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A demokratikus szocializmus halvány 
esélye az egyedüli esélyünk

Leo Panitch és Bhaskar Sunkara beszélgetése

A Jacobin kevés embernek tartozik oly sokkal, mint a New York-i Egye-
tem professzorának, Leo Panitchnak és az általa társszerkesztett folyóirat, 
a Socialist Register köré csoportosuló gondolkodóknak.

A Registert 1964-ben alapították, éppen az újbaloldal megjelenésé-
vel egy időben. Magától értetődőn, az első lapszámokat a tőkével való 
korporatista kiegyezésre bármikor kapható, konzervatív szociáldemok-
rata pártok nagyon is indokolt bírálatának szentelték. Manapság , a 
kíméletlen neoliberalizmus korában, gyakorta nosztalgiával tekintünk 
vissza ezekre a kormányokra. De az alábbi interjúban Panitch emlékeztet 
minket, hogy ha szeretnénk megőrizni a szociáldemokrata vívmányokat, 
ehhez túl kell lépnünk a hagyományos szociáldemokrácián egy radikáli-
sabb demokratikus szocializmus irányába.

*
Bhaskar Sunkara

Sokat beszélünk arról, hogyan tolódtak jobbra a szociáldemokrata 
pártok az elmúlt évtizedekben. De így vagy úgy, a konzervativizmus és 
a bürokratizálódás veszélyei már az I. világháború előtt, a munkás-tö-
megpártok európai megjelenése idején is vita tárgya volt a szocialista 
mozgalmon belül.

Leo Panitch

Úgy hiszem, alapvető fontosságú, hogy megismerkedjünk Robert 
Michels egyik könyvével. Michels a korai XX. század lenyűgöző 
európai zsurnalisztáinak egyike, aki olaszul, franciául és németül írt, 
és a szociológus Max Weber tanítványa volt. Michel Politikai pártok 
címmel írt egy híres könyvet, amelyben „az oligarchia vastörvényéről” 
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10 értekezett. A könyvben megrajzolta azon szocialista tömegpártok 
fejlődési útját, amelyek a parlamenten kívül kezdték pályafutásukat, a 
munkásosztály szerveződéséből jöttek létre 1870 és az I. világháború 
között. Ahogy Michels írja: „Nézzék, lehetetlen ezeket a pártokat a 
burzsoá pártokhoz hasonlítani, amik eredendőn parlamenti pártok, és 
mindenekelőtt a fennálló elit hatalmának megőrzésére törekszenek.” 

A szocializmus pártjai, a burzsoá pártokkal ellentétben, nem a 
parlamenti elitből, hanem a választási politizálás szféráján kívülről, a 
munkásmozgalom növekedéséből eredeztethetők, és legfelső döntés-
hozó szervük a küldöttek plenáris gyűlése, amely a tagság tömegeit 
képviseli. Michels a Német Szociáldemokrata Pártot vette modellnek, 
és kimutatta, hogy az I. világháború idejére különféle szervezeti és 
általa pszichológiainak nevezet okokból – ne felejtsük, ez Freud kora 
volt – e szocialista tömegpártok egyre inkább oligarchikus vezetés 
uralma alá kerültek. És ebben nagyrészt igaza is volt. Michels kimutat-
ta, hogy a vezetés nem akart visszatérni a gyárba, és ezért a pártsajtó, 
a pártfinanszírozás és a konferenciák napirendje feletti ellenőrzésüket 
önmaguk újratermelésére használták fel.

Ez a „szociáldemokrata centralizmus” felemelkedéséhez vezetett, 
ami a XX. század folyamán mindvégig jellemezte az osztrák, a svéd, 
valamint a német pártokat, beleértve legsikeresebb periódusukat is 
az 1950-es és 60-as években.

Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt az oligarchikus tendenciát – noha 
időről időre érték kihívások az I. világháború előtti szociáldemokráci-
ában – távolról sem kezelték fontosságának megfelelően, azután pedig 
végképp nem. És meg kell mondani azt is, hogy Buharint leszámítva, 
a bolsevik vezetésből sem ütköztette senki komolyan álláspontját 
Michellel. 

Amikor régebben meghívásokat kaptam Kubába vagy Jugoszlá-
viába, és felkértek, hogy beszéljek pártgyűléseken, főként erről a 
könyvről beszéltem, és meg kell mondanom, hogy nagyon érdekes 
volt látni a felismerést a hallgatóság soraiban ülők arcán, akik soha 
korábban nem hallottak erről a műről.

