitalismus... 2003.05.23. 
150 Konservativ revolution var beteckning på en högerradikal intellektuell gruppering som framförallt var aktiva i 
Weimarrepublikens Tyskland.
Ty:”Antikapitalismus ist eine national-sozialistisches Programm, es stammt von den Strasser-Brüdern und dem 
konservativen revolutionär Moeller van den Bruck. es wurde von Hitler stets ernst genommen. Antikapitalismus 
ist seinem Wesen nach gegen die Befreiung der einzelnen und für den Triumph des völkischen Prinzips, also immer 
auch gegen den Kommunismus. er ist freiwilliger Wahrheitsverzicht und Kulturrelativismus. Antikapitalismus ist 
deutsche Ideologie, die den Feind schon jeher im liberalismus erkannte...”
Ibid. 
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begrepp förklaras vara identiskt med kollektivism och jämlikhetssträvande, vad är då 
”kommunismen”? Uppenbart är den bejakande av liberalismen i både dess talspråkliga 
och mer teoretiska betydelse. är det helt enkelt så att redaktionens ”kommunism” i allt 
väsentligt är en liberalism? Klart är att redaktionen i flygbladet tydligare än någonsin 
explicit tar avstånd från allt som vanligtvis ryms inom begreppet vänster. den hårda 
tonen mot de till redaktionen närstående grupperna måste ses som ett medvetet försök 
att få dessa att göra upp med de sista resterna av det som trots allt kan beskrivas som 
vänster i någon form.  
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Avslutning

Sammanfattning och slutsatser
Min tes jag ställde upp i uppsatsens början får med det underlag jag presenterats anses 
vara bekräftad. redaktionens försök att föra in sin ideologi är medvetna och tidpunkt-
en och ämnesval liksom retorik är vald med omsorg. Målgruppen är tydlig, detsamma 
gäller dem som målas ut som motståndare.  För att konkretisera detta kommer jag nu 
att återvända till de frågeställningar jag ställde upp i uppsatsens början.

den första frågeställningen handlade om när redaktionen valde att utföra sina inter-
ventioner. Svaret är att den i huvudsak valde att göra interventioner i samband med 
eller med anknytning till specifika händelser. dessa händelser är av två slag. För det 
första stora världshändelser som attackerna mot USA de 11:e september och den USA-
ledda koalitionens krig mot Irak. Och för det andra en årlig stor händelse inom den 
ideologiska miljö redaktionen riktar interventionerna gentemot – den revolutionära 
första maj-demonstrationen i Kreuzberg. Att redaktionens aktivitet tenderar att tydligt 
förhålla sig till yttre händelser, eller kanske rättare sagt saker utanför dess direkta 
kontroll, skulle kunna tas som intäkt för att redaktionen i huvudsak agerar reaktivt i 
förhållande till yttre impulser. På detta sätt framställer Hagen redaktionen. Som jag har 
visat stämmer detta inte. redaktionens uttryckta ideologi och retorik förändras förvisso 
i viss mån – även om detta framförallt handlar om förskjutningar av var tyngdpunk-
ten läggs – men den är alldeles för konsekvent över tid för att det ska vara hållbart att 
hävda att redaktionen under intryck av yttre händelser omvärderar sin världsbild. Jag 
vill hävda att faktumet att redaktionens interventioner i huvudsak sker i anknytning till 
större händelser istället beror på att redaktionen ser till att utnyttja de möjligheter som 
situationen bjuder. Om en händelse redan är omtalad och av andra ansedd som viktig 
är det helt enkelt lättare att vinna den uppmärksamhet som redaktionens interventioner 
vill åstadkomma. redaktionen väljer med andra ord att intervenera vid tidpunkter där 
den tror sig få bäst resultat.

’  ’  ’
den andra frågeställningen handlade om vilka redaktionen riktar sig till med sina inter-
ventioner. Som framgått av undersökningen handlar det om en specifik del inom den 
radikala vänstern. det handlar i  huvudsak under den undersökta perioden om en del 
av den antifascistiska vänstern, en del som redan vid den här undersökta periodens bör-
jan har en, eller önskar ha en viss distans till resten av den radikala vänstern. Under den 
period som här undersöks utökas denna distans och redaktionen lyckas skapa en rörelse 
som är större och mer omfattande än den var innan. den retorik, eller jargong, som 
redaktionen använder är en viktig del av och ett tydligt tecken på denna inriktning, 
detta är något jag kommer att återkomma till längre ner. det tydligaste beviset på inrik-
tningen är det utrymme och den tid redaktionen lägger på de reaktioner dess interven-
tioner ger inom denna specifika del inom den radikala vänstern, vilket pekar på att dessa 
är ytterst viktiga för redaktionen. Hade redaktionens syfte varit att påverka någon/några 
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andra borde rimligtvis dessa andras reaktioner också framhållits. detta sker med några 
få undantag som får ses som av klart underordnad betydelse. Hade redaktionens syfte 
inte varit att påverka större kretsar utanför sin egna hade utomståendes reaktioner inte 
getts plats på det sätts som gjort (om det inte enbart skulle handla om ren narcissism 
hos redaktionen – men det får med hänsyn till resten av det som här presenterats anses 
vara en klart bristfällig förklaring.)

