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Rikard Warlenius

En grön ny giv
den rödgröna alliansen som har börjat
fundera över hur de parallella ﬁnans- och klimatkriserna kan lösas. På den historiska presskonferensen i
söndags utpekade ju Sahlin, Ohly, Eriksson och Wetterstrand jobbkrisen, klimatkrisen och ”otrygghetskrisen” som de största utmaningarna. Dessvärre enades
partierna även om att inte förändra de förlegade budgetregler som omöjliggör tillräckliga satsningar för att ta
oss ur kriserna. För det är inga småkriser vi talar om,
och följaktligen räcker det inte med småpotatis för att ta
oss ur dem. Anders Borgs försök att mota de globala
stormarna med ett litet 8,3-miljardersvindskydd till stimulanspaket är närmast patetiskt.
För även med en reformistisk blick på problemen får
man svindel. Vi måste skrota 200 års fossilberoende och
30 års nyliberal övertro på avregleringar och nedskärningar. Att i det sammanhanget tala om ”utgiftstak” är
inte bara futilt utan rent av korkat. Men politiken följer
ju sin egen logik.

DET ÄR INTE BARA

de arbetsgrupper som de rödgröna nu ska
bilda är att googla ”green new deal”. Då hittar man ﬂera
intressanta och framåtsyftande förslag till svar på frågor
som är helt nödvändigt att ställa.
De översta länkarna går till den brittiska tankesmedjan New Economics Foundation som tillsatt en Green
New Deal Group. Med inspiration från president Franklin D Roosevelts New Deal-politik föreslår de en lång
rad åtgärder för att möta kriserna. Finanssektorn behöver
återregleras. Den ska åter bli den reala ekonomins tjänare, inte dess herre. Nya ﬁnansiella mekanismer ska tillsammans med inkomster från koldioxidskatter och
utsläppshandel generera medel till den ”energi- och
transportrevolution” som krävs för att möta klimatkrisen.
Revolutionen ska genomföras av en ”koldioxidarmé” av
utbildade arbetare: det behövs hundratusenstals nya
”green collar jobs” bara i Storbritannien, menar gruppen.
Högt upp på Googles söklista hamnar också länkar
till FN-organet UNEP som i oktober tillsatte The
Green Economy Initative. På två år och med en budget
på fyra miljoner dollar ska en grupp forskare förse
regeringar med ett ”verktygsset” för den nödvändiga
omställningen. Huvudpunkterna handlar om att
utveckla ren energi och teknik, hållbart jordbruk och
hållbara städer samt att återställa ekosystem och stoppa
avskogningen. UNEP bedömer att sådana satsningar
även minskar fattigdomen och ger ﬂer jobb än investeringar i tung industri.
Google-sökningen visar även att Internationella
arbetsorganisationen ILO redan förra året kom med en
rapport om ”Green Jobs” och längre ner ﬁnns länkar till
artiklar om att Barack Obama vill satsa på en grön ny giv.
Det gäller för övrigt även den internationella fackföreningsrörelsen. Härom månaden skrev Global Unions
att tiden är mogen för att underlätta ekonomisk återhämtning genom miljövänliga investeringar. På kort sikt
skapar det jobb, på medellång sikt minskar utsläppen.

Mötesfrihet?
I lördags gjorde sex partier i Salems kommunfullmäktige ett utspel om att stoppa den ”ohämmade
demonstrationsfriheten”. Att polisen år efter år
beviljar tillstånd för Salemfondens nazimarsch
skapar tydligen den känslan. De 200 antirasister
som stoppades av polisen på pendeltågsstationen
redan innan den tillståndsgivna motdemonstrationen hade startat upplevde nog däremot inte demonstrationsfriheten som ohämmad. Snarare som hotad.
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”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning,
rättvisa och tillfredsställande
arbetsförhållanden.”
En invändning mot regeringens arbetsmarknadspolitik?
Nej, ett direkt citat ur artikel 23 i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, som i onsdags fyllde 60 år.
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ETT TIPS TILL

gröna nya givar går olika långt, men syftar alla till att slå två ﬂugor i en smäll: Att påbörja en
grön omställning och samtidigt stimulera ekonomin.
Eller: att med den gamla ekonomins metoder förbereda
övergången till en ny ekonomi. För i längden är det
tveksamt om ekonomiska stimulanser för fortsatt tillväxt är förenligt med hållbar utveckling. Kanske kan
ekonomin inte växa mer, åtminstone i vår del av världen, vilket skulle få omvälvande konsekvenser.
Men den rödgröna arbetsgruppen om tillväxtens
framtid kanske kan vänta tills näst-nästa valrörelse.
FÖRSLAGEN TILL