Bhaskar Sunkara

Akkor hát ez alátámasztja a pártszerveződés anarchista kritikáját, 
amely szerint a pártok elkerülhetetlenül bürokratizálódnak, és kike-
rülnek a párttagok tömegeinek ellenőrzése alól?
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Azt hiszem, egy dolog hiányzik ebből a kritikából, nevezetesen az 
ideológiai és politikai aspektus. Ha visszamegyünk a német szociál-
demokraták 1875-ös gothai programjának Marx általi kritikájához, 
ő már a kezdetekkor, a német SPD megalakításának pillanatában 
észlelte az államközpontúságot és a fokozatosságra törekvést a párt 
ideológiájában. És arra is rá kell kérdeznünk, hogy vajon a mun-
kásosztály tagjai számára a választójog kivívásáért folytatott harc 
logikájában nem rejlett-e eleve benne a tendencia, hogy a létező 
állam terepén belül harcoljanak ki reformokat, ami a munkásosztály 
politikai küzdelmét mérsékelt reformista irányba terelte.

Bhaskar Sunkara

Marxnak a gothai programmal kapcsolatos kritikája főként a do-
kumentumban fellelhető lassalle-ánus befolyást vette célba, amely 
egyfajta felülről lefelé irányuló, elitista reformizmust szorgalmazott.

Leo Panitch

Pontosan. És Marx úgy fogalmazta meg ezt a kritikát, hogy közben 
nem szakított az SPD-vel – elvégre ez a párt élesztette fel a megelőző 
két évtizedben nagyrészt feledésbe merült Kommunista Kiáltványt 
mint a szocialista mozgalom kulcsszövegét. Marx bírálata a szociál-
demokrácia egyik irányzatának bírálata volt – de egy olyan irányza-
té, amelyet folyamatosan kihívások érték belülről, csakúgy, mint a 
Michels által beazonosított oligarchikus tendenciákat. A vezetés egyes 
elemei igyekeztek harcolni e tendenciák ellen, nem utolsósorban az 
ellen, amit Michels úgy írt le, mint a tömegek arra való „pszichológiai” 
hajlamát, hogy fejet hajtsanak a vezetés előtt. A pártiskolák létrehozá-
sa, illetve a bennük kifejlődő gyakorlati tevékenység jelentős részben 
arra irányult, hogy fejlesszék az SPD tagságának kritikai potenciálját, 
azon belül a pártvezetés kérdőre vonására való képességet. És ha 
áttekintjük a párt történetét, látni fogjuk, hogy ezek a viták nem 
egyszerűen a tagság és a vezetés között zajlottak, hanem folytak a tag-
ságon belül, és folytak a vezetésen belül is. Úgyhogy 1914-ig, amikor 
a háború széttördelte a szocialista mozgalmat, Lenin és Luxemburg 
a szociáldemokrácia résztvevői voltak, nem pedig valami azon kívül 
állót képviseltek. Nagyon is részesei voltak az azért folyó küzdelem-
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12 nek, hogy az SPD-hez hasonló pártokat radikális, demokratikus 
szervezetekké tegyék, olyanokká, amelyek képesek hadat viselni a 
kapitalizmussal szemben.

Bhaskar Sunkara

Azt hiszem, itt két különböző kérdés van. Az egyik, amiről most 
beszélünk, a háború előtti szociáldemokrácia állapota az intézménye-
inek szintjén, de a nem vizsgált kérdés az, hogy vajon volt-e alternatív 
program a kormányzásra. Mert még azok is, akik történelmileg a 
párt balszárnyáról jöttek – mint Karl Kautsky –, akik később esélyt 
kaptak arra, hogy 1920-ban részt vegyenek a frissen megválasztott 
szocialista kormány által létrehozott nacionalizálási bizottságokban, 
szembe találták magukat a ténnyel, hogy valójában nagyon nehéz egy 
kormányprogramot összehozni. A szociáldemokrácia nem nagyon 
tudta, mit tegyen, ha már egyszer hatalomra jutott.

Leo Panitch

Ha megnézzük a szociáldemokrata tömegpártoknak az 1890-es 
években kidolgozott programjait, azt találjuk, hogy transzformatív 
elgondolásaik és ambícióik voltak. A termelési eszközök kollektív 
tulajdonlása vonalán gondolkoztak, és azt hiszem, ezt komolyan 
is gondolták. Hogy rájöttek-e, hogyan valósíthatnák meg ezeket a 
programokat, az már egy egészen más kérdés. De ez olyasvalami 
volt, amit a kormányzás tapasztalatai alapján kellett felfedezniük. 
Nem hiszem, hogy a szocialista mozgalom vezetőinek ekkortájt, a 
XIX. század végén – amikor oly sok arisztokrata népesítette be az 
államigazgatási hivatalokat – illúzióik lettek volna a tekintetben, 
hogy mennyire alapokig menő átalakításra szorul az államappará-
tus. De az biztos, hogy nem dolgozták ki ennek az átalakításnak a 
módozatait.

Bhaskar Sunkara

A két világháború közötti periódusban pedig a szociáldemokraták 
arra kényszerültek, hogy kisebbségi kormányzással vagy gyenge ko-
alíciók élén kormányozzanak.
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Ez majdnem minden esetben így volt.

