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Moderaternas
dubbla bokföring
MODERATERNA DOMINERAR Sverige just nu. De besitter
alla tunga ministerposter, är det med råge största allianspartiet och har haft så kallat framtidskonvent i
Stockholm i helgen som gick. Enligt den senaste opinionsmätningen från DN/Synovate ligger samtliga
övriga allianspartier nere vid 5 procent och skvalpar,
medan moderaterna har klättrat tillbaka upp på 25
procent.
Syftet med helgens framtidskonventet var ”att låta
ﬂer vara involverade i förnyelsens politik”, förklarar de
frankt på hemsidan. Svansen ska vifta på hunden, som
man säger i föregångslandet USA. Inför framtidskonventet hade olika arbetsgrupper tagit fram rapporter
inom fem politikområden varav arbetsgruppen ”Mot
utanförskap och segregation” är den som väckt störst
uppmärksamhet och ﬂest reaktioner med sitt så kallade
svenskkontrakt (se Arbetaren 48/08).
Arbetsgrupperna verkar ha lett fram till exakt de
saker, på exakt de sätt som partisekreterare Per
Schlingmann och pr- och strategimenageriet hade
skissat på i förhand. Kanske var förslagen redan färdiga i den riksbekanta badtunnan i Hofors? Rent formellt ska de inte tas förrän på ordinarie partistämma i
augusti i år.

I dagsläget saluförs budskapen i alla fall under
rubriken ”förnyelsens politik” och det är där, mellan
retorik och praktik, som kilen måste slås in i mötet
med Fredriks Reinfeldts nya moderater. Deras
strategi bygger nämligen på dubbel bokföring,
men fungerar bara så länge den hanteras som
enkel, transparent eller just frank.

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg formulerade
det hela mycket träffande redan före valet 2006:
”Med ett dubbelt politiskt budskap, förslaget förpackat av USA-utbildade reklambyråer, låter sig inte
moderaterna så enkelt beskrivas som antingen det ena
eller det andra, varför både gamla och nya väljare kan
attraheras, journalisterna distraheras och arbetarrörelsen får en svår motståndare med många ansikten.”
TAR MAN EXEMPLET med just svenskkontrakten går det att
skönja strategin: man låter en extraordinarie arbetsgrupp, med ett klart ledande arbetsnamn, inom det
egna partiet lyssna in opinionen med uppdrag att ta
fram ny politik. Man kryddar arbetsgruppens uppdrag
med termer som ”nationella strategier” eller ”nationella värderingar”, ”ömsesidighet” och ”integration”.
Låter kakan jäsa och kallar till presskonferens, för
maximal utdelning, strax före framtidskonvent. Etablissemanget reagerar som det ska, med förskräckelse,
medan det hummas gillande i skuggorna. På framtidskonventet tonar man ner den mest ﬂagranta rasismen
och, voilà, får det att se ut som om man har lyssnat på
reaktionerna samtidigt som de ljusskyggare påståsigpåarna nu vågar sig fram i högerpressen med åsikten
att de nya moderaterna vågar ”ta i de svåra frågorna”.
På vägen lyckades man dessutom ge skenet av att
det faktiskt snickras på ny politik.

Tittar man närmare på övriga politikområden är det
nämligen lätt att se att det är samma linje som inför
valet 2006: den så kallade arbetslinjen i vilken arbetarrörelsen desarmeras, socialförsäkringen sänks till
botten och klyftorna i samhället ökar. Allt under
namnet det nya arbetarpartiet. Det är skickligt – det
måste medges. Skickligt och förfärligt.

Hotet från höger
Kulturhuset Cyklopen hann inte kallna
förrän en fackligt aktiv familj i samma
Stockholmsförort fick fly från mordbrand.
Den som inte köper tanken att högerextremism är ett konkret hot – snarare än
en idéyttring – får alltså gärna bege sig till
Högdalen för att se med egna ögon. Övriga
åker förhoppningsvis till Salem på lördag
för att säga nej till nazism och rasism.

