
Dags att hoppa
Ännu ligger en ravin mellan de fattiga och
de rika länderna i synen på hur mycket
klimatutsläppen måste minska och vem
som ska betala för den nödvändiga
omställningen. Tyvärr lär klyftan inte
minska under veckans förberedande
möte i Bonn. Bara fyra månader
återstår till toppmötet i Köpenhamn. 

Dags att hoppa, Andreas Carlgren.
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OM GANSKA PRECIS ett år kommer valrörelsen inför riks-
dagsvalet 2010 att växla upp till slutspurt. Det kan kän-
nas som en lång tid. Lång tid med tanke på hur mycket
skada alliansregeringen kommer hinna att göra i sitt
envisa uppsåt med att ta från de fattiga och ge till de
rika. Lång tid med tfffgghjkljhgå hur många som kommer att
tvingas ut i arbetslöshet på grund av hattiga besked till
kommuner och landsting. Lång tid med tanke på hur
sabotagen av arbetslöshets- och socialförsäkringssyste-
men skapar skenande barnfattigdom och misär i de väx-
ande utkanterna av samhället. Och lång tid med tanke
på hur osäkert valresultatet ter sig med den senaste
tidens opinionsundersökningar som prognosunderlag.

Samtidigt kan vi konstatera att de rödgröna redan
ligger året efter Alliansens klockrena mobilisering inför
valet 2006. I själva verket har de rödgröna nu mycket
kort tid på sig att kraftsamla för regeringsskifte. 

Kort för att de under åren i opposition slarvat bort
målchans på målchans. Kort med tanke på att regering-
en kommer att ducka i debatter med hänvisning till EU-
ordförandeskapet. Och kort med tanke på oförmågan
att välja väg och kommunicera den till väljarna. Frustre-
rande också, med tanke på hur det utan tvekan finns en
solid opinion för solidariska socialförsäkringssystem,
stabil och grundläggande offentlig sektor och rimligtvis
också för utjämnande skattehöjningar. Frustrerande
mot bakgrund av att åren utan mediestrategi lämnar ett
vakuum där hemsidor, tidningar, tv- eller radiokanaler
löpande hade kunnat tänka, bevaka och analysera kon-
sekvenserna av alliansens politik.

BLICKAR MAN IN i respektive oppositionsparti tycks parti-
egoismen vara den gemensamma nämnaren. Positione-
ringar, maktkamp och exkludering tycks i bland
fördunkla hela det politiska arbetet.

Det tråkiga fokuset på hur och inte på vad man har
att säga, i kombination med att det ändå ofta fallerar i
själva kommunikationen, verkar allt annat än hoppingi-
vande. Samtidigt ligger viktiga samhällsfrågor uppdu-
kade och lyckas oppositionen bara höja blicken från det
inre partikäbblet har man både gemensamma erfaren-
heter och grundläggande ideologisk samsyn i viktiga
och akuta frågor. Fokus måste helt enkelt ligga på hur
illa det ser ut i samhället, och inte på vem som får stå
med på listor eller sitta med i utredningar.

Oppositionen måste visa att man förstår allvaret i
situationen och är beredda att ta sig an uppgiften –
inte för att man vill ha makten utan för att man vill
ha ett annat samhälle. Inte heller snöa in på att hata
regeringen och gläfsa som en Östros utan teckna
konturerna av en annan värld. Känner man inte så
bör man kliva åt sidan. Det är helt enkelt för många
som blir lidande ute i verkligheten när en enskild
politiker sätter den egna prestigen framför ett jämli-
kare samhälle.

DET SVEPER EN SEG och spretig högervåg genom hela
Europa. En högervåg som breddat sig både mot mitten,
Gud och yttersta nationalismen. 

Sverige är på inget sätt förskonat från detta, icke
desto mindre gäller det nu att sätta fart. Det finns både
gammalt och nytt tankegods att hämta kraft ur. Lars
Ohlys tal i Gnesta i veckan gav visst hopp: kön, klass och
internationell utblick är viktiga utgångspunkter. Det
gäller bara att höja blicken, inse allvaret och verkligen
vilja göra något åt problemen. Det måste bli ett rege-
ringsskifte 2010. Tic tac, tic tac, för att citera en
Sverigeaktuell världsartist.