Bhaskar Sunkara

Ugorjunk előre, a II. világháború utáni szociáldemokrácia legsi-
keresebb példájára, a svéd esetre. A II. világháborút megelőző évek-
ben a svéd szociáldemokratáknak sikerült kiharcolniuk a politikai 
demokráciát, és kormányra kerültek, majd pedig a világháborút 
követőn elképzeléseik a Rehn–Meidner-terven keresztül öltöttek 
valóban alakot; ez azután az 1950-es és 60-as évek során döbbenetes 
átalakuláshoz vezetett. Milyen struktúrák és milyen pártforma tette 
lehetővé ezt a fejlődést?

Leo Panitch

A svéd munkásmozgalom és a Svéd Munkáspárt (SAP) példázza, 
hogy mennyire áthatotta a szociáldemokrata pártokat a demokratikus 
centralizmus. A svédek esetében – miután a munkáltatók nagyon 
hamar a centralizáció útjára léptek, létrehoztak egy nagy hatalmú 
munkáltatói társulást és egy koordinált alapot a munkáskizárások 
finanszírozására – a munkásmozgalom is mélyrehatóan centralizált 
struktúrával és a sztrájkalap feletti központosított ellenőrzéssel vála-
szolt már az I. világháború előtt.

Bhaskar Sunkara

A svéd szakszervezeti föderációt (LO) a svéd munkaadói szervezet 
az alku központosított formái felé lökte. De nyilván a svéd szociál-
demokráciát is számos tényező kombinációja formálta. Svédország 
későn iparosodott, így már egy viszonylag korai fázisban kifejlődött 
az ipari szakszervezeti mozgalom, stb.

Leo Panitch

Kifejezetten harcos munkásmozgalma miatt a II. világháborút meg-
előzőn Svédországot mint „svéd kórban” szenvedő országot tartották 
számon – ezzel a terminussal jellemezték az ország militáns munkása-
inak kiemelkedő sztrájkhajlandóságát. Ez a munkásosztály militáns, 
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14 de egyben nagyon centralizált munkásosztály volt, és ugyanez igaz 
magára a svéd pártra is. Csak háromévente tartottak pártkongresszust!

Bhaskar Sunkara

A svéd párt tradicionális, a II. Internacionáléban szokásos keretekre 
épült. Vagyis lényegében demokratikus centralista volt, habár erről 
manapság a kommunista pártok jutnak eszünkbe. Mi volt a párt kor-
mányprogramjának logikája, amely átfogó átalakításokat irányzott 
elő, mégis a kapitalizmus keretei között maradt?

Leo Panitch

A program arra irányult, hogy modus vivendit alakítson ki a tőkés-
osztállyal, abból kiindulva, hogy minél inkább sikerül előmozdítani a 
tőke centralizációját és koncentrációját, annál inkább társadalmaso-
dik maga a tőke, és minél társadalmasodottabb a tőke, annál nagyobb 
eséllyel válik lehetségessé az átmenet a szocializmusba. Ez volt az I. vi-
lágháború előtti marxizmus ortodoxiája, és a svéd szociáldemokrácia 
ehhez tartotta magát. Annyit sikerült kivívnia, hogy a tőke tudomásul 
vegye az erős munkásmozgalom létét.

Tehát a 90%-os szakszervezeti lefedettségnek az volt az oka, hogy 
ha valaki munkanélküliségi biztosítást akart, azt a szakszervezeten 
keresztül kapta. Az állam pedig megkövetelt egy olyan kollektív 
tárgyalási rendszert, amely a munkanélküliségi biztosítást a kollektív 
szerződéstől teszi függővé, nem pedig állami segélyezéstől. 

Ez mindmáig fennáll. Az Európai Unió próbál a minimálbérekkel 
kapcsolatos szabályozásokat keresztülvinni, de az északi országok, 
Svédország vezetésével elutasítják ezt, azzal az érveléssel, hogy egy 
ilyen szabályozás gyengíteni fogja a kollektív egyeztetés mechaniz-
musát, mivel a munkások – bérszintjüket tekintve – többé nem a 
szakszervezetektől fognak függeni.

Bhaskar Sunkara

Ebből az egyedülálló erőpozícióból kiindulva, miféle egyezséget 
kötöttek a svéd szociáldemokraták a svéd munkaadókkal?
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Az egyezség, amit a kis létszámú, centralizált munkaadói osztállyal 
még a korai 1950-es években megkötöttek, a Rehn–Meidner-modell 
volt. Meidner egyébként szocialista volt, Rehn viszont nem. A Rehn–
Meidner-modell lényege abban áll, hogy a tőkével kötött egyezség 
révén csökkentjük a munkásosztályon belül meglévő egyenlőtlensé-
geket. Annak fejében, hogy a legjobban fizetett munkások önmér-
sékletet tanúsítanak bérelvárásaikban, mód nyílik sok alacsonyan 
fizetett munkás bérszintjének megemelésére. De az ő magasabb 
béreik azzal járnak, hogy a kevésbé versenyképes – vagyis kevésbé 
profitábilis – cégek képtelenek kigazdálkodni a magasabb béreket, 
és kikerülnek a piacról. E cégek munkásai, mivel nem hajlandók 
saját béreiket a gyengébb versenyképességű cégek lehetőségeihez 
igazítani, elveszítik állásaikat, és ezt követőn a nagytőke – az állam 
segítségével – átképzi ezeket a munkásokat, hogy foglalkoztatha-
tóvá váljanak a nagyobb, centralizáltabb, export-versenyképesebb 
iparágakban. Ez egyben a regionális egyenlőtlenségekre nézve is 
következményekkel jár(t).

