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VI MÄNNISKOR måste bromsa ibland,
för det fungerar inte när hjulen

bara snurrar snabbare och snab-
bare. Därför är det kanske bra

med en lågkonjunktur då och
då. Men krisen som vi står
inför nu, den är för djup.

Alldeles för djup.
Den som säger detta till

mig är kommunstyrelsens
ordförande i Trollhättan,

Gert-Inge Andersson. Han
rättar till sina glasögon och suckar.

Någon vecka senare sitter jag och lyssnar på en direkt-
sändning från ett sammanträde i Vänersborgs tingsrätt, dit
Saabs drygt 1 300 fordringsägare har kallats. En efter en
tar företrädare för underleverantörer och återförsäljare
ordet och kräver att få sitta med i en kommitté som ska
tillvarata deras intressen.

KRISERNA SOM SKUGGAR inte bara Trollhättan utan faktiskt
hela världen är nu inte en, utan minst tre. Ekonomin har
spårat ur, jordens ekosystem slås omkull och efterfrågan på

energi hänger inte ihop med tillgångarna. Tre problem
som skulle kunna få tre olika lösningar.

Med ekoglasögonen på näsan kunde jag nog gärna låta
en eller två industrier gå i putten, med minskade utsläpp
och mindre belastning av ekosystemen som följd. De juri-
diska företrädarna i tingsrättssalen har sina uppdragsgi-
vares glasögon på sig och ser mest till att de ekonomiska
hjulen ska fortsätta snurra.

Men i busskön, på bibblan, i trädgårdsrabatten och tv-
soffan finns de som får Gert-Inge Andersson att tycka att
den ekonomiska krisen är alldeles för djup. De som frågar
sig om de kommer att ha en lön att betala hyran eller hus-
lånet med. Som undrar hur livet kan se ut nästa år. 

I veckans Arbetaren kan du läsa om kriserna som världen
nu står inför, om hur de diskuteras på universiteten, men
också om hur de ter sig på det lokala planet, på torggril-
len, på gymnasieskolan och vid köksbordet. Dessutom kan
du läsa om hur kriserna kan lösas utan att förvärra varan-
dra. Med flera glasögon på näsan samtidigt, liksom.

Med detta dubbelnummer tar Arbetaren uppehåll och
kommer åter den 24 april. Alla läsare önskas en skön helg!

SARA JESWANI

Reporter och layoutare

Har du slutat
att ladda ned?

Anna Ostrowski, 58 år,
kulturarbetare, Göteborg.

– Jag har aldrig börjat.
Lagen har nog ingen effekt
på dem som redan gör det
men kanske på oss som
inte börjat. Eller så kanske
vi börjar nu, av ren ny-
fikenhet.

– Jag är väldigt förtjust i tanken på att dela
information. Dela är ju lösningen på det
mesta. Det är ganska skönt när saker är fria
men samtidigt måste konstnärer och artister
ha rätten att leva på sin verksamhet. Man
måste hitta bra sätt att göra det på. Jag blir i
alla fall inte ledsen när de stora bolagen blir
snuvade på lite pengar. 

Den första april trädde
den nya lagen Ipred i kraft.
Numera kan film- och skiv-
bolagen själva jaga fildelare.

AV DANIEL ÅHLIN

Rasmus Fleischer, 30 år,
doktorand i samtidshistoria,
Skärholmen.

– Nej, det fortsätter jag
givetvis med precis som
tidigare. Jag tror inte att
Ipred behöver ha så stor
betydelse för enskilda indi-
vider och det är ju det som
är problemet med lagen. Den funkar inte, så
därför dröjer det inte länge förrän de kräver
nya lagar med ännu större möjligheter.

– Jag har till exempel mitt trådlösa nätverk
öppet så att mina grannar kan fildela på det.
Det är nog en tidsfråga innan det kommer
krav på ett förbud mot delade uppkopplingar
och då är det inte bara en fråga om individens
ansvar utan om hur vi tillåts kommunicera
med varandra. 

Dennis Lyxzén, 38 år,
musiker och konspiratör,
Nordmaling.

– Jag laddar inte ned något
då jag bor på landet och
har en internetuppkopp-
ling som gör att jag möjli-
gen kan kolla mejlen. Vi får
väl se vad som händer med
lagen framöver, jag har svårt att tro att folk
fattar konsekvenserna den kan få.

– Det hela är en fråga med egoistiska
intressen på båda sidor. Många som sprider
material på nätet bryr sig inte nämnvärt myck-
et om kulturarbetarna men det gör inte de
stora bolagen heller. Att bolagens lobbyister
drivit igenom det här är ju inte för att de
värnar om musik och film utan för att de vill
tjäna pengar. 
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Kallelse till Sveriges
Arbetares Arbetslöshetskassas

föreningsstämma 2009
Härmed kallas ombuden till SAAKs föreningsstämma 2009.

Tid: Fredagen den 22 maj kl 13.00
Plats: Sveavägen 98, 3 tr, i Stockholm

Ombuden skall senast under vecka 18 ha fått en personlig
kallelse och möteshandlingarna. Om du som ombud inte har
fått stämmohandlingarna, kontakta snarast SAAK.

Väl mött! SAAK:s styrelse
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