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Mer än nog
Sänkt bolagsskatt, sänkta arbetsgivaravgifter, höjda jobbavdrag
som främst gynnar höginkomsttagare, miljardanslag till vägbyggen… Regeringens höstbudget läggs fram först den
22 september, men vi vet
redan mer än vad vi ville.

”Vi är löntagarnas
parti, men också
företagarnas”
Ur socialdemokraternas rapport En
starkare arbetslinje, presenterad i tisdags.
Svart på vitt: För s är klassmotsättningen
ett minne blott.

framstår lätt som vänsterns olympiska spel,
men vi borde se dem som regionala gruppspel: den stora
ﬁnalen står om drygt ett år. I Köpenhamn, i december
2009. Skriv in det i kalendern redan nu. Anteckna det i
handﬂatan.
Rikta varje träning, all strategisk styrka, alla blickar
med maximal koncentration mot detta decenniets eller
rentav århundradets viktigaste drabbning: det är i Köpenhamn, december 2009, som allting kan avgöras.
Mot oss kommer vi att ha ett berg av intressen. Där
kommer lobbyisterna från utsläppsbörserna, ﬂygbolagen,
den nyhungriga kolbranschen att stå intill oljestaterna,
USA:s president – i värsta fall med klimatförnekaren
Sarah Palin vid sin sida – de rikaste ländernas regeringar
som in i det sista vill fortsätta som förr, hela massivet av
kapitalackumulation och ändlös tillväxt.
Vi måste samla alla våra krafter om det ska gå. Inne på
konferenskomplexet Bella Center, under två veckor av
förhandlingar, kommer själva tyngden av den rådande
ordningen att ställas mot intresset av att återskapa en biosfär där människor kan leva.
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Det blir ingen lätt match, ty de skikt av mänskligheten
som förlorar mest på den globala uppvärmningen – de
som offras på det bål som heter business-as-usual – är
också de som sitter längst från de verkställande
utskotten.

Vi måste samla krafterna och ta dem in på arenan.
I KÖPENHAMN i december 2009 ska alltså ett nytt klimatavtal förhandlas fram för att ta vid när Kyotoprotokollet
löper ut 2012 och det är en av våra allra sista chanser att
spränga det fossila berget innan biosfären rasar i skred:
forskare fortsätter att upptäcka hur mycket värre läget är
än någon trodde. Det senaste budet, från den ledande
forskaren H J Schellnhuber i måndagens The Guardian,
är att det inte räcker med att stabilisera den atmosfäriska
halten av koldioxid vid nuvarande 387 miljondelar. Inte
heller kan vi lita på en halt som sänkts till 350, som
många har talat om det senaste året. Vi måste pressa tillbaka koldioxidhalten till förindustriell nivå – omkring
280 miljondelar – om vi inte vill leva med en ständig risk
för sammanbrott.
För närvarande ökar den med två miljondelar om året.
Om trenden fortsätter som nu är chansen så gott som obeﬁntlig att halten kan stabiliseras under en nivå på 650 miljondelar. Den måste ner till nära 280. Glappet däremellan
kan bara skrivas ut som total samhällsomvandling.

Om vi vill undvika att de katastrofer vi nu ser från
Haiti till Indien eskalerar till en universalkris av geologiska proportioner måste mänsklighetens produktiva
krafter som totalitet ställas in mot detta mål.
DET KRÄVER DEN STÖRSTA revolution mänskligheten skådat.
Den kommer inte att äga rum i Köpenhamn, men de
första sprickorna i det fossila systemet måste slås upp där,
och bara det kräver vår samlade styrka. Lyckligtvis har vi
tagit de första stapplande stegen. I helgen möttes drygt
90 aktivister från drygt 20 länder i Köpenhamn för att
inleda planeringen av aktioner i samband med toppmötet. Under veckans forum i Malmö kommer sociala
rörelser från Europa att etablera kontakter och diskutera
massdemonstrationer. I Sverige startas just nu en lokalgrupp av Klimataktion i veckan.
Allt detta visar på potentialen till en massrörelse för
klimatet. Men om de ska utnyttjas till fullo måste vi satsa
allt.
Ägna varje forum åt det.