Ez a modell mindenekelőtt megkövetelte a kötelezettségvállalást a 
tőke részéről, hogy újra befektetik a profitot, amire a jól fizetett mun-
kásoknak a bértárgyalásokon tanúsított önmérséklete révén tesznek 
szert. És a tőkések így is tettek, körülbelül az 1960-as évek végéig, 
amikor – ahogy a tőke elkezdett nemzetközivé válni – a svéd nagy-
vállalatok, mint például az Electrolux, elkezdték profitjukat külföldön 
befektetni, például az olasz villamosgépiparba. Mármost, arra, hogy 
a tőkések egyre kevésbé kizárólag csak a Svédországból való exportá-
lásban voltak érdekeltek, s egyre inkább kifizetődővé vált számukra a 
tőkefelhalmozási folyamatuk nemzetköziesítése, Meidner igen korán 
reagált. Ezt azért tudom, mert elég jól ismertem őt az 1990-es évek 
elején, és elmondta nekem, hogy már a 60-as évek vége felé ráébredt: 
„Ide hallgass, nem tarthatjuk fenn a régi egyezséget, amit annak idején 
megkötöttünk. Most arra van szükség, hogy kezdjük el elvenni a tőkét 
a tőkésektől.” Így született meg a híres Meidner-terv, a „bérmunkás-
alapokra” vonatkozó javaslat, amely a legnagyobb vállalatok tulajdo-
nosi részvényeinek megszerzését célozta meg.

Meidner javára szól, hogy ezt nem csak úgy kiagyalták a csúcson. 
A tervet az LO a szakszervezeti tagsággal lefolytatott konzultációk 
hosszú sorozatát követőn fogadta el. Meidner egyszer megmutatott 
nekem egy felmérésre adott, 16 oldalas, egyetlen folyamatos be-
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16 kezdésből álló választ, amit egy acélmunkás írt. A felmérést az LO 
kutatási osztálya készítette Meidner vezetésével, és részét képezte 
annak a konzultációs folyamatnak, ami arról szólt, hogyan is kellene 
kinéznie ennek a tervnek.

És igen érdekes módon, az LO kongresszusán benyújtott javas-
lat szerint a Meidner-terv minden 100 fősnél nagyobb vállalattól 
megkövetelte volna, hogy profitjuk egy részét egy szakszervezeti 
ellenőrzés alatt álló bérmunkásalapban különítsék el. Az alapot az-
tán arra használták volna, hogy a nagyvállalatok részvényeiből egyre 
több kerüljön a munkások birtokába. Erre a kongresszusi küldöttek 
fellázadtak, és megszavazták, hogy a bérmunkásalap hatályát ki kell 
terjeszteni minden 25 fős vagy nagyobb vállalkozásra is. És amikor 
ezt megszavazták, a küldöttek spontán énekelni kezdték az Interna-
cionálét. Meidner szerint évtizedek óta ez volt az első alkalom, hogy 
egy LO-kongresszuson ezt a dalt hallotta énekelni. De Meidner úgy 
gondolta, hogy a kiterjesztés a kisebb cégekre katasztrofális hiba 
volt, mivel lehetővé tette a nagytőke számára, hogy a maga oldalán, a 
tervezettel szemben mozgósítsa a kistőkét.

Bhaskar Sunkara

A munkáltatók tömegtüntetéseket szerveztek a Meidner-terv ellen, 
a legnagyobb tüntetéseket a svéd történelemben.

