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Låt de nordafrikanska
revolutionerna inspirera
till upptrappad kamp!

A

rbetare och ungdomar över
hela världen har anledning
att glädjas över att det egyptiska folket fått bort Mubarak
från makten. Även om vi inte för en
sekund ska låta oss tro att det innebär
detsamma som regimens fall, så innebär det ett viktigt steg mot en fördjupning av den egyptiska revolutionen. Nu
kommer de motsättningar som finns
under ytan att ofrånkomligen göra sig
påminda, och det innebär en möjlighet
för den egyptiska arbetarrörelsen att gå
fram och popularisera krav som syftar
till frigörelse inte bara från regimens
förtryck, utan också från
den ekonomiska och sociala misär som regimen
försvarat.
Samtidigt
kommer framgången att
inspirera till upptrappad
kamp i andra länder i regionen.
Givetvis kommer exemplet i Egypten också att
entusiasmera och stimulera kamp även i de imperialistiska länder, vars
politiska ledare bara
först efter att utgången
av kampen stod klar sällade sig till kravet på
Mubaraks avgång. I England kommer
exempelvis aktivister i studentrörelsen
och i arbetarrörelsen att ta intryck och
bli mer beslutsamma i sin kamp mot
ConDem-regeringen drakoniska nedskärningskampanj. Även här i Sverige
har händelserna i Egypten betydelse,
även om den för tillfället mycket låga
nivån av kamp gör att de egyptiska vindarna antagligen inte kommer att översättas på ett direkt sätt. Men det spelar
roll.
Medan

den

svenska

borgerligheten

självsäkert regerar och öser beröm över
sig själv för tillståndet i den svenska
ekonomin (Anders Borgs i allians med
Tyskland och Frankrike lyckades ju
”exportera” den svenska krisen till Baltikum, där länderna fick rädda svenska
banker med omfattande lönesänkningar
och nedskärningar) så befinner sig socialdemokratin i fortsatt kristillstånd.
Jakten på en ny partiledare har visat
att partiet framförallt saknar någon organiserad vänsterkraft med stöd i arbetarrörelsen som i nuläget kan kanalisera missnöjet bland gräsrötter med förd
högerpolitik i riktning mot en politik

inriktad på att flytta fram arbetarklassens positioner. Vänsterpartiet, som har
fått massvis med nya medlemmar efter
valet som en konsekvens av att SD:s och
borgarnas framgångar, stapplar och vet
inte hur man ska hantera situationen.
En del röster undrar vad man ska göra
med alla nya medlemmar, vilket inte är
konstigt med tanke på hur snävt parlamentariskt inriktat partiet är.
I nuläget finns det alltså flera orsaker
till det relativa lugnet i svensk politik.
Det finns dock exempel som bryter mot
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den allmänna trenden, exempel som
kommunister har all anledning att lyfta
fram och förhålla sig till. Kampen mot
utvisningar till länder som Irak har varit en fråga som engagerat i Göteborg,
Stockholm och Malmö-trakten. Utvisningarna till krigsdrabbade områden
fortsätter i oförminskad styrka trots
alla rapporter om det fullkomligt livsfarliga i detta för dem som utvisas. Inte
bara reser det i en konkret form frågan
om vikten av att utmana borgarstatens
gränsbevakning och utestängandet av
människor som söker sig hit, det blir
dessutom en fråga som i värsta fall
handlar om liv och död för
de drabbade.
I det här numret av Arbetarmakt bjuds läsaren på
en artikel av Richard Brenner, som på ett pedagogiskt
sätt beskriver bakgrunden
till den ekonomiska kris
som omskapat förutsättningarna för kapitalismen
i världen de senaste åren.
Vi bjuder också på en analys av moralpaniken kring
manga-serieteckningar föreställandes barn i sexuella
situationer. Den omedelbara innebörden av Mubaraks avgång finns också att läsa om,
liksom vad som händer inom psykiatrin
i Göteborg som en konsekvens av skattesänkarpolitiken från högern. Våra
kamraters arbete i Göteborgs antirasistiska rörelse och debatterna i Göteborgs
Nätverk Mot Rasism belyser vi också.
Dessutom publicerar vi en rapport om
Förbundet för Femte Internationalens
kongress i Sydasien i januari, som inneburit en framgång för vårt arbete i den
delen av världen.
Trevlig läsning önskar redaktionen!
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Göteborg:
Skattesänkningspolitiken
slår mot psykiatrin

I

nnan psykiatrireformen sjösattes
1994 så fanns det i Sverige ca 30
000 sängplatser inom landstingen.
Dom gamla mentalsjukhusen var
som egna små världar parallellt med
det övriga samhället. Idén med att kommunerna skulle ta över den största delen av ansvaret för personer med psykiatriska problem var till stor del god,
och syftade till att patienterna skulle få
mer normala liv i sin hemtrakt. Av den
gamla psykiatrin blev 3000 platser kvar
i landstingsregi, och det är en siffra som
stadigt sjunker med undantaget rättspsykiatri, som istället ökar i omfång.
Mellan 2003 och 2006 gjordes den stora
Milton-utredningen av psykiatrin, och
det konstaterades då att det finns ett
stort behov av mer resurser. Som en
konsekvens av detta öronmärktes mellan 2 och 3 miljarder kronor till psykiatrin.
Nedläggningar
Men den faktiska situationen i bland
annat Göteborg berättar en helt annan historia, nämligen att hela enheter läggs ned. Många avdelningar har
upp till sju veckor stängt per år, kommunen har platsbrits på äldreboenden
och missbruksboenden och de mobila
teamen räcker inte till för att hjälpa de
som hänvisas att klara sig i sina hem.
Delar av öppenvården läggs också ned.
Angrepp mot anställda
Samtidigt får de som är anställda sämre
och sämre villkor, med glesare bemanning på avdelningarna och försämrade
scheman. En hel del av det arbetskraftsbehov som finns täcks upp av vikariepooler med timanställd personal
istället för fasta tjänster. Många av de
som jobbar på timmar är invandrare
som LAS:as ut när det börjar närma
sig övergång till fast tjänst. Med sämre
möjligheter att löneförhandla och alla
andra fördelar som en fast tjänst har
blir LAS en fälla för många invandrare
som nu bär upp landstingens och kommunernas verksamheter på osäkra villkor. För den fasta personalen blir det

