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GLOBALT PERSPEKTIV
ARTIKLAR, RAPPORTER OCH DOKUMENT OM GLOBALA FRÅGOR

Globalisering och avglobalisering: 
en tillbakablick 

av Walden Bello

 
 Globaliseringen i nyliberalismens kölvatten och dess märkbara effekter på utvecklingen i Nord respektive 

Syd och samhällenas försök att anpassa sig till denna förändringsprocess, diskuteras i denna artikel av 
Focus on the Global Souths grundare och föreståndare Walden Bello, tillika internationell forskare, 
författare och samhällsdebattör.

följder fick status som fakta, vilket medförde att inflytelserika 
personer som Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs och George 
Soros bytte sida i globaliseringsfrågan. Vid mitten av 
2000-talet kunde inte längre kraven från frihandels- och 
globaliseringsförespråkarna betraktas som hållbara, och en 
slags milstolpe blev slutsatserna från ett högnivåteam av 
etablerade ekonomer under ledning av Angus Deaton vid 
Princeton University. Denna kommission avfärdades som 
empiriskt bristfällig och präglad av obefogade slutsatser om 
fördelarna med frihandel, producerade av Världsbankens 
forskare med stöd av bankens avdelningar för ”externa 
relationer”, frihandelslobbyns främsta propagandamakare.1  

 Jag ger en återblick till denna historia för att 
påminna om att kritiken av nyliberalism och globalisering 
kom från vänstern, den icke-etablerade vänstern. Det är 
viktigt att återupprepa dessa fakta då så mycket av den kritik 
vi utvecklade har anammats av dagens extremhöger, som 
har använt sig av den för att ge en falsk bild av sig själva 
som en politisk kraft.

Vänsterns kritik: solidaritetens och samhällets roll
Vår kritik var aldrig enbart begränsad till att visa att de 
empiriska resultaten av inkomstvinster och förluster inom 
nyliberalismen och den globaliseringsfrämjande politiken 
motsatte sig deras teoretiska förslag. Vi sade att en stor del 
av den nyliberala politikens kostnader aldrig kunde fångas 
in av den nyliberala paradigm som såg samhället som 
en samling individer i abstracto och genom matematisk 
manipulation producera kvantifierbara resultat som då 
skulle kunna matas in i kostnadsnyttoanalysens kvarn. Vårt 
argument var alltid att man måste överväga kostnaderna för 
störningar i social och samhällelig solidaritet, och att detta 
aldrig kunde fångas in av någon reduktionistisk, ekonomisk 
analys. Nyliberal analys, argumenterade vi, var helt enkelt 
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Globalisering och vänstern
Globaliseringskritik framfördes först av vänstern, inte 
den etablerade socialdemokratiska vänstern, utan av den 
kritiska vänstern som gjorde globaliseringskritiken till 
ett centralt element i sin opposition mot nyliberalism. 
Det var en kritik som uppstod genom aktioner, först 
av aktivister som inriktade sig på Världsbanken och 
Internationella Valutafonden i slutet av 1980-talet och i 
början av 1990-talet. Initiativet övertogs sedan av rörelsen 
mot frihandel och Världshandelsorganisationen WTO från 
1990-talets mitt till början av 2000-talet. Allmänt omnämnd 
som ”Antiglobaliseringsrörelsen” eller ”Förändra 
globaliseringen-rörelsen” jämfördes denna rörelse av 
Thomas Friedman* med post-kopernikaner som trodde på en 
platt jord. Sedan övergick den till World Social Forum från 
början av 2000-talet. Efter den globala finanskrisen fördes 
kritiken vidare av Occupy Wall Street Movement i USA och 
av dess motsvarigheter i Europa, där de mest framträdande 
var Syriza i Grekland och Indignados i Spanien.
 Jag hade förmånen att medverka vid dessa rörelser, 
förutom det sistnämnda. Jag minns fortfarande det första 
WTO ministermötet i Singapore i november 1996 där 
WTO, Världsbanken, IMF, regeringar i utvecklingsländer 
och storföretagen firade globaliseringen som en höjdpunkt 
för den mänskliga civilisationen. Där fick representanter 
för folkrörelser och företrädare för utvecklingsländer veta 
att vi inte hade något annat val än att underkasta oss det 
oundvikliga. Jag medverkade också i Seattle i december 
1999 vid globaliseringens och nyliberalismens ’Stalingrad’ 
när en de facto allians mellan diverse vänsterrörelser och 
regeringar från den tredje världen triggade WTOs tredje 
ministerkonferens mot sammanbrott. Seattle blev det tillfälle 
där anti-globaliseringskritiken blev respekterad när det som 
hade avfärdats som faktoider om globaliseringens negativa 
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en reflektion över vad Karl Polanyi kallade för ”disembedding” 
av marknadsrelationer från den större matrixen över sociala 
relationer som reglerades av samhälleliga och solidariska 
värden.2
 I dag bevittnar vi utspelet av en av de största 
kostnaderna för reduktionistisk ekonomisk analys, och det 
är en framväxande högerrörelse, som delvis drivs av den 
senares ilska över förstörelsen eller erosionen av de sociala 
solidaritets- och samhällsförpliktelserna genom nyliberal 
politik som införs uppifrån av Europeiska kommissionens 
och av amerikanska federala myndigheters ekonomiska 
teknokrater.