Något som också belägger redaktionens inriktning är den dubbelhet eller tvetydlighet 
den ger uttryck för i förhållandet till vänstern under perioden. Jag talar här om det fak-
tum att redaktionen alternerar mellan att framhålla att vänsterns urspårning är ett nytt 
fenomen och att tvärtom poängtera att vänstern alltid varit i grunden rutten. dubbel-
heten kommer ur redaktionens dilemma med att retoriskt försöka hantera det faktum 
att den säger sig identifiera sig som vänster, i alla fall som kommunistisk, och samtidigt 
riktar sin kritik mot det som allmänt förstås som några av de viktigaste idéerna som 
brukar gå under dessa epitet. även till denna dubbelhet kommer jag återkomma längre 
ner.

även redaktionens konkret fysiska interventioner i form av demonstrationer, mani-
festationer och förläsningar är i regel riktade direkt mot, eller är ett försök att vara en 
del av olika typer av radikala vänsterarrangemang alternativt utförs det för att påverka 
en vänsterpublik. vilket tyder på att dess funktion är att söka påverka vänstern och att 
appellera till en viss specifik del av den radikala vänstern.

’  ’  ’
Gällande den tredje frågeställningen om vilka som är föremål för redaktionens kritik 
så har undersökningen visat att redaktionen riktar sin kritik mot flera håll. Samtidigt 
är det en grupp som i stort sett alltid står i centrum för kritiken – den del av den radi-
kala vänstern redaktionen inte appellerar till. Andra viktiga måltavlor för redaktionens 
kritik – där de viktigaste är Tyskland som nation, eller kanske snarare ”tyskheten”, anti-
semiter, människor med ”antiamerikanska” åsikter och muslimer ställs i stort sett alltid 
i relation till och utgör en fond för en kritik av den radikala vänstern. den radikala 
vänstern likställs eller sägs vara identisk med dessa kategorier som i retoriken är a priori 
negativa. Huvuddelen av projektet är alltså i stort sett alltid att fastslå likheterna mellan 
vänstern och dessa kategorier och inte att i huvudsak utöva kritik mot dessa kategorier 
av människor i sig. 

Som jag redan nuddat vid ovan formuleras redaktionens politik i förhållande till 
den radikala vänstern såsom kritik av densamma. redaktionens huvudsakliga sätt att 
formulera denna kritik är genom att jämföra och allt som oftast likställa vänstern med 
företeelser som anses förkastliga. det är i huvudsak tre företeelser redaktionen jämför 
och likställer med vänstern: Tyskland eller tyskhet, nazism och Islam. När det gäller de 
två första handlar det om företeelser som även den vänster redaktionen kritiserar också 
avfärdar. Jämställandet fyller här funktionen att försöka få vänstern att få upp ögonen 
för sin egen rörelses påstådda problematik genom att ställa den bredvid två företeelser 
den ser sig som varandes emot. Islam intar en särställning i det att det inte nödvändigt-
vis är något som den radikala vänstern ställer sig direkt avvisande till. Användandet av 
Islam i detta sammanhang kan ses som ett sätt att försöka föra in ett antiislamistiskt 
tänkande i den diskurs som redaktionen redan varit med och etablerat. 
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I figur 1 nedan sammanfattar jag med hjälp av några nyckelord hur redaktionen jäm-
för och jämställer den vänster den kritiserar med de tre andra viktiga företeelserna som 
den anser förkastliga: Tyskland (eller tyskhet), nazism, och islam.

