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BJÖRKLÖVEN ÄR STORA som musöron
så i kväll sätter jag potatisen på min
kolonilott. I söndags kväll när jag

tittade på en fotbollsmatch på
Söder i Stockholm kändes det i
luften att folk plockat fram gril-
larna. Det luktade sommar.

Sammantaget säger detta
mig följande: Vi har en under-
bar tid framför oss. Åtminsto-
ne vad gäller vädret.

FANTASTISKT ÄR däremot inte ordet
för alla som just nu drabbas av den eko-

nomiska krisens varselvåg. Inte heller för de redan arbets-
lösa eller sjuka, och de som på grund av att regeringen pri-
oriterar resurser till dem som redan har mycket, tvingas
leva på krympande ersättningar från a-kassa och sjukför-
säkring. Fantastiskt är knappast heller ordet för alla pap-
perslösa i vårt land, som arbetar under osäkra förhållanden
och lever med ständig oro för att bli upptäckta och i för-
längningen deporterade mot sin vilja. 

I veckans tidning har vi besökt LO:s center för pappers-

lösa som av kritiker beskrivs som ett hjälpcenter som inte
uträttar särskilt mycket – vilket kontrasteras med det syndi-
kalistiska Registrets strategi av konkret facklig kamp.

NÄR NU VINTERN rasat ut väcks lusten hos de flesta att göra
fint, i hem, balkong eller trädgård. Vi översköljs av hem-
mafixartips, inte bara från reklam utan också från under-
hållande tv-program och tidningsreportage. Men bakom
de fiffiga råden döljs samtidigt det enkla mantrat: konsu-
mera mera. Bygg om din trädgård, kasta ut fungerande
kök för att alla ”har rätt till ett häftigt kök”. 

Konsumtionshysterin handlar inte bara om att hålla de
kapitalistiska hjulen igång och få oss som faktiskt har jobb
att ”vilja” jobba övertid för att få råd till det vi tror att vi
måste ha, på miljöns bekostnad – det fungerar också passi-
viserande. I stället för kollektiv kamp, med solidariteten
som ledord, isoleras vi från varandra.

På första maj, arbetarrörelsens dag, kan det vara värt att
tänka på, en extra gång. Minnas alla segrar som faktiskt
kommit av kollektiv kamp. Minnas att tillsammans kan vi
förändra.

REBECKA BOHLIN

chefredaktör

Vem ska 
betala krisen?

Gunilla Andersson, 
49 år, folkhögskolelärare 
och aktiv i Nätverket för
gemensam välfärd, Malmö.

– De som har orsakat den:
bankerna och politikerna. I
och för sig så inser jag att
de inte kan ta pengarna ur
egen ficka, men ekonomin
måste återregleras så att
till exempel valutahandeln styrs upp och pen-
sionerna inte blir beroende av svängningarna
på börsen. Och nu när regeringen hostar upp
hur mycket pengar som helst till finanssyste-
met, så ska bankerna också förstatligas.

– Det är orimligt att vanliga människor får
betala genom arbetslöshet som kommer att
kosta samhället massor. Satsa i stället de peng-
arna i investeringar inom den offentliga sek-
torn och klimatomställningar som ger både
arbete och hållbar utveckling.

”Vi vägrar betala er
kris!” är SAC Syndikalisternas
första-majparoll i år. Men vilka
är det som ska betala den eko-
nomiska krisens konsekvenser,
och hur?

AV HANS FALK

Roger Eriksson, 
47 år, anläggningsarbetare,
Valdermarsvik.

– Det ska ju helst de göra
som har skapat den: bank-
direktörerna och den övri-
ga ekonomiska eliten, de
som har roffat åt sig på fol-
kets bekostnad. Det är inte
meningen att vanligt folk ska komma i kläm,
men nu blir det så i alla fall på grund av det
ekonomiska system som vi lever i.

Anna Ostrowski, 
58 år, kulturarbetare, 
Göteborg.

– Det ska bankerna och
storföretagen göra, efter-
som det är de som har
orsakat den. Därifrån kan
man plocka aktieutdelning-
ar och bonusar. Sedan bör
man återinföra bolags-, förmögenhets- och
arvsskatter. På det sättet kan man lösa de
kortsiktiga ekonomiska problemen, men sedan
behövs ju lagstiftning för att inte sådana här
kriser kan inträffa igen.   
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Finanskapitalet,
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Så sent som hösten 2008 kunde det hävdas att vi levde 

i den bästa av världar. I alla fall vad gällde ekonomin. Ett 

halvår senare tvärnitar tillväxten samtidigt som arbetslöshet-

en exploderar och högerregeringar förstatligar banker. I 

detta nummer av SocialistiskDebatt ger några av världens 

och Sveriges vassaste vänsterekonomer sin syn på krisen, 

maktförhållandena bakom den och vad som skulle kunna 

göras åt dessa.

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.

Medverkande: Lisa Ahlqvist, Samir Amin, Ulla Anders-

son, Daniel Ankarloo, Stefan de Vylder, Gérard Dumenil, Ali 

Esbati, Jan Gustafsson, CH Hermansson, Jörg Huffschmid, 

Dominique Lévy, Hans Linde, Lena Malmberg, Anders Neer-

gaard, Prabhat Patnaik, Lars Pålsson Syll, Mikael Wiehe, 

Randall Wray, Patrik Vulkan och Dave Zachariah.

ANNONS:

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

Bolagsstämma för
Federativs Förlagshus AB

Bolagsstämma hålls den 8 juni kl 15.00.
Sveavägen 98, 3 tr, i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman
måste anmäla detta senast den 1 juni.

Sådan anmälan görs till Federativs Förlagshus AB,
Box 6507, 113 83 Stockholm.

Styrelsen för Federativs Förlagshus AB
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