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Det blev en jämn och spännande valkväll i Norge.
Spänningen berodde till stor del på att det liberala
partiet Venstre bara fick 3,9 procent av rösterna och
därmed precis missade 4-procentsspärren. Det anrika
partiet får därmed bara två mandat, om de hade klarat
spärren hade de dessutom tagit flera utjämnings-
mandat. Partiledaren avgick under valkvällen.

De rödgröna vann tack vare ett mycket starkt val av
de norska socialdemokraterna som gick fram till dryga
35 procent. Den stora förloraren hos de rödgröna blev
SV, Vänsterpartiets motsvarighet, som backade 2,6 pro-
centenheter till 6,2. Även om en viss tillbakagång var
väntad så var det här ett dåligt resultat. Den tredje
delen av de rödgröna, den norska centern, står i stort
sett stilla. På den borgerliga sidan ökade Höyre, mode-
raterna med 3 procentenheter till dryga 17. Vänster-
yttern Rödt misslyckades, igen, med att ta mandat.
Kanske var det tur för Rödt att de inte kunde få skul-
den för att borgarna vann, något som svenska Fi kanske
borde fundera på inför det svenska riksdagsvalet.

Som helhet är Norge att gratulera. Det är 16 år sedan
en norsk regering lyckades bli återvald. Att vinna en
gång är svårt, att få förnyat förtroende är svårare. Jag
hoppas att de svenska rödgröna partierna gör flera
studieresor till Norge innan vårt eget val 2010.

Det finns inslag i den norska politiken som både gör
det lättare, och svårare, för de rödgröna att vinna än i
Sverige. Norska LO framstår som radikalt, aktivt och
pådrivande både vad det gäller att bilda opinion och
att mobilisera för en mer radikal politik. Vår egen sven-

ska fackföreningsrörelse är ganska lam i jämförelse.
Inom norska LO finns en livaktig vänsteropposition som
tar stor plats i debatten. I Norge finns en mycket bra
dagstidning som står till vänster, Klassekampen, och
den politiska debatten i landet om frågor som EU och
WTO håller ofta en högre nivå en motsvarande debatt 
i Sverige.

Samtidigt finns det i Norge en stark populistisk och
främlingsfientlig höger, Fremskrittspartiet, som skickligt
spelar på folkliga känslor mot ”eliten” och som gör
djupa inbrytningar i den norska arbetarklassen. I Norge
tvingas vänstern ibland förklara varför man inte har råd
med allt, fast landet har det på pappret, därför att en
oansvarig ekonomisk politik kan leda till överhettning i
ekonomin. Det problemet har vi ju inte riktigt i dagens
Sverige. Samtidigt har den norska rödgröna regeringen
resolut stimulerat landets ekonomi när den globala
finanskrisen slog till. 

Fremskrittspartiet är dock ett tveeggat vapen för den
norska borgerligheten. Deras rasism och populism gör
att det saknas ett trovärdigt borgerligt regeringsalter-
nativ i landet, något som de rödgröna bevisligen har
och vinner på. Den här gången fick rasisterna i Frem-
skrittspartiet bara en liten valframgång men blev ändå
klart störst bland de borgerliga.

Visst kan man invända att den norska politiken borde
ligga ännu längre åt vänster. Ingen kan påstå att landet
är på väg att utvecklas i socialistisk riktning. Samtidigt
framstår Norge som det mest progressiva landet i Euro-
pa på flera områden, och det är inte illa. Tänk om vi

kunde säga samma sak om Sverige. I en tid när privat-
iseringar, svaga offentliga investeringar och EU-diktat
dominerar i Europa så går Norge en delvis egen och
annan väg. Man ska inte glömma att den rödgröna
regeringen domineras av socialdemokrater och innehål-
ler ett borgerligt parti, Senterpartiet. Men för vänstern,
i Sverige och i Norge, återstår frågan hur man kan rege-
ra och ta ansvar utan att tappa stöd. Knäck den nöten
den som kan.