Leo Panitch

Olof Palme miniszterelnök, egy baloldali szociáldemokrata, és ál-
talában véve a svéd pártvezetés is ellenezte a tervet. Palme azért nem 
lelkesedett a bérmunkásalapok iránt, mert felismerte, hogy a svéd 
tőke nem fog közreműködni saját eutanáziájában. Úgyhogy Palme 
azonnal felajánlotta Meidnernek és az LO-nak a világ legjobb egész-
ségügyi és munkavédelmi jogrendszerét, feltéve, hogy elejtik a tervet. 
Az idő előrehaladtával, a Meidner-tervet egyre inkább felvizezték a 
párt által az LO-val közösen felállított bizottságokban, így mire végül 
átment a parlamenten, valaki kiszámolta, hogy 250 évbe fog telni, 
amíg akár egyetlen fontos svédországi nagyvállalat részvényeinek 51 
százaléka munkástulajdonba kerülhet…
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Összefoglalva: Svédország meglehetősen egyedülálló történelmi 
háttérrel rendelkezik, és nagymértékben centralizált munkaügyi 
érdekegyeztetési rendszert épített ki. Rendkívül erős szociáldemok-
rata pártja van, amely képes parlamenti többség összekovácsolására. 
Keresztülviszi azt a gazdasági programot, amely mindenekelőtt a 
központosított érdekegyeztetés modelljére épül, s aminek eredmé-
nyeként Svédország gazdasága felvirágzik, a svéd feldolgozóipar 
szerkezetét pedig a tőkeintenzív technológiák felé tolja el. Roppant 
termelékeny gazdaságról van szó. A gazdagságból származó bevételek 
jelentős hányadát új szociális és gazdasági garanciák finanszírozására 
használják fel, tovább bővítve a svéd jóléti államot. Ám az 1960-as és 
70-es évekre e modell szemlátomást bizonyos korlátokba ütközött.  
A Meidner-terv egyszerre volt ideológiai törekvés a gazdaság egalitá-
riusabbá tételére és a dilemmára adott gyakorlati válasz.

Leo Panitch

A Meidner-terv mindenekelőtt gyakorlati válasz volt a svéd tőke 
nemzetköziesedésére, vagyis annak elkerülhetetlenségére, hogy a 
tőke nem elégszik meg többé a saját felségterületére korlátozódó fel-
halmozással, akármennyire is célja marad az export-versenyképesség 
fenntartása.

Bhaskar Sunkara

Vagyis nem egyszerűen a demokratikus ellenőrzés érdekében, ha-
nem azért is szocializáljuk a cégeinket, mert meg kell kísérelnünk meg-
szerezni az ellenőrzést a beruházási funkció nagyobb hányada felett.

Leo Panitch

A szociáldemokrata vívmányok megőrzése érdekében túl kell 
lépni a hagyományos szociáldemokrácián. És ezt az 1970-es évekre 
a szociáldemokrata pártokban tevékenykedő szocialisták mindenütt 
felismerték, miközben a Rehnhez hasonló emberek, akik megte-
remtették a háború utáni modellt, és nem voltak szocialisták, úgy 
vélték, hogy egy olyan vegyes gazdaságot hoztak létre, amely most 
már örökre stabil marad.
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18 Az 1960-as évekre, a tőke globalizációjával, majd pedig a jóléti állam 
és a teljes foglalkoztatásra épülő gazdaság fokozódó válságával, vilá-
gossá vált, hogy rengeteg munkás egyre harcosabbá vált, és elkezdték 
összenyomni a vállalati profitokat, ahogy a jól fizetett munkások közül 
mind többen és többen mondták fel a béregyenlősítésre vonatkozó 
megegyezést, még Svédországban is.

Úgyhogy a svéd modell már a késő 1960-as évekre kezdett szétesni 
a magas keresetű munkások militáns attitűdje miatt. És amint mond-
tam, Meidner szocialista volt. Ő a kezdetektől fogva a kollektivista, 
társadalmasított megoldások irányába tájékozódott. Rehn pedig azok 
közé tartozott, akik úgy vélték, hogy létrehoztunk egy kompromisz-
szumot a tőkével, és ez a létező világok legjobbika, amely örökké fog 
tartani. Ezek az emberek a szocialistáknál kevésbé voltak realisták – a 
szocialisták ugyanis megértették, hogy a tőkekoncentráció és cent-
ralizáció nem fog elkerülhetetlenül átcsapni szocializmusba. Hanem 
éppen hogy olyasfajta ellentmondásokhoz fog vezetni, amelyek 
aláássák a háború utáni berendezkedést, és végső soron a munkás-
osztály egységét és erejét is. Ez nem csupán ideológiai különbség 
volt Rehn és Meidner között. Meidnert a kapitalizmusra vonatkozó 
mélyebb elemzése vezette el a probléma jobb megértéséhez. Meidner 
kivételnek számított a szocializációra irányuló kezdeményezésével. 
A legtöbb szociáldemokrata nem volt felkészülve ekkora kockázat 
vállalására, és abban az illúzióban ringatták magukat, hogy lehetséges 
újraalkotni a stabil korporativizmust, egy olyan periódusban, amikor 
a tőke menekül a korporativizmustól, s amikor a munkások körében 
is nő az elégedetlenség.

Bhaskar Sunkara

Mondhatjuk tehát, más szóval, hogy technikailag nézve, tényle-
gesen adott volt „a szocializmushoz vezető szociáldemokrata út” 
lehetősége a bérmunkásalapokhoz hasonló programokon, az állam és 
a gazdaság demokratizálására irányuló más intézkedéseken keresztül. 
A probléma igazából politikai volt.