svårare att hitta bra rutiner i arbetet,
vilket leder till bristande kvalité och
säkerhet för patienterna. Möjligheten
att ta ut sin flextid har också kraftigt
beskurits de senaste åren med de schemaändringar som gjorts.
Besparingar
Konkret så handlar det i Göteborg om
besparingar på tjugo miljoner kronor,
vilket i praktiken har inneburit att både
den psykiatriska akutmottagningen på
Sahlgrenska i centrala Göteborg lades
ner, samt innan dess akutmottagningen på Mölndals sjukhus. Endast den
på Östra sjukhuset ska nu täcka hela
stadens behov, vilket också ska ställas
i relation till att Östra sjukhuset ligger
relativt avsides geografiskt i staden.
Unga hamnar mellan stolarna
Vidare så har det så kallade mellanvårdsteamet, med 18 år på nacken, lagts
ner. Denna enhet var en viktig länk för
många unga med blandade diagnoser
som behövde mer resurser än öppenvården kan erbjuda. Dessa ungdomar riskerar nu att hamna mellan stolarna och
bli obehandlade.

Otillräcklig vård av äldre
Även inom äldrepsykiatrin har det
gjorts rejäla besparingar. Av fyra avdelningar lades en ner- det vill säga 25%
av den totala verksamheten. Trycket
på äldreboenden är enormt, och många
gamla med begynnande demens eller
Alzheimer får helt enkelt hålla till godo
med hemtjänst ett par timmar om dagen. Hela dagterapiverksamheten för
äldre på Sahlgrenska är förlagd till en
avdelning med plats för ett dussintal
personer.
Som en konsekvens av neddragningarna inom äldrepsykitatrin får patienter
med depression vård på samma avdelning som svårt dementa vilket leder till
stora miljöterapeutiska brister då det är
nästan omöjligt att skapa den atmosfär
som passar alla olika diagnoser. Även
den rent somatiska vården har blivit
mer krävande på äldrepsykavdelningarna då ortopeden och andra somatiska
avdelningar skriver ut sina patienter
innan de är medicinskt färdigbehandlade.
(Fortsättning nästa sida)
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Skattesänkningar bakom cynisk
vårdpolitik
Neddragningarna måste självklart
ställas i relation till borgarnas skattesänkaryra. Det är framförallt de unga
och de gamla som får ta den stora smällen när de rikare ska bli ännu rikare.
Klarar man som ung missbrukare med

psykiska problem inte trycket så finns
givetvis rättspsykiatrin som sista instans. En rättspsykiatri som dessutom blir mer och mer förknippad med
kriminalvården än den vård som sker
under den allmänna hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Borgarna tycker
alltså i sin allmänna cynism att det
istället för att satsa på förebyggande

verksamheter är bättre att låta människor haverera totalt och bli kriminella,
så att man då får anledning att låsa in
dom på obestämd tid. Brottsoffrens såväl som patienternas lidande är givetvis av underordnad betydelse när man
är tvungen att blidka dom välbärgade i
samhället.
Fredrik Reinerdahl

Vad händer i Göteborgs
Nätverk mot Rasism
(GNMR)?

Ä

nda sedan kristallnattsdemonstrationen förra året har det
skett diskussioner inom den
kämpande vänstern i GNMR,
vilken Arbetarmakt är en del av, om hur
GMR (Göteborg mot rasism) bäst ska
bemötas. För att påminna om tidigare
händelser, så har det varit en flerårig
tradition av manifestationer organiserade av GNMR i Göteborg. Men 2010
var det GMR som oväntat ansökte om
demonstrationstillstånd. Vi försökte förhandla med GMR för att försäkra oss om
att vi skulle ha våra rättigheter garanterade om vi organiserade en gemensam
demonstration, men de vägrade att gå
med på våra krav. Vid den tidpunkten
så beslutade vi att organisera en separat
manifestation, vilken lyckades samla
250 aktivister. Med stöd av V, UV, KP
och SP så lyckades GMR samla 700 deltagare till en demonstration under rent
borgerliga förtecken. Det är viktigt att
nämna att GMR också försökte dra in
flera småborgerliga och öppet borgerliga
grupper, som Miljöpartiet, i organisationen av Kristallnattsdemonstrationen.
Därför tog själva demonstrationen karaktären av en folkfront, även om borgarna bidrog till endast en mindre del
av själva mobiliseringen.
Men oberoende av den stora uppslutningen, så är det uppenbart att GMR är
en mycket liten organisation utan något större stöd i sig bland arbetar- och
mellanskiktsungdomar. GMR har helt
enkelt, på ett direkt eller indirekt sätt,
tjänat som en front för ledarskapet i den
reformistiska vänstern i V och KP för att
genomföra en oberoende mobilisering
och undvika sammanblandning med det
militanta GNMR.

www.

Taktik gentemot GMR
För att förhindra möjlig sekterism eller
opportunism från GNMR:s sida gentemot den delen av vänsteraktivister som
i nuläget stödjer GMR:s initiativ, så utarbetade Arbetarmakt Göteborg en taktik gentemot GMR. Taktiken gick ut på
att GNMR skulle delta i protester organiserade av GMR i form av ett separat
block med egen demonstrationsledning.
Taktiken skulle tillämpas om GMR fortfarande hade stöd av flera arbetarorganisationer som bidrog till större delen
av dess mobilisering och om platsen för
protesten hade valts på ett lämpligt sätt.
Tanken var att GNMR aktivt skulle motsätta sig alla försök till inskränkningar
på våra rättigheter, på plats under själva demonstrationen. Kravet på väl vald
plats för protesten är särskilt viktig med
tanke på den ofta konfrontativa naturen
på antifascistiskt arbete. Om GMR skulle utlysa en antifascistisk protest på andra sidan av stan från en nazistmarsch,
så skulle vi ordna en egen konfrontativ
aktion istället.
Taktiken, vilken i grund och botten är
en enhetsfront med borgerliga arbetarorganisationer som V och UV, föreslogs
för de andra organisationerna i GNMR.
Resultatet blev att Arbetarmakts förslag
blev nedröstat.
Nu är frågan varför förslaget blev nedröstat av organisationerna i GNMR: RS,
SUF LS av SAC och RF. Företrädare för
dessa organisationer lyfte fram flera argument mot Arbetarmakts förslag.
Kristoffer Lundberg, RS representant,
hävdade att det som är viktigt inte är