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 50 2008

(V)älkommet besked
FRÅN SYNDIKALISTISKT håll ﬁnns, med rätta, en

stor skepsis till de politiska partierna. Deras makt
och inﬂytande måste ses i relation till kapitalets
makt, som snarare tyglas genom facklig kamp än
via riksdagsval. Men i tider av både klimatkris och
ekonomisk kris blir regering och riksdag trots allt
viktigare. För alla som drabbas av arbetslöshet spelar nivåerna i trygghetssystemen en avgörande roll.
Och om krisen ska mötas av infrastruktursatsningar
som innebär mångmiljardsatsningar på motorvägar
eller med satsningar på klimatsmarta alternativ, är i
förlängningen avgörande för allas vår framtid.
I LJUSET AV DETTA är beskedet att vänsterpartiet

bjuds in i värmen välkommet, när ”de rödgröna” nu
aviserar att de är överens om att bilda en koalitionsregering om de vinner valet. Efter högeralliansens
framgång i förra valet och socialdemokraternas
kräftgång över tid är utvecklingen logisk. Det ﬁnns
en gräns för hur länge vänsterpartiet och miljöpartiet skulle vara beredda att göra upp med socialdemokraterna utan att få regelrätt och långsiktigt inﬂytande tillbaka. Gränsen har uppenbarligen passerats
och socialdemokratin har tvingats inse att tiden då
den kunde hoppas på att bilda egen regering är ett
minne blott. Följaktligen är beslutet om en vänsterallians logiskt.
Vänsterpartiet har kallats den stora vinnaren på
detta formaliserade samarbete. Men innebär det
därmed att politiken automatiskt tar ett steg åt
vänster? Möjligheten ﬁnns, men samtidigt ﬁnns en
risk för det omvända, att det parlamentariska parti
som drar mest åt vänster kompromissar bort stora
delar av sin centrala politiska agenda – och väljarna
hänvisas i praktiken till två mittenpartier: Högeralliansen respektive vänsteralliansen, som båda slåss

hårt om framför allt medelklassväljarna. Ett
vakuum uppstår både till höger och till vänster, och
det i ett läge där stödet för Sverigedemokraterna
växer sig allt starkare.
Kommer vänsteralliansen till makten och socialdemokraterna i någon mån tvingas vänsterut innebär det sannolikt att grogrunden för högerextremism kan minska. En politik som åtminstone inte
syftar lika tydligt till att öka klassklyftorna som den
nuvarande regeringens är en bättre utgångspunkt
för att undanröja grunden för rasistisk populism.
Men låt oss också komma ihåg att klassklyftorna
ökat kraftigt även under sossestyre och att de lade
grunden till den nedbantade välfärden med sin
hårdföra krispolitik på 1990-talet, då Mona Sahlin
bland annat drev frågan om sänkt a-kassa.
MILJÖPARTIETS SPRÅKRÖR Peter Eriksson säger
uttryckligen att de rödgröna ska utarbeta en politisk plattform att gå till val på, en valplattform helt
enkelt. Vänsterpartiets Lars Ohly hävdar att det
kommer de inte alls! De kommer bara att enas om
vad han kallar en regeringsplattform, i kombination med att alla tre partierna agerar självständigt i
valrörelsen – och först efter valet får styrkeförhållandena avgöra vilka kompromisser de gör om den
konkreta politiken.
Ohlys inställning låter betydligt mer tilltalande –
då får vi en öppnare politisk debatt. En rödgrön
kompromiss redan innan valet, som till tre fjärdedelar kan förmodas bestå av socialdemokrati, kryddad med vissa inslag från v och mp – måste svensk
politik sägas bli betydligt fattigare. Och inte minst
lyckas den i så fall lägga munkavle på partiet längst
till vänster.
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