Norge är att gratulera
”För vänstern, i Sverige och 
i Norge, återstår frågan hur
man kan regera och ta ansvar
utan att tappa stöd. Knäck 
den nöten den som kan.”
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2006 VANN DEMOKRATERNA kon-
gressvalet mycket tack vare löf-
ten om ett slut på Irakkriget.
Antikrigsrörelsen, som kämpat
hårt för en demokratisk valseger,
pustade ut, bara för att se Geor-
ge W Bush beordra en truppför-
stärkning. 2008 lanserade sig
sedan Barack Obama som anti-
krigskandidaten i presidentvalet..
Han sade i valkampanjen att Irak
skulle vara tomt på stridstrupper
i maj 2010. Han var ofta vag i
sina målsättningar, men media
hjälpte till att få det att framstå
som tydliga löften. 

USA kommer enligt militära
källor att ha kvar sina omkring
130 000 trupper åtminstone till
parlamentsvalet i januari (unge-
fär samma antal trupper som när
demokraterna vann valet 2006).
Planen är sedan att ha kvar upp
till 50 000 stridstrupper till
2011, men att kalla brigaderna
”rådgivande och assisterande”.
Samtidigt är det tyst om de över
100 000 privatanställda vakter,
städare och chaufförer som

understödjer den amerikanska
militären.

Enligt ett avtal som förhand-
lades fram mellan George W
Bush och Iraks regering och par-
lament skulle det irakiska folket
senast den 30 juli i år ha röstat om
USA:s truppers rätt att stanna i
Irak. Om folket röstade nej hade
USA ett år på sig att lämna lan-
det. Men efter påtryckningar från
Barack Obama och Iraks premiär-
minister Nuri al-Maliki sköts

folkomröstningen på framtiden.
Ett fullständigt tillbakadra-

gande lär bli svårt. Våldsaktioner
i Irak följs av diskussioner om att
USA kanske drar sig ur för tidigt.
Och risken för ökande våld i Irak
är stor efter att USA skapat en
ytterst svår och laddad situation.
Samtidigt som al-Maliki bygger
upp ett militärt försvar växer bit-
terheten hos många sunnimiliser
och kurder. 

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

VAD HÄNDER…
… med USA:s tillbakadragande från Irak?

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!
Den rödgröna valsegern i
Norge är goda nyheter även
för oss som vill ha en ny
regering i Sverige

...nej, nej! Inte Barroso en gång
till. En pompös, reaktionär
pratkvarn som ordförande i EU-
kommissionen. Men han kanske
ger en bra bild av dagens EU.

‘Faktum är att unga kvinnor enligt utvecklingshistorien
förbereds på att ge närhet, näring och beskydd till små barn.
För nästa generation är mammans försiktighetsprincip och

känslighet mer funktionell än risktagande med lust till revansch och
triumf. Lisbeth Salanders karaktär är inte kvinnlig.’

Skräcködlan (tillika läkaren och psykoterapeuten) Rigmor Robèrt går
igen – och stoltserar på debattsighten Newsmill med analysen att film-
karaktären Lisbeth Salander är ”en författarfantasi”. Hon delger oss
också ett tvärsnitt ur sin egen verklighet, där hon i vredesmod försökt
lyfta sin egen man under armhålorna men att han inte rubbades en
tum. Av detta förväntas vi dra slutsatsen att ‘normala’ kvinnor inte bara
är obenägna till våld – de har i verkligheten inte en chans om de skulle
försöka.”

ur inlägget Salanders orädda vägran av Rebecka Bohlin

”
XX-bloggen
Om kvinnor med revanschlust

I dag var det premiär för dataspelet The Climate Mystery, som
tagits fram av det danska energi- och miljödepartementet samt
Microsoft. Spelet riktar sig till världens högstadieungdomar och

varje vecka fram till COP 15 i Köpenhamn i december ska mysteriet
utvecklas. För lärarna finns en gedigen kunskapsbank att ladda ner.”

ur inlägget Klimatspel lanserat av Rikard Warlenius
”
Arbetarens klimatblogg
Om datorspel som klimatupplysning

FRÅN BLOGGARNA
arbetaren.se/klimatblogg arbetaren.se/xxbloggen
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Folkomröstningen om USA:s tillbakadragande sköts på framtiden.
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