
Arbetaren 12/20092 Ledare

”SVENSKA MILJONÄRER beredda sänka sina löner.” Så
lyder rubriken på ett pressmeddelande  från miljonärs-
magasinet Connoisseur, en tidskrift som distribueras
gratis till de 40 000 personer i landet som har en dekla-
rerad inkomst på över 1,2 miljoner eller en viss för-
mögenhet.

Connoisseur visar (nej, jag får inte deras tidning,
men dock deras pressmeddelanden) genom en under-
sökning bland sina läsare inte bara att de kan tänka sig
lägre löner utan också att miljonärerna anser det ”oac-
ceptabelt” med bonusar till ledningar i företag som
inte går med vinst. 

Visst låter det fint. Om det vore sant. 

OM MILJONÄRERNA SJÄLVA tycker, precis som de flesta
vanliga arbetande människor tycker om dem, både att
de tjänar mer pengar än de behöver (61 procent kan
tänka sig lägre lön) och att dagens bonussystem gått
över styr (81 procent vill avskaffa bonusar om företaget
går med förlust), borde det ju vara enkelt: Det är bara
att ta från de rika och ge till de fattiga. Så varför sker
det inte?

Det enkla svaret är att det är en sak att svara på en
allmän enkätfråga och en annan att skriva under ett
eget löneavtal. Dessa miljonärer kommer självfallet
inte att agera samfällt för att införa lönetak och bonus-
stopp. Och inte heller kommer de att riva upp sina
egna kontrakt. Makten avskaffar inte sig själv. 

Klasskampen är inte avhängig opinionsundersök-
ningar. Den är avhängig styrkeförhållanden, som i
sin tur är beroende av organisering och kamp. Det
innebär att så länge det inte finns kämpande fack-
föreningar som både har styrkan och viljan att kräva
förändring kommer ytterst lite, även av sådant som
”alla” säger sig stå bakom, att hända. 
Visst kan enskilda mediedrev kring enskilda perso-

ners omoraliska bonusar och/eller löner påverkas i
tider av kris. I veckan har vi sett flera sådana exempel:
Familjen Wallenberg ”tvingades” efter massiv upp-
märksamhet dra tillbaka en beslutad löneökning på 2
miljoner kronor till SEB:s vd Annika Falkengren.
Skandia Livs ledning beslutade i måndags, efter upp-
märksamheten i media, att avstå från bonus för 2008.
Även pensionsbolaget Alectas ledning väljer att avstå
sin bonus för 2008. 

Men detta är blott krusningar på vattenytan.
Samma företag vars ledningsgrupper skriver press-
meddelanden om hur de frivilligt avstår bonus, fortsät-
ter betala ut rörliga ersättningar för miljontals kronor
till andra medarbetare i organisationen (Skandia Liv:
drygt 7 miljoner och Alecta 10 miljoner, visar en
sammanställning Svenska Dagbladet gjort).

Ställ detta mot att Sverige, trots det dramatiska
medlemstappet de senaste åren, fortfarande har en
av världens starkaste fackföreningsrörelser, nume-
rärt sett. Men den styrkan är inte mycket värd om
den inte kombineras med en kampvilja.
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har i veck-

an gett ett tydligt exempel på att hon inte företräder
arbetarklassens intressen, när hon försvarar att hon del-
tagit i beslut om ledningsbonusar i AMF – samtidigt
som pensionsutbetalningarna till hennes medlemmar
krymper. Trots detta, trots ökande klassklyftor och trots
att arbetarna betalar den stora notan för den ekonomis-
ka krisen, fortsätter borgerliga tidningar att på sina
ledarsidor beskriva de svenska facken som orimligt star-
ka och kräva att de backar i fråga om till exempel lagen
om anställningsskydd och rätten till stridsåtgärder. 

De ljuger sig blå.

Utspel utan poäng

Rebecka Bohlin

DET HAR GÅTT en tid sedan kriget i Gaza, butiks-
bränderna i Södertälje och Stoppa matchen-kraval-
lerna i Malmö. Trots att dessa händelser har ytterst
lite med varandra att göra förs de samman i den
senaste ronden av evighetsdebatten om, typ, vän-
stern, våldet och antisemitismen. Den fortsätter
och fortsätter trots att botten borde vara nådd för
länge sedan.

