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Grattis, Lettland
besegrade Lettlands herrlandslag för första
gången någonsin Sveriges i ishockey. VM-matchen spelades i Postﬁnance Arena i schweiziska Bern och slutresultatet blev med 3–2 efter en svag svensk försvarsinsats.
I en annan del av verkligheten – på en plats som
också mycket väl skulle kunna kallas för en postﬁnansiell arena – pågår en annan kamp mellan våra länder.
Sverige har fört spelet i de två första perioderna – men
allt kan hända: Ska Lettland avstå från att devalvera sin
valuta och därmed, förmodligen, rädda någon eller
några av de svenska storbankerna från förstatligande?

I MÅNDAGS

Här är ditt tal,
Lundy-Wedin
På LO:s hemsida kan man tipsa
Wanja Lundby-Wedin om vad
hon ska säga i sina första maj-tal
i Stockholm och Sundbyberg.
Arbetaren kan inte låta bli att
ge ett förslag: Arbetarlöner åt
fackliga företrädare!

”De fyra är nu dömda, till straff vi
annars utmäter till knarklangare.
Vi har skickat dem i fängelse för
medhjälp till våra egna brott.”
Har bara
hjälpt till.

Martin Ådahl fördömer i Fokus dem som välkomnar domen mot
The Pirate Bay. De fyra dömdes för medhjälp till upphovsbrott –
vilka är i så fall de verkliga förövarna?
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visade SVT:s Dokument inifrån reportaget
Bankfällan som bekräftade och fördjupade den bild som
Arbetaren Zenit gav i ﬂera artiklar redan i januari. Här
följer ett sammandrag:
I den första periodens högkonjunktur bjöds på riktig
gladhockey. Spelare som Swedbank, SEB och Nordea
gick på tokoffensiv och bjöd ut billiga krediter åt allt och
alla utan större säkerhetstänkande. Utlåningen skedde i
de ﬂesta fall i euro, vilket föreföll som en säker taktik för
låntagarna eftersom räntan då blev lägre och Lettland
ändå snart skulle bli medlem i den monetära unionen.

I SÖNDAGS

Men så slog finanskrisen till och kreditmarknaden
frös till is. Andra perioden bjöd på stor dramatik och
ett betydligt tuffare spel. Den lettiska ekonomin
råkade i fritt fall och med den hotades återbetalningarna av de svenska bankernas ymniga utlåning (bara
Swedbank har lånat ut 218 miljarder kronor i Lettland). Panik rådde på båda planhalvorna.

de svenska bankernas kreditförluster och
undvika en nationell lettisk konkurs kallades överdomaren, Internationella valutafonden, in. I stor hast kunde
ett räddningspaket på 7,5 miljarder euro beviljas Lettland, men kraven var hårda. Medan resten av världen
talade om stimulanspaket ordinerades Lettland en svältkur med krav på kraftiga utgiftsminskningar och lönesänkningar.
I kraft av den största långivaren bakom räddningspaketet drev Sverige – i strid mot de allra ﬂesta ekonomers
råd – igenom att Lettland inte får devalvera sin valuta
lats, som ligger fast mot euron. Genom en devalvering
skulle Lettlands sargade ekonomi snabbare kunna återhämta sig. Men det skulle drabba de svenska bankerna.
Om latsen sjunker i värde med till exempel 20 procent
gentemot euron skulle deras eurolån bli 20 procent
dyrare att återbetala. Följaktligen skulle ﬂer låntagare
ställa in betalningarna och de svenska bankernas kreditförluster explodera. Kanske i så hög grad att åtminstone
Swedbank skulle bli föremål för förstatligande. Finansminister Anders Borg var därför glasklar: Utan fast valuta inget IMF-lån. Den lettiska publiken svarade med
uppror och kravaller.

FÖR ATT MINSKA

Utgången av tredje periodens ställningskrig är oviss.
I Lettland hamnar allt fler vid sidan av planen.
Arbetslösheten väntas stiga till 20 procent, halva
befolkningen vill flytta utomlands, pensioner, löner
och barnbidrag sänks. BNP tros minska med 12 procent i år och staten måste skära ner sina utgifter med
ofantliga 40 procent för att blidka IMF och Anders
Borg.

landet en svag chans att vända matchen utan en devalvering.
Vi som alltid håller på underdogsen, i idrott och
verkliga livet, tycker att Swedbank, Borg och IMF kan
ﬂyga och fara. Att det är de vanliga letternas inkomster
som ska tryggas, inte storbankernas. Vi hoppas på en till
lettisk seger i Postﬁnancial Arena.

