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ETT AV INSLAGEN i SVT:s Aktuellt på måndagkvällen var ett
reportage från Island, vars ekonomi är i total gungning.
Reportern besökte psykakuten där en läkare bekräftade
en tillströmning av patienter som drabbats av ångest rela-
terad till att de förlorat eller riskerar att förlora stora
summor pengar.

Hur botar ni någon som har ångest över att ha förlo-
rat 20 miljoner kronor?

Läkaren smilar och gör en gest som mynnar ut i en
kvardröjande fråga. 

Jag smilar också där jag sitter i min soffa. De kan gott
ha ångest nu, finansvalparna som gjort klipp tack vare
exploateringen av vanliga människors arbete.

SAMTIDIGT FINNS DET all anledning att känna oro, även för
alla oss som aldrig i sitt liv gjort ett ”klipp”, som inte har
något sparkapital och som inte ens äger våra bostäder.
För även vi är beroende av den internationella ekonomins
utveckling: När börserna dyker följer varslen slag i slag.
Arbetslösheten ökar och med den vår oro.

Den här gången är krisen till stor del annorlunda än
sist. För nu har den så kallade svenska modellen förän-
drats rejält. Under de senaste 20 åren har arbetsmarkna-
den blivit allt mer osäker och ”flexibel”. Och de senaste
två åren har den borgerliga regeringen gjort drastiska
förändringar i trygghetssystemet. 

Nu kommer än många fler att drabbas av de sänkta a-
kasseersättningsnivåerna, de höjda a-kasseavgifterna
som fått hundratusentals att stå oförsäkrade och de
förändrade F-skattereglerna som tvingat fler att bli
egenföretagare och därigenom allra mest sårbara. 

MEN ORON VI KÄNNER NU kommer, trots den akuta ekono-
miska krisen, inte plötsligt. Den har smugit sig på oss
sakta och den har framför allt drabbat unga kvinnor. Sam-
tidigt som andra ohälsosymptom är relativt oförändrade
har oro och andra relaterade tillstånd som trötthet och
sömnsvårigheter ökat påtagligt under samma 20-års-
period som arbetslivet genomgått en flexibilisering.

I senaste numret av Ord & Bild (3/08) analyserar
arbetsmiljöforskaren Gunnar Aronsson varför. Den tex-
ten är unik, för som han själv konstaterar saknas det
vetenskapliga analyser av hur den kraftiga ökningen av
oro kan tänkas hänga samman med arbetsliv och sam-
hällsförhållanden. 

Men omfattande internationell stressforskning visar
ett antal saker: Lågt inflytande och låg kontroll är associ-
erat med olika sjukdomstillstånd. Hög kontroll innebär
att individen kan forma sina arbetsvillkor och undvika
belastning som överskrider hans eller hennes resurser.
Alltså är kontroll och förutsägbarhet eftersträvansvärda
tillstånd.

Att antalet drabbade av oro ökar kraftigt samtidigt
som antalet osäkra anställningar ökar kraftigt är med
andra ord inte så konstigt. Inte ens att ett företag går
med vinst innebär ju trygghet. Det kan ju ändå läggas
ner för att flytta produktionen dit den anses vara 
billigast.

MÄNNISKORS ORO har lett till ett växande utbud av kurser
för att på ett individuellt plan lära sig hantera och dämpa
en upplevd stress. De kan vara nog så välbehövliga, men
skjuter bara in sig på symptomen.

Oron i samhället kommer att förvärras så länge vi inte
ser några politiska och fackliga strategier som på allvar
riktas mot de strukturer som skapar osäkerhet.

Fler än finansvalpar
har anledning till oro

Rebecka Bohlin

SOCIALDEMOKRATINS OCH miljöpartiets
utmobbning av vänsterpartiet fortsätter. I tisdags
morse, exempelvis, vägrade socialdemokraternas
ekonomiskpolitiske talesperson Thomas Östros
delta i en radiodebatt med vänsterpartiets dito Ulla
Andersson om partiernas respektive skuggbudgetar.
Tidigare har vi hört om mogna politiska strategier
som att språkrören vägrar låta sig fotograferas till-
sammans med Lars Ohly. Inget möte mellan oppo-
sitionens partiledare/språkör har nu hållits sedan i
juni, och inget nytt möte är inplanerat.

