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EN FILM PÅ YOUTUBE visar hur ett svartklätt begravnings-
sällskap tågar genom Östermalm en kulen höstdag.
Det är Syndikalistiska ungdomsförbundet, Suf, som
begraver nyliberalismen utanför porten till en av dess
närmast sörjande: Svenskt Näringsliv. Begravnings-
förrättaren mässar: ”Nyliberalismen dog lika plötsligt
som den en gång uppstod, en död som läkarna diag-
nostiserade som hjärtattack.”

Med på begravningståget verkar även LO:s chefs-
ekonom Dan Andersson vara. När han nyligen kom hem
från USA betecknade han konjunkturläget som ”beck-
svart”. Både den amerikanska och den svenska ekonomin
”rasar rakt ned” och Andersson tror att ”det kommer att
ske en omprövning av den ekonomiska politiken”.

Även Svenskt Näringsliv tog starkt intryck av Suf-
manifestationen. I söndags krävde vd:n Urban Bäck-
ström och chefsekonomen Stefan Fölster att staten ska
rulla ut reformer och investeringar för 50–60 miljarder
kronor årligen samt även se till att förbättra kredittill-
gängligheten. Det är alltså statlig interventionspolitik
av klassiskt keynesianskt snitt som arbetsgivarna nu
kräver, raka motsatsen till nyliberala avregleringar och
budgetdisciplin.

Det är i stort sett bara miljöpartiets och socialdemo-
kraternas ekonomiska talespersoner som fortfar-
ande vurmar för strikta utgiftstak. Mikaela Valters-
son och Thomas Östros är Sveriges sista nyliberaler.

OM NYLIBERALISMEN nu är död, vad orsakade hjärtattack-
en? En populär teori lyder att det var nyliberala av-
regleringar av finansmarknaden som orsakade krisen i
USA, och när hela världen nu dras ned i en lågkonjunk-
tur gör det nyliberalismen oanvändbar. När till och med
USA genomför dyra statliga räddningspaket är nylibera-
lismen död och förbrukad. Men det är ingen tillräcklig
förklaring. Sommaren 1997 utlöstes en annan finanskris
med globala följdverkningar. Det började som en
valutakris men spred sig snart till den reala ekonomin.
Miljontals människor i länder som Sydkorea, Indonesi-
en och Thailand kastades ut i fattigdom. Krisen spreds
vidare från Ostasien till Ryssland och Latinamerika.

Under Asienkrisen stod det ingenting om statliga
investeringar och statliga krediter på de ekonomiska
experternas recept, tvärtom. Internationella Valutafon-
dens stödpaket var förbundna med nyliberala krav på
att minska statsutgifterna, höja räntorna, låta banker gå
omkull och släppa in utländskt kapital. Följden blev
bland annat att västerländska företag gick en härlig
shoppingrunda bland Sydostasiens krisande företag.

Man behöver inte omfatta Lenins imperialismteori
för att se mönstret. Piskor i Syd och morötter i Nord.
Inte ens under sin glanstid genomdrevs nyliberala
åtgärder med samma hårdhet i kapitalismens cen-
trum som i dess periferi.
De beska recept som ordineras andra långt borta är

inte lika trevlig att skriva ut till den egna befolkningen.
Den selektiva nyliberalismen är en härskarteknik.

Om den nu är död beror det på att den här krisen även
omfattar kapitalismens kärnländer. Men också på att
IMF:s hantering av Asienkrisen fick en oväntat hård
rekyl bland tredje världens länder, som inte låter sig
hunsas runt lika lätt numera.

Så vad kommer i nyliberalismens ställe? Suf:s
begravning avslutades hoppfullt: ”Må kapitalismen vila
i frid! Låt inte dess spöke hemsöka oss igen! Nu är det
äntligen dags att ta klivet in i framtiden!”

De sista
nyliberalerna

Rikard Warlenius

BARACK OBAMAS BESKED efter valsegern, att
han kommer att fullfölja löftet om att stänga
Guantánamo är i allra högsta grad välkommet.
Men om Obama menar allvar när han säger att han
tänker ”se till” att USA inte använder sig av tortyr,
bland annat för att återställa USA:s moraliska sta-
tus i världen, har han ett stort arbete framför sig.

