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DET GÅR VERKLIGEN fort utför nu. På ett år har arbetslös-
heten ökat med 94 000 och uppgår nu till 8 procent.
Under februari varslades 15 800 anställda – den högsta
noteringen en februarimånad sedan mätningar star-
tade på 1970-talet. Det senaste fem månadernas var-
selstatistik är de värsta i Arbetsförmedlingens historia. 

De första att åka ut från arbetsplatserna är de tids-
begränsat anställda, ofta ungdomar, som inte ens
omfattas av de turordningsregler som arbetsgivarorga-
nisationerna är så besatta av. Bland ungdomar är
arbetslösheten nu nästan 25 procent.

Det är ännu betydligt fler män än kvinnor som har
förlorat jobbet. Inte så förvånande eftersom syssel-
sättningen minskar snabbast i branscher som indus-
tri och bygg. Men med stigande arbetslöshet min-
skar skatteintäkterna för kommuner och landsting –
samtidigt som den försämrade a-kassan ökar de
kommunala kostnaderna för socialbidrag – och som
ett brev på posten kommer uppsägningar i den
kvinnodominerade offentliga sektorn. 

I FEBRUARI FLAGGADE Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, för att 15 000 anställda – kanske mer – kom-
mer att behöva sägas upp nästa år om inte staten tillför
extra medel. 

Enligt en undersökning av Ekot förra veckan tror nu
var tredje kommun att de behöver säga upp anställda
redan i år.

SKL kräver ett extra statligt tillskott på åtta miljar-
der kronor till kommunerna nästa år. Vårbudgeten
läggs fram i april men hittills har finansminister Anders
Borg inte lovat några extrapengar. Med tanke på hur
hårt regeringen håller i slantarna är det tveksamt om
det blir något mer till välfärden. Annars borde ju Borg,
som – se förra veckans Arbetaren Zenit – räknat ut att ett
jobb kostar staten två till fyra miljoner kronor tycka att
15 000 räddade jobb i offentlig sektor för åtta miljarder
är rena fyndet (bara dryga halvmiljonen styck).

Höstens debatt om statens budgetregler – med
utgiftstak och överskottsmål – tystnade efter att vän-
sterpartiet släpptes in i den rödgröna värmen. Men
debatten om de kommunala budgetreglerna har precis
börjat. År 2000 infördes ett så kallat balanskrav som i
princip innebär att kommunernas utgifter inte får
överstiga intäkterna. Det leder nu till det smått bisarra
läget att en kommun som Arboga – med gott om klirr
i kassan – inte får använda sitt överskott till att täcka
kommande förluster. I stället tvingas kommunen säga
upp folk (eller höja skatten. Men skattehöjningar mitt
i en lågkonjunktur är både impopulärt och raka mot-
satsen till att stimulera ekonomin). 

VI FÅR SE OM kommunerna får något tillskott i vårbudge-
ten. Men utöver det behövs bättre budgetregler, för-
bättrad a-kassa och stora investeringar i kollektivtrafik
och energieffektiviseringar för att någorlunda hålla
arbetslösheten i schack. Och vi kan vara säkra på att
sådana åtgärder inte kommer att finnas i vårbudgeten.

Anders Borg förefaller helt förblindad. Hans åtgär-
der är säkert helt i linje med nationalekonomisk
doktrin men illa anpassade för dagens verklighet. 
Regeringens ”arbetslinje” har inte förhindrat den
högsta arbetslösheten på en generation och medan
hela (den rika) världen nu stimulerar sina ekonomier
utlöser Borg hellre en iskall depression än överstiger
utgiftstaket.
Medan höginkomsttagarna har fått kraftigt sänkta

skatter är det låginkomsttagarna som får betala med
sänkta a-kasseersättningar och pensioner.

Borgs blindhet
Rikard Warlenius

ÄR DET FÖR SENT? Har den globala uppvärm-
ningen nått så långt att det skräckscenario av
kedjereraktioner som forskarna kallar återkopp-
lingsmekanismer faktiskt redan är omöjliga att
förhindra? 