antalet som deltar i en manifestation,
utan politiken som lyfts fram i densamma. Detta är sant, men om man har
möjlighet att utmana borgerlig politik på
plats, så borde man väl göra det. Antalet
deltagare säger något om styrkeförhållandena, dvs. reformisternas inflytande
över vänsterungdomen i Göteborg, och i
en sådan situation är det fel att isolera
sig. Man får komma ihåg att GMR hade
tre gånger fler deltagare i sitt tåg, vilket
är en signifikant skillnad. Istället så borde man försöka vinna över vänsterungdomen till det rätta sättet att agera, och
bästa sättet att åstadkomma detta är att
erbjuda dem en enhetsfront, även om deras ledare inte går med på detta.
En annan av Lundbergs argument är att
revolutionärer, som han benämner oss i
GNMR, inte ska delta i demonstrationer
som för fram en borgerlig politik. Felet i
detta resonemang är att det inte bara är
reformisterna som bestämmer det politiska innehållet, utan att vi också gör det
genom att delta och föra fram en revolutionär politik. Det skulle vara väldigt
svårt att i praktiken hindra oss från att
göra just detta. Och man får inte glömma
att vi inte söker enhetsfront med Moderaterna, utan med Vänsterpartiet, som
är ett arbetarparti som dock har konsekvent fört en borgerlig politik i flera
decennier. Man ska helt enkelt skilja på
ursprunget och förankringen ett parti
som Vänsterpartiet har i arbetarklassen
och vilken klass intressen detta parti i
slutändan står för - kapitalisternas. Men
detta är förståeligt, med tanke på RS nuvarande ståndpunkt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte är arbetarpartier som för en borgerlig politik, utan
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Arbetarmakt 1/2011 ● 5

rent borgerliga partier. Då de anser
att arbetarklassen nu för tiden inte på
något sätt stödjer dessa partier, så blir
själva enhetsfrontstaktiken meningslös
i en RSares ögon.
Ett argument som fördes fram av en representant för RF, och indirekt också av
resten av det autonoma blocket, är att
GNMR som en organisation inte kan
anta riktlinjer för framtida handlande.
Med detta menar man att GNMR inte
kan anta en taktik. Om GNMR inte kan
anta en taktik baserad på en sund teoretisk grund, så blir det mycket svårt för
organisationen att ta beslut baserade på
en systematisk förståelse av den nuvarande situationen, ämnade till att främja ett långsiktigt mål. Organisationen
blir dömd till ett ofokuserat vacklande
mellan olika riktningar i sitt handlande.
RS och det autonoma blocket vill helt enkelt bevara möjligheterna att organisera
ett separat nionde november-tåg - vilket
vore att på ett sekteristiskt sätt ignorera
en stor del av vänstern i Göteborg - eller
att opportunistiskt gå med i reformisternas tåg som en diffus dimma, undvika
konflikter med byråkraterna och bara
ännu mer bidra till deras styrka. Det beror på vilken stämning de kommer vara
i vid tillfället. Vi har redan sett exempel
på detta vid demonstrationen som hölls
19 januari i år, dagen efter att polisen
hade brutit blockaden av migrationsverkets förvar i Kållered. Den militanta
vänstern upplöstes i ett hav av reformistiskt sinnade ungdomar. Man var

oförmögen eller ovillig till att ställa upp
ett block i demonstrationen, som skulle
kunna ge en motvikt till borgerligt liberala slagord om antirasism och asylrätt.
Talarna från RS vägrade att kritisera
den borgerliga politik som fördes fram
av Vänsterpartiets talare på demonstrationen.
I den nuvarande situationen inom vänstern och den antifascistiska kampen i
Göteborg, så är enhetsfrontstaktiken en
revolutionär taktik. En revolutionärs
mål är att vinna över arbetarklassen till
ett revolutionärt ledarskap, vilket i nuvarande situationen bäst kan göras ge-

nom att samarbeta med vänsterungdomar som fortfarande ser reformisterna
som sitt legitima ledarskap. Detta skulle
vi kunna göra genom att delta i gemensamma aktioner och visa i praktiken
vilken skillnad det är mellan klasskamp
och det klassamarbete som byråkraterna i V och den förvirrade ledningen i KP
genomför. Genom att peka på ledarskapets borgerliga politik i ord och handling
skulle vi kunna utmana byråkraterna.
Om dessa skulle försöka förhindra vårt
deltagande, så skulle vi påvisa att det
är de och inte vi som splittrar klassens
enhet.
Adnan Kadic

STARK förbereder inför
AREA TURNS RED nr.2

D

en 5 mars öppnar Stockholms
Antirasistiska Kulturförening, STARK, dörrarna till festivalen Area Turns Red nr.2,
Antirasistiskt Aktionsforum på Årsta
Folkets Hus. På dagordningen står flera
viktiga politiska möten, som drar igång
redan kl.10 på morgonen.
Hur ska den antirasistiska vänstern nå
ut i förorterna, hur kan fackligt aktiva
kämpa antirasistiskt i sina fackliga organisationer, och hur hänger den kampen samman med kampen för kämpande
demokratiska fackföreningar? Är Sverigedemkraterna fascister, och hur vår

förståelse av detta ihop med hur vi ska
bekämpa dem? Och hur tar vi kamp mot
den rasistiska flyktingpolitiken? Det är
frågor som kommer att stötas och blötas
under dagens gång innan allt mynnar
ut i en demokratisk församling, där deltagarna ges möjlighet att tillsammans
utforma vad vi som antirasister ska
kämpa för.

förhoppningar är att den antirasistiska
och radikala vänstern ska ta tillfället i
akt och visa upp vad man har att bjuda
på. Dessutom förbereds ett program med
teaterföreställningar och stå upp-komik
på listan. Det finns alltså många skäl att
boka in 5 mars i kalendern.