Figur 1. Vänstern och några av dess påstådda likheter med Tyskland, Nazism och Islam.
Gemenskap Jämlikhetsaspiration Antiglobalt tänkande

Vänstern kollektivism, 
solidaritet

samhälleligt ägande, 
klasslöst samhälle 

antiglobalisering, 
antiimperialism 

Tyskland völkischkhet socialstat antiglobalisering, 
nationalism

Nazism folkgemenskap, 
völkischkhet

socialstat nationalism

Islam ummah allmosesystem antiimperialism

ett ämne som berörts ovan som jag nu ska återkomma till och beröra mer i detalj är 
hur redaktionen explicit uttrycker sin syn på den radikala vänstern. Som sagt finns det 
under den undersökta perioden en inkonsekvens, eller en dubbelhet i hur redaktionen 
beskriver vänstern. I figur 2 har jag spaltat upp denna med hjälp av några nyckelord. 
viktigt att komma ihåg är att dessa båda synsätt uttrycks tidsmässigt samtidigt och i 
vissa fall till och med i samma text. Som redan har nämnts blir med tiden synsätt B det 
enda synsätt som redaktionen för fram.

Figur 2. Två synsätt på vänstern, 
med begrepp och beskrivningar som är emblematiska för de olika synsätten
Synsätt A 
Vänstern spårar ut, har spårat ut på sistone

Synsätt B
Vänstern har alltid varit fel

”den kusliga uppmarschen” Antikapitalism är i sig antisemitism
värnande om ursprungsbefolkningar, antiglo-
balism, stöd till Palestina

völkischkhet, antisemitism

”Antirasism”, förståelse för Islam, 
liknande paroller som nazister, 
samma åsikter som det tyska folket

Antikapitalism, har alltid varit i grunden detsamma 
som Islam, Nazism och Tyskland

Kollektivism, jämlikhetssträvande Kollektivism, jämlikhetssträvande
 
Något som framgått tydligt är hur redaktionen konsekvent kritiserar all typ av kollek-

tivism och jämlikhetssträvanden. Samtidigt är dessa två komponenter de kanske mest 
grundläggande i all ideologi som i nutiden uppfattas som till vänster i politiken.

Något som kan vara intressant att begrunda  är vilka som aldrig kritiseras av redak-
tionen. det kanske intressantaste är att hela det borgerliga politiska spektrat i Tyskland 
– allt till höger om Socialdemokraterna och de Gröna – inte utsätts för någon kritik 
eller används som referenspunkt av redaktionen i de undersökta texterna. I detta sam-
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manhang är det också värt att nämna att de enda politiker som framhålls som något 
positivt, ja till och med mycket positivt, är George W. Bush och hans regering samt den 
israeliska regeringen. 

’  ’  ’
den fjärde och sista frågeställningen handlar om hur redaktionen formulerar sina inter-
ventioner och om det finns ett mönster i detta. Undersökningen visar att redaktionen 
har ett tydligt sätt att formulera sig på. Många av texterna i källmaterialet är som sagt 
var väldigt lika. Men även när ämne och ton skiljer sig från andra texter menar jag att 
det är tydligt att redaktionen har en utvecklad och specifik jargong. 

det kanske mest utmärkande med denna jargong är att redaktionen använder sig 
av en prosa som ofta är svår och invecklad, användande av tvetydligheter och subtila 
anspelningar är vanligt förekommande. det är vanligt att redaktionen i en och samma 
text blandar olika narrativ och berättare. citat och framförallt parafraserade citat och 
begrepp är mycket vanligt förekommande och det är inte ovanligt att detta inte framgår 
direkt utan att det bygger på att läsare förutsätts ha en stor och bred kunskap inom de 
många fält redaktionen tar avstamp och eller refererar till. en stor dos av förkunskap 
och god kännedom inom dessa fält är därför en förutsättning för att förstå texterna. 
Som det framgår i undersökningsdelen är det inte i huvudsak en rent marxistisk be-
greppsapparat som används, även om marxistiska begrepp förekommer, men då oftast 
i linje med hur de används inom två mer konkreta inspirationskällor för redaktionen: 
den kritiska teorin och den värdekritiska teorin. redaktionen använder förutom de 
nämnda traditionerna begrepp och argumentationssätt från psykoanalysen, den väster-
ländska filosofin i bredare bemärkelse (med fokus på upplysningsfilosofi), klassisk och 
nutida sionism för att nämna några. 