Den kände brittiske journalisten och klimat-
författaren George Monbiot skriver i The Guardian
den 16 mars att när han sammanställer de, ofta
lågmälda, analyser forskarna presenterar blir slut-
satsen ett alarmerande: Det är över. Den tid då en
uppvärmning på mer än 2 grader skulle ha varit
möjlig att förhindra har gått oss förbi. Mänsklig-
heten tog inte chansen, vi ägnade oss åt förnekelse
och förhalande i stället för att fatta de gemensamma
besluten för att minska utsläppen av växthusgaser.
Tar vi krafttag nu kan vi, i bästa fall, med mycket
tur, hejda uppvärmningen vid 4 grader, hävdar han.
Slutsatsen bygger inte på några lösa egna funde-
ringar, utan på vad han kallar de ”outtalade slutsat-
serna” i de rapporter som nyligen presenterades på
en internationell klimatkonferens i Köpenhamn.

Monbiot är inte ensam om sin svarta samman-
ställning.

Forskare vid brittiska Tyndall Centre for Clima-
te Change Research har nyligen dragit slutsatsen
att även globala utsläppsminskningar på 3 procent
per år, med start 2020, kan leda till en 4-gradig
uppvärmning vid detta århundrades slut. Just nu är
utsläppskurvan motsatt, utsläppen ökar i ungefär
sådan takt. 

FN:S KLIMATPANEL, IPCC, känd för att göra
mycket försiktiga bedömningar, hävdar att om
uppvärmningen når 3 grader nås den punkt där
världens växtlighet i stället för att suga upp koldi-
oxid bidrar till ett nettoutsläpp av koldioxid. En
återkopplingsmekanism som innebär att uppvärm-

ning triggar fortsatt uppvärmning. Vid fyra grader
är det inte längre möjligt att förhindra kollapsande
ekosystem och smältande glaciärer.

4 graders uppvrämning kan automatiskt leda
vidare till 6... 

Detta är inga nyheter. Det är just det som gör
det så obehagligt. Vi lever i en pågående katastrof
som vi möjligen, i bästa fall, kan hejda om vi agerar
resolut. Nu.

I fredags kunde vi konstatera att EU:s 27 ledare
visserligen diskuterade åtaganden för klimatfonder
för de minst utvecklade länderna, men att beslutet
sköts upp till tidigast juni. Världens ledare axlar
inte ansvar i klimatfrågan, de käbblar om vilka län-
der som ska göra störst åtaganden, varför och när.

Under tiden tickar klockan mot det stora FN-
klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Om
inte världens ledare pressas av en massiv folklig
mobilisering tills dess är risken stor att resultatet
blir fortsatt käbbel i stället för nödvändiga beslut
för planetens överlevnad.

Klimatförändringarna leder redan i dag till
väderkatastrofer som skördar mänskliga liv. Om
uppvärmningen fortsätter kommer de också att
leda till akut matbrist och enorma migrationsflö-
den som följd. Vad händer då? Nya murar eller
solidarisk samling?

Vi måste var och en välja om vi stillatigande vill
se uppvärmningens fasor bli verklighet eller om vi
vill kliva upp på klimatkampens barrikad och kräva
en annan värld. Asfaltsindianerna, som pyste stads-
jeepar på nätterna i flera svenska städer, har för
tillfället grävt ner sin stridsyxa. Men det finns ju
andra organisationer att vända sig till för att delta
i mobiliseringen för klimat och rättvisa. 

Kanske har vi fortfarande chansen.
RB

”Nog är det cyniskt att fattiga
letter ska lida för att Borg
räddar aktieägarna i Swedbank
från miljardförluster.”
Även Expressens ledarsida tog den 20 mars (två månader efter
Arbetarens) ställning för Lettlands rätt att devalvera och överlåta åt
Sverige att hantera svenska bankers kreditförluster.

Nog av konsensus?
LO-basen Wanja Lundby-Wedin hävdar nu
att hon känner sig ”lurad” efter att ha del-
tagit i beslutet som gav Christer Elmehagen
62 miljoner i pension. Wedin framhärdar i
att det vore fel att reservera sig utan vill
vill hellre uppnå konsensus med Svenskt
Näringsliv i AMF-styrelsen. Frågan är
när LO:s medlemmar har fått nog av
pamparnas konsensus med kapitalet. 

I går eller aldrig?

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Glaciärerna har minskat markant i storlek de senaste åren. Forskare drar nu allt dystrare slutsatser om uppvärmningen.

”Lurad”.
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