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”Miljöpartiet har det mest
företagsvänliga förslaget –
näst bästa förslaget kommer
från Vänsterpartiet”

Rikard Warlenius

EU spelar SD
i händerna

När Företagarna frågade småföretagare vilka förslag som är bäst
för företagsklimatet utan att nämna vilket parti som lagt dem
blev resultatet något oväntat.
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FÖR TVÅ ÅR SEDAN GJORDE Dagens Arbete en granskning av
Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik. Den var då
av närmast nyliberal karaktär; SD ansåg att ”facket fått allt
för stort inﬂytande” och att lagarna om anställningsskydd
och medbestämmande skulle urholkas. Partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Per Björklund grillades vidbränd
av tidningens reporter Anna Tiberg, han sade bland annat
att Byggnads ”slog till med väl hårda metoder” mot Laval i
Vaxholm. Granskningen blev omdebatterad, inte minst
eftersom unga, manliga industriarbetare med facklig medlemsbok tillhör de grupper som i hög grad röstar på SD.
Några veckor efter publiceringen kom EG-domstolens
utslag i Laval-målet och debatten försköts från att handla
om Byggnads ”mafﬁametoder” till den svenska modellens
överlevnad. Eftersom annan Sverigedemokratisk politik
främst tjänar funktionen att ge legitimitet åt deras rasistiska invandringspolitik aviserade partiledaren Jimmie Åkesson raskt en kursändring.
– Det kan ﬁnnas skäl för oss att ompröva delar av vår
arbetsmarknadspolitik, så att balansen mellan arbetstagarnas
och arbetsgivarnas intressen kan upprätthållas, sade han.

Riktlinjerna för den nya politiken klubbades till slut på
partiets Landsdagar förra veckan. Men man kan inte
påstå att politiken vrids mer åt vänster: snarare överges
nyliberalismen för en mer blåsvart form av extremhöger.

Målet är att ”tillvarata nationens samlade intressen”,
och det slås fast att arbetsgivare och löntagare har ”starka
gemensamma intressen i stabilitet och tillväxt”.
Vad Sverigedemokraterna framför allt gör är att
exploatera oron för social dumping i Lavaldomens spår.
”Svenska löntagare” ska skyddas genom att arbetskraftsinvandring försvåras och EU:s utstationeringsdirektiv
avskaffas. All form av positiv särbehandling – som kallas
för ”svenskﬁentlig” – ska avskaffas. Slutligen klämmer
partiet till med att ersättningsnivåerna i a-kassan ska höjas.
I värsta fall kan den här politiken få ett visst genomslag på arbetsplatserna. Lavaldomen och regeringens
uttolkning av densamma spelar SD i händerna.

Regeringens förslag, som blev känt för ett par veckor
sedan, innebär att utländska företag bara behöver leva upp
till avtalens miniminivåer och beskär fackens möjligheter
att vidta stridsåtgärder mot utländska företag. Visst är
detta ett hot mot ”svenska arbetare”, om man med det
avser knegare som oavsett ursprung har sin lön från den
reguljära arbetsmarknaden.
MEN ATT DET INTE ÄR ”SVENSKA ARBETARE” i den meningen
som SD vänder sig till tydliggjordes av Åkessons uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet i måndags. Hans
vedervärdiga och snurriga islamhat skär rakt igenom den
”svenska” arbetarklassen och placerar honom mitt i
arbetsköparnas famn. För det är i de intellektuella högerorganen som islamofobin grasserar.

När Paula Neuding, tillträdande chefredaktör på
näringslivets tidskrift Neo, i ett färskt pressmeddelande
nämner de frågor hon vill driva hamnar ”kampen mot
islamism” på första plats. Islam och islamism är inte
samma sak, men att utmåla islamism som Sveriges
största samhällsproblem är nästan lika verklighetsfrånvänt som när Jimmie Åkesson kallar islam för det
största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Att Sverigedemokraterna och storkapitalet sätter sig i
samma båt är förvisso oroväckande, men ska man vara förhoppningsfull underlättar detta en mobilisering på den
antirasistiska klassgemenskapens grund på arbetsplatserna.

DEN SENASTE VECKAN HAR, efter åratal av

forskningsbakslag, äntligen ett hopp tänts i fråga
om ett kommande hiv-vaccin. Detta sedan preliminära resultat från världens hittills mest framgångsrika försök att framställa ett vaccin presenterats på
en konferens i Paris. Det nya vaccinet minskade
smittorisken med ungefär 30 procent bland de
16 000 personer som deltog i studien i Thailand.
Tilläggas bör dock att dessa resultat ännu inte är
publicerade i någon vetenskaplig tidskrift och att
det ﬁnns forskare som ifrågasätter hur statistiskt
säkerställda resultaten faktiskt är.
ATT VÄRLDEN BEHÖVER ETT VACCIN mot hiv är
alla överens om. För vi vet vad hiv/aids-epidemin
inneburit av mänskligt lidande och död för miljoner och åter miljoner människor, framför allt i
södra Afrika. Nio av tio barn med hiv lever i Afrika. Hälften av dem dör innan de fyller två år. Och
ﬂer än 15 miljoner barn har hittills förlorat båda
sina föräldrar i sjukdomen.
Om det visar sig att de preliminära resultaten
från den senaste studien stämmer räcker det ändå
inte för att ropa hej. Forskarna bedömer fortfarande – förutsatt att tillräckligt mycket pengar
anslås till fortsatt forskning – att det kommer att
dröja omkring tio år innan det ﬁnns ett slutgiltigt
hiv-vaccin på marknaden.
Pengar är helt enkelt ett nyckelbegrepp i hela
diskussionen om hiv/aids och inte bara när det
handlar om vaccin utan även i fråga om behandlingsmedicin.
Med de nuvarande internationella patentreglerna ﬁnns inga krav på industrin. Endast
omkring 1 (!) procent av de nya läkemedelsprodukter som tagits fram under patentskydd de senaste

25 åren har varit avsedda för människor i låginkomstländer. Av detta kan vi dra den enkla slutsatsen att rådande patentregler inte fungerar som
drivkraft för utveckling av läkemedel mot sjukdomar som oproportionerligt drabbar fattiga människor.
Att ett möjligt genombrott vad gäller hiv-vaccin
ändå skett beror till stor del på det starka gräsrotsarbete som pågår för att bekämpa hiv/aids och som
bland annat lett till privata initiativ som att Bill
Gates donerat stora summor till forskning samt att
USA:s regering och EU gått in med pengar. Satsningarna från läkemedelsindustrin – som tjänar
sina stora pengar på storsäljande läkemedel som
antidepressiva mediciner och magsårsmedicin i
i-länder – är när det kommer till forskning för
hiv-medicin och hiv-vaccin fortfarande minimala.
De tjänar ju nästan inga pengar på sådana läkemedel så varför satsa?
LÅT OSS DÄRFÖR FORTSÄTTA ifrågasätta dagens
patentregler – men låt oss också minnas att segrar
är möjliga. År 2000 framstod det som närmast
oöverstigligt att inom ramen för Världshandelsorganisationens handelsregler göra hiv-medicin så
billig att den kunde bli tillgänglig för fattiga
människor. Ändå kom en överenskommelse till
stånd i Doha 2001 som innebar ett undantag från
regelsystemet, när folkhälsan var hotad, vilket
ledde till en prissänkning med 99 procent på
hiv-medicin i vissa länder.
Nästa steg i kampen måste bli att åstadkomma
ett helt nytt ﬁnansieringssystem för läkemedelsforskning – som inte grundas i kortsiktiga vinstintressen utan i alla människors rätt till god hälsa.
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