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Efter de senaste veckornas
amerikanska finansiella rädd-
ningsoperationer, världshistori-
ens största, kan den dramatiskt
stigande statsskulden bli nästa
stora kris i USA.

Den amerikanska statens överta-
gande av de tidigare halvstatliga
bolåneinstituten Fannie Mae och
Freddie Mac, till en kostnad av
minst 200 miljarder dollar, var
bara början. Tisdagen den 16 sep-
tember använde det amerikanska
finansdepartementet 85 miljarder
dollar till för att ta över ett helt
privat krisföretag, försäkringsjät-
ten AIG. Fredagen den 22 presen-
terade finansminister Henry
Paulsson ett räddningspaket som
överskuggade de tidigare – uppköp
av dåliga lån omfattande uppskatt-
ningsvis 500 miljarder dollar, den
största statliga borgensoperatio-
nen i världshistorien. 

I måndags hade summan växt
till 700 miljarder. Paketet har
ännu inte passerat kongressen,
som i förslagets nuvarande
utformning inte skulle få mycket
kontroll eller ens insyn i hur de
enorma summorna kommer att
spenderas. I förslaget ingår även
att finansministerns beslut inom
ramen för paketet ska vara omöj-
liga att pröva i domstol. Ytterli-

gare 250 miljarder dollar har gått
in i andra lån och borgensförsäk-
ringar. 

”USA:s finanssystem har miss-
lyckats med de två uppgifter det
förutsätts sköta: att hantera risk
och att fördela resurser… kom-
plexa transaktioner utformades
just för att dölja risker och fallande
värden på tillgångar”, kommente-
rar nobelpristagaren och förre
Världsbanksekonomen Joseph Sti-
eglitz. Doug Henwood, författare
till boken Wall Street, är inne på
samma spår när Arbetaren talar
med honom:

– Vi hamnade här på grund av
att vi inte bara avreglerat allting,
utan vi har dessutom plockat bort
alla tidigare redovisningskrav på
de finansiella aktörerna. De fick
göra som de ville och ingen visste
vad de gjorde, säger han.

EFTER BOLÅNEN OCH finanskrisen
verkar den amerikanska statsskul-
den bli nästa heta ämne. I juli för-
utspådde finansdepartementet att
USA:s budgetunderskott för 2009
skulle sluta på 482 miljarder dollar
(omkring 3,5 procent av BNP), en
häpnadsväckande ökning från 162
miljarder 2007 och beräknade 389
miljarder 2008. Men förre finans-
ministern Paul O’Neil kallade
beräkningen för skönmålning:
”Det handlar om långt över 500
miljarder i verkligheten. Det är en
svindlande siffra”, förklarade han
för Washington Post. I den sum-
man räknas inte några av de finan-
siella räddningsoperationerna
med. 

Miljardären Warren Buffet var-
nar i en intervju med nyhetsbyrån
AP för att statsskulden kan innebä-
ra ”en katastrof större än bolåne-
krisen”. Han har också sponsrat

dokumentärfilmen ”I. O.U.S.A.”,
som driver samma tes. 

Journalisten Naomi Klein för-
utspår att skulderna efter de finan-
siella upprensningsoperationerna
kommer att användas som en ny
”chock” för att driva en nyliberal
agenda: ”Under en boom är det
lönsamt med marknadsliberalism;
en frånvarande regering gör det
möjligt för spekulationsbubblor
att blåsas upp obehindrat. När
bubblorna spricker blir ideologin
ett handikapp, och den går i dvala
medan staten kommer till rädd-
ning. Men lita på att den kommer
att återuppväckas när räddnings-
operationerna är över. De massiva
skulderna som tagits upp kommer
då att bli del av en global budget-
kris som kommer att användas för
att motivera nya sociala nedskär-
ningar och privatiseringar”, skri-
ver hon i The Guardian. 

HON TROR DOCK att det kan bli svårt
att få folk att acceptera ett sådant
program – när vi sett att staten kan
agera handlingskraftigt och spen-
dera stora pengar för att rädda
banker, blir det svårt att motivera
varför det inte skulle gå att göra
samma sak för att hjälpa drabbade
husägare eller offren för orkanen
Katrina, resonerar hon. 