Både innehållsmässigt och formuleringsmässigt är texterna således svåra. det är tydigt 
att det inte är riktade till vem som helst utan till en viss utvald grupp. det faktum att 
redaktionen inte bara använder sig av argument hämtade från en hög filosofisk och in-
tellektuell nivå kan till synes göra bilden mer komplicerad.

en del av redaktionens jargong är att måla upp stereotypa motståndare som den låter 
föra fram en åsikt som är motsatt mot redaktionens. dessa stereotypa figurer beskrivs 
olika, men gemensamt för dessa beskrivningar är att redaktionen ger dem karaktärsmäs-
siga attribut, både personlighetsmässiga och rent utseendemässiga. detta är ett tecken 
på att redaktionen försöker förknippa enligt dem förkastliga åsikter med personer och 
personalia som är icke-eftersträvansvärda. Istället för att kritisera idéerna kritiserar den 
(i de flesta fall helt påhittade) personer. detta är ett typexempel på vad som brukar be-
traktas som ”låga argument”. det intressanta är att dessa ”låga argument” existerar i en 
kontext som annars präglas av en förment hög intellektuell nivå med uttalat elitistiska 
intellektuella ambitioner. Hur kommer det då detta sig och vad innebär det?

enligt min bedömning är det rimliga svaret på denna fråga att redaktionen använder 
sig av den ton och det sätt att argumentera – den jargong – som den tror bäst kommer 
tjäna dess syften. den höga nivån och den arroganta attityden är således i mitt resone-
mang inget självändamål utan bygger på att den anses effektiv. Hade redaktionen satt 
en stolthet i att genomgående hålla sig på en hög intellektuell nivå, så hade de struntat 
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i de låga argumenten. Men i och med att jargongvalet är gjort från en uppfattning om 
vad som är mest effektivt är de låga argumenten med och utgör en viktig del av jargon-
gen. den elitistiska och ”höga” intellektuella jargongen passar bättre tillsammans ihop 
med redaktionens val av den målgrupp som redaktionen försöker tala till som en liten elit. 
det bör dock i detta sammanhang påpekas att ovanstående inte innebär att jag menar att 
redaktionen genomfört omfattande vetenskapliga analyser över hur de ska formulera 
sig för att nå störst effekt. Inte heller utesluter detta resonemang att redaktionen kan-
ske faktiskt har elitistiska drag och att den jargong den använder därför ligger nära till 
hands och faller sig naturligt. Poängen i resonemanget är att det överordnade kriteriet 
bakom vilken jargong redaktionen använder är hur väl det fungerar för att föra fram 
redaktionens politik. 

Så långt om vad man skriver. När det gäller frågan om vad redaktionen inte skriver 
så kan detta vara nog så intressant. det är viktigt att komma ihåg att redaktionen har 
ett positivt politiskt program. detta program ligger dock i bakgrunden och framställs 
aldrig öppet i sin helhet. enhetliga programtexter saknas. Texter som ärligt bjuder in till 
diskussion och ömsesidigt meningsutbyte saknas också helt. det existerar förvisso texter 
som säger sig vilja bjuda in till sådant, men de grundläggande krav redaktionen sätter 
upp för ett sådant utbyte är att den tilltänkta diskussionspartnern redan på förhand 
ställer upp på alla av redaktionens viktigaste grundläggande premisser, vilket gör att 
dessa inbjudningar inte kan tolkas som annat än retorik, vilket bekräftar att interven-
tionerna inte är några allmänna problematiseringar som manar till debatt och diskus-
sion utan kampskrifter i ett visst syfte.

redaktionen framför gång på gång sin motvilja mot jämlikhetssträvande och kollek-
tivism. den ”kommunism” den presenterar är en mycket abstrakt för att inte säga rent 
filosofisk idé om ”avskaffandet av varuformen”. Några försök att konkretisera denna 
idé och vad den skulle innebära görs sällan. än mindre ges några ledtrådar till hur den 
ska nås. Att redaktionens positiva politik det vill säga den ”kommunism” den står för 
så sällan nämns och aldrig förklaras närmare kan tyckas konstigt. enligt min analys 
handlar det om att redaktionen tror att den får mer effekt om den ägnar sig åt den typ 
av jargongfyllda och agiterande texter som den kallar kritik än om den skulle presentera 
ett positivt politiskt program.
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Diskussion 
en uppsats kan som bekant inte innehålla allt och än mindre är det möjligt att i denna 
sista avslutande diskussionsdel få med mer än en bråkdel av alla aspekter av ämnet som 
är värda att diskutera. Här nedan återfinns en handfull intressanta spår av många.

