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NÄR VANDANA SHIVA invigningstalade på European Social
forum i Folkets Park i Malmö i förra veckan var det
startskottet för hundratals seminarier, diskussioner och
aktioner under och i anslutning till ESF. Shiva vittnade
om den starka rörelse i Indien, främst driven av kvinnor,
som organiserar motståndet mot genmodiferade grödor,
GMO. Den händelsekedja GMO-produkterna har gett
upphov till har drivit hundratusentals indiska bönder till
att ta sina liv, en självmordsepidemi där de stora företa-
gens patenträtter spelar en central roll. Hon berättade
om aktivister som trotsar företag som Monsanto och står
utanför deras portar och sprider icke genmodifierade
fröer. Det handlar ju om liv och död.

PÅ EN ANNAN SCEN, under ett annat seminarium, berättar
Lindiwe Chaza Jangira om hur framgångsrik gräsrotsor-
ganisering mot hiv/aids i Zimbabwe faktiskt tryckt till-
baka nyspridning av epidemin. Men hon frågar sig sam-
tidigt om det är något positivt att andelen av den vuxna
befolkningen som lever med hiv/aids sjunkit i landet.
Det beror ju på att så många människor dör – i en sjuk-
dom som faktiskt inte behöver vara dödlig för den som
har tillgång till medicin och mat. Förra året dog mer än
två miljoner människor av aids.

Det borde bli krigsrubriker. Löpsedlar. Hätska debatter
om ansvar, kampmetoder och möjliga modeller för att
åstadkomma en annan världsordning.
Det handlar ju – om liv och död.

I STÄLLET SER VI en utdragen debatt om att en bank fått
sina fönster sönderslagna i samband med gatufesten i
Malmö på fredagskvällen.

Polisen hade stora resurser på plats och använde dem
till att inringa festdeltagarna, men valde att inte ingripa
storskaligt, för att undvika en upptrappad våldsspiral.
Detta, i kombination med att festarrangörerna manade
till lugn och många aktivister på plats hindrade andra
aktivister att bryta upp sten och liknande, ledde till att
skadegörelsen blev ytterst begränsad. Insatschefen är,
med rätta, nöjd.

Det är därför sorgligt att konstatera att de stora medi-
erna är så upphängda på frågor om våld i samband med
toppmöten och sociala forum att de inte förmår bevaka
och diskutera i princip något annat.

Låt oss komma ihåg att 15 000 personer samlades i
lördags för att demonstrera för att ”en annan värld”
är möjlig. Det är en imponerande samling. Och låt 
oss också komma ihåg att historien har sett många
exempel på att när människor går samman så är 
förändring möjlig.

FORUMPROCESSEN I VÄRLDEN och i Europa har förvisso bris-
ter. Visst organiserades ett antal workshops som konkre-
ta erfarenhetsutbyten och möjliggjorde upprättandet av
allianser för framtida organisering – men fortfarande är
en typisk bild av ett ESF-seminarium en majoritet av
män som sitter på rad på en scen och berättar, snarare än
faktiska möten. Bara debatter men inga föredrag är också
en stel form. 

Trots detta innebar ESF i Malmö manifestation av att
den globala rättviserörelsen fortfarande är en aktör att
räkna med. Den kommer igen. Att fackföreningar fak-
tiskt bygger allianser med sociala rörelser under forum-
processen inger också ett visst hopp.

Var ESF den vitamininjektion som rörelsen så väl
behöver för att massmobilisera för en annan värld?

Det är nog tveksamt. Men kampen fortsätter. 

Så mycket mer 
än några stenar

Rebecka Bohlin

I FRÅGA EFTER FRÅGA retirerar nu regeringen,
och när de mildrar effekterna av sina tidigare
beslut kallas det för ”satsning”. Efter att antalet
arbetsplatsolyckor ökat katastrofalt ”satsar” rege-
ringen 33 miljoner extra på Arbetsmiljöverket –
men nämner inte att de redan har skurit ner 180
miljoner på myndigheten.