Nyliberalism och socialdemokraterna
Jag vill också lyfta fram att traditionell socialdemokratisk 
vänster till stor del är skyldig till det rådande tillståndet, inte 
att den gick över till nyliberalism, utan för att den faktiskt 
aktivt främjade den. Margaret Thatcher är ihågkommen som 
nyliberalismens centralfigur i Europa. Vad folk tenderar 
att glömma bort är att hon förklarade att hennes största 
prestation var att övertyga Tony Blair, Gordon Brown och 
Labours ledarskap att ideologiskt gå över till hennes sida. 
Och det gjorde de.
 I ett försök att nå bortom sin traditionella arbetar-
klassbas, öppnade Storbritanniens New Labour under Tony 
Blairs och Gordon Browns ledning för en allians med 
finanskapitalet, vilket innebär ’The City’. Dealen var att 
omvandla London till ett välmående globalt finanscenter, 
återanvända en del av profiten för Labours sociala program 
för dess traditionella klassbas, och uppvakta medelklasserna 
med de låga amorteringar som den finansmarknaden 
möjliggjorde. Gordon Brown, först som partiledare och 
sedan som premiärminister, blev ideolog för så kallad ’light 
touch’ reglering av finanser, och för detta och för hans 
ambition att göra så att London överträffade New York 
som finanscenter, ’ikoniserades’ han av bankmän, som en 
beskrivning framställer det.3

 Historien påminner oss om att centralt i New 
Labours paradigm, eller dess satsning, var att finansiella 
tjänster ’skulle lyfta fram en ny tjänste-baserad ekonomi’, 
som skulle kompensera nedgången inom tillverkningssektorn 
som varit basen i dess traditionella arbetarklassklientel. 
Den nya ”white collar”-klass som förknippades med den 
ökande dominansen av finansiella tjänster skulle finnas med 
i väljarskaran för ett framåtblickande’ New Labour, medan 
finansiella bidrag skulle komma från City’s finansiella elit. 
Onödigt att tillägga är att denna faustianska överenskommelse 
kollapsade i och med den globala finanskrisen 2008, när 
Storbritanniens banker nästan gick under. Det är svårt att 
förstå Jeremy Corbins överväldigande popularitet bland 
Labours bas utan att beakta New Labours utförsäljning till 
finanskapitalet.
 I Tyskland var kanske sveket mot arbetarklassens 
intressen än värre. Där genomförde socialdemokraterna vad 
kristdemokraterna och dess allierade aldrig kunnat göra: ta 
ledningen i att eliminera nyckelinstitutioner för arbetarskydd 
som hade uppnåtts genom arbetarklassens långa kamp mot 
kapitalet.
 SPDs helomvändning kom i form av Hartz Re-
former** eller ”Agenda 2010”, som antagits i början av 
2000-talet av förbundskansler Gerhard Schroders regering. 