Utöver det intressanta politiska innehållet finns också en massa annat att
göra på Area Turns Red nr.2. Dels organiseras ett flertal konserter med olika band och artister. Bokbord kommer
också finnas på plats, och arrangörernas

www.starkmotrasism.se
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Den omedelbara
innebörden av Hosni
Mubaraks fall

E

uforin på befrielsetorget i Kairo som nu kablas ut över hela
värden smittar av sig. Över
hela världen jublar människor
över det egyptiska folkets framgång.
Mubarak har avgått, och det som en
konsekvens av massornas beslutsamhet. Efter tre veckor av demonstrationer i hela landet, där tusentals skadats
och där över 300 människor har fallit
offer för regimens dödliga våld, kunde
inget mindre accepteras. Den ilska och
vilja till upptrappad kamp som kom till
uttryck på Befrielsetorget under torsdagskvällen efter att Mubarak annonserat att han
minsann tänkte sitta kvar,
var öronbedövande och talade sitt tydliga språk. Den
bäddade för händelseutvecklingen dagen efter.
Att den 11 februari kommer att gå till historien
känns överflödigt att säga.
Vi som följde utvecklingen
och som på olika sätt solidariserade oss med den
kamp som utspelats framför våra ögon kommer förhoppningsvis aldrig att
glömma hur de egyptiska
massorna denna dag inspirerade oss. Hur de gav oss
förnyat hopp i en period
där de många nederlagen satt sina avtryck i det kollektiva medvetandet och
förlamat och undertryckt tilltron till revolutionär förändring.
Givetvis får vi inte lura någon att tro
att denna seger på något sätt är säkrad.
Ingen borde blunda för att revolutionens
viktigaste uppgifter kvarstår. Regimen
har avlägsnat en av sina mest förhatliga figurer, men den lever fortfarande
och står upprätt trots sviktande legitimitet. Det är en regim som baserar sig
på den vapenmakt som arméns generaler förfogar över, med starka intressen
av att försvara såväl de rikaste hundra

www.

familjernas ekonomiska privilegier som
fortsatt samarbete med USA och Israel
(för vilket den årligen avlönats med miljarder). Torterare som Omar Suleiman
befinner sig fortfarande i maktens korridorer. Regimen kan i slutändan bara
störtas på allvar om revolutionen fördjupas och fortskrider.
Det kan bara ske om den egyptiska
arbetarklassen och de förtryckta massor som är dess naturliga allierade tar
ytterligare steg framåt och kämpar
konsekvent för att friheten också skall

sätt, och att dess förtrupp börjat lära sig
att gå tillsammans i takt i en situation
där de flesta av regimens institutioner,
inklusive den statliga fackföreningen,
så fullständigt diskrediterat sig, är
mycket hoppingivande. Så har t.ex. en
ny fackföreningsfederation, för fria och
demokratiska fack, utropats under den
nuvarande kampvågen.
Detta, liksom den omfattande mobiliseringen av Egyptens frihetstörstande
ungdom, vittnar om den kraftfulla potentialen i revolutionen. Alla vi som
kämpar för socialistisk frigörelse har anledning att framöver nära följa den fortsatta
utvecklingen och, där det är
möjligt, göra allt vad vi kan
för att understödja en fortsatt
revolutionär utveckling. För
den demokratiska revolutionen i Egypten måste också bli
en social revolution.
Vilken är den omedelbara betydelsen av den kamp som utspelats de senaste veckorna?

komma dem till del – på alla livets områden. Och dessa steg måste tas snabbt
och djärvt. Men ingen borde tvivla på
att det kan ske. Den vetskap om sin kollektiva styrka som arbetare förvärvat
sedan de började organisera de strejker
som utbröt under 2005 och som därefter
fördjupades och tilltog i antal och styrka, och som utgör den nuvarande revolutionära jäsningens prolog, ska inte
betvivlas. Det står också klart att Mubaraks fall till stor del var ett resultat
av att hundratusentals arbetare gick ut
i strejker och i massiv omfattning anslöt sig till rörelsen. Att arbetarna som
klass börjat komma på fötter på detta

För det första har Mubaraks
fall sänt ut en signal, en signal
som i synnerhet ljuder starkt
i hela Mellanöstern och Nordafrika, men vars eko kommer
att höras över hela världen.
Det är möjligt att besegra en diktator,
även om han backas av en omfattande
och extremt repressiv våldsapparat och
åtnjuter stödet från världens mäktigaste supermakt. Vad som började i Tunisien har nu skett i Egypten. Imorn kan
samma öde drabba de av Västmakterna
understödda diktaturerna i Jemen, Jordanien, Algeriet, Libyen eller, ja, kanske till och med i Saudiarabien. Och
som en av demonstranterna sade i Al
Jazeeras sändning: ”Nu är allt möjligt,
även palestiniernas frihet!”. I Israel lär
ledarna inte sova gott i natt.
För det andra har ett kraftfullt slag mot
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islamofobin och rasismen i Västvärlden
utdelats. Muslimer beskrivs återkommande som efterblivna och oförmögna
att ta till sig demokratiska värderingar i den islamofobiska propagandan,
spridd av medier och reaktionära politiker i Väst. De sistnämnda har där
de fått inflytande, såsom i Schweiz och
Danmark, använt sådana argument för
att just inskränka muslimers och flyktingars demokratiska och sociala rättigheter. I detta sammanhang är det
ytterst betydelsefullt att befolkningen i
ett land där islam är majoritetsreligion,
har gett världen en så självklar lektion
i hur man handfast står upp för och
kämpar för sina demokratiska rättigheter. Detta borde inte bara skrämma rasisterna, som i revolutionen nu enbart
kan se ett islamistiskt hot. Det kommer
framförallt att ge muslimer i Europa
och i USA, liksom alla som ser behovet
av att stå upp mot rasismen och ojämlikheten, starkare ryggrad.
Detsamma gäller för övrigt i förhållande till Västvärldens studenter och
arbetare, som i ökande antal gått ut och
tagit strid mot sina kapitalistiska regeringars försök att påtvinga dem kostnaderna för systemets kris. De egyptiska
massornas kamp kommer otvivelaktigt
att inspirera till upptrappad kamp. I
slutändan även här hemma. Om egypterna kan störta en diktator så kan vi