Nästa år ska a-kasseavgifterna sänkas med en 50-
lapp i månaden för de flesta – det kostar en miljard
– vilket ska jämföras med den besparing på 9–10
miljarder som gjordes för två år sedan och ledde till
att en halv miljon människor lämnade a-kassan.
Denna senkomna ”satsning” lär knappast leda till
massiva återinträden, vilket gör att hundratusentals
människor är fortsatt oskyddade nu när varslen ökar
och konjunkturen ser ut att befinna sig i fritt fall.

Regeringen ”satsar” också på pensionärerna
genom att höja deras grundavdrag. Men skatte-
sänkningen är närmast hånfullt liten – några tior i
månaden för de flesta – och besvarar inte alls den
ofta ställda frågan: Varför ska pensionärer betala
högre skatt än de som jobbar? Och: Varför ska stu-
denter, arbetslösa, sjukskrivna – som inte ens får
någon blygsam skattelindring – betala högre skatt
än de som jobbar?

DESSA RETRÄTTER passar in i den större bilden 
av Fredrik Reinfeldts politiska projekt. De nya
moderaterna har länge framställt sig som ett sansat, 
lyssnande och försiktigt parti – samtidigt som de
genomför en brutal omfördelningspolitik. Höst-
budgetens ”satsningar”, som enligt analytikerna
”ger lite åt alla”, döljer att fokuset ligger på sänkta
skatter för företag och höginkomsttagare. När
jobbavdragets tredje steg nu genomförs i kombina-
tion med höjd brytpunkt för statsskatten leder det
till än större klassklyftor. För att få ut maximal
skatteminskning – 1 100 kronor mer i månaden –

måste man tjäna över 45 000 kronor. En mer nor-
mal inkomst på högst 25 000 kronor i månaden ger
bara skattelättnader på 200–300 kronor. 

BORGARNAS FRAMFART splittrar även de röd-
gröna. Socialdemokraterna och miljöpartiet tycks
nu vilja behålla det orättvisa jobbavdraget, samti-
digt som de har gått till en vettlös attack mot vän-
sterpartiets ekonomiska politik. Hetsad av miljö-
partiets Peter Eriksson sade Mona Sahlin härom
veckan att ”varje regeringsdugligt parti” måste
”försvara den ekonomiska politikens grunder: bud-
getreglerna, överskottsmålen, utgiftstaken och en
självständig riksbank”.

Detta är ren idioti. Dessa regler är inte mer än
något decennium gamla och kan omöjligen kallas
för ”den ekonomiska politikens grunder”. Vissa av
reglerna infördes som en följd av en nyliberal ideo-
logisk vindkantring (som självständig riksbank),
andra som en slags tvångströja i den mycket speci-
ella situationen som var 1990-talets budgetsane-
ring. Dessa regler var av tillfällig karaktär: exem-
pelvis är det enda rimliga syftet med överskottsmå-
let att betala av på statsskulden och samla i ladorna
inför sämre tider, men för att det ska finnas någon
poäng i det måste ju överskottsmålet tillåtas upp-
höra under lågkonjunkturer – annars blir ju resul-
tatet ren överbeskattning. Men det är alltså ”oan-
svarigt”, enligt Sahlin och Eriksson.

När konjunkturen nu befinner sig på randen av
ett stup som vi inte vet djupet på och behovet av
samhälleliga investeringar kan bli enormt (se
USA!) är vänsterpartiets vilja att ändra dessa bud-
getregler särskilt angelägen. Samtidigt som miljö-
partiets och socialdemokraternas anpassning till
högerregeringens ekonomiska politik framstår som
särskilt ohederlig, oansvarig och oroväckande.

RW

”Den amerikanska 
staten står för citro-
nerna medan företagen
behåller persikorna.”
Ekonomiprofessorn Adhip Chaudhuri analyserar den
amerikanska finanskrisen på Aljazeera.net.

Låt dem återvända
Ahmed Agiza får tre miljoner av svenska staten i skade-
stånd för människorättskränkning. 2001 förseddes han
och Mohammad Alzery med hand- och fotfängsel och fick
huvor neddragna över huvudena när Säpo tillsammans
med CIA verkställde avvisningen till Egypten. Där dömdes
de i en summarisk rättegång och utsattes för tortyr.

Regeringskansliet har fått ansökan om nya uppehålls-
tillstånd för båda männen, men har ännu inte fattat
beslutet. Det borde inte vara svårt.

Mycket åt några

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Agiza bör få 
stanna här.
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