en av de saker som jag visat på i undersökningen är att redaktionen är mycket med-
veten om vad den gör. Interventionerna är väl genomtänkta och tycks fylla precis det 
syfte redaktionen vill. detta innebär, menar jag, att redaktionen är duktig på att förstå 
hur ideologi fungerar. det den presenterar som ideologikritik är vad jag vill hävda i 
själva verket tydligt just ideologi. detta är något som också robert Kurz, som en gång 
var en del av antideutscheströmningen för att under de 2000- talet bli en kritiker 
också framhåller i sin bok  ”die Antideutsche Ideologie”. även om Kurz är kritisk till 
strömningen och i synnerhet Bahamas är det viktiga att påpeka att han såsom en av 
värdekritikens viktigaste namn  och teoretiker delar mycket stora delar av strömningen 
och redaktionens syn på världen.151 redaktionen producerar alltså ideologi, något den 
troligtvis är mycket medveten om. Jag skulle vilja hävda att ideologikritiken och den 
fördjupade syn på ideologi som är integrerad del i redaktionens teoretiska bakgrund 
har varit den behjälplig i dess strävanden. redaktionen är med andra ord duktig på att 
förstå hur ideologi produceras och sprids och har begagnat sig av denna kunskap för att 
försöka vinna mark för den ideologi den förfäktar. Med detta sagt blir det uppenbart 
att det synsätt på strömningen som Hagen ger uttryck för i sin uppsats är problema-
tisk. varför resonerar då Hagen som han gör? Som svar till denna fråga skulle jag vilja 
framhålla vad jag anser vara grundproblemet hos Hagen och även hos vissa andra som 
studerat strömningen och närliggande fenomen (i huvudsak gäller det de tyskar som 
skrivit om den). en del av den verklighets- och bakgrundsbeskrivning som Hagen et 
al ser som okontroversiell och oproblematisk är i själva verket en del av antideutsches-
trömningens ideologi. 

detta blir tydligt hos Ullrich när han jämför den tyska och den engelska radikala 
vänstern. eftersom det är givet att det som i den tyska kontext Ullrich skriver i anses 
som norm och det korrekta (det han kallar ”sensibiliseringen”; dominansen av en ”mitt-
en” som varken tar ställning helt för Palestina eller Israel, osv. osv.) så måste den engel-
ska vänstern, där synen på Israel/Palestina skiljer sig kraftigt åt från detta, enligt detta 
resonemang vara mycket antisemitisk. Men nu förhåller det sig så att det är den tyska 
vänstern som är undantaget internationellt och inte den brittiska. Tvärtom torde synen 
på Israel/Palestina inom den brittiska vänstern vara relativt representativ för vänstern 
över hela världen, förutom i Tyskland. Om Ullrich anser att vänstern över hela världen 
är starkt antisemitisk (vilket det är mycket möjligt att han gör) och den tyska vänstern 
är det enda, eller ett av få goda undantag så är hans resonemang rimligt. I annat fall 
blir det tveksamt. Frågan kanske måste ställas bredare. Särskiljer sig den tyska vänstern 
genom att den har en mer balanserad syn på Israel/Palestinakonflikten gentemot vän-
stern i den övriga världen? eller: särskiljer den sig för att ha en i förhållande till vänstern 
i resten av världen ovanligt positiv syn på Israel? Svaret beror naturligtvis på vem som-

151 Kurz. robert. Die antideutsche Ideologie. Vom Antifaschismus zum Krisenimperialismus: Kritik des neuesten links-
deutschen Sektenwesens in seinen theoretischen Propheten. Unrast, Münster 2003. Passim.



50

frågas. Men oavsett detta är det uppenbart att en uppfattning som är grundläggande 
i antideutscheströmningens ideologi delas även av Ullrich, det vill säga uppfattningen 
att vänstern är eller har varit antisemitisk. detta skulle kunna förklaras i termer av att 
det handlar om en specifik tysk kontext och den kollektivskuld som många tyskar kän-
ner för den tyska nationens förbytelse gentemot judar under andra världskriget. det 
finns en viss sanning i detta. Självfallet är den tyska historien och den radikala vänsterns 
inställning en faktor som inte kan bortses ifrån. det förhåller sig dock så, vilket också 
Ullrich medger, att det han kallar sensibiliseringen i frågor rörande Israel och antisemi-
tism är ett fenomen som blir spritt historiskt sett sent, under 2000-talet. en av Ullrichs 
poänger är just att poängtera att sensibiliseringen är ett resultat av antisemistismkontro-
versen/debatten i början av 2000-talet, en kontrovers som antideutscheströmningen var 
mycket delaktig i att skapa och mycket aktiv i att underblåsa. Om det förhållit sig så att 
den tyska vänsterns syn på Israel och antisemitism skulle förklaras i huvudsak i skenet 
av den tyska historien och de skuldkänslor som följde med denna så bör frågan ställas 
varför denna förskjutning äger rum just när den gör. Borde den inte rimligtvis komm-
it tidigare och varit mer konstant genom åren? Faktum är ju som tidigare nämnts att 
stora delar av den tyska radikala vänstern under 1950-60-talen, det vill säga i mer eller 
mindre direkt anslutning till andra världskriget och förintelsen, faktiskt hade en syn på 
Israel som skulle kunna förklaras i dessa termer. detta är dock något som med tiden 
försvinner allt mer. Att denna syn, dessutom i hårdare tappning, bara slumpvis skulle 
återkomma under början 2000-talet är inte rimligt.

