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Rebecka Bohlin

LO och kapitalet
runt LO-ledaren Wanja LundbyWedin. Vissa hävdar att hon fått en revansch de senaste dagarna, i och med de externa revisorernas rapport
gällande Christer Elmehagens guldkantade pensionsavtal. Rapporten har ännu inte presenterats för allmänheten, men Lundby-Wedin talar i konkreta siffror:
Elmehagen bör betala tillbaka cirka 20 miljoner kronor. Ställ detta mot de 62 pensionsmiljoner som utbetalats, förutom lön och bonus.
Kvar blir ändå dryga 40 miljoner till samma kille.
Verkar det så mycket rimligare?

NU BLÅSER DET HÅRT

IG åt regeringen
Förslaget om förändrade studiemedel presenterades i måndags. Moroten var höjda bidrag
med 400 kronor i månaden,
piskan var försämrat bostadsbidrag och att rätten
till studiemedel sänks från 6 till 4 år. Men efter
hård kritik tvekar högskoleminister Leijonborg.
Gott så. Studiemedlen måste höjas, men inte till
priset av att stora grupper hindras studera.

“Det bästa för barnen
är att växa upp med
mamma och pappa.”
Sa Göran Hägglund till TV4 och nu kräver såväl regnbågsfamiljer som makalösa föräldrar en ursäkt. Det
bästa för barnen är att växa upp med kärleksfulla
vuxna, säger vi. Resten kvittar.

Fick inte
komma ensam.

FOTO: ALEXANDRE MENEGHINI/SCANPIX

2 Ledare

Den här skandalen handlar inte så mycket om Elmehagens lön och huruvida LO-ledaren haft full insyn i
detaljerna eller inte. Den handlar framför allt om att
vi har en numerärt stark fackföreningsrörelse som
sedan ett antal år tillbaka sitter på många stolar samtidigt och som i den utvecklingen rört sig allt längre
bort ifrån sin uttalade uppgift att vara löntagarnas
och i förlängningen arbetarklassens försvarare.

förklarade Lundby-Wedin
att det inte var meningsfullt att bedriva klasskamp i
styrelserummet för AMF pension. Intentionen för LO
var att nå konsensus med den andra ägaren, Svenskt
Näringsliv. Resultatet känner vi. Tanken är att det inte
”går” att få den bäst lämpade pensionsförvaltaren till
arbetarnas pensionsmiljarder utan att betala en lön i
paritet med vad han (eller hon) kunde ha fått av ett
annat bolag. Men är vissa människor verkligen så
mycket bättre på att jobba att de är värda fantasisummor? Eller vore det möjligt att hitta chefer som gör ett
tillräckligt bra jobb för löner som ligger så ”lågt” som
exempelvis i nivå med statsministerns?

I DREVETS INLEDNINGSSKEDE

Vi vet ju hur ”bra” AMF pension gått med den
”bäste” med sina många miljoner i ersättning, vid
rodret. Hade förlusten varit lika stor, större eller
mindre om LO krävt ett lönetak?

Mexikanska migranter – några av alla de som knappast kommer att gynnas av G20:s beslut i London.

Byt kurs i London

Att det vore ideologiskt känsligt, för oss över till frågan varför LO ska äga pensionsfonder tillsammans med
sin motpart Svenskt Näringsliv och där bygga sin styrelsekonsensuskultur? Rimligare vore i så fall att LO
stod som ensam ägare med möjlighet att driva pensionsförvaltning inte bara utifrån kortsiktiga vinstmaximerande principer utan i stället utifrån vad som långsiktigt kan anses gynna deras medlemmar. Det skulle
dessutom kunna locka en högkvaliﬁcerad chef som tar
sig an uppdraget lika mycket av ideologiska skäl som av
ekonomiska. Så ser det nu inte ut. Av det kan vi dra slutsatsen att LO inte är vad det utger sig för att vara.
Lundby Wedin sitter inte bara på alltför många
olika stolar. Redan i början av 2000-talet gjorde hon en
rad häpnadsväckande uttalanden: LO demonstrerar
inte. Följt av: LO strejkar inte. Där ﬁnns grundproblemet. Klasskampen är beroende av just – kamp. Att
samförståndsandan framför allt gynnar kapitalet vet vi,
eftersom klassklyftorna ju växer.