Leo Panitch

Ilyet azért nem állítanék. Azt valóban tudjuk, hogy voltak emberek, 
akik készen álltak arra, hogy újra napirendre tűzzék a szocializmusba 
vezető demokratikus út ügyét, de hogy ez kivitelezhető lett volna-e a 
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19szociáldemokrata pártok, az eurokommunista pártok, a polgári de-
mokratikus állam, illetve az amerikai birodalom által meghatározott 
olyan informális keretfeltételek között, amelyek az egyre inkább glo-
balizálódó kapitalizmus útját egyengették és informálisan igazgatták 
– ezt egyszerűen nem tudhatjuk. Csak annyit tudunk, hogy volt egy 
erre irányuló kísérlet az 1970-es években, és e kísérletet elnyomták, 
méghozzá nagyrészt a szociáldemokrata pártokon belüli domináns 
erők nyomták el, beleértve ebbe a szakszervezeti vezetés nagy részét is.

Ahhoz, hogy így alakult, hozzájárult az a tény is, hogy a szociál-
demokrata pártok nem foglalkoztak azzal, amivel az I. világháború 
előtti szociáldemokrácia még törődött, nevezetesen a tagság politikai 
képzésével, a szocialista ideáknak, szocialista nézőpontoknak, az 
elemzésre való képességnek a pártsajtón keresztül történő fejlesz-
tésével. A pártkiadványok még Svédországban sem játszottak többé 
efféle szerepet. A svédek lehettek akármilyen büszkék nagy hatalmú 
munkásmozgalmukra, a svédországi jóléti állam oly impozáns telje-
sítményére, ám akkor sem mondható, hogy bármiféle értelemben 
szocialistává fejlődtek volna.

Bhaskar Sunkara

De gondolom, a kérdés az, hogy szükség lett volna-e arra, hogy 
ezt az ipari demokráciára irányuló – a szakszervezet felől jövő – 
kezdeményezést összekössék a szociáldemokrata párt struktúráinak 
átalakításával, hogy az érzékenyebben reagáljon a tagság tömegei felől 
érkező nyomásra, és demokratikusabbá váljék.

Leo Panitch

Ezért hoztam fel példának az egyszerű acélmunkás 16 oldalas 
kommentárját a Meidner-tervvel kapcsolatos LO-konzultáció során.  
Ez a példa tükrözi a munkások képességeit, és azt, hogy történt 
kísérlet ennek bátorítására. De nagyon keveset tettek ezen a téren, 
különösen a párton belül.

Bhaskar Sunkara

Látható, hogy voltak csírái a szociáldemokrata pártok vezetésével 
szembeni lázadásnak, például a német SPD ifjúsági tagozatánál és 
néhány helyen másutt is. De ez sehol sem volt igazán tartós.



A
RC

O
K

20 Leo Panitch

Igen, erre minden pártban akadt példa az 1970-es években.  
A német esetben, ahogy mondod, a Jusost (Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten in der SPD, Ifjú szocialisták a SDP-ben) igen hamar 
kizárták az SPD-ből – amely amúgy sose volt igazán toleráns párt –, és 
sokan azután a Jusos soraiból részt vettek a Zöld Párt létrehozásában, 
amelyre kezdeti korszakában erősen jellemző volt a demokratizálásra 
való törekvés a képviselők visszahívásán, a választott tisztviselők rotá-
cióján, több népszavazáson stb. keresztül. A demokratizáló újbaloldal 
azonnali kiűzésével ellentétben (ami például Kanadában, az NDP-ben 
[New Democratic Party / Nouveau Parti démocratique] is végbement a 
korai 1970-es években) elhúzódó harcra került sor a brit Munkáspárt-
ban – Tony Bennel mint az újbaloldal legprominensebb figurájával – a 
párt demokratikus szocialistává alakítása érdekében, de az irányzat 
végül az 1980-as évek elejére vereséget szenvedett.

Éppúgy, ahogy elbuktak azok a kísérletek, amik az újbaloldalon 
belül egyfajta jobb bolsevik modell megteremtésére törekedtek, azok 
a próbálkozások is kudarcot vallottak, amelyek a szociáldemokrata 
pártok dinamikus, demokratikus szocialista pártokká változtatását 
célozták meg.

Bhaskar Sunkara

Akkor most lépjünk tovább arra az apró reménysugárra, amit a 
„corbynizmus” és Sanders jelent – ezek szemlátomást felélesztettek 
a klasszikus szociáldemokrata követelések közül néhányat, de nagyon 
eltérő feltételek mellett, egy olyan kontextusban, amelyből hiányzik az 
erőteljes szervezett munkásmozgalom, vagy akár ugyanaz a munkás-
osztályi szubjektum, ami a XIX. század közepétől az 1970-es évekig 
szervező tevékenységünk támasztéka volt.

Nekem úgy tűnik, hogy annak ellenére, ami az elmúlt hónapban 
Nagy-Britanniában történt, még mindig képesek lehetnénk egy vá-
lasztási többség összekalapálására. De rendelkezünk-e akkora erővel, 
amely révén akár a közvetlen programunkat keresztülvihetnénk? És 
mit kezdhetünk azzal a ténnyel, hogy nincs többé az a szervezett 
munkásosztályi szubjektum, ami hagyományosan a szocialista moz-
galmak bázisa volt?

