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När Bill Clinton vann presidentvalet 1992 över George
Bush den äldre var tillståndet för USA:s ekonomi valets
huvudfråga. På Clintons kampanjhögkvarter i Little
Rock i Arkansas hängde en skylt med en påminnelse om
den kampanjens huvudbudskap som skulle hamras in.
På den stod: ”Change vs more of the same. The econo-
my, stupid. Don’t forget health care”. Frågan är om inte
Barack Obama borde damma av Clintons gamla skylt
och hänga upp den på sitt kampanjhögkvarter.

Den akuta krisen för finansmarknadens företag och
börskurser som åker berg- och dalbana dominerar
nyhetssändningarna. Men för vanliga amerikaner har
krisen redan pågått ett tag. Arbetslösheten stiger i 
landet. Värdet på hus och lägenheter har fallit kraftigt.
Miljoner amerikaner är svårt skuldsatta och tvingas
lämna sina hem när de inte längre kan betala räntorna.
Kvar finns bara skulderna. Många har dessutom konsu-
merat med hjälp av lån med de övervärderade husen
som säkerhet. Vanligt folks ekonomiska trygghet smäl-
ter nu snabbt samman framför deras ögon. Under
många år har amerikanernas reallöner knappt ökat alls.
Detta har ofta kompenserats genom att man har arbe-
tat mer eller tagit fler jobb. När arbetslösheten och pri-
serna nu stiger snabbt kastas i stället allt fler ut i fattig-
dom.

Vinnarna i USA har de senaste åren varit storföretagen
och de allra rikaste. De har fått ta del av ökade inkom-
ster och sänkta skatter. När finansföretagen nu går i
stöpet och måste räddas av skattebetalarna med svind-
lande summor så upprörs många över hur direktörerna

får hjälp medan vanligt folk måste lämna hus och hem.
Samtidigt är den amerikanska ekonomin i dåligt skick.
Budgetunderskottet är enormt och halva statsbudgeten
används till militären. Även bytesbalansen för handeln
dras med enorma underskott. Hälsosektorn och utbild-
ningssystemet är i akut behov av reformer och investe-
ringar. Infrastrukturen i USA behöver en massiv upprust-
ning, inte minst av klimatskäl.

Den ekonomiska krisen har snabbt blivit valrörelsens
huvudfråga. Det är inget som republikanerna har
önskat sig, de talar hellre om aborter, terrorism och
vapeninnehav. Stödet för McCain minskar när ekonomin
kommer i fokus. 

Republikanerna, det gäller såväl president Bush som
McCain, hävdar fortfarande att fundamenten i den
amerikanska ekonomin är starka. De är inte beredda att
medge djupet av den ekonomiska krisen. Första steget
till att åtgärda ett problem är att inse att det finns.
Demokraterna har börjat hamra in att det är republika-
nernas misstag och vanskötsel av ekonomin som är
grunden till problemen. 

I centrum för debatten står behovet av att reglera
finansmarknadens hejdlösa spekulationer och lån utan
säkerheter. Men republikanerna predikar fortfarande
avregleringar och den fria marknadens lov. Helt nyligen
skrev McCain att även hälsosektorn borde genomgå
samma framgångsrika avreglering som har skett i bank-
sektorn. Men det budskapet låter allt ihåligare när skat-
tebetalarna samtidigt får betala för kalaset när markna-
den havererar. 

Republikaner och demokrater verkar vara överens
om att låta skattebetalarna ta smällen där marknaden
har misslyckats. Men demokraterna kräver att även de
vanliga amerikaner som inte längre kan betala lånen på
sina hem ska kunna få hjälp. En annan tydlig skillnad
mellan partierna är att demokraterna vill höja skatterna
för de 5 procent rikaste amerikanerna, något som repu-
blikanerna vägrar diskutera.

Verkligheten har hunnit ikapp republikanerna. It’s
the economy, stupid.
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I dagarna ett år efter Saffrans-
revolutionen är förtrycket från
den styrande militärjuntan hår-
dare än någonsin. Antalet poli-
tiska fångar uppgår till 2 100, en
fördubbling på ett år och av
dem är 212 munkar. Eftersom
det var munkarna som ledde det
fredliga upproret så är de sär-
skilt bevakade. De syns inte
längre på Rangoons gator, utan
hålls i ett slags kollektiva husar-
rester, genom att kravallpolis
utstationerats runt de största
klostren.

Också ledarna för studenterna
utsätts för omfattande politisk
förföljelse. Nyligen ställdes 35
aktivister inför rätta för ”fler
åtalspunkter än om det hade gällt
Usama bin Laden”, för att citera
en av de åtalade, Min Ko Naing.
De förväntas dömas till livstids
fängelse.

Till detta kommer att mer än
130 000 människor i östra Burma
tvingats lämna sina hem i en
omfattande etnisk resning. Situa-
tionen i de översvämningsdrab-

bade områdena är också fortsatt
katastrofal: det är svårt att få
igång jordbruket eftersom
åkrarna är förstörda av saltvatten
och matreserverna håller på att
ta slut. Internationell hjälp har i
viss utsträckning nått ut, men
fortfarande vägrar juntan inter-
nationella organisationer tillträ-
de till vissa områden.

– Politiskt aktiva ordnar där-
för egen hjälp. De har lättare att

röra sig bland befolkningen, men
riskerar naturligtvis också att bli
arresterade, berättar Karin
Strandås, ordförande i Svenska
Burmakommittén,

Hon påminner också om att
det den 26 september, på årsda-
gen av att Saffransrevolutionen
inleddes, kommer att hållas
manifestationer över hela värl-
den.

HANS FALK

VAD HÄNDER…
… i Burma ett år efter Saffransrevolutionen?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.

NEJ!JA!
Mer matte i skolan, och 
i regeringen. Jan Björklund
behöver en grundkurs i 
statistik.

Men har borgarna bara nått
halvtid? Är det inte slut snart?

Den svenska expedition som undersöker metanet utanför Sibi-
riens kust rapporterar i dag för The Independent om sina
senaste upptäckter, vilka tyder på att miljontals ton av den

kraftiga växthusgasen metan är på väg ut i atmosfären just nu: ”Vi hade
ett hektiskt slut på insamlingsprogrammet i går och i natt”, sade Dr Gus-
tafsson. ”Vi hittade ett utbrett område med intensiva metanutsläpp. På
andra ställen har vi hittat höga nivåer av upplöst metan. Igår, för första
gången, dokumenterade vi ett område där utsöndringen var så intensiv
att metanet inte hade tid att lösas upp i havsvattnet utan flöt upp som
metanbubblor till havsnivån. Dessa ‘metanskorstenar’ dokumenterades
med ekolod och seismiska instrument.”

ur inlägget Metanet bubblar upp av David Jonstad

”
Arbetarens klimatblogg
om ”metanskorstenar” i Sibirien

Efteråt skakade jag av all adrenalin och ilska i flera minuter.
Dagen efter vaknade jag på enormt dåligt humör och började
samtala med alla kvinnor i min närhet om vilka strategier som

funkar för att få tyst på äcklen. För alla mina skrik tillbaka har hittills
verkat som provokationer som eggar upp dessa män att säga ännu mer,
ännu högre och klä av en med blicken ännu intensivare. Om inte en
spark kan få dem att tappa hakan, vad kan?

ur inlägget En ensam spark krossar inte patriarkatet av Shora Esmailian
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Munkarnas protester för ett år sedan.
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