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Stöd för förstatligande
Finansminister Mats Odell förstatligade investmentbanken
Carnegie förra måndagen med
motiveringen att banken är
”systemviktig”. Den djupt krisdrabbade bilindustrin verkar
dock inte få samma hjälp av
regeringen.
Arbetaren ringde upp fyra
ledande ekonomer för att ta
reda på vad som är ”systemviktigt”.
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Ledande ekonomer överens om Carnegieförfarandet
gas. Volvo Lastvagnar bör ha kapaciteten att reda ut stormen av egen
kraft om företaget förmår att tänka
långsiktigt och inte bara på det
kortsiktiga börsvärdet, som de
dessvärre gör nu.
Stefan Fölster håller inte med
och tycker att staten i stället ska ge
Volvo lån:
– Att förstatliga vore fel, staten
är ingen bra ägare till industriföretag. Risken är att dåliga företag
hålls under armarna och konkurrensen snedvrids.

Roland Spånt är chefsekonom på
TCO och menar att det var rätt att
LÖNTAGARE HADE INTE gynnats av att
förstatliga Carnegie, men att det
Carnegie hade gått i konkurs,
borde ha gjorts ”tidigare och hårmenar Lena Westerlund
dare”. Han får medhåll från
som är enhetschef för ekoStefan Fölster, chefsekonom
nomisk politik och arbetspå Svenskt Näringsliv:
tagares rättigheter på LO,
– Vi såg vad som hände i
men anser sig inte, som
USA när Lehman Brothers
LO-ekonom, kunna uttala
gick i konkurs. Det var det
sig om huruvida staten ska
som utlöste förtroendekriförstatliga Volvo eller inte.
sen. Därför var det rätt att
– Men klart är att forförstatliga Carnegie, annars Lena
donsindustrin är mycket
hade det lett till att både Westerlund
viktig för vår export och
banker och företag hade
som
välståndsskapare.
blivit försiktigare, och därBranschen står inför en
med hade lågkonjunkturen
strukturomvandling med
blivit ännu djupare.
färre anställda. Det är
Även företagsekonomen
något som vi bejakar, men
Sten Ljunggren vid Uppdå behövs en bra offentlig
sala universitet tycker att
politik som tar hand om
staten gjorde rätt. Han vill
gå ett steg till och säger till Stefan Fölster effekterna, bland annat
genom att erbjuda utbildArbetaren att även Volvo
ning och en bra a-kassa.
Personvagnar, som varslat
tusentals arbetare om uppsägning
HANS FALK
inrikes@arbetaren.se
de senaste veckorna, bör förstatligas:
– Så illa som det har gått sedan
Ford tog över och lade beslag på
alla företagets vinster tycker jag att
En längre intervju med ekonomerna
kan läsas på hemsidan.
Volvo Personvagnar ska förstatli-

Investmentbanken Carnegie förstatligades eftersom den av regeringen bedömdes som ”systemviktig”.

Veolia får ”rött kort” för järnvägsbygge
I fredags uppmärksammade
nätverket Rättviseakademin
Palestinas nationaldag och
uppmanade folk att ge transportbolaget Veolia rött kort.
Genom att fästa SL:s röda
plastficka på kläderna signaleras missnöje med att Veolia,
som bland annat driver Stockholms tunnelbana, just nu
bygger järnväg på ockuperad
palestinsk mark.

ket också chefen för Utrikesdepartementets Mellanöstern- och
Nordafrikaenhet, Robert Rydberg, som fick motta omkring
5 000 vykort. På de så kallade
”påverkansvykorten” kräver avsändarna att muren på det ockuperade
Västbanken ska rivas, att de israeliska, illegala bosättningarna ska
utrymmas och att palestinska ﬂyktingar ska få rätt att återvända
hem.

Rättviseakademin kräver också att
Stockholms landsting, som nästa
år gör en ny upphandling om tunnelbanan väljer en leverantör som
inte bryter mot folkrätten så som
Veolia.
I förra veckan träffade nätver-

RÄTTVISEAKADEMIN

TROR att
så
många unga skrivit på vykorten
eftersom de känner sig tilltalade av
möjligheten att ta ställning för
mänskliga rättigheter. Carla da
Costa Bengtsson, Anna Padilla
och Elsa Engström ställde i sam-

band med överlämnandet frågor
om hur Sverige ska förhålla sig till
Israel-Palestina-konflikten när
ordförandeskapet i EU blir svenskt
vid årsskiftet.
– Vi arbetar för en tvåstatslösning där Palestina är en självständig stat och att de kan leva sida vid
sida med Israel i fred. Ockupationen ska upphöra och Palestinierna
ska få bilda en egen stat på Västbanken, sade Robert Rydberg.
Nätverket argumenterade för
att Israels militära övertag är stort
och att de beﬁnner sig i en maktposition i förhållande till palestinierna. Robert Rydberg höll med
om att lidandet är störst på den
palestinska sidan men oroar sig
även för israelernas säkerhet.

– Israel har ett försvar eftersom
deras säkerhet är hotad. Vi måste
ha en balanserad syn på den här
konﬂikten, det är inte den ena parten som är förövare och den andra
som är offer.
Rättviseakademin kritiserade
också EU:s handelsavtal med staten Israel. De ﬁnner det motsägelsefullt då skatteintäkter från
handeln går till att finansiera
vapen och militär som används i
ockupationen, samtidigt som EU
ger bistånd till palestinierna.
Robert Rydberg ser å sin sida
både handeln och biståndet som
nödvändigt.
nätverket
missnöje över Robert Rydbergs

EFTER MÖTET UTRYCKTE

vaga svar på frågan om vad ordförandeskapet innebär.
– Ockupationen har pågått i 40
år. Vi ville veta vad Sverige som
ordförandeland konkret kan göra
för att sätta press på Israel, men vi
ﬁck inga tydliga svar.
EVELINA FREDRIKSSON
inrikes@arbetaren.se

Fakta Nätverk för unga
I Rättviseakademin är ett informationsnätverk för unga som arbetar för global solidaritet. Nätverket
sprider kunskap om fattiga länders
situation, om västvärldens ansvar och
hur det går att förändra. Detta görs
genom bland annat skolinformation,
fanzines och kampanjer.
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