MÄNSKLIGHETEN SITTER i en buss i en brant
nedförsbacke. Den rullar allt snabbare till följd av
lägre tillväxtsiffror, vikande handel, nya uppsägningar, ökad fattigdom. Finanskrisen utlöstes i
USA och den yttersta orsaken, det medger nu även
mainstream-ekonomer, var tilltron till en självreglerande marknadsekonomi. Det kan tyckas som att
en kris med ursprung i världsekonomins centrum
inte främst borde drabba dess periferi, där de allra
mest utsatta lever. Men dessvärre far nu krisen
fram med dubbel styrka över det globala Syd.
Varje gång de globala tillväxtprognoserna skrivs
ned med en procentenhet knuffas 20 miljoner
människor i Syd över fattigdomsgränsen, enligt
Världsbanken. Den räknar med 50 miljoner nya
fattiga i år.

I MÅNDAGS avslöjade

I RAPPORTEN I krisens skugga utgiven av Forum Syd

Politikerbloggen att pensionsavtalen för de fyra högst betalda LO-företrädarna är värda
nästan 29 miljoner kronor. Till detta kommer tolvmiljonerspensionen till Erland Olausson.
Att LO-pamparna driver upp sina egna löner är
ännu allvarligare än att de medverkar till höga
direktörslöner på en kapitalistisk marknad. För det
innebär att de inte tror att någon i deras egen
rörelse är beredd att göra jobbet för en arbetarlön,
av ideologisk övertygelse.
Säger inte det rätt mycket om LO av i dag?

förklarar Kenneth Hermele varför krisen slår hårdast mot dem som beﬁnner sig allra längst från Wall
Street och London City. Det handlar om globaliseringen. De tre största penningﬂödena till Syd är
utländska investeringar, banklån och de pengar som
migranter skickar hem. Alla dessa kanaler spås minska med 20–40 procent i år när företag och banker
stramar åt och migrantarbetare förlorar sina jobb.
Till råga på allt minskar de fattigaste ländernas
export snabbare än andra länders. Sammantaget har
risken ökat dramatiskt för en ny skuldfälla. Och
inom de fattigaste länderna är det de mest utsatta
som drabbas värst; Hermele nämner det brutala faktum att när tillväxten minskar i fattiga länder ökar
ﬂickors barnadödlighet fem gånger mer än pojkars.
Vi sitter alla i den där bussen och vi vet att längre
ner, bortom ﬁnanskrisens alla gropar och gupp,
ﬁnns ett stup: farlig och okontrollerbar klimatförän-

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 14 2009

dring. Längst fram sitter 18 män och 2 kvinnor,
regeringschefer för världens 20 största ekonomier.
Denna vecka möts de i London. De borde förstås
vidta lämpliga åtgärder. Återreglera den ﬁnanssektor som löpt amok och bygga nya institutioner för
världsekonomin. Sjösätta väldiga stimulanspaket
som både skapar jobb och ekologisk hållbarhet –
både i centrum och periferi. Blåsa upp biståndet.
Stänga de skatteparadis som undanhåller den globala överklassens byten från beskattning. Länka London till klimattoppmötet i Köpenhamn i december:
Ett avtal för kraftfulla utsläppsminskningar och
gigantiska klimatinvesteringar är helt nödvändigt.
Nu om någonsin krävs radikala förslag. Global
skatt på valutaväxling! Ett globalt utsläppstak!
Utrota fattigdomen! En världsvaluta så att alla slutar sponsra USA! Ett världsparlament för demokratisk styrning av globala angelägenheter!
G20-MÖTET SER visserligen ut att gå åt rätt håll.

Regelverk ska ses över, Internationella valutafonden ge något större inﬂytande åt länder utanför
OECD, stimulanspaket annonseras (men inte större än att budgetbalansen snart ska vara återställd).
Skatteparadisen känner viss oro och en del har börjat lätta på sin banksekretess. Det är det mest positiva resultatet av G20-processen, enligt Kenneth
Hermele, tillsammans med det faktum att G8 har
sett sig tvunget att utvidga gruppen till 20 länder
för att återställa sin beslutsmässighet och därmed
även ökat sin demokratiska legitimitet.
Men det räcker inte. Mänskligheten sitter i en
buss på väg mot ett stup. Vi är inte tacksamma för
att G20 lättar på gasen. Vi är förbannade på att de
inte tvärbromsar och kör åt ett annat håll.
RW