    
 

 Agenda 2010 var ett thatcheristiskt paket som vilade på 
nedskurna medicinska rättigheter, drastiska nedskärningar 
i pensions- och arbetslöshetsförmåner och en höjning 
av pensionsåldern från 65 till 67 år, outsourcing av 
sjukvårdsförsäkring och avskaffande av hantverkskrav. Den 
politiske analytikern Perry Anderson beskrev detta paket 
som ”en mer omfattande dust av nyliberal lagstiftning än 
(Storbritanniens) New Labour, en mycket åberopad modell, 
som någonsin kunnat införas.”4  
 Inte enbart den tyska arbetarklassen led av tydliga 
inkomstförluster och osäkerhet; reformernas inverkan var 
förödande för Tysklands grannar. Genom att signifikant 
minska kostnaderna för tysk arbetskraft, påverkade refor-
merna många andra länder i Eurozonen med billig export, 
och tvingade dem att låna för att täcka underskotten. Inte 
enbart tyska företag tjänade på sin export, också tyska banker 
profiterade på de lån de gett till andra länder. Slutresultatet 
blev dessa länders faktiska konkurs och att de måste räddas 
under mycket hårda villkor.
 När det gäller de franska socialisterna, blev de 
villiga frontfigurer för det nyliberala projektet. Det var 
François Mitterrand och socialisterna som blev chefs-
lobbyister för European Monetary Union (EMU), med dess 
hårda finansiella och monetära begränsningar som minskade 
regeringars möjlighet att främja tillväxt eller förhindra 
arbetslöshet. Jacques Delors styrde över EUs nyliberalisering, 
vilken kulminerade i Maastrichtfördraget 1995, och vid WTO 
blev Pascal Lemy talesman för en global frihandelsmarknad, 
med inbyggda fördelar för utvecklade länder och bolag.
 Liknande dynamik kunde iakttas i USA, med 
Demokraterna, som traditionellt hade varit associerade 
med Labour. Bill Clinton initierade partiets övergång till 
aggressiv främjare av Wall Street’s intressen under 1990-talet.  
Även om utbrottet av 2008 års finanskris inte skedde under 
president Obamas ledning ignorerade hans administration 
situationen för miljontals bankrutta husägare, lade fram 
ett försiktigt och svagt stimulansprogram som gjorde lite 
för att dra igång en återhämtning som skulle absorbera de 
arbetslösa och vägrade att införa effektiv reglering av de 
banker som hade inlett 2008 års kris. När Obama blev den 
främsta förespråkaren för Trans-Pacific Partnership (TPP), 
det mest ambitiösa frihandelsavtalet, som skulle innebära en 
radikal liberalisering av ekonomierna i 12 länder i östra och 
västra Stilla Havet, hade den amerikanska arbetarklassen fått 
nog. Arbetarklassens flykt till Donald Trump eller ’valskolk’ 
orsakade Hillary Clintons förlust av fyra viktiga traditionellt 
demokratiska majoritetsstater vilka hade gett sitt stöd till 
Obama vid två tillfällen: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin 
och Ohio. Vetskapen om att den vita arbetarklassen i de här 
delstaterna i nordvästra USA skulle ge honom sina röster 
som gjorde honom till vinnare, medförde att Trumps första 
verkställande order var att ’skrota’ Trans-Pacific Partnership, 
tvärtemot råden från de amerikanska företagen.
 Varför framhåller vi socialdemokraternas roll? 
Genom att underordna värdet av den sociala solidariteten 
och det samhälle som har varit, vid sidan om längtan 
efter ekonomisk säkerhet, tappade arbetarrörelsen den 
kraft som byggt upp Europas imponerande välfärdsstater 
och USAs mycket mindre imponerande version av den 
nyliberala principen för att åstadkomma den effektivaste 
resursfördelningen i ett universum av abstrakta individer, 
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 gav dem som gåva till den radikala högern. Den tidigare 
grekiske finansministern Gianis Varoufakis**** förklarar bäst 
konsekvenserna av denna avvägning:

Genom att bygga på pappersvinst,  lurades europeiska 
socialdemokrater och amerikanska demokrater in i en faustisk 
förhandling med Wall Street-bankerna, med London, Paris och 
Frankfurt, som bara gladdes åt att reformpolitiker tog del i 
skådespelet så länge som politikerna samtyckte till fullständig 
avreglering av finansmarknader … Banker var frigjorda, och center-
vänster politiker behövde inte längre kämpa mot industriledare för att 
finansiera sina sociala program. Finansiärer behövde bara simulera 
genom att ge några smulor från sina välfyllda bord till politikerna 
för att samtycka i finansieringens logik och etik, avbryta sin kritiska 
inställning till kapitalism och i grunden tänka att finanssektorn vet 
bäst hur den reglerar sig själv … och sedan, när finanskapitalets 
stora pyramider kraschade, saknade socialdemokraterna i Europa 
de mentala verktygen och de moraliska värderingarna för att 
bekämpa bankirerna eller att utsätta det kollapsade systemet 
för kritisk granskning … i avsaknad av etiska, intellektuella och 
finansiella vapen som de och deras företrädare villigt gått med på 
att avsluta eller vägrat att genomföra några år tidigare … Europas 
socialdemokrater var redo att falla. Redo att retirera. Att böja 
sina huvuden inför bankirernas krav på räddningsaktioner och att 
köpas med självstyrande åtstramning för de svagaste. Att sluta sina 
ögon inför krisens kostnadsförskjutning från de ansvariga inför 
majoriteten invånare, tyskar liksom för greker, alla de människor 
som socialdemokraterna förväntades representera.5

 Det bör tilläggas att även innan storskalig invand-
ring blev en akut fråga på grund av kriget i Mellanöstern, 
hade övergivandet av arbetstagarnas solidaritet till förmån 
för nyliberal rationalitet redan lett till den europeiska 
socialdemokratins väg mot en fallande nedgång. Och när 
migrationskrisen bröt ut runt 2012, förstärkte nyliberalismens 
omfamning de socialdemokratiska partiernas misslyckande 
att på ett adekvat sätt utbilda sin bas om förtjänsterna med 
invandring, mångfald och tolerans. Fackföreningar är inte 
bara organisationer till för att ta strid för högre löner; historiskt 
sett har en av dess mest värdefulla funktioner varit att fungera 
som utbildningsinstitutioner för att socialisera arbetarna till 
progressiv analys och till progressiva värderingar.

Nyliberalism i Syd 
Nyliberalism och globaliseringsstödjande politik skapade i 
Syd, precis som i Nord, enorm ojämlikhet, och resulterade 
i hotfulla auktoritära regimer. Kanske den mest kände av 
dessa nya auktoritära ledare är president Rodrigo Duterte 
i Filippinerna. Under Dutertes brutala krig mot droger 
har närmare 13.000 människor dödats på mindre än ett 
och ett halvt år sedan han kom till makten, och gjort att 
mördandet där är den tredje största massakern under senare 
tid i Sydostasien, efter folkmordet i Kambodja genomförd 
av Röda Khmererna 1975-78 som tog 3-4 miljoner liv, och 
massakern av kommunister och kommunistsympatisörer 
i Indonesien 1965, vilken krävde mellan 500.000 och 2 
miljoner människors liv.
 Duterte valdes med stöd av 40 procent av de 
röstande, och trots sin blodiga meritlista upprätthåller han 
ett högt popularitetsbetyg. Dutertes anti-brottsbekämpning, 
anti-drogagenda var uppenbarligen en av anledningarna till 

