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NÄR DETTA SKRIVS smattrar den israeliska elden återigen
över Gazaremsan. Al-Jazeera English uppger att det pales-
tinska motståndet denna tisdag förmiddag detonerade en
hemmagjord vägbomb under en armépatrull längs grän-
sen – minst en soldat ska ha dödats – varpå ockupations-
makten i sedvanlig ordning svarade med urskillningslös
eld. En palestinsk bonde träffades och dog.

Ingenting tyder alltså på att Gazas en och en halv mil-
jon plågade invånare kommer att få uppleva ett bestå-
ende lugn efter nyårets helveteskrig. Men låt oss ändå,
inför kommande omgångar, blicka tillbaka på den senas-
te urladdningen och fråga oss: vem vann? Eller snarare:
vad uppnådde Israel? 

Till att börja med måste vi konstatera att Israel inte
förde krig mot Hamas. Israel förde krig mot det pales-
tinska motståndet i Gaza, där Hamas förvisso är den
starkaste kraften men långt ifrån den enda. Vid dess
sida står exempelvis socialistiska PFLP, Folkfronten för
Palestinas befrielse. PFLP:s väpnade gren, Abu Ali
Mustafa-brigaderna, har under de senaste åren
apterat minor och monterat raketramper med samma
hängivenhet som Hamas.
Under hela nyårskriget deltog PFLP:s milismän i alla

led av Gazas försvar. Dagen efter att Hamas utropade
vapenstillestånd publicerade nyhetsbyrån Ma’an en
intervju med en lokal ledare för Abu Ali Mustafa-briga-
derna, som förklarade raketstrategin: ”De är både en
praktisk och en symbolisk del i vårt motstånd mot ocku-
panten. De är en ständig påminnelse om att ockupanten
är just en ockupant och att hur mycket de än belägrar
oss, massakrerar oss, inhägnar oss och nekar oss livets
nödtorft så kommer vi att fortsätta vårt motstånd.” Såle-
des, resonerade PFLP-ledaren, sjösatte Israel sitt krig ”i
ett försök att eliminera det palestinska motståndet”, utan
distinktion mellan färger och fraktioner.

UPPENBARLIGEN MISSLYCKADES Israel i sin strävan – den här
gången också. Motståndet överlevde. Varken Hamas
eller någon annan rörelse utplånades, vapensmugglingen
fortsätter, raketkapaciteten består.

Den gamla devisen om att kolonialmakten förlorar
genom att inte segra medan gerillan segrar genom att
inte förlora tycks giltig även i Gaza.
Men Israel hade också ett annat syfte. Det var att

inreda Gaza som en permanent katastrofzon där alla livs-
betingelser är sönderslagna, där varje moment av var-
dagslivet – från att skaffa mjöl till att föda barn – kräver
ofattbara ansträngningar, där invånarna är fullt upptagna
med att hålla sig vid liv med humanitär hjälp och inte
orkar göra motstånd. ”Palestinierna måste bringas att
förstå i de djupaste skikten av sitt medvetande att de är
ett besegrat folk”, som den israeliske överbefälhavaren
Moshe Ya’alon uttryckte det 2002.

Men rykande hål från vit fosfor som letar sig in i ben-
märgen på skrikande barn är ingen bra reklam för
staten Israel. Risken är att människor hör.
I nyårskrigets spår har de kraftigaste massmobilise-

ringarna till stöd för palestiniernas sak på många år – om
inte rentav någonsin – svept över världen. De har gene-
rerat sådana konkreta resultat som brutna förbindelser
från länder som Venezuela, Bolivia (sade någon att den
socialistiska antiimperialismen var död?) och Qatar, en
radikalisering av arabvärlden som hotar reaktionära dik-
tatorer, ett jätteuppsving för bojkottrörelsen från Toron-
to till Stockholm, där Veolia – till Israels stora ilska – nu
blivit av med sitt miljardkontrakt.

Just det civila lidande som slår så ofattbart hårt mot
befolkningen i Gaza orsakar, i en annan ände, reella
förluster för Israel. Inte heller här syns någon israelisk
seger.

Israels förlorade krig
Andreas Malm

EGENTLIGEN KOMMER inte de stora besparingar
och vårdvarslen som nu lagts över i stort sett hela
landet som någon överraskning – om inte
landstingen får hjälp av staten att möta låg-
konjunkturens minskade skatteintäkter är det inte
överraskande att deras krympande resurser
påverkar verksamhetens alla led. 