det är därför ett rimligt antagande att skälet till att både Hagen och Ullrich ger 
uttryck för denna uppfattning är ett resultat av den kontrovers och debatt som an-
tideutscheströmningen varit med och gett upphov till. Oavsett vad som anses om 
sanningshalten i den grunduppfattning som Hagen och Ullrich et al delar med anti-
deutscheströmningen så borde de flesta kunna gå med på att detta tyder på att anti-
deutscheströmningen har lyckats i den mån att den varit delaktig och pådrivande i en 
process som omdefinierat de åsikter som anses som neutrala och okontroversiella. 

Som tydliggjordes i undersökningen riktade redaktionen in sig på en specifik del av 
den radikala vänstern och framställde dem som inte tillhörde denna del som fiender. 
detta förhindrar dock inte att redaktionen har påverkat långt större delar av den 
radikala vänstern än de den riktade in sig på. Genom att ta en förhållandevis extrem 
och kompromisslös position i förhållande till de som vid tiden var rådande inom den 
radikala vänstern, öppnade redaktionen upp ett brett fält där människor och grup-
per som sympatiserar med hela eller delar av samma ideologi redaktionen står för utan 
svårigheter kunde framstå som resonliga i jämförelse. Hade inte redaktionen position-
erat sig så extremt hade dessa positioner i sig setts som extrema. redaktionens interven-
tioner skapar på så sätt en pol som markerar ett slags yttre gräns, innanför vilken det 
mesta som framförs uppfattas på ett annat sätt än det annars skulle ha gjort. Att redak-
tionens ståndpunkter konstitueras som en extrem pol åt det ena hållet leder också till 
att det är lätt att se på vad som uppfattas som den motsatta åsikten som en extrem åsikt 
åt det andra hållet. det är också vanligt att så görs i den tyska radikala vänsterns debatt. 
det synsätt som innebär att Israel ses som en kolonial konstruktion och en bosättarstat 
likt den forna sydafrikanska apartheidstaten och därav drar slutsatsen att den nuvarande 
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statsbildningen bör avskaffas och ersättas av en ordning där den undertryckta majori-
teten har makten var en gång det vanliga inom den tyska vänstern. Idag betraktas detta 
synsätt som perifert och ses av många inom den tyska radikala vänstern som extremt. 
För Ullrich konstituerar de som står fast vid detta synsätt den andra extrema polen i 
förhållandet till Israel. denna förflyttning av vad som anses extremt och vad som är 
normalt  innebär att åsikter som är långt mer positiva till Israel än de som tidigare var 
common sense inom den radikala vänstern ses som de normala och är de som är ”rätt” 
och/eller politiskt möjliga och gångbara. Ullrich framhåller att de flesta inom den tyska 
vänstern intar en position någonstans mellan den av antideutsche företrädda fullstän-
diga uppslutning bakom Israel och dess politik och den klassiska vänsterpositionen av 
partitagande för Palestina.152 Jag vill hävda att ovanstående skifte är det mest märkbara 
som antideutscheströmningen varit med om att åstadkomma.

När antideutsche diskuteras är det lätt att fokusera på det bisarra och felaktigt anta 
att det är ett uttryck för någon slags obegripligt och odefinierat tyskt, där skuldfrågan 
spelar en stor roll. ett sådant synsätt skymmer sikten från de likheter i politiska posi-
tioner som rörelsen delar med andra på andra ställen i världen. Faktum är att redaktion-
ens positioner i många fall är identiska med de som vissa neokonservativa omhuldar i 
USA och vad den yttre israeliska högern står för. Men vad som kanske är mindre lätt att 
se är det inte bara är i Tyskland som grupper försökt föra in liknande positioner inom 
vänstern. Antideutscheströmningens inflytande har varit och fortsätter att vara stort. 
Och det begränsas inte till Tyskland utan märks också internationellt.153 I USA och 
Storbritannien finns nu etablerade grupper som i många frågor står för samma ideologi 
och där nyckelpersoner för antideutscheströmningen som Moishe Postone ingår.

