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MAN SKA TALA med bönder på
bönders vis och med lärde män
på latin, tyckte Erik Axel Karl-

feldt. Med beslutsfattare ska
man av allt att döma tala 
i siffror.

På extremt kort tid har 
nu världens regeringar lagt
ända upp till 4 000 miljarder
dollar på bordet för att
rädda det ekonomiska syste-

met. Det behövde inte före-
gås av årslånga diskussioner eller

upprepade förhandlingar på FN-nivå. Det räckte med att
bankerna skrek – och så cashade beslutsfattarna upp.

NYLIGEN JÄMFÖRDE den brittiska tidningen The Guardian hur
långt man skulle kunna komma på miljöområdet om värl-
dens politiker hade öppnat plånboken i samma grad där.

Tidningen har tittat på ekonomiska rapporter, som
exempelvis Sternrapporten som kom för några år sedan
och satte siffror på klimatförändringarna, och på uttalan-

den från olika experter. Slutsatsen blir att ungefär samma
summa som nu har slunkit ner i bankernas gap skulle räcka
till att skydda de flesta av världens skogar, berg, sjöar och
hav, hjälpa till att hejda klimatförändringarna (genom att
bland annat byta ut hela USA:s energiförsörjning till förny-
elsebar energi) och se till att en miljard människor får mat
och rent vatten.

I VECKANS NUMMER av Arbetaren har vi talat med människor
som har tankar om hur både livsmedelskrisen och den eko-
nomiska krisen ska lösas. Jag hoppas att deras argument
någon dag tar sig in genom den rådande idébarriären.
Annars kanske pratet om rättvisa och hållbarhet får skip-
pas till fördel för ekonomiska argument. Som till exempel
att de åtgärder som The Guardian tittade på faktiskt 
skulle betala tillbaka sig med över 100 gånger summan
och dessutom innebära framtida besparingar på tusentals 
miljarder dollar.

Jag tvivlar på att man kan säga detsamma om de pengar
som bankerna nu har fått.

SARA JESWANI 
Reporter och layoutare

Vilken är din
chockterapi?

Ana Valdés, 55 år, 
författare, Stockholm.

– Jag tycker att vi ska gå
tillbaka till ett slags
ursprung där vi tar bort all
onödig konsumtion och ser
vad som är viktigt för att
folk ska må bra – i stället
för att bara fortsätta i det
här hamsterhjulet där man ska köpa ny mobil
varannan månad.   

– Vi behöver arbeta tillsammans och utma-
na kapitalismens heliga principer om att allt
ska vara privat och att allt ska ge avkastning.  

Den klassiska chock-
terapi vi såg i Östeuropa och 
Latinamerika under 1990-talet 
innebar snabba avregleringar,
avyttrad statlig egendom och
flytande valuta. Är den rådan-
de finanskrisen ett tillfälle 
till en alternativ behandling?   

AV KRISTINA LINDQUIST 

Maja Lundahl, 29 år, 
sjuksköterska, Sundsvall.

– Min chockterapi är att
införa en mer rättvis och
solidarisk fördelning, både
internationellt och inom
Sverige – med mer pengar
till vård och skola. 

– Det finns ju resurser
att tillgå, de är bara snett fördelade. 

Jesper Nilsson, 28 år, 
chefredaktör Dagens konflikt,
Farsta.

– Det som är bra i sådana
här krislägen är den folkli-
ga chock som följer och en
avmystifiering av kapitalis-
men. Människor inser att
den inte är något natur-
givet som kommer att vara för evigt, vilket 
ger ett större handlingsutrymme.  

– Det som leder fram till sådana chocker 
är den terapi vi måste leta efter och det kan
både handla om kapitalets egna kriser och 
om handlingar från arbetarklassen. 
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Har du läst Kapitalet?

Ja, förstod ingenting

Ja, kan profitens hemlighet
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31%

Röster: 137

53%

16%

.se
Rösta! Kommentera! Debattera!

Arbetaren utges av SAC Syndikalisterna
sedan 1922. Årgång 85.
Postadress: Box 6507, 113 83 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 98, 4 tr, Sthlm
Telefon: 08-16 08 90   
Hemsida: www.arbetaren.se  
E-post: redaktionen@arbetaren.se

PRENUMERATION 
Jonas Engström (vik) Klara Emmerfors (tjl),
prenumeration@arbetaren.se, 
08-16 08 93. Telefontider: mån–tis, 10–13.
Priser 2008: Autogiro: 44 kr/mån. Helår
528 kr (SAC-medlem 489 kr). Taltidnings-
pren, samma priser som ovan. Stödpren
1 000 kr. Postgiro: 1410–0. TS-kontrollerad.

CHEFREDAKTÖRER
Rebecka Bohlin, XX-redaktör
Rikard Warlenius, ansvarig utgivare 

REDAKTION
Shora Esmailian, redaktionssekr (vik)
Josephine Askegård, kulturredaktör  
Bella Frank, utrikesredaktör
Daniel Andréasson, layout och taltidning
Sara Jeswani, layout och reporter
Jan-Åke Eriksson, fotograf/bildredaktör
Kristina Lindquist, reporter (vik)
Magnus Säll, reporter
Andreas Malm och David Jonstad, tjl
Praktikanter: Evelina Fredriksson
och Hans Falk

MARKNADSFÖRING
Björn Pettersson, Camilla Safrankova
Annonser: annons@arbetaren.se

Alla medarbetare (ej praktikanter) nås
via förnamn.efternamn@arbetaren.se

Omslagsbild: Daniel Andréasson

Tryck: STC, Vällingby. 
Miljöcertifierad enligt ISO
9002,14001 och AFS 1996:6.

Insänt icke beställt material returneras endast
om frankerat svarskuvert bifogas.

ANNONS:

Inbjudan till facklig konferens
och jubileumsfest för vårdarbetare
Den 25 okt kl 10 – 26 okt kl 14.30, ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm

Facklig konferens för vårdarbetare i Stockholm med anledning av att SoV firar 30-års-
jubileum. 1978 startade Stockholms Social- och Vårdarbetarsyndikat sin verksamhet.

Den 25 och 26 oktober ordnar det nuvarande Vårdarbetarsyndikatet i Stockholm 
därför en storslagen sammankomst för gamla och nya medlemmar. Dagarna kommer 
att servera historiska tillbakablickar på 30 års kamperfarenheter, diskussioner om 
brännande frågor av i dag, mingel, internationella gäster och inte minst fest! 

Lördagen har ett historiskt inslag och söndagen nutidsorienterat. 

Anmälan och frågor: vas.sthlm@sac.se 
Inbjudan gäller för medlemmar i SAC
Program se kalendariet på www.sac.se
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