Numera går det att påstå nästan vad som helst
om vänstern och få det publicerat i stora svenska
medier. Påståenden om judehets, butiksbränder
och terrorism slås upp stort, och inte bara i kvälls-
pressen. Den ansedda tidskriften Fokus hade exem-
pelvis rubriken ”Våldet från vänster.  Bränderna i
Södertälje har lyft vänstervåldet till en ny nivå” i nr
10/2009. Medan polisen fortfarande inte vet vem
som tände eld på butikerna i Södertälje har Fokus
svaret.

Den kanske första att direkt beskylla vänstern för
attentaten var den tidigare okända folkpartisten
Anders Bergman vars karriär som ”expert” på vän-
sterextremism nu kickstartade. I normala fall hade
hans karriär blivit kort, för den som i nyktert till-
stånd hör på vad han säger och läser vad han skriver
ser att det handlar om grundlösa spekulationer och
rena fantasier (priset tar en debattartikel i Expressen
den 6 mars). Det är nu inget konstigt i att knäpp-
skallar vill bre ut sig i offentligheten, det konstiga är
när medierna framställer dem som experter. Men
uppenbarligen gäller inte längre vanliga publicistis-
ka regler för attacker mot vänstern.

BESKYLLNINGARNA OM att vänstern är antisemi-
tisk är givetvis något som måste tas på största allvar
– givet att det finns substans i anklagelsen. Men
bakom den nya anklagelsevågen döljer sig såvitt vi
kan se framför allt en nyhet: En av de största vän-
sterbloggarna, Jan-Inge Flüchts blogg Jinge, har att

döma av en debattartikel av Svenska kommittén mot
antisemitism (Sydsvenska dagbladet 12 februari) klart
antisemitiska drag. I en bilaga till Journalisten listade
Lars Ohly Jinge som en av sina fem favoritbloggar.

Detta är givetvis en nyhet och ska behandlas som
en sådan. Men att, som kommittén försöker i sitt
debattinlägg, göra en enstaka händelse till en trend
av ”växande acceptans” för antisemitism inom vän-
stern är usel retorik, som inte blir bättre av att kne-
pet upprepas av en rad vänsterprofiler i ytterligare
en debattartikel (Sydsvenska Dagbladet 9 mars). 

I normalfallet genomskådas så dålig retorik. För
ingen kan på fullaste allvar tro att Ohly skulle ha
tipsat om Jinges blogg om han visste att den ansågs
antisemitistisk. Det var klantigt av Ohly – men det
gör honom inte till rasist. 

Ändå framstår den anklagelsen som ett under av
saklighet i jämförelse med när Dilsa Demirbag-
Sten i Expressen och SVT:s Debatt beljuger en
Palestinaaktivist rakt i ansiktet. Demirbag-Sten har
förlorat all trovärdighet, och att hon fortfarande får
utrymme i stora medier är ett under.

FÖREKOMSTEN AV antisemitism i samhället är
främst en empirisk fråga. I den omfattande Intole-
ransrapporten från 2004 som gjordes av Forum för
levande historia och Brottsförebyggande rådet fram-
kom inte bara att intoleransen i Sverige oftare riktar
sig mot muslimer än mot judar, utan även att intole-
ransen mot judar är större ju längre högerut på den
politiska skalan man befinner sig. Fakta i målet är
alltså att antisemitismen är minst inom vänstern. 

Slutligen. I dessa tider av vänsterattacker är det
särskilt irriterande att attackvänstern åter har börjat
kapa vänsterns mobiliseringar, som nu under Stop-
pa Matchen-demon. De är långt ifrån terrorister,
men ändå ett problem som behöver diskuteras.

RW

”Inspärrade människor
och incest har funnits
i alla tider. Vad gör det
här fallet så speciellt?”
Josef Fritzls försvarsadvokats plädering är förvisso
makaber, men nog har han en poäng, om man bortser
från källarbunkern.

Ännu ingen
återställare
Förra veckan varslades ytterligare
4 237 personer. Arbetslösheten för-
väntas fortsätta stiga. Ändå vägrar
statsministern, som i måndags träf-
fade arbetsmarknadens parter, att
tillmötesgå kravet på höjd a-kassa.
En politik som förvärrar krisen.

Vänsterattackerna

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Stoppa matchen-demonstrationen i Malmö. Evighetsdebatten om vänstern, våldet och antisemitismen fortsätter.
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