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I HELGEN GJORDE JAG en utflykt till en ekologisk marknad
en bit utanför Stockholm. Hantverk, hembakat, begag-
nat och närodlade grönsaker fanns bland det som träng-
des i marknadsstånden och i kombination med glada
människor gjorde utflykten riktigt lyckad. Betyder det
att jag samtidigt gjorde en insats för klimat och miljö? 

I FÖRRA VECKAN stoppade EU svenska Livsmedelsver-
kets råd till konsumenter om hur vi ska äta både hälso-
mässigt och klimatsmart – eftersom rådet att välja
”närproducerat” anses bryta mot reglerna om frihan-
del inom EU:s inre marknad. 

Med tanke på att maten för en genomsnittlig
svensk står för 25 procent av våra totala klimatut-
släpp visar frågan på en konflikt i EU:s regelsystem.
Kan frihandeln fortsätta ställas över miljöhänsyn
samtidigt som unionen ska klara sina klimatmål?
För ett par veckor sedan deltog jag i en kurs i Brys-

sel om hur EU hanterar den ekonomiska krisen. Jag
fick då möjlighet att fråga en rad kunniga byråkrater
om vilken betydelse klimatmålen har i deras arbete i
dag. Någon hänvisade till att ”marknaden” löser de
flesta problem. Någon hänvisade till att det i princip
bara är att bygga ut kärnkraften för att lösa klimat- och
energikrisen. Och när jag frågade en högt uppsatt
talesperson om varför inte hela krispaketet för att tack-
la den ekonomiska krisen utgår från att bygga upp en
ekologiskt hållbar infrastruktur – när EU över två år
satsar 5 procent av medlemsländernas BNP, omkring
650 miljarder euro, på budgetstimulans – avfärdade
hon snabbt frågan med att klimatperspektivet visst
finns med, det är ju skrotbilspremien ett exempel på.

Med tanke på klimatfrågans allvar känns svaren
minst sagt futtiga.

JUST NU PÅGÅR ett internationellt projekt, som bland
annat inkluderar FN:s klimatkonvention och Världs-
banken, för att räkna ut olika produkters koldioxidav-
tryck utifrån en livscykelanalys. Nästa år väntas en
användbar standard för varors klimatpåverkan vara klar.

Det är ett viktigt arbete. Men om det stannar vid att
vi som konsumenter därefter får råd hur vi som indivi-
der ska ta ansvar för klimatomställningen, är risken
stor att omställningen uteblir. 

Ärligt talat, vem orkar hålla alla aspekter i huvudet
när man, ofta trött och stressad, går in i en affär för att
handla? Är det ett rimligt ansvar att lägga på den
enskilde konsumenten?

Jag åkte, liksom de flesta av de många hundra be-
sökarna, bil till den ekologiska marknaden. Jag har
därför ingen aning om det, sett till varornas livs-
cykelanalys, var bättre att köpa de närproducerade
morötterna där än att köpa dem som säljs i mataffä-
rerna i mitt bostadsområde – och jag vill heller inte
hållas ansvarig för att själv behöva räkna ut det.
Om Livsmedelsverket tog sitt uppdrag på allvar

skulle de och alla andra myndigheter i stället för råd-
givning kräva att priserna på varor sätts utifrån deras
klimatpåverkan, relaterat till de uppsatta klimatmålen.
Men det bryter väl också mot den inre marknaden?

Det finns, på EU-nivå liksom i de flesta länders
nationella politik, ett obehagligt glapp mellan å ena
sidan uppsatta klimatmål och å andra sidan den förda
politiken som snarare utgår ifrån business-as-usual.
Det är ett glapp som det finns all anledning att känna
sig stressad över.

Låt mig slippa
ansvar för morötter

Rebecka Bohlin

ANDERS BORG HAR ännu inte tagit sin budget-
promenad nedför Drottninggatan – det gör han
först på måndag – men sedan veckor tillbaka fylls
morgontidningarnas debattsidor med utspel för att
skapa maximal uppmärksamhet för budgetproposi-
tionens smaskigaste köttstycken.

