
Vilka är det då som skuldsätter sig för att få penning-
mängden att öka? Finanskrisen utlöstes hos de ameri-
kanska hushållen, och skuldsättningen är i stora delar
kopplad till boendet. Även i Sverige förs en ekonomisk
politik som går ut på att skuldsätta hushåll för att få eko-
nomin att växa. Utförsäljning av allmännyttan och rund-
hänta banklån till allt dyrare bostadsrätter bidrar starkt
till en växande ekonomi. Men även staten skuldsätter sig,
och många investeringar inom industrin är lånefinansie-
rade. En avsevärd del av skuldbördan är också exporte-
rad till u-länder, vars skulder ofta håller dessa länder
kvar i ett destruktivt exportslaveri.

Det är knappast otroligt att en skuldbaserad ekonomi
kollapsar emellanåt. En kapitalistisk ekonomi drivs inte
bara av efterfrågan på varor och tjänster utan kanske

främst av ett behov av ett ständigt tillflöde av nya peng-
ar. Men tillväxtsamhället är också något som människor
valt för att en växande ekonomi i allmänhet inneburit att
människor fått det materiellt bättre. Kapitalismen är den
ekonomiska struktur som varit bäst på att leverera till-
växt och har således etablerat sig och sugit sig fast som
en igel i en allt större del av världen. Givetvis har de
som förespråkat systemet i allmänhet också varit de som
tjänat allra mest på det.

M en ekonomisk tillväxt leder som bekant inte bara
till ökat välstånd. Tvärtom så tvingas vi i många

fall till minskat välstånd, nedläggningar och uppoffringar
trots att den ekonomiska tillväxten är god. Eller just där-
för att tillväxten kräver ökad effektivitet och lönsamhet

kan många verksamheter inte fortleva om de inte kan
uppvisa ökad vinst eller expansion. Och medan hoten
mot vår planet tornar upp sig mer ödesdigert än någon-
sin i form av skenande växthuseffekt och utarmade
naturresurser är vi fast i ett ekonomiskt tänkande som
kräver växande konsumtion och produktion. Många
menar rentav att ekonomisk tillväxt är en förutsättning
också för att lösa miljöproblemen.

N aturligtvis kan detta tas till intäkt för att ekonomin
har inbyggda systemfel. En idétradition med sitt

starkaste stöd i den gröna rörelsen bygger i stora delar
sin analys på penningsystemet. En klassiker på området
är Margrit Kennedy’s Pengar utan ränta och inflation
(1988), där systemkritiken kompletteras med idéer om
en räntefri ekonomi. I Sverige (och Danmark) finns
JAK Medlemsbank som arbetar med räntefria lån och
räntefritt sparande. Även om grunden är en annan så är
räntekritik knappast oförenlig med marxistiska teorier
om kapitalackumulation och ekonomiska orättvisor.
En reform av marknadsekonomin innebär dock inte
definitionsmässigt ett närmande till planekonomin.
Men ett räntefritt samhälle förutsätter nya metoder för
penningutgivning och nya sätt att garantera penning-
värdet som inte är fullt ut genomtänkta inom den
gröna rörelsen. I Sverige har även kristdemokraterna
nyligen flaggat för att det ekonomiska systemet
behöver reformeras.

Det uppstår dock gärna ett vakuum i diskussionen
när tillväxtens kritiker inte presenterar de nya lösning-
arna. Om inte detta vakuum fylls med fakta och skarpt
formulerade förslag förblir kritiken ganska lätt att
avfärda. Ändå är det numera få som ifrågasätter beho-
vet av en ekologiskt hållbar utveckling. Att en sådan
utveckling också måste innefatta det ekonomiska syste-
met är en insikt som tycks mogna långsamt. Även om
finanskrisen av många ses som en möjlighet till förän-
dring går de flesta förslag huvudsakligen ut på att rädda
det nuvarande systemet. Men de utmaningar vi står
inför kräver förstås mer radikala idéer. Det är hög tid
att formulera dem.
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att familjen fick barn utan vidare
innebar att hustruns status som
familjeförsörjare förändrades.
Bedömdes hon vara någorlunda
väletablerad på arbetsmarknaden
samt frisk och stark, så skulle hon
arbeta och anmodades att ordna
tillsyn för barnen, lämpligen
genom sin make om han var utan
arbete. Alternativet fanns också, i
begränsad utsträckning, att lämna
barnet/barnen till en barnkrubba.

Leif Wegerman konstaterar
att det kvinnliga förvärvsarbetet
framstår som en normalitet och
han drar slutsatsen att myndighe-
terna faktiskt inte agerat utifrån
någon norm om att kvinnor ”ska”
vara hemmafruar/husmödrar.
Samtidigt bör man fråga sig om
några generella slutsatser kan

dras av ett så begränsat forsk-
ningsområde. Vid den tid hans
forskning omfattar lönearbetade
cirka 600 000 kvinnor, varav hälf-
ten i den husliga sektorn. 

REDOGÖRELSEN FÖR debatten om
arbetslöshetsersättningar i Stock-
holms stadsfullmäktige, är samti-
digt intressant av ett helt annat
skäl. Arbetarpartierna ville mildra
de arbetslösas nöd genom förhål-
landevis generösa utbetalningar,
samtidigt som de borgerliga plä-
derade för att ersättningarna skul-
le vara så låga som möjligt för att
inte människor skulle frestas att
leva på bidrag. Visst låter det väl
märkvärdigt välbekant?
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Rwanda bäst på jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET SOM  innebar att
både män och kvinnor har lika
försörjningsansvar och omsorgs-
ansvar, var en målsättning som
formulerades redan på 1960-
talet – men som ännu inte för-
verkligats. Kvinnor har visserli-
gen i hög grad ökat sitt lönear-
bete men männen har inte tagit
sig an det obetalda hemarbetet i
motsvarande grad. 

Drude Dahlerup och Lenita
Freidenvall beskriver i skriften
Kvotering två alternativa model-
ler när det gäller gruppers

underrepresentation: ”Steg-för-
steg-modellen” (utifrån historie-
synen att jämställdhet kommer
av sig själv om bara underrepre-
senterade gruppers resurser och
engagemang stärks) och ”Snabb-
spårsmodellen” (att jämställdhet
inte kommer av sig själv, utan
kräver aktiva åtgärder som till
exempel kvotering och liknande
sturkturreformer). De diskuterar
framför allt kvinnors representa-
tion i världens parlament, men
modellen kan egentligen använ-
das till att analysera vad som
helst, så jag roar mig med att
använda den på föräldraledig-
hetsdebatten.

Både den nuvarande och den
förra regeringens politik kan då
konsekvent sorteras under Steg-

för-steg. Ingen av dem föresprå-
kar kvotering utan vill hellre
stärka mäns ekonomiska resurser
och engagemang (jämställdhets-
bonus respektive höjt försäk-
ringstak) för att förmå fler män
att ta föräldraledighet. Hittills
syns inga tecken på att de åtgär-
derna gett annat än marginella
resultat. 

Det är värt att ha i åtanke när
vi tittar på Rwandas utveckling.
Tack vare en snabbspårsåtgärd
(lagstadgad kvotering till parla-
mentet) blev de plötsligt bäst i
världen på kvinnorepresentation
– och har 56 procent kvinnor i
parlamentet i dag. Uppenbar-
ligen kan förändring gå fort.
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