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DET SÄGS ATT när ett fartyg råkar
ut för en olycka och riskerar att

sjunka dröjer det innan folk
hoppar i livbåtarna. För de
flesta är det nästan en
omöjlig tanke att ett stort
modernt fartyg skulle kunna
sjunka. Även om det uppen-
barligen har skett en olycka
är tron så stark på att någon
kommer att lösa situationen
att de hellre väntar och ser.
Besättningen borde lyckas

ställa allt till rätta eller så kommer det väl hjälp utifrån?
Först när det står klart att fartyget faktiskt håller på att
sjunka rusar folk till livbåtarna i panik.

Denna reaktion är ett av många exempel på förnekelse –
ett fullt mänskligt beteende som slår till när något blir för
läskigt.

I KLIMATFRÅGAN är förnekelsen närvarande hela tiden.
Denna vecka har jag varit på en konferens om hur de tre

kriserna ekonomi, ekologi och energi skulle kunna lösas
med ett nytt grönt kontrakt, a green new deal. Forskare
har greppat micken och hur tydligt som helst visat att den
rika delen av världen – genom att överutnyttja resurserna
– är på väg att köra hela planeten in i flera olika väggar.
Ingen säger emot. Sedan kliver nästa talare upp på scenen
och förklarar att skeppet nog ska kunna fortsätta tuffa
fram ungefär som nu – vi behöver bara hitta lite nytt
bränsle.

DET ÄR SVÅRT att helt undvika förnekelsemekanismerna när
hotet från klimat-, energi och ekonomikrisen är så otäckt.
Men för en liten grupp, alla äldre män, blir detta hot så
fasansfullt att det fullständigt slår slint. De förnekar rub-
bet. Klimatförändringarna ses rent av som något bra – det
blir ju varmare!

På det sjunkande fartyget är det dessa herrar (se veckans
reportage på sidorna 8–11) som går runt och ropar till alla
de ser: ”Ta det lugnt!” Trots att folk på de nedre däcken
redan har vatten upp till halsen.

DAVID JONSTAD
reporter

Pressas din 
lön nedåt nu?

Roger Eriksson, 
46 år, anläggningsarbetare,
Valdermarsvik.

– Det hoppas jag verkligen
inte. En facklig företrädare
ska inte gå med på sänkta
löner utan försvara sina
medlemmar in i döden. Det
är inte Metalls uppgift att
tycka synd om företagarna, det gör de så bra
själva. 

– Vi byggnadsarbetare har inte fått några
liknade signaler, och skulle vi få det skulle vi
gå hem. Då strejkar vi.

Nu vill Älmhults kommu-
nalråd frysa lönerna i kommu-
nen. Detta efter IF Metalls
avtal i förra veckan om att
kunna sänka lön och arbetstid
till 80 procent för att rädda
jobben. 

AV HANS FALK

Amalia Alvarez, 
47 år, vårdbiträde, Malmö.

– Nej, den eländiga lön jag
får som vårdbiträde – 100
kronor i timmen före skatt
– är inte pressad ännu. Frå-
gan är i stället hur mycket
den ska höjas och om
arbetsköparna gör det när
det är dags. Vi borde ta till stridsåtgärder med
detsamma. Det har vi stor möjlighet till. Men
frågan om lägre lön kan ställas till dem där-
uppe, fabriksägarna politikerna och andra, 
de som sparkar och rånar folket.

Ingemar Sjöö, 
59 år, tågmästare, Göteborg.

– Nej, inte min lön. Jag 
jobbar inom en bransch
som bara går bättre och
bättre, nämligen järn-
vägen. Lågkonjunkturen
gör ju att folk ställer bilen
hemma och bara åker mer
och mer tåg, så SJ kan inte gärna komma och
snacka om att sänka våra löner.

– Sedan är det häpnadsväckande att Metall
brutit det fackliga löftet om att aldrig sänka
lönerna och dessutom på egen hand – det 
kan man knappast kalla facklig samordning.
Men det är väl ett uttryck för desperation, 
25 procent av deras medlemmar riskerar ju 
att bli arbetslösa.
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I det senaste nummer av SocialistiskDebatt tar vi inte mindre 

än tre grepp om det oändliga ämnet som stavas kultur – och 

vi gör det genom att haka på det viktiga ordet kritik. Kritik av 

kulturen är, när den görs bra, också en kritik av de rådande 

samhällsförhållandena. Detta ger vi exempel på. Vidare pre-

senterar vi en i sammanhanget central person: kulturteoretik-

ern och litteraturkritikern Terry Eagleton. Slutligen kan vi inte 

undvika att behandla ämnet som kommer stå i debattens 

centrum 2009: den svenska kulturpolitiken.

Prenumerera: Skicka in talongen här nedan så skickar vi 

det senaste numret och ett inbetalningskort på 200 kronor. 

Du kan också sätta in 200 kr på PG 417 25 27-6, glöm inte 

att ange namn, adress och telefonnummer.

Texter av Lisa Ahlqvist, Stefan Arvidsson, Terry Eagleton, 

Lina Ekdahl, Ann Mari Engel, Lars Göran Karlsson, Lotta La-

gercrantz, Åsa Linderborg, Gunilla Palmstierna Weiss, Anita 

Persson, Mia Sand, Nisse Sandqvist, Christer Themptander, 

René Vázquez Díaz och Jesper Weithz
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Aktiebolag, Kb, Hb
köpes på dagen!
Allt av intresse, även vilande bolag.

Tel: 08 - 55 11 47 85
E-mail: info@bolagskonsulten.com

www.bolagskonsulten.com

Lördag 14 mars kl 13 på Joe Hill-gården
Nedre Bergsgatan 28 i Gävle   www.joehill.se
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