I helgen gjorde Dagens Nyheter en samman-
ställning av minskade resurser till vården i hela
landet (endast Jönköping skär inte i sin budget)
och konstaterar att detta bara är början. 

Visst är det rimligt att som flera fackliga företrä-
dare gjort, kräva att besparingarna i vården främst
görs på annat än på personal, eftersom det står i så
direkt relation till patientsäkerheten, men frågan är
större än så. Den stora frågan handlar ju snarare
om varför landstingen – och kommunerna – ska
behöva spara så mycket.

Redan innan den ekonomiska krisen hade rege-
ringen sett till att flytta över kostnader från stat till
kommun. Den ekonomiska pressen på arbetslösa att
söka lägre betalda jobb och tvingas flytta dit eventu-
ella jobb finns leder som bekant inte till att arbets-
lösheten automatiskt sjunker, och ekvationen funge-
rar definitivt inte så i lågkonjunktur. Piska-politiken
leder i stället till ökande kommunala utgifter för för-
sörjningsstöd, när långtidsarbetslösa och sjukskrivna
inte klarar sig på sina krympande ersättningar. Den
katastrofala a-kassepolitiken har gjort sitt till, efter-
som en halv miljon färre människor är medlemmar
efter chockhöjningen (som ju innebär en ökad
skatteintäkt för staten), och deras socialbidrag
bekostas av kommunen när arbetslösheten slår till.

ÖVER HELA VÄRLDEN lägger regeringar
stimulanspaket för att möta den ekonomiska krisen. 

Arbetaren Zenit rapporterade nyligen att det
svenska jobbpaketet på 8 miljarder, som inte inklu-

derar några extra pengar till kommuner och lands-
ting, är närmast unikt i sin futtighet. Det motsvarar
0,2 procent av BNP, viket till exempel kan jämföras
med japanska statens insatser som motsvarar 16
procent av BNP. I Europa lägger länder som Stor-
britannien och Frankrike åtminstone över 1
procent av BNP. Senast ut var Norge att avisera ett
krispaket om 1,5 procent av BNP.

I LJUSET AV DETTA tycks även oppositionens krav
på 17 miljarder till ett svenskt stimulanspaket (0,4
procent av BNP) futtigt, även om den inser beho-
vet av extra resurser till kommuner och landsting. 

Det kan tyckas självklart att ett land som
Sverige, som har så starka statsfinanser och så låg
utlandsskuld, inte ska behöva acceptera nedskär-
ningar i vården som i slutänden drabbar patienter.
Ändå är det vad vi ser och kommer att få se mer av
den närmaste tiden.

Det säger något om hur den politiska diskussio-
nen glidit stadigt åt höger. Att den borgerliga rege-
ringen har svårt att överge den politik som så fram-
gångsrikt syftat till att överföra medel från löner
till vinster och öka klassklyftorna är kanske inte så
konstigt, även om den internationella ekonomiska
verkligheten antagligen snart kommer att tvinga
dem på andra tankar. För inte heller en högerrege-
ring har råd med att arbetslösheten blir hur hög
som helst. Mer förvånande är det att inte heller
oppositionen visar någon större vilja att verkligen
stävja lågkonjunkturen.

Att inte försämra vården motverkar en del av
arbetslösheten, vilket vi har råd med. Dessutom
finns det mycket mer som skulle kunna göras nu
om viljan fanns. Förr eller senare måste en klimat-
omställning ändå göras – så varför inte skapa de
jobben nu?

RB

”Här i Tyskland diskuterar
bourgeoisin Marx och
vänstern Keynes”
Medan högermedia debatterar kapitalismens överlevnad
strävar de tyska sossefacken ”tillbaka till det sociala part-
nerskapet”. Åtminstone enligt Helmus Weiss från den 
tyska fackliga vänstern.

Det blir dyrt... eller?
I tisdagens Svenska Dagbladet står att ”den
ekonomiska kostnaden för att skydda jordens
klimat blir mycket hög”. En rapport från EU-
kommissionen uppskattar att klimatomställ-
ningen år 2020 kräver årliga investeringar på
175 miljarder euro per år. I december ställde sig
EU:s ledare bakom konjunkturåtgärder på 200
miljarder euro i år. Plötsligt känns 175 miljarder
för att rädda planeten… billigt.

Satsa på vården

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