den folkliga motreaktionen mot den liberal-demokratiska 
regim som kom till makten efter att Marcos störtades 
1986. Den 30-åriga regimens misslyckade löfte om att 
utveckla landet bort från fattigdom och ojämlikhet var en 
grundläggande orsak till varför folk i mängder gav Duterte 
sitt stöd.6
 Kanske var republiken Filippinernas märkbaraste 
tragedi efter Marcosregimen att den ansåg att nyliberalism 
var den rätta globala ideologin. Redan före upproret i februari 
1986 hade Filippinerna utsetts till ett av fyra ’försöksländer’ 
i det nya strukturanpassningsprogram som Världsbanken 
presenterade och som syftade till att sänka skatterna, 
avreglera ekonomin och privatisera statliga företag.
 Under Corazon Aquino, Marcos efterträdare, 
såg IMF och amerikanska banker till att återbetalning av 
utlandsskulden fick högsta prioritet. Under de kommande tre 
decennierna var den årliga återbetalningen av skulden mellan 
20-45% av statsbudgeten, vilket försvårade regeringens 
kapacitet att investera och stimulera ekonomisk tillväxt och 
tillhandahålla viktiga sociala tjänster.
 Vid 1990-talets mitt nådde nyliberalismen sin 
höjdpunkt: tullar sänktes radikalt till mellan noll och fem 
procent, avreglering och privatisering accelererade, och 
Filippinerna gick med i Världshandelsorganisationen 
(WTO) – för att ”dra nytta”, hävdades det, från den företags-
drivna globaliseringens tidvatten.  Den nyliberala politiska 
ekonomins konturer stärktes: marknadspolitik, obeveklig 
privatisering, exportorienterad utveckling, export av arbets-
kraft, låga löner för att locka utländska investerare och 
konservativ penning- och finanspolitik. 
 Eftersom Filippinernas grannländer behöll 
ekonomisk protektionism på hög nivå bidrog nyliberal 
nedustning att Filippinerna hade den näst lägsta årliga 
genomsnittliga tillväxttakten i Sydostasien mellan åren 
1990-2010. Även de andra rangens ASEAN-ekonomierna 
Vietnam, Kambodja, Laos och Burma överträffade detta.
 Trots att ekonomin åren 2012-2015 visade på en 
tillväxt på 6-7%, fanns det ingen sipprande effekt för att 
motverka effekterna av stagnation till följd av nyliberal 
politik. Närmare 25% av befolkningen levde i fattigdom  
2015  - praktiskt taget lika stor del som 2003. År 2015 
hade gini-koefficienten - det mest tillförlitliga måttet på 
ojämlikhet - ökat till 50, den värsta i landets historia. Detta 
var bakgrunden till Dutertes valuppror.
 Naturligtvis var avskyn mot den fortsatta oligarkiska 
kontrollen av Filippinernas ekonomi, exemplifierad 
genom jordägarklassens fortsatta markkoncentration en 
bidragande faktor, likaså vreden mot korruptionen, men 
ökad maktkoncentration och ojämlikhetsskapande nyliberal 
globaliseringspolitik var obestridligen en orsak. Återigen, 
på samma sätt som i Europa och i USA, har kanske det 
högsta priset för nyliberal pro-globaliseringspolitik varit 
destabilisering och trolig rasering av liberala demokratiska 
system. Säkerligen ser vi i Filippinerna mycket snabba 
tendenser för inrättandet av auktoritära system med stort stöd 
av de missnöjda, de som inte blir hörda och de överflödiga.  

  Avglobalisering idag
Den avglobaliseringsagenda som vi inom Focus on the 
Global South först presenterade år 2000, när nyliberalismens 
och globaliseringens genombrott tycktes oundvikligt, är 
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fortfarande enligt mitt synsätt relevant. Avglobaliserings-
paradigmens syfte är att komma bortom en ekonomi 
begränsad till effektivitetsgrad där nyckelkriteriet är att 
minska enhetskostnaden, oavsett den sociala och ekologiska 
destabilisering som denna process medför. Den innebär att 
komma bortom ett ekonomiskt beräkningssystem som, enligt 
John Maynard Keynes, gör ”hela livsförloppet ... till en para-
dox av en revisors mardröm”.7 Den syftar till att främja effektiv 
ekonomi, som stärker social solidaritet genom att underordna 
marknadens inverkan till förmån för jämlikhet, rättvisa och 
samhälle och genom att utvidga utbudet av demokratiskt 
beslutsfattande inom den ekonomiska sfären. Jag refererar 
till den store ungerske tänkaren Karl Polanyi som i sin bok 
The Great Transformation konstaterar att avglobalisering 
handlar om att ’återinväva’ ekonomin i samhället, istället för 
att ha ett samhälle som drivs av ekonomin.8

