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Så sägs det då att regeringen har enats om en av de
bärande delarna i nästa statsbudget. Och vad består
den av i en tid då pensioner och studiemedel förväntas
minska samtidigt som ekonomin behöver stimuleras,
larmrapporterna om klimatet kommer i takt med att
höstlöven faller och kommunerna sparkar lärare, lägger
ner bibliotek och stänger fritidsgårdar? Jo, fortsatta
skattesänkningar.

Det började redan i Almedalen. ”Det finns inte
reformutrymme i svensk ekonomi för någonting. Vi
försöker snarare sköta de offentliga finanserna så att vi
undanröjer riskerna för skattehöjningar”, sade Reinfeldt
då och fick det att låta som om bibehållen lärartäthet
och kvalitet i sjukvården är svindyra reformer medan
skattesänkningar är hela svenska folkets högsta
prioritet.

Jag vet inte var Reinfeldt lever. Men i resten av landet
har vi ett läge där en fjärdedel av alla ungdomar är
arbetslösa, där kommuner och landstings avsked räknas
i tiotusentals och där industrin har gått i investeringside
medan avskeden står som spön i backen.

En kris som den vi nu går igenom kostar. Och de
kostnaderna kan vi betala för i pengar eller i mänskligt
lidande. För varje någorlunda civiliserad människa
borde det valet vara enkelt. 

Ekvationen är enkel och välkänd sedan decennier.
Hushållen konsumerar mindre, näringslivet konsumerar
mindre och då måste den offentliga sektorn konsumera
mer för att ekonomin inte ska avstanna. Regeringen vill
inte göra detta i någon större utsträckning eftersom det

äventyrar det statsfinansiella läget. Kvar i leken finns då
ett enda kort att spela: Tillfälliga skattehöjningar kom-
binerade med riktade stödåtgärder till kommuner och
landsting.

De problem som vanligen brukar förknippas med sti-
mulansåtgärder är att de ”läcker” ut ur landet genom
import av konsumtionsprodukter. Men detta gäller inte
om stimulansen sker i form av anställningsstöd till den
offentliga sektorn. Konsumtion av offentliga tjänster är
konsumtion inom landet.

Det är därför det är många som avkräver regeringen
satsningar på kommuner och landsting, också andra än
de som alltid säger samma sak. Konjunkturinstitutet och
regeringens finanspolitiska råd är inga tankesmedjor till
vänster, de har betalt för att försöka studera ekonomin
utan ideologiska skygglappar. Men regeringens problem
är helt mentalt. Politiker vill inte gärna höja skatter.

När vi tog hand om den förra krisen ökade skatte-
trycket till över 50 procent. Nu är skattetrycket 47,8
procent och ändå vill regeringen fortsätta nedåt.

För den är stolt över sina skattesänkningar. Maud
Olofsson berömde sig i Almedalen över att en sjuk-
sköterska med jobbskatteavdraget får 1 400 kronor över.
Det låter tacknämligt. Om nu inte samma sjuksköterska
blir av med ett par kollegor. Sådana kan man inte köpa
nya för 1 400 kronor. Eller får se sin dotter bli av med
några lärare och sin mamma få lite sämre service på
äldreboendet. 1 400 kronor räcker inte till en privat-
lärare till barnen och köper inget nytt äldreboende.

Alliansen vill gärna avpolitisera politiken. De ser sina
skattesänkningar som opolitiska, genomförda enbart av
omsorg om det allmännas bästa. Men ifall de nu är
beredda att sänka skatter enbart av omsorg om det all-
männas bästa borde de rimligen också vara beredda att
höja skatter nu när det behövs, av omsorg om det all-
männas bästa.

Deras ovilja att göra detta visar på det ideologiska
bagaget hos Alliansen, det bagage som Reinfeldt påstår
att de har kastat av sig: Borgerliga politiker har en
känslomässig bindning till låga skatter, även om denna
bindning gör det svårt eller omöjligt för dem att agera 
i en kris.