”Man kan inte dra någon
annan slutsats än att de här
barnen inte riktigt räknas.”
PehrOlov Pehrson, Läkare utan gränser, om att det i Afrika
söder om Sahara föddes 420 000 hivsmittade barn 2007. Utan
behandling kommer ungefär hälften av dem att dö före två års
ålder. Och så länge inte rika barn drabbas är läkemedelsindustrin är inte intresserad av att ta fram mediciner.
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Tid för alarmism
DE SENASTE ÅREN har nya vetenskapliga rön

gjorts om hur den globala uppvärmningen påverkar våra ekosystem. Den traditionella gradualistiska synen på förändringar i naturen, att de sker
gradvis och lite i taget, har alltmer övergetts för
en dialektisk syn: När yttre förutsättningar som
temperaturförändringar påverkar ett ekosystem
sker förändringarna ofta i form av kraftiga ryck;
tipping points. Dessutom tenderar temperaturhöjningar att vara självförstärkande genom feedbackmekanismer.
Ett akut exempel: Förra sommaren rasade det
arktiska ekosystemet – kanske nåddes en tipping
point – då istäcket minskade med mer än en fjärdedel i förhållande till tidigare år. FN:s klimatpanels
femte utvärderingsrapport från 2007 tog av olika
skäl inte hänsyn till den senaste forskningen och är
nu hopplöst passé. Den arktiska verkligheten ligger
ﬂera årtionden före klimatpanelsens gradualistiska
förutsägelser. Forskare tror nu att Arktis kan bli
isfritt sommartid år 2011–2015, medan klimatpanelen talar om slutet av detta århundrade.
TYVÄRR DRABBAR isavsmältningen inte bara

isbjörnar. Förändrad albedo – en feedbackmekanism som innebär att när is ersätts av öppet hav
reﬂekteras mindre solstrålning tillbaka ut i rymden
och därmed höjs temperaturen ytterligare – leder
till starkare isavsmältning även på Grönland, och
när landliggande is smälter påverkas havsnivåerna
direkt. Och de enorma mängder av växtthusgasen
metan som ligger fast i Ishavets och Sibiriens
permafrost frigörs då i växande grad och bubblar
upp i atmosfären. Temperaturen stiger ytterligare.
Dessa nya vetenskapliga rön höjer insatsen för
våra utsläpp betydligt. Om vi till för några år sedan
trodde oss kunna ta klimatförändringarna med viss
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ro i förvissningen om att ekosystemen förändras
gradvis är det inte längre fallet. För att med någorlunda stor säkerhet kunna bevara våra ekosystem,
och i förlängningen människors rätt till liv, krävs
snabba och drastiska utsläppsminskningar. Nu
måste vi alla bli alarmister.
FÖLJDRIKTIGT HAR kraven från forskarsamhället

på utsläppsminskningar radikaliserats betydligt. För
att uppnå ett stabilt klimat måste halten koldioxid i
atmosfären sjunka från dagens 385 miljondelar till
åtminstone 350, förmodligen ner mot det förindustriella 280 miljondelar. Det motsvarar en minst 90procentig minskning av utsläppen och allt ﬂer
menar att det bör ske till år 2050. Ett vanligt delmål
är att i-världen måste minska sina inhemska utsläpp
med minst 40 procent till 2020 och betala för ytterligare utsläppsminskningar i fattigare länder.
Tyvärr har inte politiken hunnit med i den vetenskapliga utvecklingen. I måndags inleddes FN:s
årliga klimattoppmöte i Poznan, Polen, och problemet är inte bara att länder som USA under
Bush, Ryssland, Japan och Kanada bromsar alla
framsteg; det är lika mycket att de länder som
säger sig verkligen vilja göra något är hopplöst
efter. Barack Obama vill inte minska USA:s utsläpp
till 2020 jämfört med 1990. EU vill minska utsläppen, men med bara 20 eller 30 procent, varav en
stor del i andra länder. Den svenska regeringen
väntas inte föreslå större utsläppsminskningar än
omkring 30 procent i Sverige till 2020.
Allt detta är för lite. Det är ett år kvar till
Köpenhamnstoppmötet, då utsläppsbegränsningar
post-2012 ska fastställas. Det måste bli ett år av
intensiv kamp, med start på den globala klimataktionsdagen på lördag.
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