
För människor utan aktier,
fondsparande och bostadsrätt
kommer den pågående finans-
krisen framför allt att märkas i
form av arbetslöshet. Det
menar forskare som Arbetaren
talat med.  

– Det här kommer att slå som en
arbetslöshetskris, framför allt i de
exportberoende sektorerna – vilket
vi redan sett på Volvo. Och detta
antagligen oberoende av de rädd-
ningspaket som USA och andra
länder nu driver igenom, säger
Daniel Ankarloo som är doktor i
ekonomisk historia, lektor i socialt
arbete på Malmö högskola samt
aktuell med boken Marknadsmyter.   

Enligt Daniel Ankarloo är det
däremot inte troligt att svenska
banker kollapsar och att småspa-
rare förlorar sina pengar. 

– Vi har en insättningsgaranti
där staten går in och täcker upp,
vilket är fullt tillräckligt för de fles-
ta – vi kommer inte att se någon
”argentinsk” situation i Sverige. 

DEN ”ARGENTINSKA” situation Dani-
el Ankarloo syftar på är den kris
som drabbade Argentina runt mil-
lennieskiftet och som bland annat
innebar att människor inte fick ut
sina besparingar från bankerna.
Tanken på finanskrisen som ett
sådant paniktillstånd återkommer
hos företagsekonomen Dick Fors-
lund som i dagarna disputerar med
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122 procent till 2020. Så myck-
et behöver Sverige minska sina
utsläpp av växthusgaser. 

– En provokativ vetenskaplig
lansering, menar Johan Rock-
ström från Stockholm Environ-
ment Institute, SEI, som pre-
senterade idén om Greenhouse
Development Rights, GDR,
förra veckan i riksdagen. 

Det välbesökta seminariet som
arrangerades av Anita Brodén, fp,
Anders Ygeman, s, Svenska kyr-
kan, Diakonia och SEI, diskute-
rade främst Greenhouse Develop-
ment Rights, GDR – en modell för
att minska de globala utsläppen på
ett rättvist sätt.

– Den här forskningen lägger
ytterligare en spik i det fossila
beroendets kista. Klimatfesten är
obönhörligt över om vi tar den
här forskningen på allvar. Vi kan
inte undvika det faktum att ett
land som Sverige kommer att
tvingas till skarpa åtaganden på
utsläppsminskningar som översti-
ger 100 procent redan till 2020,

sade Johan Rockström, professor i
naturresurshållning och förestån-
dare för SEI. 

Han underströk att modeller
som GDR är nödvändiga för att
kommande klimatförhandlingar
inte ska stranda, och en förutsätt-
ning för att få med sig utvecklings-
länder på ett globalt klimatavtal.
Bland annat har Pakistan och
Mexikos regeringar börjat diskute-
ra modellen. 

I den efterföljande debatten,
där politiker från alla riksdagspar-
tier utom socialdemokraterna del-
tog, förhöll sig representanterna
före regeringspartierna avvaktande
till att driva GDR-modellen under
klimattoppmötet i Köpenhamn i
slutet av nästa år. 

I SAMBAND MED SEMINARIET presen-
terade Svenska kyrkan och Diako-
nia också kampanjen Countdown
to Copenhagen, en internationell
kampanj för att få till stånd ett
rättvist avtal på klimatmötet i
Danmark 2009. 
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Arbetslöshet i krisens 

En viktig förklaring till att den
svenska arbetsmarknaden är
en av världens mest könssegre-
gerade, är föräldraledigheten.

Det framgår av ny forskning. 

– Mycket talar för att en hög andel
kvinnor i sysselsättning åtminstone
under en övergångsperiod innebär
en könssegregerad arbetsmarknad,
menar Anita Nyberg som är pro-
fessor vid Centrum för genusstudi-
er på Stockholms Universitet. 

Det kan upplevas som en para-
dox att länder som Sverige med en
stor offentlig sektor, god tillgång
till barnomsorg, omfattande föräld-
raförsäkring och hög andel för-
värvsarbetande kvinnor har en
arbetsmarknad som är starkt köns-
uppdelad. Enligt siffror från Statis-
tiska Centralbyrån arbetar 78 pro-
cent av de svenska kvinnorna och
85 procent av männen i yrken med

� GDR är ett policyförslag som
syftar till att radikalt minska utsläp-
pen av växthusgaser genom att för-
dela minskningskvoter till alla länder
utifrån kriterierna historiskt ansvar
och ekonomisk förmåga. 

� Enligt GDR måste Sveriges
utsläpp minska med 122 procent till
år 2020. Detta kräver såväl inhemska

som internationella insatser. 

� På grafen nedan motsvarar 
den gröna tårtbiten kostnadsfria
utsläppsminskningar (t ex energi-
effektivisering), den blå biten en
inhemsk utsläppsminskning på 
40 procent och det rutiga fältet 
de utsläppsminskningar Sverige 
bör vidta i andra länder.
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Nollutsläpp om tio år

Ökad arbetslöshet är vad den som varken har lån eller ett stort sparkapital främst kan vänta sig av finanskrisen. Ett sätt att möta den kan 
vara att som facket på Volvo Lastvagnar begära att få dela på jobben, menar företagsekonomen Dick Forslund. 
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