Nagyon hosszú ideig csak a választási versengés terepén kívül 
igyekeztünk szervezkedni, amíg aztán eljutottunk odáig, hogy újra 
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21tudtuk építeni erőinket. És most úgy tűnik, hogy ellentétes módon 
működünk: a választásokon felmerülő lehetőségeket aknázzuk ki, és 
azt reméljük, hogy valahogyan, kizárólag retorika és diskurzus révén, 
felébreszthetjük a munkásosztályi szubjektumot.

Leo Panitch

Corbyn és Sanders politikai szocializációja az 1960-as és 70-es 
években egy olyan pillanatra esett, amikor valóságos kísérlet történt 
arra, hogy a szociáldemokrata politizálást visszatereljék a demokrati-
kus szocializmushoz. Nagyon érdekes módon e két személyiség ehhez 
a nemzedékhez tartozik. Amit elértek, az, hogy sikeresen felráztak egy 
új nemzedéket. Nagyon izgalmas volt látni, ahogy egy új generáció 
színre lép, és felvállalja a demokratikus szocialista projektet.

Corbyn 2019. decemberi veresége ellenére érdemes rápillantani 
a 2017-es brit választásokra, két évvel korábban, ahol Corbyn a 
munkáspárti szavazatok számát 40% fölé vitte fel – ez a legnagyobb 
növekedés, amit bármelyik párt 1945 óta elért –, ami mutatja, hogy 
a demokratikus-szocialista választási stratégia életképes lehet.

A 2017 és 2019 között történtek magyarázatra szorulnak. A 2019-
es kudarc egyrészt Corbyn 2017-es sikerének tudható be, mivel 
emiatt a korábbi konzervatív miniszterelnök, Theresa May nem 
volt képes keresztülvinni a brexitet a brit parlamentben, aminek 
következtében, ironikus módon, Corbyn és a Munkáspárt vezetése 
csapdába esett a polgári demokrácia parlamenti keretein belül, tehát 
a továbbiakban csak nagyon korlátozott mértékben tudott mobilizáló 
erőként hatni.

Ezenfelül a munkáspárti parlamenti frakció többsége ellenséges 
maradt Corbynnal mint szocialistával szemben – úgy vélték, hogy 
Corbyn szocialista elkötelezettsége a legjobb esetben is teljesen naiv 
és romantikus. E többség szeretne humánusabb kapitalizmust, de 
nem érdekli őket egy szocialista projekt.

Corbynnak egy olyan pártot kellett vezetnie, amelynek választott 
vezetősége túlnyomó többségében ellenségesen viszonyult az ő po-
litikai projektjéhez. És Corbyn a brexit folyamata során mindvégig 
foglya maradt ennek az ellentmondásnak. Ha Corbyn megnyerte 
volta a választást, egy olyan parlamenti többséggel kellett volna 
kormányoznia, amely nem érdekelt egy szocialista projektben. És ha 
Sanders győzött volna, neki kellett volna úgy kormányoznia, hogy 
a kongresszusban ülő demokraták többsége nem érdekelt egy ilyen 
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22 projektben. Az ebből fakadó ellentmondásokkal összevetve, egész 
enyhének tűnik az, ami a Szirizával történt.

Bhaskar Sunkara

Hát ezzel legalábbis visszajutottunk a két világháború közti perió-
dus dilemmáihoz.

Leo Panitch

Ami Corbynt illeti, a leginkább izgalmas és fontos nem a soron 
következő választás megnyerésének esélye volt. Én erre sose számí-
tottam. Akár győz, akár nem, az ő esetleges kormányzását korlátozó 
tényezők óriásiak lettek volna. És ugyanez igaz Sandersre is. Ami 
igazán fontos, az az új generáció felrázása volt – ez a generáció el van 
szánva rá, hogy a XXI. század során megkísérelje megtalálni a szo-
cialista átalakuláshoz vezető demokratikus utat. Azt hiszem, ennek 
szükségessége idővel egyre nyilvánvalóbbá válik, mert a kapitalizmus 
logikája ma olyan fajta ökológiai krízist termel, amely csak demokra-
tikus szocialista tervezéssel oldható meg. Vagyis az, hogy az új gene-
ráció megkísérel rálelni egy ilyen útra, rettentően fontos. Hogy aztán 
ténylegesen megtalálják-e ennek módját, azt majd az idő dönti el.

Bhaskar Sunkara

De gondolom, az azért ad okot némi pesszimizmusra, hogy ami-
kor mi ketten erről a kérdésről beszélgetünk, a „fiatalságot”, az „új 
generációt” emlegetjük, miközben nem beszélünk hasonló módon a 
szervezett munkásságról a termelés színhelyén.