Regeringsskifte.nu

Anna-Klara Bratt

DET BÖRJAR DRA IHOP SIG till en ny avtals-
rörelse, och den lär bli svettig. Inte bara för att 500
avtal som omfattar 3,5 miljoner anställda ska
omförhandlas nästa år. Utan främst för att höger-
regering, lågkonjunktur och stigande arbetslöshet
försvagar arbetarsidan. Det kan bli tufft för LO-
förbunden att ens få ut reallöneökningar de kom-
mande åren, särskilt om inflationen börjar ta fart.
IF Metalls uppgörelse från i vintras som möjlig-
gjorde rena lönesänkningar kan i värsta fall bli
vägledande för förhandlingarna. Å andra sidan var
varken övriga förbund eller LO-ledningen så för-
tjusta i IF Metalls snedsteg.

Överhuvudtaget är det IF Metall som hotar
sammanhållningen inom LO. Förbundet håller
fortfarande fast vid sitt motstånd mot de relativt
lyckosamma jämställdhetspotterna, medan övriga
LO vill fortsätta den satsningen. Och det finns en
irritation främst från offentliganställda över att
industrins intressen väger så tungt i lönenorme-
ringen. En irritation som för övrigt delas av Alme-
ga på arbetsköparsidan. De lär fortsätta sin kamp
för större ”flexibilitet”, vilket betyder att tjänste-
sektorns anställda ska ha rätt till en sämre löne-
utveckling än industrins.

Redan den 16 september publicerar Konjunk-
turinstitutet Lönebildningsrapporten som kommer att
bedöma det så kallade löneutrymmet under de
kommande åren. Detta spelar in när arbetsmarkna-
dens parter under hösten tar fram sina kravlistor.
Industrins parter lär börja förhandla redan före
årsskiftet för att ha ett avtal i hamn i god tid innan
de flesta avtal löper ut den 31 mars.

EN FRÅGA SOM KNAPPAST diskuteras men som
borde in i avtalsrörelsen är arbetstidsförkortning.
Göran Persson begravde frågan politiskt så djupt
efter valet 1998 att vänstern och Miljöpartiet

fortfarande inte ens vågar leta efter spaden. 
Kanske krävs det därför att det är fackförenings-

rörelsen som gräver fram den och luftar den i
avtalsörelsen. 

Oavsett vilket är de klassiska argumenten lika
goda som någonsin. 

Efter snart två decennier av massarbetslöshet –
mer eller mindre väl maskerad – är det en god
facklig idé att dela på jobben. Genom att förkorta
arbetstiden prioriterar samhället de viktigaste syss-
lorna och ökar därigenom den samhälleliga pro-
duktiviteten.

ARBETSTIDSFÖRKORTNING LEDER inte automa-
tiskt till en bättre fördelning av hemarbetet, men
det är ändå viktigt för jämställdheten. De hundra-
tusentals kvinnor som frivilligt eller ofrivilligt arbe-
tar deltid skulle få möjlighet till en heltidslön och i
ett slag skulle dessutom lönestatistiken snyggas till.

Evigt är även det emancipatoriska argumentet.
Bara den som inte tror på människors förmåga att i
fri samverkan förvalta sin tid på ett meningsfullt
sätt kan vara anhängare av långa arbetsdagar.

Slutligen visar den kombinerade klimat- och
finanskrisen att det bara är en tidsfråga innan den
traditionella tillväxtpolitiken måste överges i länder
som Sverige. Det finns ingen som helst anledning
för arbetarsidan att frivilligt avstå från den del av
löneutrymmet som finns inom räckhåll. Men det är
hög tid att börja fundera på om produktivitetstill-
växten går att växla in i någon annan valör än
enbart växande köpkraft – och då ligger mer tid
nära tillhands.

Att SSU under sin kongress nyligen beslutade
sig för att aktivt driva frågan om sex timmars
arbetsdag var ett gott tecken i tiden. Vi hoppas att
det följs av fler. 

RW

”Venezuelas medier sänder
rutinartat kommentarer som
inte skulle tillåtas i USA.”
Latinamerikakännaren Mark Weisbrot skriver i The Guardian att
Chávez nya medialagar är dåliga – men även fortsättningsvis
kommer pressfriheten att vara större än i USA.

Mer tid för liv

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se

FO
TO

: 
LA

R
S 

PE
H

R
SO

N
/S

C
A

N
PI

X

FO
TO

: 
SC

A
N

PI
X

Foto
CC