KOMMENTATORER GER

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 18 2009

Spanska CGT kräver mer än bara drägliga löner och arbetsförhållanden.

Visioner räcker inte
I MÅNGA LÄNDER leder den djupa ﬁnanskrisen
till att politiken i viss mån förﬂyttas åt vänster.
Insikter växer fram om marknadens otillräcklighet
och behovet av att en aktiv keynesiansk politik.
Som exempel kan nämnas att det japanska stimulanspaketet motsvarar 16 och det kinesiska 18 procent av deras respektive länders BNP. Även USA
satsar stort liksom ﬂera europeiska länder.
I Sverige är situationen dock annorlunda. Här
vidhåller regeringen att vi inte får dra på oss något
större budgetunderskott. De belopp som satsas på
att stimulera ekonomin och rädda jobben motsvarar inte ens en procent av BNP.
Och – märkligast av allt – trots att arbetslösheten går mot rekordsiffror och den förda klasspolitiken verkligen slår sönder många människors
tillvaro, växer stödet stadigt för regeringen. En förklaring är att oroliga tider brukar gynna ”fadersﬁgurer”. Sahlins och oppositionens osäkra uppträdande spelar också en viktig roll. Lägg till detta
att jobbavdraget väger tungt för många människor,
trots att slantarna rullar in på bekostnad av nedskärningar i kommuner, landsting och enskilda
individers sjuk- och arbetslöshetsersättningar.
DE SENASTE ÅREN har vänstern rört sig stadigt
högerut, vilket bidragit till att möjliggöra den sittande regeringens aktuella politik. När ingen längre kräver sådant som sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön förﬂyttas mittpunkten. Det blir lättare att få pigavdrag för de rika att framstå som
något normalt. Och när fackföreningsrörelsen agerar allt mer räddhågset, i konsensus med kapitalet,
blir det samtidigt lättare att få de ökande klyftorna
och att allt ﬂer jobb blir osäkra och lågbetalda att
framstå som något naturligt. Låt oss därför komma

ihåg att det ﬁnns exempel som visar att den politiska debatten kan gå i motsatt riktning. I förra veckan skrev Arbetaren om den växande anarkosyndikalistiska fackföreningen CGT i Spanien.
Dessa anarkosyndikalister går emot både arbetsgivare och övriga fack och framhärdar i att kapitalismen måste ifrågasättas och att lösningarna på
dagens kris måste gynna arbetarna. De kräver mer
än bara drägliga löner och arbetsförhållanden.
De inte bara förespråkar sådant som 35 timmars
arbetsvecka, avskaffande av hela bemanningsbranschen och att arbetarna ska kunna ta över nedläggningshotade företag. De för fram sina visioner i
aktuella samhällsdebatter och omsätter dem till konkreta dagskrav när de demonstrerar och ockuperar.
Har de därigenom marginaliserats?
Tvärtom. De har runt 100 000 medlemmar och
är den tredje största fackliga organisationen i landet. Och de mobiliserar nu för en generalstrejk i
krisens spår. Budskapet är enkelt: Arbetarna är
beredda att sätta hårt mot hårt, stoppa allt arbete,
lamslå landet för att kräva förändring.
VI LEVER JUST NU inte bara med en internationell

ﬁnanskris. Vi står inför en energikris och, inte
minst, en klimatkris av icke tidigare skådat slag.
Behovet av gemensamma överenskommelser är
med andra ord akut. Det innebär också att möjligheten ﬁnns att skapa en annan världsordning där
klimathänsyn och rättvisa är ledord snarare än
girighet och exploatering.
Hur når vi dit? De spanska anarkosyndikalisterna ger oss vissa ledtrådar. Det räcker inte med
radikala visioner. De måste dessutom appliceras på
den dagspolitiska agendan.
RB