Är skatter det värsta?
”En kris kostar. Och de
kostnaderna kan vi betala 
för i pengar eller i mänskligt
lidande.”
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I TISDAGS, den 1 september, mar-
kerade inte bara 70-årsdagen av
andra världskrigets utbrott. Då
inleddes även ett sex dagar långt
firande av den oblodiga kupp
som avsatte den enväldige kung
Idris och förde den 27-åringe
officeren Muammar al-Qadhd-
hafi – sedan dess Broder ledare
och vägvisare för revolutionen –
till makten 1969. Utöver en lång
rad afrikanska ledare deltog
bland andra Venezuelas Hugo
Chávez i hyllningarna.

Efter kuppen – eller revolu-
tionen – döptes landet om till
Socialistiska folkliga libyska ara-
biska Jamahiriya och al-Qadhd-
hafis stakade ut en ideologi som
brukar beskrivas som en
sammansmältning av arabnatio-
nalism, islam och socialism. Den
sammanfattas i Gröna boken.

Libyen styrs ytterst av det
Revolutionära kommandorådet
med 12 medlemmar som deltog i
kuppen 1969 och som inte är
avsättbara. Det finns inga politis-
ka partier eller fackföreningar i

landet och civilsamhälles-organi-
sationer måste ställa upp på
revolutionens mål. Däremot
finns ett system av valda folkkon-
gresser i distrikt, regioner och
den nationella Allmänna folk-
kongressen.

Oljeindustrin är nationalise-
rad och inkomsterna har delvis
gått till en allmän välfärd, bland
annat fri utbildning. Fattigdo-
men är relativt låg.

Under 1970- och 80-talet för-
sökte Libyen sprida den gröna
revolutionen och var inblandade

i internationella terrorattacker,
vilket ledde till att USA bom-
bade landet 1986 och att det
utsattes för internationella sank-
tioner 1992.

Men 2003 inledde Libyen en
avspänningspolitik. Planerna på
att skaffa kärnvapen övergavs
och förbindelserna med EU och
USA normaliserades. Samtidigt
har marknadsreformer genom-
förts och landet har ansökt om
medlemskap i Världshandels-
organisationen.

RIKARD WARLENIUS

VAD HÄNDER…
… med den gröna revolutionen?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.

NEJ!JA!
Boken The Spirit Level av
Kate Picket och Richard
Wilkinson.

Folkfronten försöker inta
Hässleholm. Vad säger man?
Not in my backyard.

Birgitta Pettersson, politisk chefredaktör på Piteåtidningen,
skriver i en skarp avskedskrönika en analys av vänsterpressens
borttynande tillvaro. Och hon, som var tidningens första poli-

tiska chefredaktör på en tidning som utkommit i 94 år, är tydlig i sin
bedömning av vad det beror på: Kvinnliga politiska chefredaktörer är i
klar minoritet inom dagspressen, en konsekvens av synen på kvinnans
plats i samhället, och eftersom politiska chefredaktörer ska verka som
opinionsbildare bidrar denna obalans till att männen generellt värderas
högre än kvinnan och det som henne rör.”

ur inlägget Kvinnans plats är inte som redaktör av Rebecka Bohlin

”
XX-bloggen
om en Piteålegend som går i pension

Antalet skogsbränder ökar och får så här års stora rubriker.
Men i nyhetsrapporteringen sägs sällan något om orsakerna till
bränderna utan de framstår som slumpmässiga natur-

katastrofer.
Läsare av denna blogg misstänker förstås att klimatförändringen har

något med saken att göra, och så är det också. Det framgår av den här
analysen som jag skrev härom veckan.

Då var det de grekiska skogsbränderna som stod i fokus. Men texten
är tyvärr fortfarande aktuell, för nu är elden lös i Kalifornien igen.
10 000 hus hotas och guvernör Schwarzenegger manar till evakuering.”

ur inlägget Elden är lös av Rikard Warlenius

”
Arbetarens klimatblogg
om skogsbränderna i Grekland och i USA

FRÅN BLOGGARNA
arbetaren.se/klimatblogg arbetaren.se/xxbloggen
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Muammar al-
Qadhdhafi på
en affisch i
Tripoli.
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