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20 procent. Det är en förlust på tre till tre
och en halv triljoner dollar! Värdeminsk-
ningen har gjort att folk har blivit fattiga –
eller fattigare, säger Andrew Kliman. 

ÄVEN HARVEY SER DOCK utvecklingen som ett
tillfälle att resa progressiva krav.

– Vi har de facto nationaliserat delar av
banksystemet, men ingen vill kalla det vid
sitt namn. Och vad vi gör är att socialisera
riskerna, medan profiterna förblir privata.
Jag tror att vi måste socialisera även profi-
terna och hitta mer rationella sätt att förde-
la det mervärdet som genereras i ekonomin. 

– Anta att det fanns ett nationaliserat
banksystem som kunde kanalisera investe-
ringar genom en centralbank. Då skulle
denna bank kunna satsa på till exempel sol-
kraft och vindkraft. Det är just vad vi
behöver: en mekanism för att dirigera om
investeringar till sådana aktiviteter och
komma bort från exempelvis bilproduktion. 

Andrew Kliman är skeptisk till den ame-
rikanska vänstern, så som den uttrycks
exempelvis i den ledande tidskriften The
Nation. Han säger att den inte erbjuder
några lösningar, att den inte har erkänt vid-
den av finanskrisen.

– USA:s vänster vill inte tro att kapitalis-
men har hamnat i en verkligt svår kris. Den
vill att folk ska tror att systemet är okej,
bara vi reformerar det: ta pengar från Irak-
kriget, skapa nya jobb, bygga upp infra-
strukturen. Men om systemet är i en så djup
kris som nu kan man inte prata så här. Vi
ska inte rädda ett system som inte fungerar
för majoriteten! Saker måste förändras fun-
damentalt, och vissa saker gör det redan:
den fria marknaden existerar inte just nu.
Men vi måste våga ifrågasätta själva syste-
met, säger Kliman. 

VARKEN ANDREW KLIMAN eller David Harvey
tror att fackföreningarna i det skick de
befinner sig i dag, åtminstone i USA, är så
pass starka att de kan vara med om en
omvälvande process.

David Harvey ser heller inte ljust på det
ideologiska landskapet i USA.

– Jag tror att de ideologiska barriärerna
mot omvälvande förändringar är väldigt
höga just nu – vilket i sig vittnar om att
nyliberalismen inte är över. Nyliberala atti-
tyder tycks vara väldigt svåra att ändra.

Men Harvey har några konkreta idéer på
vad vänstern bör göra. 

– Vi måste trycka på för en total natio-
nalisering av banksystemet, och insistera på
upplösningen av de derivatmarknader som
nu omsätter triljoner, triljoner och åter tril-
joner dollar. Och vi måste driva fram stora
återinvesteringsprogram som fokuserar på
att ta hand om de två stora globala proble-
men: världsfattigdom och ojämlikhet å ena
sidan, miljön å den andra. 
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”Vi tillverkar en produkt som är onyttig och
som dessutom ingen verkar vilja ha – det
vi måste fråga oss är alltså vad vi i stället
ska göra med de enorma kunskaperna.”
Lars Henriksson, anställd på Volvo Personvagnars monteringsfabrik i Torslanda.

Volvos varsel på 3300 arbetare och
tjänstemän tidigare i oktober har inte
bara väckt frågan om hur facket ska
strida för jobben. Men också vikten av
en omställning till ett klimatneutralt
samhälle, när flera avgörande kriser
samverkar, och hur den ska se ut.
Fackklubben på Volvo i Göteborg har
svaren. 

– Bilindustrin börjar närma sig vägs ände
och ju förr vi inser det desto bättre. 

– Men lösningen är inte att slakta och
lägga ned – det skulle bli en samhällelig
kollaps med tanke på hur beroende hela
samhället har blivit av bilindustrin. 

Orden kommer från Lars Henriksson
som är medlem i IF Metall och arbetar på

Volvo Personvagnars Monteringsfabrik i
Torslanda, Göteborg. Under sina 30 år
på Volvo har han aldrig varit med om ett
varsel av den här omfattningen, men är
ändå inte förvånad över ledningens age-
rande.

– De gör vad de ska, företräder Ford
och tänker lika kortsiktigt som storföretag
alltid gör för att maximera vinsten – att de
uppträder arrogant mot oss anställda är vi
också vana vid.

FACKFÖRBUNDET IF METALL pekade i sam-
band med det senaste varslet på de sänk-
ta ersättningsnivåerna i a-kassan och
menade att ”de Volvoarbetare som vars-
las om uppsägning går en osäker och
onödigt otrygg framtid till mötes – förut-

om sitt arbete förlorar de nästan halva
inkomsten om de blir arbetslösa”. Enligt
Lars Henriksson kan fackets agerande
mest liknas vid någon som går efter och
städar upp i oredan, med samma inställ-
ning som företaget att ”bara vi får
komma igen och sälja bilar så blir allting
som vanligt igen”. 

– De talar om att lindra effekten för de
drabbade som om det här var något slags
privatekonomiskt problem, medan det i
själva verket är ett stort samhällspro-
blem. 

Förutom de direkta konsekvenserna av
de stora varslen om uppsägning anser
Lars Henriksson att man måste se situa-
tionen på längre sikt, där det enligt
honom inte är en lösning att ge ägaren

”Ställ om produktionen på   

Volvo varslade nyligen 3 300 arbetare och tjänstemän. Enligt Lars Henriksson, Volvoanställd och medlem i IF Metall, kräver finanskrisen en          
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