Det hela är inte i sig förvånande. Miljöpartiet
har, på grund av sin unika förhandlingsposition
mellan blocken, utvecklats till det mest utstuderat
taktiserande partiet i riksdagen och vill förstås inte
dela regeringsmakten med fler partier än nödvän-
digt. Samtidigt genomgår socialdemokratin under
Mona Sahlins ledning en nervöst sneglande
”modernisering” där vänsterpartiet (och fackför-
eningsrörelsen) är gammalt och grått och inte pas-
sar in. 

Dessutom är opinionssiffrorna så starka att s och
mp rent av kan få egen majoritet i nästa val. Och
får de ingen egen majoritet – vad kan v göra? Rösta
fram Reinfeldt i fyra år till?

MER FÖRVÅNANDE ÄR med vilka undermåliga
argument taktiken genomförs. Inte minst förvå-
nande mot bakgrund av att miljöpartiet tills allde-
les nyligen såg saken från andra sidan: minns hur
Göran Persson vägrade släppa in vänstern och de
gröna i regeringen med hänvisning till deras krav
på EU-utträde – samtidigt som han hade andra
(socialdemokratiska) EU-motståndare i regeringen.
Det var naturligtvis svepskäl, vilket slutligen bevi-
sades av att Persson ville bilda regering med miljö-

partiet efter valet 2006, men av sin partistyrelse
förbjöds att gå ut med det i valrörelsen. Detta var
ju långt innan miljöpartiet häromveckan till slut
strök sitt utträdeskrav.

Miljöpartiets argument mot att nu samarbeta
med vänsterpartiet är ”oansvarig” ekonomisk poli-
tik. Det är lite lustigt. När s och mp i måndags
gjorde ett utspel om utbildningssatsningar utan 
v – trots att partiet i sak stöder förslaget – utbrast
Thomas Östros i följande vals: ”Ska man göra stora
gemensamma insatser inom ekonomisk politik är
den självklara utgångspunkten att man till 100 pro-
cent ställer upp på de verktyg vi har skapat i den
ekonomiska politiken, som överskottsmål, utgifts-
tak, och en oberoende Riksbank”.

Notera att detta var ett tämligen betydelselöst
utspel från två partier utan parlamentarisk makt,
medan v tillsammans med s och mp tidigare har
utformat Sveriges statsbudgetar i tio år – ”stora
gemensamma insatser inom ekonomisk politik” om
något – utan att synen på Riksbankens oberoende
sågs som ett oöverstigligt problem. Svepskäl, med
andra ord.

ATT S OCH MP LÅSER FAST SIG så hårt vid
Göran Perssons ekonomiskpolitiska verktyg från
budgetsaneringens tid är djupt oroväckande inför
framtiden. Såväl den annalkande lågkonjunkturen
som behovet av en radikal klimatomställning kom-
mer att kräva stora offentliga investeringar.

Dessa politiska konsekvenser är mer bekymmer-
samma än det fula taktiska spelet – som dock
mycket väl kan komma att slå tillbaka mot 
mobbarna, och i värsta fall kosta oppositionen 
valsegern.

RW

”Vad är en brinnande bil mot att
jag tvingas gå upp skittidigt

varje morgon?”
Fyra av arrangörerna till Reclaim the Streets-

festen under ESF i Malmö ger på Motkraft.net 
sin bild av den omdebatterade kvällen. Hur den 
brända bilen ska ge aktivisterna fler sovmorgnar
framgår dock inte.

Lite är för mycket
Lissabonfördraget ska ratificeras i riksdagen den 
20 november. Claes Stråths utredning om Laval-
domens konsekvenser ska presenteras den 15
december. Det hade inte varit någon stor upp-
offring av Mona Sahlin att vänta med ratifice-
ringen i 25 dagar och på så vis kunna tillgodose
LO-kongressens högst rimliga önskan om att
känna till konsekvenserna innan beslutet. Men
även lite till facket är för mycket för Mona.

Svepskäl förr och nu

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se

Bilen som brändes under
Reclaimfesten i Malmö.
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