 Avglobaliseringsparadigmen hävdar också att 
en enhetlig modell som nyliberalism eller centraliserad 
byråkratisk socialism är dysfunktionell och destabiliserande. 
Istället borde mångfald förväntas och uppmuntras, såsom i 
naturen. 
 Delade meningar om alternativa ekonomier finns, 
och de har redan i betydande grad uppstått till följd av 
kritiska reflexioner över misslyckandena inom centraliserad 
socialism och inom kapitalism. Likväl, hur dessa principer – 
de viktigaste har beskrivits ovan – konkret genomförs beror 
på varje samhälles värderingar, rytm, och strategiska val.
 I motsats till vad vissa kritiker hävdar har av-
globalisering inte handlat om att bryta med den internationella 
ekonomin. Den har alltid handlat om att uppnå en sund 
balans mellan den nationella ekonomin och internationell 
ekonomi, en till stor utsträckning presiderad av en stat som 
pragmatiskt infört tullar, kvoter och andra mekanismer för att 
säkerställa överlevnad och välmående för lokala industrier 
som konkurrerar mot Nords högt subventionerade jordbruk 
och industriella företagsjättar med ’djupa fickor’. 
 Ovan har jag summerat de viktigaste punkterna 
i avglobaliseringsparadigmet. Problemet är - och som jag 
hävdar - inte den intellektuella livskraften i avglobaliseringen 
och liknande alternativ såsom livsmedelssuveränitet och 
nerväxt*** utan avsaknaden av sociala medel för dessa 
paradigmer, på ett sätt som liknar hur arbetarrörelser 
skapade grunden för socialismen. Många av dem som är 
desillusionerade på socialdemokratin går istället över till den 
radikala högern, då partierna till höger skickligt har plockat 
åt sig delar av vårt program och sätter dem in i en ram för 
jämlikhet, fördelning och samhälle, men baserad på blod, 
etnicitet och ras - kort sagt, en välfärdspolitisk ekonomi 
baserad på exkludering. Som Gianis Varoufakis**** uttryckte 
det, det folk som han kallar “ultra-höger troll” är “alltför 
glada att fungera som de svagas beskyddare - så länge som 
de senare har rätt blod, rätt hudfärg och rätt inställning.”9 Det 
är sant, denna passion för högerpartier som National Front 
eller Dansk Folkeparti kan vara ett uttryck för väljarprotest. 
Men om inte socialdemokraterna går tillbaka till sina rötter 
eller att något annat parti till vänster fångar upp arbetares 
tankar, kan förlusten av ett stort antal arbetare till högern 
permanentas.

Slutsatser
Det finns inga enkla svar. Den gamla ordningen försvinner, 
och missgynnade som vi är, har de som föreslår progressiva 
alternativ inget annat val än att kämpa på för att vinna 
kampen med höga insatser över extremhögern och över 
den diskrediterade nyliberala center - högern eller center – 
vänstern.  I denna kamp måste vi ha förtroende för det mest 
grundläggande perspektiv som skiljer oss från högern: att 
de flesta människor är grundläggande samarbetsvilliga och 
medkännande och är inte exkluderande i sina attityder om 
saker förklaras korrekt för dem. Och vi måste göra det till 
en huvudfråga att återvinna värdena för gemenskap och 
solidaritet från yttersta högern och ta tillbaka dem till vår 
progressiva post-nyliberala paradigm där de ursprungligen 
uttolkades och var de hör hemma. Vi bör aldrig tillåta 
oss att bli förförda igen av en ideologi som förklarar den 
abstrakta individen i ett abstrakt sammanhang av abstrakta 
individer. Vad än Margaret Thatcher kan ha föreställt sig, 
så finns en sådan sak som samhället, och vi ignorerar den 
sanningen i vår fara.
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