även i Sverige har under senare år element av antideutsches ideologi introducerats i 
en vänsterkontext. värdekritiken är som sagt en grundläggande del av antideutsches-
trömningens ideologi, denna har presenterats med flera föredrag och artiklar inom den 
svenska vänstermiljön.154 Postones text ”Nationalsocialism...” som har en mycket viktig 
152 Ullrich, Peter. der Nahostkonflikt – Spielfeld für einen neuen Antisemitismus von links? ein deutsch-britischer 
diskursvergleich. s. 39-54 I Die deutsche Linke und der Antisemitismus. Ausgewählte Zeugnisse der Antisemitismusde-
batte in der Partei DIE LINKE, Timm, Angelika (red.). rosa luxemburg Stiftung, Tel Aviv 2012. s.40.
153 Joly. le phénomène antideutsch...  2012.
154 den som gjort mest för att introducera värdekritiken i Sverige är rasmus Fleischer. Se t.ex.: Fleischer, rasmus. 
värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott. Fronesis nr. 46-47. http://www.fronesis.nu/nummer/210/
KrIS (Hämtad: 2015.01.21), Fleischer, rasmus Att historisera kapitalismen till dess yttersta paper framlagt på på 
konferensen Marx 2013 under paperpresentationen Capital today med rubriken: ”All hittillsvarande historia är his-
torien om fetischförhållanden” Om Robert Kurz läsning av Karl Marx. http://media.marx2013.com/2013/04/rasmus-
Fleischer-paper-for-capital-Today.pdf (Hämtad 2012.12.02). Papret även publicerat i Kris och Kritik nr. 1 se: http://
kkritik.org/blogg/?page_id=286 (Hämtad 2012.12.02). vidare har Fleischer skrivit en introduktion till en svensk 
översättning av robert Kurz text ”negativ ontologi”:  Fleischer, rasmus. Inledning till robert Kurz ”Negativ on-
tologi”. Kris och kritik nr.4, (november 2014). s. 13-16. Fleischer var också med och arrangerade och presenterade ett 
föredrag med den österrikiska värdekritikern elmar Flatschart på det utomparlamentariska kulturhuset ”cyklopen” 
i Stockholm, se: ”Barkväll på cyklopen med föredrag av elmar Flatschart 18/10” http://www.cyklopen.se/2013/10/
barkvall-pa-cyklopen-med-foredrag-av-elmar-flatschart-1810/ (Hämtad: 2014.12.02)
På Marx 2013 höll också nämnda Flatschart ett föredrag, se: Flatschart, elmar Terminal crisis or everlasting capital-
ist development? The crisis-theory of Robert Kurz and Wertkritik., paper framlagt på konferensen Marx 2013 under 
punkten !Marxist theory confronting the crises of our time”. http://marx2013.com/seminarier/akademiska-seminarier/
marxist-theory-confronting-the-crises-of-our-time-eng/ (Hämtad 2014.12.02)
Tidskriften Kris och kritik har förutom nämnda texter av Fleischer som sagt publicerat Kurz ”Negativ ontologi” 
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roll inom antideutsches ideologi och lägger grunden för rörelsens udda och breda defi-
nition av antisemitism har också nyligen översatts till svenska och publicerats.155 även 
antideutsches aversion mot antiimperialism och dess stöd till USA har stora likheter 
både i framställning och teoretiskt med en strömning inom den svenska vänstern som 
kallar sig ”anti-antiimperialister”[sic!] och som har vunnit visst inflyttande i synnerhet 
på internet.156 Att tro att antideutscheströmningen och dess ideologi kommer förbli ett 
strikt tyskt fenomen är en åsikt som enligt min mening bygger på okunskap om ideo-
login och en underskattning av rörelsens kraft och inflytande.