Leo Panitch

A korai szocialista tömegpártok szervezték a munkásmozgalmat, 
nem pedig egy már eleve létező, eleve kialakult osztályt képviseltek. 
Azok a pártok kulcsfontosságú tényezői voltak a modern munkásosz-
tály kialakulásának. Annak, hogy az amerikai munkásosztály ideológi-
ailag és szervezetileg oly alulfejlett volt – annyira, hogy önmagát szí-
vesen nevezte „középosztálynak” –, éppen az volt az egyik oka, hogy 
1896 után a munkásokat nagyrészt kiebrudalták a politika színteréről, 
anélkül, hogy mögöttük állt volna egy szocialista tömegpárt, miköz-
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mindent megtettek, hogy kifejlesszék a munkások képességét, hogy 
saját magukra mint munkásokra gondoljanak.

Amit az új generációnak fel kell vállalnia – éppúgy, ahogy felvállal-
ta a választási kampányokban való részvételt –, az a munkásosztály 
megújulásáért való küzdelem. Az Egyesült Államok viszonylatában, 
ha úgy vesszük, inkább teljes újrateremtésről beszélhetünk.

Bhaskar Sunkara

Soha nem jutottunk el odáig, hogy miképpen oldhatjuk meg az 
„oligarchia vastörvényét” – túlmenve e törvény létezésének puszta 
elismerésén.

Leo Panitch

Az oligarchizálódás tendenciájának tudatossága legalábbis ösztö-
nözni fog minket, hogy nagy figyelmet szenteljünk annak a kérdés-
nek, hogy milyen szerveződési formák segítenek mérsékelni a nem 
demokratikus gyakorlatok megszilárdulására való hajlamot.

Bhaskar Sunkara

És abban, hogy elkerüljük a rövidutas megoldásokat, még akkor is, 
ha van egy népszerű munkásvezetőnk, akinek a korlátlan ideig való 
hivatalban tartása tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Leo Panitch

Igen. Pedig az erre való csábítás mindig nagy lesz. Úgyhogy értel-
metlenség úgy tenni, mintha ennek a problémának valaha is létezne 
egyszer s mindenkorra megnyugtató megoldása.

Bhaskar Sunkara

Alighanem a másik kulcsfontosságú tanulság, hogy nem lehet si-
mán újrakövezni a szociáldemokrata utat, és szépen újra végigsétálni 
rajta, egészen addig, amíg ismét belebotlunk az úttorlaszba, abban 
a reményben, hogy majd akkorra kiötlünk valami módot e torlasz 
kikerülésére.
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24 Az 1970-es évek válságára több évtizednyi szakadatlan szociálde-
mokrata előrehaladást követőn került sor. De nekünk szemlátomást 
nincs ennyi időnk, nemcsak azért, mert nem állnak rendelkezésre a 
háború utáni nagy fellendülés adta kivételes körülmények, hanem a 
klímaváltozás fenyegetése miatt sem.

Vagyis talán a tanulság az, hogy nem követelhetjük egyszerűen, 
rövid távon a vagyon újraelosztását meg a szociális programokat, 
hanem küzdenünk kell a munkahelyek demokratizálásáért, és kihívást 
kell intéznünk a tőketulajdonnal szemben.

Leo Panitch

Igen, azt hiszem, ez jó megfogalmazás. És Corbynnal és Sanderssel 
legalábbis van valamekkora remény, mert ők sikerrel bátorítanak 
küzdésre egy új nemzedéket. Sose vagyok túlságosan optimista, de 
valóban úgy hiszem, hogy ez az új generáció magára vállalja a törté-
nelmi felelősséget. Annak ellenére, hogy a munkásosztály balkanizált, 
megosztott, szervezetlen, súlyosan meggyengült stb., a mostani gene-
rációnak sokkal nagyobb esélye van e projekt keresztülvitelére, mivel 
nyilvánvalóan hitelüket vesztették és válságba jutottak azok, akik azt 
mondják nekünk, hogy a választ a tőkével való korábbi – az 1950-es 
években kipróbált – partnerség helyreállítása jelenti.

Azt hiszem, az emberek egyre inkább felismerik, hogy a régi 
korporatizmus nem hozható vissza. Az ökológiai pusztulásból fa-
kadó válságból láthatják, hogy demokratikus tervezés nélkül nem 
leszünk képesek megoldani jelenlegi problémáinkat, és egy csomó 
új problémával is szembesülni fogunk. Ezért, nézetem szerint, az 
esélyeink bizonyos értelemben most jobbak arra, hogy a politika 
újrateremtésének folyamatán keresztül megkezdjük az osztály újrate-
remtését – feltéve, hogy képesek vagyunk az intézményi és szervezeti 
kapacitásokat kiépíteni.

(Fordította: Matheika Zoltán)

Eredeti megjelenés: Jacobin, 2020. január 15. 
https://www.jacobinmag.com/2020/01/social-democracy-
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