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NÄR VI NÅDDE FRAM till Gustav
Adolfs torg tog det stopp. Min fot
värkte och Rani Bornat, som jag

promenerat med en stor del av
den långa demonstrationen,
pekade på de röda lamporna
som lyste ilsket på hans eldriv-
na rullstol: Dags att ladda.
Batterierna skulle inte räcka
till Pildammsparken, dit
demonstrationståget var på
väg. Vi uppsökte därför ett
kafé på torget där personalen
vänligt hänvisade oss till ett

bord i närheten av ett eluttag. Som
tack för vänligheten fick personalen en cd-skiva med bilder
som Rani fotat från sin hemby Bil’in på Västbanken. En by
vars motstånd mot det israeliska murbygget dokumenteras
i filmen Bil’in Habibti som visades i kulturprogrammet i
samband med European Social Forum i Malmö i förra 
veckan. 

Dagarna liksom svischade förbi. Ni som liksom jag inte

mer än hann nosa på kulturprogrammet och de flera hun-
dra seminarierna och föredragen i ESF:s ordinarie program,
såväl som ni som inte var där, hittar i veckans tidning ett
smakprov på vad som serverades. Läs bland annat om 
facken och klimatet, det nya ekofeministnäverket och hur
europeiska företag utarmar Västbanken på sidorna 10–13
och besök www.arbetaren.se.

FÖRUTOM INTRESSANTA SEMINARIER, bra tal och viktiga aktio-
ner gjorde också Malmö och dess invånare ett bestående
intryck. Från de vänliga busschaufförerna och restaurang-
innehavarna, de hårt slitande volontärerna och aktivisterna
som öppnade sina dörrar för tillresta besökare, till den
smarta polisledningen som jobbade med dialog hellre än
konfrontation (i skarp konstrast till hur flera fackliga block-
ader hanterats i staden de senaste åren). Som stockholmare
är jag numera inte bara beundrare av Möllan utan av hela
staden, för att man lyckats åstadkomma ett bra klimat för
att förändra världen genom att visa att en annan stad är
möjlig.

BELLA FRANK

utrikesredaktör

Nyliberalismen,
faller den nu?

Bo Roger Nordström, 
48 år, bussförare, Uppsala.

– Nej, jag tror tyvärr inte
att det blir någon bestå-
ende samhällsförändring.
När det är kris får vanligt
folk betala, sedan blir det
som vanligt igen, i alla fall
på kort sikt. Däremot kan
det vara början på ett ifrågasättande hos van-
liga människor av grundtankarna inom mark-
nadsekonomin, särskilt om det som händer
inom ekonom kopplas samman med miljöför-
störingen och klimatförändringarna.

President Bush har
tvingats gå in med 700 
miljarder dollar i statliga 
subventioner för att avvärja
ett ekonomiskt sammanbrott 
och allt fler rop hörs på en 
tydligare reglering av finans-
marknaderna.

AV HANS FALK

Anne-Marie Lindgren, 
65 år, utredningschef 
på Arbetarrörelsens 
tankesmedja, Stockholm.

– Fall är kanske att ta i,
men nyliberalismen har för-
svagats och det finns öpp-
ningar för en mer sansad
politik. Det är ju uppenbart
att det behövs spelregler för företagen, och
de kan bara sättas utifrån, via politiken. Det
måste bli möjligt med snabbare ingripanden
mot rena avarter. Som där det bara handlar
om att trissa upp penningvärden som inte 
har något reellt innehåll, vilket skapar dessa
”bubblor”.

Mehdi Oguzsoy, 
38 år, sjuksköterska, 
Stockholm.

– Ja, det är ju självklart att
finanskrisen är det största
beviset på att det nylibera-
la systemet har havererat,
men det är inte de som
orsakat den här bubblan
som får betala, utan skattebetalarna och pen-
sionärerna, också här i Sverige.

– Systemet är i djup kris. Det är svårt att
säga exakt hur det ska ersättas, men den poli-
tiska demokratin måste också omfatta ekono-
min, så att den kan regleras i större utsträck-
ning och skapa fungerande mekanismer för
kontroll och insyn.
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Har du
mardrömmar
om klimat-
hotet?
Det har vi med.
Läs Arbetarens klimatblogg!
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