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Från att undvika det onda  till att vilja det goda

Det finns i 1 9 0 0 - ta le ts  stat och i de moderna sociala rörelserna och politiska 
ideologierna inte bara ett inslag av reaktivt självskydd, dvs att man 
genomför lagar och regler för att skydda sig mot och modifiera onda 
tillstånd. De klassiska sociala rörelserna <■ liberalismen och socialismen t.ex. 
- har m a rk a n ta  inslag av något annat, av en reformoptimism, en den goda 
v ilsne metafysik. Rörelser och partier vill inte bara undvika det onda, de 
vill också instaurera det goda. Ideologier och rörelser, sammansmälta till 
målsökande politiska partier, vill använda lagar och regler för att regissera 
verkligheten så att den frambringar goda resultat. Kort sagt: intervention 
för att producera d e t  goda.

Den liberala målsökande utopismen under 1800-talet var: riv det gamla 
reglerande feodala och statliga bålverket. Då kommer marknadens nya 
samhällelighet att fritt utvecklas och finna sina egna former. Denna liberala 
interventionisms främsta symboliska uttryck är den nya, brutala, men 
tidsanpassade lagstiftningen om fattighjälpens organisation i England, The 
New Poor Law från 1834. När det liberala samhället framfötts ansåg 
liberalerna att det var redo att klara sig självt: det behövde bammorskehjälp 
men troddes därefter vara livskraftigt nog att klara sig självt. Den liberala 
metafysiken förutsatte marknadssamhällets självklara naturlighet och 
överlägsenhet. När det borgerliga marknadssamhället väl nåtts förvandlas 
liberalismen till försvaret eller den stegvisa modifikationen av 
marknadsekonomin: status quo är den realiserade utopin.

Det som under 1980-talet framträtt som nyliberalism är en repris på det 
klassiska liberala programmet: befria marknaderna ur deras bojor och 
samhället vrids automatiskt rätt igen. Kampen mot den förvuxna 
välfärdsstaten och desss regleringar, och för en målriktad "targeted” 
minimipolitik, blir i detta ljus en repris på kampen mot Speenhamland och 
införandet av the New Poor Law: en marknadsanpassad minimitrygghet, 
men inga mer ambitiösa modifikationer av marknadssamhällets 
konsekvenser : vad marknaden ger som utfall är " den bästa av världar".

Låt oss återvända till 1800-talet. Ser vi till de olika folkrörelserna och 
folkliga organisationerna så har de mer eller mindre av det reaktiva - 
reaktioner på onda tillstånd - respektive den målsökande transformationen.

Fackföreningsrörelsen och konsumentkooperationen är främst reaktiva: de 
vill begränsa och modifiera onda tillstånd genom att förhindra deras 
effekter.

Nykterhetsrörelsen var ingripande: den sökte dels övertyga individer om 
behovet av en ändrad livsföring, dels sökte man också ingripa politiskt för 
att påverka alkoholkonsumtionen: förbud för försäljning, höjda priser,
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