Sålunda har vi redan fått veta att kommunerna
och landstingen ska få 10 miljarder extra, rättsvä-
sendet 4 miljarder, det ska satsas 920 nya miljoner
på flyktingar och 17 miljarder på de sjukskrivna.
Nya satsningar mot arbetslösheten kostar 8,4 mil-
jarder kronor och studiemedlen ska äntligen höjas.
Pensionärernas skatter ska sänkas samtidigt som ett
fjärde steg i jobbskatteavdraget införs till en kost-
nad av tio miljarder.

Så passa på – det är valår och nästan alla röst-
berättigade samhällsgrupper får ett fläskben!

Det är inte stora offentliga underskott som är
faran med regeringens generositet. Alliansen ärvde
ett gigantiskt överskott av den förra regeringen,
som inte hade visioner nog för hela skattebördan,
och det räcker än. Faran är att smörjningen lyckas
och regeringen får förnyat förtroende.

För även om valfläsket låter flott är satsningarna
bara dåliga försök att skyla över den ”dolda dag-
ordning” som blir allt mer uppenbar: Att sänka
lönerna och slå mot facket. I förra veckans Arbeta-
ren Zenit sade sociologen Anders Kjellberg att
regeringen måste ha förstått att a-kassereformen
skulle minska organisationsgraden. Han anar ”en
medveten strategi att försvaga facket”.

Den 10 september publicerade Expressen en
powerpoint-presentation av Anders Borgs stats-
sekreterare Per Jansson. I den motiveras jobb-
skatteavdraget så här: ”Förbättrar lönebildningen:
förstärker outsider och sänker reservationslönen”.

Reservationslönen är den lägsta lönen som någon
är beredd att arbeta för. När inkomstskillnaden
ökar mellan den som har arbete och den som inte
har så sjunker reservationslönen. Det uppnås både
genom jobbskatteavdraget – som höjer inkomsten
efter skatt för den som arbetar – och sänkt a-kassa.

Detta är givetvis ingenting som finansminister
Borg är omedveten om. När han säger att regering-
en inte eftersträvar lönesänkningar så ljuger han.

I KLARTEXT INNEBÄR den så kallade arbetslinjen
att fler ska piskas ut i arbete genom ekonomiska
sanktioner. Det kanske allra värsta med alliansrege-
ringens politik är att denna cyniska modell sprider
sig till allt fler politikområden. När pensionärerna
nu äntligen ska få lite skattelättnader så är pensio-
närer över 65 år, som knappast kan lockas tillbaka i
arbete, som gynnas. Den grundläggande orättvisan
i att beskatta olika inkomster olika rörs inte.

Till och med asylfrågan, som främst handlar om
mänskliga rättigheter, drabbas nu av ”arbetslinjen”.
Integrationsminister Nyamko Sabuni vill föra över
integrationsfrågan från kommunerna till Arbets-
förmedlingen, och därmed pådyvlas en rad (miss)-
grepp från denna sfär nu flyktingarna: Individuella
planer, jobbcoacher (här kallade etableringslotsar),
ersättningar som dras in vid passivitetet med mera.

Nog för att det är viktigt att nyanlända flykting-
ar får möjlighet att jobba, men absolut inga åtgär-
der riktas åt andra hållet: mot majoritetssamhällets
diskriminering mot utländsk arbetskraft. 

Politik går inte reducera till ekonomiska incita-
ment. Men får regeringen en mandatperiod till på
sig finns inga frizoner kvar från ”arbetslinjen”.

RW

”Rösta på någon som vill se till
att kriminella, identitetslösa asyl-
sökande inte kan röra sig fritt.”
Slagordet kommer från främlingsfientliga Fremskrittspartiet som trots
den röd-gröna segern i valet stärkte sin position som Norges andra 
största parti. 

Låt oss se till att inte de svenska partierna låter Sverigedemokraterna
sätta agendan för valdebatten så som skett i våra grannländer.

Den ena handen...
Ett år efter Lehman Brothers-krashen är
det åter fart på finansmarknaden. Låt oss
inte glömma att det är tack vare de otali-
ga skattemiljarder som plöjts ner i världs-
ekonomin som finanssektorn fortfarande
står på benen. När nu bankerna, såväl
amerikanska som svenska, planerar för
nya svindlande bonusar visar det kapitalis-
tiska systemet återigen sitt rätta ansikte.

Borgerligt valfläsk
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Siv Jensen,
partiledare
för Frem-
skrittspartiet.
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