försvara våra jobb, vår utbildning och
våra pensioner!
För det tredje har de gångna veckorna
klargjort det fullständiga hyckleriet
från den demokratiska imperialismens
politiska ledarskap. Obama, Sarkozy,
Merkel och Bildt har alla i sina uttalanden visat att imperialistisk ”stabilitet” står högre i kurs än helhjärtade
ställningstaganden för dem som står
upp för och offrar sina liv i kampen för
demokratiska rättigheter. Det är inget
som bör förvåna, de har själva beväpnat förtryckarna och stått fast vid deras
sida så länge som det varit möjligt. Men
det är betydelsefullt: Den sväng vi nu
bevittnar, i form av uttalat stöd till det
egyptiska folkets kamp, kommer först
efter att folket störtat den förhatlige
man som USA:s och EU:s ledare aldrig
ville benämna som Diktator. För väldigt

många människor som följer nyheterna
kan det inte framstå som något annat
än huvudakten i en politisk fars. På
så vis har det egyptiska folkets kamp
bidragit till att avslöja och minska legitimiteten hos våra egna förtryckare.
Inte minst för detta har vi anledning att
vara tacksamma.
Således många skäl att fira denna natt.
Länge leve revolutionerna i Nordafrika,
och låt dem tända en världsbrand mot
alla jordens förtryckare och mot det globala system som dömer majoriteten till
utsugning och underkastelse!
Gunnar Westin

Krönika: Moralistisk häxjakt
på seriesamlare

I

somras dömdes Simon L, en av
Sveriges ledande serieöversättare,
till 25 000 kr i böter för barnpornografibrott. Domen överklagades
till hovrätten, som dock i veckan fastställde den. Seger för statens moralstyrka, med andra ord. Men vilka barn
är det som drabbats av översättarens
”brott”?
Under de senaste två decennierna har
den japanska manga-kulturen gjort allt
större insteg i västvärlden. Så också i
Sverige – stora förlag som BonnierCarlsen och Egmont tjänar stora pengar på
översatta seriehäften, och i teves barnprogram syns figurer som Sailor Moon
och Pokémon – alla hämtade från manga-kulturen.
I manga är det inte helt ovanligt med

skildringar av unga och barn i sexuella
situationer. Mina kunskaper om manga
är tyvärr begränsade, men i mina ögon
verkar kulturen i det närmaste sätta
Flickan på piedestal, gärna med uppspärrade, oskyldiga ögon och korta,
fladdrande kjolar. Sexualiseringen av
det oskuldsfulla, dittills oförstörda,
står högt i kurs i många av mangans
subgenrer, något som också framträder
i mainstream-manga som just Sailor
Moon.

granska det måste ha särskilt tillstånd.
Som P1-programmet Medierna rapporterade i somras ledde detta till att den
kulturdebatt som blossade upp om domen skedde i blindo – varken de som
försvarade domen eller de som kritiserade den visste egentligen vilka bilder
det gällde. Enligt Simon L handlade
det bara om att personerna på bilderna
”hade för små bröst”, medan andra hävdade att man tydligt såg att de tecknade
figurerna var barn.

Saken gäller innehav av ett antal
manga-bilder, i den senaste domen 39
stycken, som enligt polisens utredare
ska skildra barn som har sex, poserar
sexuellt och/eller blir utsatta för sexuella övergrepp. Allt enligt statens byråkrater – ty bevismaterialet är så pass
hemligstämplat att man för att ens få

