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”LÅT ALDRIG en allvarlig kris gå till spillo” har blivit ett
känt citat av Barack Obamas stabschef i Vita huset
Rahm Emanuel. Det är förvisso ingen nyhet att eko-
nomiska kriser kan leda till radikala politiska förän-
dringar. Att de inte nödvändigtvis är av godo är inte
heller någon nyhet – se exempelvis Naomi Kleins bok
Chockdoktrinen för en rad skrämmande exempel.

Vilken typ av förändringar som blir resultatet av
den nuvarande krisen återstår att se. Vi ser nu hur
miljard efter miljard pumpas in i samma korrupta
finanssystem som orsakade krisen. Aktieägarna ska
till varje pris räddas, medan de som förfördes av
bankernas locktoner under högkonjunkturen och
belånat sig upp till skorstenen lämnas åt sitt öde. Vi
ser miljard efter miljard pumpas in i rostande fossil-
industrier, medan de allra mest utsatta på den glo-
bala arbetsmarknaden – migrantarbetare, tillfälligt
anställda, i hög grad unga och kvinnor – får klara
sig bäst de kan.
Vi ser hur internationella institutioner fortsätter att

tvinga fattiga länder till förnedrande lån, vars främsta
syften är att rädda utländska storföretags investeringar
och lån. Bortsett från skalan – det här är den djupaste
lågkonjunkturen sedan 1930-talet – är mycket sig likt.

MEN VI SKYMTAR OCKSÅ något annat. Stimulanspaketen
världen över handlar inte bara om att rädda bankerna,
utan även om produktiva nyinvesteringar i något som
inte kan vänta: den gröna omställningen. Två tredje-
delar av världens ekosystem är överutnyttjade, och
allra mest akut är att komma tillrätta med koldioxidut-
släppen. Detta kräver enorma nyinvesteringar i energi-
och transportsystem, och det är här citatet om att inte
låta krisen gå till spillo får verklig mening. Vi befinner
oss inte bara i en ekonomisk kris, utan mitt i en tre-
dubbel kris om man lägger till klimatförändringar och
resurskrisen.

Idén att attackera alla dessa kriser på en och samma
gång sprider sig. Det kräver massiva statliga investe-
ringar i förnyelsebar energi, kollektiva transportsystem
och energieffektiviseringar, men även en offentlig styr-
ning av ekonomin som vi inte har sett på länge.

FÖREBILDEN ÄR OFTA Franklin D Roosevelts New Deal-
politik, som ledde USA ur depressionen och lade grun-
den till välfärdsstaten. Begreppet Green New Deal –
grön ny giv – används nu flitigt i den internationella
debatten, men i Sverige har det varit tyst. I början av
veckan ordnades dock en mycket ambitiös konferens
på temat på Stockholms Universitet.

En helt central aspekt saknas tyvärr nästan alltid i
debatten. Folkhemmet, New Deal och socialstaten
(kärt barn har många namn) var inte främst resultat av
visionära politiker och intellektuella, utan barn av
1900-talets stora sociala strider. Först när alternativet
såg ut att heta socialism eller fascism kunde en kom-
promiss skapas kring en kapitalism med mer mänskligt
ansikte. Först med kniven mot strupen gick kapitalet
med på reformer.

Det är svårt att se att det i dag skulle finns en social
kraft stark nog att tvinga fram nya och tillräckligt
långtgående kompromisser. Det är i slutänden det
som avgör om den här krisen går till spillo. Planeten
har för många revolterande ekosystem men för få
revolterande människor. 

En kris till spillo

Rikard Warlenius

REDAN NÄR IF METALLS centrala avtal, som i
praktiken innebär att 20-procentiga lönesänkningar
blir möjliga, presenterades i förra veckan befarade
många att en kapplöpning mot botten kunde inle-
das. Den farhågan är särskilt relevant med tanke på
att löneökningarna inom industrin länge satt märke
för löneökningar i övriga branscher. Att de höjt sina
löner i samma takt som den konkurrensutsatta
exportindustrin är ju grunden för den solidariska
lönepolitiken. 

