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BILDEN FRÅN BRÄNDERNAS Australien lämnar mig inte.
En svart molnsky av rök och våldsamma flammor täck-
er hela himlen – dånet ser ut att vara öronbedövande –
och jagar en bil framför sig. Elden är i hälarna på bilen,
som flyr i högsta fart. Säger inte den bilden allt?
Bakom bilen: en jord i brand, förarens reaktion: flykt,
högre växel i körningen.

Men det finns något illusoriskt över sådana bilder av
vad som nu sker – ett lok som skenar mot en avgrund,
en tsunamivåg som rullar in mot ovetande semesterfi-
rare, ett fartyg som styr rakt mot ett isberg – ty de ger
alla en känsla av att vi sitter i samma båt. Det gör vi inte.

Australien till trots: den överväldigande delen av de
som drabbas av de pågående klimatskreden lever i peri-
ferin, bland de fattigaste i de fattiga länderna.

Och å andra sidan: sådana aktörer som Svenskt
Näringsliv och dess klimatförnekare eller klimatför-
ringare, med Stefan Fölster i spetsen, kan fortsätta sin
offensiv för att fördröja all klimatpolitik, ty i många år
och decennier framöver kommer de att kunna köra
runt i sina stadsjeepar på Östermalm utan att behöva
klafsa runt i gyttjan efter sina omkullvräkta hus som de
osynliga massorna i Gonaïve, Haiti.

KLIMATDEBATTEN I SVERIGE fortsätter att tassa som en katt
runt denna den hetaste av grötar: de oförsonliga mot-
sättningar som genomkorsar frågan om vi ska ha en
funktionsduglig planet eller inte. Som J Timmons
Roberts och Bradley C Parks framhåller i A Climate of
Injustice – Global Inequality, North-South Politics, and
Climate Policy (MIT Press) är det just sådana motsätt-
ningar som förklarar varför ingenting görs. De som
styr världsekonomins val av bränslen – de som sitter i
förarsätet – är helt enkelt andra människor än de som
fångas i elden. De som törstar, flyr och dör har ingen-
ting att säga till om när företag investerar, konsortier
planerar, regeringar förhandlar om deras liv.

97 procent av alla dödsoffer för naturkatastrofer
under 1990-talet återfanns i utvecklingsländerna. Det,
påpekar Roberts och Parks, är en fingervisning om den
troliga fördelningen av de fossila bränslenas bördor de
närmsta decennierna. Klimatskred i rika länder, å
andra sidan, har en tendens att förstöra enorma kapi-
talbelopp: ”man kan därmed säga att rika nationer
betalar för klimatförändringarna i dollar medan fattiga
nationer betalar med sina liv”.

Men världens nationer är också inuti sig själva skik-
tade efter klass. Människor som inte äger något annat
än sin förmåga att arbeta drabbas skoningslöst när ett
klimatskred slår ut deras försörjningskällor: människor
som äger kapital är försäkrade. 

ROBERT OCH PARKS frågar sig om den globala uppvärm-
ningen är att beteckna som ett folkmord. Kanske sna-
rare då som ett klassmord: en klass av människor har
ihjäl en annan klass genom sitt sätt att äga, producera
och konsumera varor. Men till slut kommer naturligt-
vis flammorna ikapp även den som kör. Så framstår
detta som den viktigaste meningen i Karl Marx sam-
lade verk: ”förtryckare och förtryckta stod i ständig
motsättning till varandra, förde en oavbruten, än dold,
än öppen kamp, som varje gång slutade med en revo-
lutionär omgestaltning av hela samhället eller med de
kämpande klassernas gemensamma undergång.”

Och i veckan kom budet att koldioxidhalten i atmo-
sfären redan kan ha nått 392 ppm.

Vi sitter inte
i samma båt

Andreas Malm

EN KNIV KAN användas till att skada eller rent av
mörda – men det är gärningen, inte föremålet, som
är förbjudet. I den pågående rättegången mot The
Pirate Bay står fyra män åtalade, men inte för att
själva ha kopierat upphovsrättsskyddat material
som tillgängliggjorts på ett otillåtet sätt, vilket
sedan 2005 är brottsligt. 