Ja, för det rör alltså tecknade bilder, fiktiva situationer. Simon L, som arbetar
för flera av landets större manga-distributörer, hade av yrkes- eller personliga
skäl laddat ned dessa bilder, kanske
av samlarsyfte, eller av misstag. Vem
som helst som sökt efter manga-bilder
på nätet kan intyga att det kryllar av
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sexuella skildringar där. Och här börjar
svårigheterna.
Oklarheterna om hur lagen ska tolkas
är många. Men om en bild – fotograferad eller tecknad, verklig eller fantasi
– skildrar ”en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som,
när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år”
är den barnporr, enligt lagtexten. Vem
bedömer om en tecknad, påhittad person har en fullbordad pubertetsutveckling? Polisens utredare i Uppsala, i det
här fallet. Och hur kan man debattera
en kontroversiell dom om staten censurerar bevisen?
Domen skickade chockvågor genom
svenska seriekretsar. Carl-Michael
Edenborg, grundare av förlaget Vertigo,
utfärdade en varning ”till tecknare och
serieläsare: gräv ner era serietidningar!
kryptera era datorfiler!” Serietecknaren
Tinet Elmgren lade upp en teckning på
sin blogg med två seriefigurer som just
haft sex – där den ena är 17 och den andra 27, och uppmaningen ”varsågod och
polisanmäl mig”.
Än så länge är skriven text undantagen,
så läsare av klassiska mästerverk som
Lolita behöver ännu inte frukta statliga censurstyrkor, men det är svårt att
se var sådana här censurlagar slutar:
DN anmäldes t.ex. för barnpornografibrott av en privatperson efter att ha
illustrerat sina artiklar om domen med
manga-bilder. I USA, där liknande lagar finns, går man ännu längre: där har
serieintresserade sedan länge dömts för
innehav av tecknade bilder, och lagen
om barnpornografibrott har också regelbundet använts mot ungdomar under
18 år – för att ha fotograferat sig själva
nakna!
I ett ännu mer skruvat amerikanskt fall
lämnade två föräldrar in 150 foton för
framkallning efter en familjesemester.
Sju av dessa visade deras småbarn i
badkaret och iklädda handdukar. Teknikern som framkallade bilderna lämnade dem vidare till polisen, som i sin
tur anklagade föräldrarna för barnpornografibrott och satte barnen i fosterhem.
Men åter till de tecknade bilderna: en
grundfråga är, så klart, vem som egentligen skadats av dem. Bland domens
anhängare finns, förutom polisen själva
och politiker, också Rädda barnen. I
gårdagens Agenda, där domen debatterades, hävdade föreningens represen-
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tant Olof Risberg att tecknade bilder
var kränkande mot barn ”i allmänhet”.
Han målade upp ett scenario där en person som själv blivit utsatt för sexuella
övergrepp skulle kunna komma till skada av att se tecknade övergreppsbilder.
Och visst är det så – visst är barnporr
kränkande och motbjudande även om
den är tecknad och skildrar något som
bara finns i upphovsmannens fantasi.
Men det finns ju många bilder som skapar obehag hos betraktaren. Varför inte
också förbjuda teckningar av barnmisshandel, som väl skulle skapa samma
obehagskänslor hos den som blivit utsatt för det?
Fotografier av faktiska, verkliga våldshandlingar, mord och tortyr är heller
inte olagliga. Just tortyrbilder och -videoklipp är för övrigt en kategori som
frodas på DVD och nätet, med speciella
forum där användarna försöker bräcka
varandra med de mest motbjudande
skildringar av verkliga och fiktiva mord,
våldsamheter och olyckor – genren kal�las ”gore” eller ”mondo”.
Men i fallet med de 39 påstådda barnporrbilderna saknas alltså offer. Inga
övergrepp har begåtts. Inget barn har
tvingats till något. Ingen har kränkts
eller ens råkat se på bilder som skapat
olust. Ändå har Simon L dragits inför
rätta, stämplats som sexualförbrytare
och kanske fått sitt yrke förstört för all
framtid. I brist på offer hävdar de som
försvarar lagen nu att bilderna genom
sin blotta existens utgör en kränkning
”för barn i allmänhet”. Men, som Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, säger till Aftonbladet: ”I så fall
finns det ju mycket som exempelvis är
kränkande för kvinnor i allmänhet.”
Bakom domen finns också större frågor.
Vill vi ge staten möjlighet att använda
så här kraftiga censurinstrument? Vad
blir nästa inskränkning av yttrandefriheten? Den 27 april 2010 rapporterade
EU-parlamentsledamoten och piratpartisten Christian Engström på sin blogg
om ett möte i Stockholm med upphovsrättslobbyn. Talaren, en lobbyist för
skivbolagen och filmindustrin, var tydlig med hur han såg på barnporrlagarna
– som ett sätt att röja vägen för andra
censurlagar:
Barnpornografi är toppen. Det är bra,
eftersom politiker förstår barnpornografifrågan. Genom att spela det kortet
kan vi få dem att agera, och börja blockera sajter. När de väl har gjort det, kan
vi få dem att blockera fildelningssajter.

Till sist kan vi utveckla ett enormt Internetfilter. Vi följer barnpornografin
på nätet noga, för att visa politikerna
att filtrering fungerar. Barnporr är en
fråga de förstår.
EU-kommissionär Cecilia Malmström
har också mycket riktigt lagt fram ett
förslag om ett massivt censurfilter på
Internet – med argument om att stoppa
barnporrsidor.
Barnporr är alltså ”toppen”, eftersom
ingen ju vill framstå som en förespråkare för pornografers rättigheter, även
om offer, som i det här fallet, saknas.
Ändå är det just det vi måste göra nu.
Det handlar inte bara om att kritisera
det absurda i att förstöra någons liv för
ett par tecknade bilder, utan om att försvara våra tidningar, vår kommunikation och vårt Internet mot statens klåfingriga moralpolis.
Det är inte ofta jag håller med Jan Myrdal, men när han nu kallar domen ”absurd” och pekar på hur den kan ”nyttjas
både av privatintressen och statliga/
polisiära intressen” är jag böjd att hålla med. Det innebär inte att vi måste
skriva under på Myrdals syn på moral
(som ju t.ex. utesluter homoäktenskap)
eller att vi ska sluta upp bakom Folket i Bild/Kulturfront-gängets liberala
inställning till tryckfrihet. Vi ställer
oss inte på barrikaderna för förintelseförnekares rätt till yttrandefrihet, och
sörjde inte när homofoben Åke Green
fälldes för hets mot folkgrupp. Ej heller förespråkar vi, som Vänsterpartiet,
presstöd till Nationell Idag med något
slags yttrandefrihetsargument. (Notera
förresten att kulturminister Adelsohn
Liljeroth nyligen öppnat för att dra in
presstödet också för ”kommunistiska
tidningar”)
I frågor som fildelning och tecknad
”barnporr” måste vi istället peka på
hur det här rör vår klass och dess möjligheter att samordna kamp. Om vi, av
rädsla för att bli utpekade som förespråkare för övergrepp, avstår från att försvara Simon L, och ger staten möjlighet
att med sekretessbelagda bevis förfölja
obskyra översättare eller fildelare, kommer utvidgade censurinstrument nästa
gång att riktas mot oss.
SW
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Förbundet samlas för
sin första sydasiatiska
kongress