en aspekt som inte varit i fokus i denna undersökning men som naturligtvis är 
omistlig om antideutscheströmningen och dess framgång ska förstås är dess förhål-
landen till politiska och samhälleliga strukturer som inte återfinns i den begränsad värld 
som den radikala vänstern utgör. Att redaktionen har en specifikt negativ syn på Islam 
och muslimer samtidigt som diskussioner om Islam och muslimer som problem blivit 
allt vanligare under de senaste 15 åren i det västerländska politiska samtalet är knap-
past en slump. Inte heller kan den antikommunism som redaktionen ger uttryck för ses 
isolerad från en bredare ideologisk horisont. detsamma gäller självfallet redaktionens 
försvar av ”civilisationen” från de barbariska ”andra”. För att ta tre tydliga exempel. 
Gentemot den ideologiska miljö redaktionen riktar sig ter sig dessa idéer radikala, 
och redaktionen är också noggrann med att förstärka och vårda denna radikala lyster, 
men i praktiken är det i stor utsträckning idéer som redan har stor spridning och/eller 
en hegemonisk ställning i det större politiska samtalet. detta underlättar naturligtvis 
redaktionens uppgift. det är självfallet lättare att vinna gehör för åsikter som redan är 
väletablerade, om än inte i den miljö man riktar sig till, än att försöka vinna stöd för 
åsikter som saknar detta bakomliggande stöd. redaktionens ideologi är radikal i förhål-
lande till de radikala men i knappast radikal i förhållanden till politikens huvudfåra. el-
ler annorlunda uttryckt: även om ideologin förpackas som radikal och upprorisk är den 
vad jag menar i egentligen mening bara radikal och upprorisk i jämförelse med en sak 
– den traditionella vänstern och dess ideologi. När redaktionen försöker få den radikala 
vänstern att avsäga sig sina klassiska vänsteråsikter och tillägna sig redaktionens ideologi 
står de inte ensamma och marginaliserade som den gärna hävdar utan har tvärtom in-
flytelserika ideologiproducenter och politiska rörelser bakom sig.

i svensk översättning, se: Kurz, robert. Negativ ontologi: Upplysningens mörkermän och modernitetens histo-
riemetafysik. Kris och kritik nr.4, november 2014. s. 17-51.
Tidskriften riff-raff publicerade 2013 en Kurztext som särtryck 2013, se: Kurz, robert. ”Moderniseringens kollaps”  
-  15 år senare. riff-raff, utgivningsort okänd, 2013. http://www.riff-raff.se/bilagor/intervju-med-robert-kurz.pdf 
(Hämtad: 2014.12.02)
155 Postone, Moishe. Antisemitism och nationalsocialism. Kris och kritik nr. 2/3, april 2014. s.40-52.
156 ett aktuellt exempel på när antiimperialism från vänster beskrivs som ett problem är: Aagård, Martin. vi måste 
krossa antiimperialismen. 2015.01.30. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/kultur/article20245062.ab (Hämtad: 
2015.02.02).
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Uppslag till framtida forskning
Nedan följer en rad angränsande infallsvinklar och ämnen som jag anser vore intressan-
ta att undersöka. 

Först och främst gäller det frågan i vilken utsträckning redaktionen påverkade den 
tyska radikala vänstern. detta är något som skulle vara angeläget att undersöka mer i 
detalj än det har gjorts hitillsvarande tidigare forskning. Underlaget för en sådan un-
dersökningen skulle kunna vara ett urval av vänstertidningar och tidskrifter. Till en 
början skulle man kunna titta på hur redaktionens olika interventioner tas emot i ut-
talad form, det vill säga när dess interventioner blir omskrivna. efter att ha börjat där 
kan man eventuellt gå djupare och studera ideologiska komponenter som kommer från 
redaktionen. detta skulle med fördel kunna kompletteras med annan materialinhämt-
ning, exempelvis intervjuer. 

ett annat närliggande forskningsämne är att undersöka hur de personer och grupper 
inom den ideologiska miljön som aktivt tagit ställning mot redaktionen och dess idéer 
agerat. Hur har dessa försökt bemöta interventionerna, har de överhuvudtaget försökt 
göra det eller har de istället fokuserat på annat? När och hur ser man redaktionen som 
ett problem? 

Ytterligare ett intressant spår att undersöka är något som visserligen tar en viss plats 
i undersökningen men som troligtvis går att utveckla långt mycket längre: begreppet 
völkisch – dess  innehåll och redaktionens förhållande till detta begrepp och dess inne-
håll. Som nämnts i undersökningsdelen är begreppet völkisch mycket viktigt för redak-
tionen när de kommer till den kritik de formulerar, samtidigt kan man med fog hävda 
att redaktionens egen ideologi faktiskt utgör en spegelbild av den völkischska. en likhet 
som börjar och är tydligast i redaktionens starkt essentialistiska syn på tyskheten men 
som kan hävdas sträcker sig långt längre än så.

Slutligen så skulle tidskriftens omslag, framför allt de bilder som används där, utan 
tvekan kunna vara grunden för en undersökning. Bilderna och texten på omslagen är 
som nämnts starkt betydelsebärande, och fungerar som starka provokationer. Många är 
fyllda med klichéer och ohämmade stereotyper och även om det troligtvis är avsett att 
det ska ses med glimten i ögat så är flera av dem rent ut sagt osmakliga.
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