I stället hävdar åklagarsidan att männen bakom
The Pirate Bay har gjort sig skyldiga till medhjälp
till brott. The Pirate Bay är en plattform som gör
fildelning, legal såväl som illegal, möjlig. De åtalas
för att ha tillhandahållit ”kniven”. En fällande dom
i högre instans förefaller därför skrämmande och
osannolik.

VISST FINNS DET förlorare på fildelning. Och det
är inte bara de stora kommersiella intressena utan
även, låt oss vara medvetna om det, mindre artister,
låtskrivare, studiomusiker med flera som drabbas
negativt ekonomiskt av fildelningen, åtminstone
under en övergångsperiod. Å andra sidan gynnas
andra artister, som genom internet får sin musik
spridd till nya målgrupper, därmed kan ge fler
inkomstbringande konserter och även sälja skivor –
och annat – till sina fans.

Men den största vinnaren är samhället. Plötsligt
har kulturyttringar som musik och film blivit fan-
tastiskt tillgängliga för människor. Nedladdningen
är inte bara (nästan) gratis, fildelningsvärlden
erbjuder dessutom ett enormt utbud. Detta är
något stort och gott för det växande antal männis-
kor som har möjlighet att ta del av denna rikedom,
och leder – vilket en nederländsk studie nyligen
kom fram till – till en välfärdsvinst för samhället i
sin helhet.

Fildelningen är här och kommer inte att för-

svinna, oavsett utgången i Stockholms tingsrätt. Att
bekämpa fildelningen genom lagstiftning, rätte-
gångar och försök till tekniska skydd är inte bara
bakåtsträvande, utan direkt fåfängt. De problem
som förändringen medför behöver lösas – men inte
genom att skrika på polis, utan genom att kon-
struktivt blicka framåt.

Ändå fortsätter upphovsrättsindustrin att backa
in i framtiden. Och tack vare sin stora, om än
sinande, makt driver de politikerna framför sig.
IPRED-lagen som träder i kraft 1 april innebär
rent av att upphovsrättsindustrin får möjlighet att
kräva in personliga IP-nummer och skicka hotbrev,
på ett för ett rättssamhälle helt artfrämmande sätt.

Och den svenske statsministern förmår inte stå
emot, utan har i denna fråga gjort sitt mest uppen-
bara löftesbrott. I valrörelsen 2006 sade Reinfeldt,
apropå den då nya lag som förbjuder nedladdning
av upphovsrättsskyddat material, att ”vi kan inte
jaga en hel ungdomsgeneration”. Den lagen är inte
bara kvar – genom IPRED piskas jakten på ned-
laddarna nu upp.

UPPHOVSRÄTT ÄR rent av en fråga om liv och
död. Sällan har väl det anarkistiska slagordet
”egendom är stöld” varit mer aktuellt än då utsäde
patenteras så att småbönder fråntas kontrollen över
sin mat eller då läkemedelsindustrin bekämpar
spridning av livsviktiga mediciner. Förhoppningsvis
kan fildelningsdebatten leda vidare till en diskus-
sion om immateriella rättigheter i sin helhet.

I stället för att jaga fildelare måste politikerna
börja fundera på alternativ till dagens upphovsrätt
och patentregler – alternativ som maximerar välfär-
den snarare en enstaka bolags profiter.

RB, RW

”Jag har att välja mellan att
kunna försörja mig och min
familj och att fortsätta med
mitt förtroendeuppdrag”
Folkpartiets gruppledare i Älvkarleby kommun Ann-Casthrin Lars-
son tvingas hoppa av sitt uppdrag, berättar Upsala Nya Tidning.
Orsaken? De nya a-kassereglerna för deltidsanställda, beslutade
av hennes regering.

M=Sd?
GÖR DET ENKLARE att utvisa utländska
medborgare som dömts till grova brott,
återkalla medborgarskap som givits på
”felaktiga grunder” och koppla med-
borgarskapet till språkkunskaper. Det är
några av förslagen från Moderaternas arbetsgrupp för att ta
tillbaka röster från Sverigedemokraterna, f’låt, för migrations-
och integrationspolitik. Gruppen motiverar sina hårdare tag
med att arbetslösheten är hög bland invandrare – men förklarar
inte hur förslagen ska leda till lägre arbetslöshet.

Egendom är stöld

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