När nu Älmhults kommunalråd Elizabeth Petola
som ett direkt svar på Metalls avtal kräver frysta
löner för kommunens 1 500 anställda och förtroen-
devalda är det alltså väntat. Den nedåtgående
lönespiralen är här. Visserligen har hennes utspel
väckt ännu kraftigare kritik än Metalls uppgörelse,
till och med statsministern uttalar rädsla för att
sådant ju riskerar att hämma konsumtionen, men
det måste ändå ses som en logisk konsekvens av
den boll Metall satt i rullning.

NU ÄR DET VISSERLIGEN skillnad på offentligt
och privat anställda. Kommunal serviceverksamhet
till medborgarna kan aldrig tillåtas att gå omkull.
Petola hänvisar till kommunens kärva ekonomiska
läge och ser frysta löner som ett alternativ till upp-
sägningar för att kunna klara kommunens åtagan-
den enligt lag. Hon hävdar att en skattehöjning är
omöjlig att genomföra tillräckligt snabbt – men det
är inget hållbart svar. Om inte inkomsterna räcker
finns ju två alternativ både till lönesänkningar och
besparingar: Kommunala skattehöjningar eller eko-
nomiskt stöd från staten. Det senare vore det mest
rimliga.

Både Metalls uppgörelse och Älmhults utspel
måste ses i ljuset av hur regeringens katastrofala

arbetsmarknadspolitik målat in dem i ett hörn. 
A-kasseersättningen har gjorts så orimligt låg att
arbetslöshet är ett skräckscenario för många lön-
tagare. Lägg till detta att arbetslösa inte omfattas
av jobbskatteavdraget, att möjligheten att stämpla
på deltid förkortats samt att hundratusentals män-
niskor inte längre är medlemmar i a-kassan till
följd av regeringens chockhöjning av avgifterna.

ETT TUNGT ANSVAR faller på regeringen. I en 
tid av djup ekonomisk kris och kraftigt stigande
arbetslöshet är det ännu orimligare att hänvisa 
till låga ersättningsnivåer som piska för att förmå
arbetssökande att söka ännu mer aktivt. A-kasse-
nivåerna måste upp! Staten kan dessutom göra
enorma insatser för att motverka en stigande
arbetslöshet. Den har, inte minst efter utförsälj-
ningen av statliga bolag, utrymme att föra en aktiv
stimulanspolitik som dessutom kan påskynda den
nödvändiga klimatomställningen.

Och vad finns det för garantier för att detta fak-
tiskt räddar jobben? Varselvågen är långt ifrån över.

Visst kan överenskommelser om att dela på job-
ben i stället för att skära ned vara lösningar som
gillas även från vänster. Men då krävs en klassmed-
vetenhet i kombination med jobbgaranti.

I förra veckan gjorde Svenska Dagbladet en
sammanställning som visade att samma företags-
ledningar som hyllar Metalls reträttavtal inte själva
är redo att sänka sina löner. Exemplen på lönehöj-
ningar och bonusar i mångmiljonklassen är som
bekant många. Inte heller tjänstemännen är bered-
da att göra eftergifter. 

Varför inte vända på frågan: Bör arbetarna ens
vara med om att betala den kris som andra skapat?

RB

”Det är bortom den konservativa
föreställningen att män ska kontrol-
lera kvinnokroppen som lösningen
till världens konflikter finns.”
Nisha Besara resonerar i Dagens Arena om vad katolskt abortmotstånd har
gemensamt med det kristdemokratiska förslaget om en barnbonus i Sverige.

Tunn feminism
De rödgröna lanserade den 8 mars
ett första förslag till gemensam
jämställdhetspolitik. Men de enda
konkreta löftena än så länge var att
deras jämställdshetsminister ska
kalla sig feminist samt att införa
nattöppna förskolor i hela landet.
Bra för skiftarbetare – tunt i övrigt.

Arbetarna betalar

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Alfa Lavals vd Lars Renström tjänade 2007 6,5 miljoner kronor plus 3 miljoner kronor i bonus. Att han skulle behöva
sänka sin lön har det ännu inte varit tal om. 

Nisha Besara
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