F

örbundet för Femte Internationalen, som Arbetarmakt är
den svenska sektionen av, höll
en framgångsrik kongress i Sri
Lanka i januari. Simon Hardy rapporterar.
Medlemmar från Tyskland, Österrike
och Storbritannien sammanstrålade
med delegater från de pakistanska och
lankesiska sektionerna av Förbundet
för att diskutera de frågor som den internationella arbetarklassen står inför.
Kongressen var den andra delen av Förbundets åttonde kongress. Den första
delen hölls i Istanbul men på grund av
rasistiska lagar visade det sig omöjligt
att få visum för de pakistanska och lankesiska delegaterna. Därför återsamlades vi för att säkra deltagandet av kamraterna i två mycket viktiga sektioner i
vår organisation.
På dagordningen fanns en diskussion
om perspektiven, uppgifterna och det
programmatiska manifestet som antogs
av kongressen i Istanbul. Sedan debatterade vi och gjorde tillägg till resolutioner om islamismen och maoismen,
två viktiga politiska trender i Sydasien.
Kongressen organiserade också kommissioner för att utforma slutversionerna av handlingsprogram för Pakistan
och Sri Lanka, vilka sedan antogs av
kongressen och som nu bättre kan vägleda vårt arbete i dessa länder.
Alla dessa dokument kommer att översättas till olika sydasiatiska språk och
göras tillgängliga för arbetare, ungdomar och var och en som kämpar mot
förtryck som en del av vår kampanj för
att vinna anhängare och medlemmar
till den revolutionära kommunismen.
Sorgligt nog kunde en delegat från våra
anhängare i Nepal inte delta, men vi
diskuterade hur vi ska kunna hjälpa
dem i deras viktiga arbete under de
kommande månaderna.

Värdar för kongressen var Sri Lankas
Socialistiska Parti, vars centralkommitté deltog tillsammans med deras delegater. ”Vi är mycket nöjda med att kongressen hålls här eftersom detta är den
första internationella sammankomsten
i Sri Lanka”, sade P.D. Saranapal, ledande medlem i facket för hälsosektorn
i Jhangara. ”Det visar Förbundets avsikt att expandera i Sydasien och bygga
sektionerna.”
Många kamrater som kommit från andra politiska tendenser som Kommittén
för en Arbetarinternational (CWI) eller
Internationella Marxistiska Tendesne
(IMT) var imponerade av hur demokratisk kongressen var. ”Vi är vana vid
att människor kommer hit och håller
ett tal och sedan röstar vi bara på ett
dokument”, sade en delegat från Pakistan. ”Men vid den här kongressen finns
det mer djupgående diskussioner och en
chans för varje kamrat att påverka de
slutgiltiga dokumenten.”

Efter kongressen hölls ett möte om
Femte Internationalen i Colombo, vilket ledde till en livlig diskussion med
människor som ställde frågor om trotskismens historia och hur vi ska kunna
kämpa för socialismen idag.
Sri Lanka har en betydelsefull trotskistisk historia som det enda land där
Fjärde Internationalen ledde ett massparti och där arvet efter den revolutionära vänsterns sammanbrott under
1960- och 1970-talet fortfarande är
kännbart. Kongressen var ett verkligt
steg framåt för vår organisation i Sydasien och utgör en fast grund från vilken
vi kan gå framåt till att bygga Förbundet för Femte Internationalen inte bara
i Pakistan och Sri Lanka utan också i
Indien.
Simon Hardy
Workers Power (London) 351

www.fifthinternational.org
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Forts. från baksidan
tionden. Det berodde på att reallönerna föll i hela USA, till och med under
höjdpunkten i uppgången 2004–2006,
och att jobb i tillverkningsindustrin
försvann. Hundratusentals människor
hade inte längre råd med sina avbetalningar på bostadslån. Deras hem övertogs av bankerna och marknaden översvämmades av tomma fastigheter.
Under tiden hade finansmän över hela
världen förpackat dessa skulder och
sålde dem vidare till andra utlånare.
En stor andel av investeringarna världen över var i den slutliga analysen
baserade på amerikanska huslån – och
hundratals miljarder dollar skulle helt
enkelt aldrig bli återbetalda. En stor del
av världens utlåning – både till enskilda
och till företag – uppdagades snart vara
dåliga skulder. Grundvalarna för världens stora citadell för finansiell makt
var fullspäckade med hål. Då slutade
bankerna låna ut och världen kastades
in i en stor ekonomisk kris. Kreditkrisen var som en hjärtattack för den globala kapitalismen – blodomloppet för
bankernas utlåning avstannade plötsligt och orsakade ekonomisk katastrof
överallt.
En orgie i utplåning av kapital
Karl Marx förklarade i sin bok Kapitalet att kapitalismen genomgår cykler
som varar mellan sju och tio år. De inleds med långsam återhämtning från
stagnation, tar fart när krediten utvidgas och slutar sedan med en kris. Under dessa cyklers gång har profitkvoten,
den utdelning kapitalisterna får för det
som de har investerat, en tendens att
falla. Detta kan avvärjas med en rad
åtgärder, men kan inte skjutas upp hur

länge som helst, och skapar slutligen ett
fall i den samlade profitmassan. Vid den
punkten kommer investeringar inte att
generera tillräckligt mycket profiter för
att göra det meningsfullt. Investeringarna avtar när kapitalisterna omvandlar tillgångar till kontanter och sitter på
dem.
Utifrån deras synvinkel finns det plötsligt ”för mycket” kapital, mer än de kan
investera med tillräckligt utbyte. Det
sätt som de använder för att återställa
lönsamheten är att utplåna (eller ”nedskriva”) detta överflödiga kapital. Och
det var detta som hände 2008 och 2009.
Aktiemarknaderna kraschade, banker
gick i konkurs eller räddades till en
kostnad i biljarder, jobb slaktades när
företag föll samman, handeln förlamades och värdet på viktiga världsvalutor
föll.
Krisfri kapitalism?
Bankerna förvärrade krisen genom att
expandera nya former av kredit åren
innan krisen. En del reformister i Labourpartiet och fackföreningarna påstår att krisen skulle ha kunnat undvikas om bankerna hade reglerats mer.
De säger att bankirerna blev lite för
giriga genom att låna ut till människor
som inte kunde betala tillbaka, men om
de bara hade uppträtt mer förnuftigt
kunde vi ha ett krisfritt system.
I bästa fall är detta argument naivt, i
sämsta fall är det en apologi för själva
kapitalismen. I detta marknadssystem
lånar banker ut i utbyte mot ränta, vilket inte är något annat än ett avdrag
från ett företags framtida vinster eller
en enskilds framtida inkomst. Varje
lån är antingen ett löfte om kapital
som ännu inte har räknats in, eller ett