Demonstration mot FRA-lagen utanför riksdagshuset i torsdags kväll.

FRA gäckar än
DEN UPPMÄRKSAMMADE manifestationen mot

FRA-lagen när riksdagen öppnade i tisdags visar att
frågan kommer att fortsätta gäcka regeringspartierna under lång tid. Även mediatrycket fortsätter,
senast i SVT i söndags. Om det hittills är centern
som har råkat mest illa ut av FRA-frågan på grund
av sin storslagna frihetsretorik (högmod föregår
fall) var det nu moderaterna som hamnade i skottgluggen. Utrikesminister Carl Bildt tillstod att den
information som FRA samlar in i kablarna kan säljas till andra länder – rent av till diktaturer! – vilket
knappast lugnar kritikerna. Inte ens när Bildt i
efterhand försöker skylla sin egen fadäs på ”lögnaktig tv-journalistik” förnekar han kärnpunkten, att
av FRA insamlad information kan utbytas med diktaturer.
SVT avslöjade även att Fredrik Reinfeldt, som
lyckats marknadsföra sig själv som en ödmjuk och
lyssnande ledare, är en lika dryg mobbartyp som sin
föregångare Göran Persson. Enligt SVT:s källor
ledde Reinfeldt en kollektiv utskällning av ledamoten Karl Sigfrid, som ville rösta nej till FRA-lagen,
av närmast inkvisitoriskt slag. Den resulterade i att
Karl Sigfrid visserligen inte brändes på bål, men
dock kvittade ut sig från omröstningen i riksdagen.
Avslöjandet skadar regeringen, eftersom det visar
att Reinfeldt på ännu en punkt har fört väljarna
bakom ljuset. Dessvärre lär ingen av de andra partiledarna slå mynt av den bufﬂige Reinfeldt, eftersom
det så att säga vore att kasta sten i glashus.
ATT DE BORGERLIGA partiledarna så grovt under-

skattade det folkliga trycket i FRA-frågan är knappast förvånande. Riksdagen har i många år röstat
igenom lagförslag som stärker statens möjligheter
till repression och övervakning, till priset av mins-
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kad integritet och rättssäkerhet, utan att det har
väckt något större rabalder. Samma vår som FRAfrågan exploderade kunde exempelvis två svensksomalier misstänkta för att ha ﬁnansierat terroristverksamhet hållas häktade i fyra månader utan att
ens deras advokater ﬁck tillgång till åklagarnas
utredning. Förra veckan lades förundersökningen
mot svensk-somalierna ned. Förfarandet har väckt
stark kritik från bland annat Svenska Helsingforskommittén, men har genererat ytterst få bloggkommentarer och protestmanifestationer.
SÅ VARFÖR VÄCKTE just FRA-lagen så stort engagemang? Ett skäl är att den värsta paniken efter 11
september 2001 har hunnit lägga sig. Lagstiftarna
kan därför inte längre utnyttja chocken, för att tala
med Naomi Klein, i syfte att få igenom kontroversiella lagar. Ett annat skäl är förmodligen att få
medelsvenssons känner sig personligen hotade av
terroristlagstiftningens svaga beviskrav, polisens
ökade möjligheter till avlyssning och övervakning
och andra ingredienser i det som brukar kallas för
Bodströmsamhället. FRA:s kabelspaning, däremot,
kan drabba i princip alla som är aktiva på internet –
inte minst (såväl gamla som nya) medier som har
skäl att uppmärksamma frågan av egenintresse.
Trots dessa delvis krassa orsaker är FRA-motståndet förstås välkommet och en förhoppning är
att det leder till en politisk vändpunkt i vidare
mening: att integritet och rättssäkerhet för första
gången sedan 2001 får stor tyngd i vågskålen. Efter
att FRA-lagen har förklarats olaglig av EG-domstolen eller rivits upp efter nästa val ﬁnns all anledning att fortsätta kampen för rättssamhället, som
också är en kamp för sociala rättigheter.
RW