– Mycket av de senaste årens
ekonomiska tillväxt i USA var 
i botten artificiellt uppblåst, det
var en form av lån från framtiden. 
Det kommer bli oundvikligt med 
minskad konsumtion här den när-
maste tiden. Hur det ska fördelas
socialt och mellan olika inkomst-
grupper, det kommer bli en stor
politisk stridsfråga, säger Doug
Henwood.
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USA: Statsskulden 
kan bli nästa kris

Nytt avtal reglerar 
privata säkerhetsföretag
ETT AVTAL SOM FÖRESKRIVER att privata säkerhetsföretag har samma
skyldigheter att respektera internationell och humanitär rätt som
stater skrevs i förra veckan under i Montreux i Schweiz. 17 län-
der har hittills skrivit under avtalet, bland andra Sverige,
Afghanistan, Irak, Sierra Leone, Storbritannien och USA. Initia-
tivet till avtalet togs av det schweiziska utrikesdepartementet för
två år sedan. 

Internationella Röda korset ser avtalet som en viktig framgång
och skriver på sin hemsida att det utgör ”en utmärkt bas” att disku-
tera humanitära frågor med alla länder där privata militär- och
säkerhetsföretag opererar.

Venezuela utvisar 
människorättsaktivister
VENEZUELA UTVISADE i förra veckan två representanter för Human
Rights Watch (HRW) med motiveringen att venezuelansk lag inte
tillåter utlänningar med turistvisum att göra offentliga politiska utta-
landen. 

Human Rights Watch släppte nyligen den starkt kritiska rappor-
ten ”Ett årtionde under Chávez: Politisk intolerans och förlorade
tillfällen för främjandet av mänskliga rättigheter i Venezuela”. 
Chavistiska Venezuela Information Office kritiserar rapporten för
att ”rapportera isolerade incidenter som om de vore typiska” och
”kopiera den venezuelanska oppositionens uttalanden”. Parlaments-
ledamoten Tulio Jimenez kommenterade att HRW:s rapporter ver-
kar komma strax före valen i Venezuela (lokalval hålls i november).
Nyhetsbyrån ABN hävdar också att en av de utvisade, José Miguel
Vivanco, är före detta funktionär för Pinochetjuntan.

HRW:s Kenneth Roth kallar beslutet för ”ytterligare bevis på
Venezuelas nedsjunkande i intolerans”.
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Spänt mellan USA och Pakistan
I FÖRRA VECKAN öppnade
pakistanska trupper eld
mot amerikanska militär-
helikoptrar som passerat
in på pakistanskt territo-
rium och tvingade dem att
återvända till Afghanistan,
rapporterar International
Herald Tribune. Pakistans
nye president, Asif Ali
Zardari, klargjorde senare
i parlamentet att han inte
tänkte tolerera att landets
suveränitet kränks av någon
makt med hänvisning till kampen mot terrorismen. 

Efter bombdådet i helgen i Islamabad som dödade minst 60 
personer har ett regelrätt krig inletts mot Bajaur i östra delen av
landet, ett stamområde som pekats ut som tillhåll för såväl inhem-
ska som utländska terrorister. 

Ny president
utses i Sydafrika
11 SYDAFRIKANSKA ministrar har
deklarerat att de avgår. Detta
efter att president Thabo
Mbeki i söndags aviserade sin
avgång som följd av att ANC
tidigare denna månad drog in
sitt stöd till honom. Partiet vill
i stället se vice partiordförande
Kgalema Motlanthe som presi-
dent i en övergångsperiod, tills
dess att val hålls i landet i bör-
jan av nästa år. Motlanthe
beskrivs som allierad till ANC:s
partiledare Jacob Zuma som
förväntas bli landets näste 
president.

Det var i samband med att
en korruptionsrättegång mot
Zuma nyligen lades ner som en
domare sade att det förekom-
mit politisk inblanding från

Mbekiregeringen, varpå partiet
drog tillbaka sitt stöd. Mbeki
tillbakavisar anklagelserna i en
skrivning till konstitutionsdom-
stolen, rapporterar BBC.

13000 spädbarn
till sjukhus i Kina
LOKALA KINESISKA myndigheter
fick redan för en månad sedan
information om att den giftiga
kemikalien melamin förekom i
mjölkersättning för spädbarn
från företaget Sanlu, men valde
att inte informera regeringen i
Peking förrän efter OS, skriver
The Guardian. 13 000 barn är
nu intagna på sjukhus efter att
ha fått mjölkersättningen, för
105 av dessa är tillståndet kri-
tiskt, och 40 000 barn har fått
behandling. Fyra barn tros ha
avlidit till följd av skandalen.

USA:s ekonomiska kris
av Jon Weman

ANALYS

Efter bolånen och finanskrisen verkar den amerikanska statsskulden bli nästa heta ämne.

Pakistans president Asif Ali Zardari.
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