Det har länge riktats kritik mot att det stora
flertalet av de internerade på Guantánamo inte ens
är misstänkta för brott utan kvarhålls för att med
tortyrliknande metoder pumpas på underrättelse-
information som kan användas i kriget mot terro-
rism. Det är mot bakgrund av denna kritik som
Obamas löfte ska ses.

Redan i somras slog USA:s högsta domstol fast
att Guantánamo-fångarna har rätt att ställas inför
rätta, med hänvisning till habeas corpus, principen
om rätt till rättvis juridisk behandling, vilket ska
vara en konstitutionell hörnsten i en rättsstat. Den
första rättsliga prövningen sedan dess berör sex
algerier. Deras försvarsadvokater säger att de är
oskyldiga och har utsatts för övergrepp på Guantá-
namo där de suttit sedan 2002. Men sedan åklaga-
ren gjort gällande att det finns bevis om terror-
kopplingar som är för känsliga för att offentliggöras
fortsätter förhandlingarna bakom stängda dörrar.

Frågan är hur mycket av det juridiska underlaget
som kommer att kunna bli offentligt, och också vad
Obama kan göra åt det.

Att stänga Guantánamo måste inbegripa ett
avskaffande av det juridiska begreppet ”illegala
kombattanter” som varit ett sätt att kringgå Genè-
vekonventionen och sätta USA:s egna rättsliga prin-
ciper ur spel. Det måste också inbegripa att avslöja
och avskaffa alla de hemliga amerikanska fängelser
som finns runt om i världen. Vi vet inte än om
Obama ämnar göra det.

Om ambitionen om en moralisk återställare ska
tas på allvar måste också rättssäkerhet bli ett nytt
ledord för listorna över terrormisstänkta – en fråga
som sträcker sig långt utanför USA. 

I förra veckan uttalade EU-kommissionen att
den vill behålla banknätverket al-Barakaat på FN:s
terrorlista. Detta trots att EG-domstolen tidigare i
höst slog fast att frysningen av al-Barakaats till-
gångar innebär ett brott mot de mänskliga rättig-
heterna.

Dessa terrorlistor, vare sig de upprättas av USA
eller FN, uppkommer inte på ett rättssäkert sätt
och det är inte okej att misstanken om terrorbrott
innebär att individer i praktiken måste bevisa sin
oskuld snarare än att samhället ska bevisa deras
skuld. Det är därför ett bakslag mot rättssäkerheten
och de mänskliga rättigheterna när EU-kommis-
sionen på detta sätt kringgår EG-domstolens beslut.

Ett annat exempel är terrormisstänkte palestin-
iern Hassan Asad i Göteborg som just nu väntar på
ett nytt besked från den svenska regeringen om vad
som ska hända honom. Han vet, sedan två år till-
baka, att han är misstänkt och därför riskerar utvis-
ning. Men han får inte veta varför. Hur förenligt
med en rättsstat är det?

SOMMARENS HETA svenska debatt om FRA-lagen
visade att det för första gången sedan attentaten
den 11 september 2001 var möjligt att diskutera
den personliga integriteten utan att argumentet
”kriget mot terrorism” lade lock på debatten.
Obama sägs ha ett starkt opinionsstöd för att
stänga Guantánamo, och möjligen är det ett mått
på att opinionen även i USA är redo att sätta inte-
griteten högt på den politiska dagordningen. Det
är i så fall hög tid.

RB

”Men då ska
allt gå på räls”
Vägverkets Lena Erixon kommenterar
i Svenska Dagbladet att bygget av
motorvägen (?) Förbifart Stockholm
kan börja tidigast år 2010.

Heltid lönar sig
Fler heltidstjänster, färre tillfälliga anställningar,
lägre sjukfrånvaro och plus i kommunens kassakista.
Detta blev resultatet när kommunanställda gavs rätt
att jobba heltid i Nynäshamn. Ändå fortsätter den
borgerliga regeringen att neka 65 000 ofrivilliga
deltidare i Kommunal en lag om rätt till heltid. 

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

Tänker rätt.
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Återställare, ja tack
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