minne av kapital som för länge sedan
utplånats – det som Marx kallade fiktivt kapital.
En bank som inte maximerar sin vinst
kommer att slås ut av konkurrenter.
När vinsterna är höga kommer alltså
krediten alltid att expandera – och när
krisen kommer dras krediten plötsligt samman. Man skulle kunna säga
att samma reformister som hävdar att
bankerna orsakade krisen genom att
låna ut för mycket, nu argumenterar
för åtgärder som kan tvinga dem att
börja låna ut igen – till människor och
företag som antagligen fortfarande inte
kan betala tillbaka! Det absurda i detta
understryker inte bara deras misslyckande med att förstå och ta itu med krisen – det visar också att bankirernas
handlingar var ett uttryck för krisens
orsaker, men de var inte dess orsak.
Om Marx hade rätt, är krisens orsaker
inte arbetarnas löner och pensioner,
inte utgifter för sjukhus och utbildning.
Det är inte heller bankerna, hur avskyvärda parasiter de än är. Det är hela det
kapitalistiska systemet. Marx visade
att vinsten i slutändan inte är något
annat än den obetalda delen av varje
arbetares arbetsdag. När teknologin
utvecklas stiger också vinstens massa,
men den andel av kapitalistens investeringar som går till friskt och levande
mänskligt arbete minskar sin andel.
Det är denna djupa trend som ger upphov till profitkvotens tendens att falla.
Det var på det sättet som Marx kunde
förutsäga att när kapitalismen expanderade, skulle vi få se allt större och
mer globala kriser, och hur han kunde
visa att varje kris skulle följas av ett
massivt angrepp på arbetarklassen från
kapitalisterna, när de försöker tvinga
oss att bära bördan av den utplåning av
kapital som de behöver för att återställa
sina profitnivåer.
Krisen är inte grundad i den ena eller
andra bankens, det ena eller andra företagets eller den ena eller andra regeringens politik. Den är inneboende i
den kapitalistiska produktionen. Sättet
att göra slut på krisen är att motsätta
sig varje försök från kapitalisterna att
tvinga arbetarklassen att betala dess
kris – och att skapa ett politiskt parti
som kan inrikta motståndet mot störtandet av själva kapitalismen, konfiskering av bankernas och företagens tillgångar och upprättandet av en rationell
demokratisk produktionsplan för offentliga behov och inte privat girighet.
Richard Brenner
Workers Power (London) 351
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VAD VI STÅR FÖR
Arbetarmakt är en revolutionär
kommunistisk organisation. Vi
kämpar för att:
∙ Avskaffa kapitalismen och skapa en
värld fri från utsugning, klasser och
förtryck
∙ Bryta kapitalisternas motstånd genom kraften från miljoner som agerar tillsammans i en social revolution
som krossar den repressiva kapitalistiska staten
∙ Lägga makten i händerna på råd,
baserade på delegater från arbetarklassen, bönderna och de fattiga – valda, återkallbara och direkt ansvariga
inför massorna.
∙ Omvandla den nuvarande storskaliga produktionen och distributionen,
som nu ligger i händerna hos en liten
elit av kapitalister, till offentligt ägd
egendom som planeras demokratiskt
∙ Planera användandet av arbete, material och teknologi för att utrota social ojämlikhet och fattigdom
Detta innebär kommunism – ett
samhälle utan klasser och utan
statligt förtryck. För att uppnå detta
måste arbetarklassen ta makten från
kapitalisterna.
Vi bekämpar imperialismen - den
handfull av kapitalistiska stormakter och deras företag, som utsuger
miljarder och krossar alla de stater
och de folk som gör motstånd mot
förtrycket. Vi stödjer motståndet
mot deras blockader, sanktioner, invasioner och ockupationer av länder
som Venezuela, Iran, Afghanistan
och Irak. Vi kräver ett slut på ockupationerna av Irak och Afghanistan,
och på den sionistiska ockupationen
av Palestina. Vi stödjer ovillkorligt
det väpnade motståndet.
Vi bekämpar rasism och nationellt förtryck. Vi försvarar flyktingar

och asylsökande från de rasistiska
angreppen från media, staten och
fascisterna. Vi motsätter oss alla invandringskontroller. När rasister hotar flyktingar och invandrare fysiskt,
förespråkar vi organiserat självförsvar. Vi kämpar för att förneka fascister en plattform.
Vi kämpar för kvinnors frigörelse:
från fysisk och psykisk misshandel,
hushållets slavgöra, sexuellt utnyttjande, och från diskriminering i arbetslivet. Vi kämpar för fri abort och
fria preventivmedel att få vid behov.
Vi kämpar för ett slut på all diskriminering av HBT-personer och bekämpar förtrycket som dessa utsätts för av
religiösa krafter och av reaktionärer.
Vi kämpar mot förtrycket av ungdomen i familjen och i samhället: för
sexuell frihet, för ett slut på den dubbla utsugningen av ungas arbetskraft,
för rätten att rösta vid 16 års ålder och
för fri utbildning med studielön.
Vi bekämpar byråkratin i fackföreningarna. Alla fackliga representanter måste väljas av medlemmarna,
vara återvalbara (och kunna bytas ut
inom kort tid), och erhålla en lön som
motsvarar genomsnittsinkomsten för
dem de säger sig representera. Gräsrotsaktivister i facket måste organisera sig för att kunna avskaffa byråkratin. Vi kämpar för förstatligande
utan kompensation, under arbetarnas
demokratiska kontroll.
Vi bekämpar reformismen – den
politik som kännetecknar socialdemokratin och vänsterpartiet. Kapitalismen kan inte reformeras bort
genom fredliga parlamentariska
metoder, den måste störtas med kraft.
Även om dessa partier fortfarande
har rötter i arbetarklassen, försvarar
de kapitalismen. Vi kämpar, genom

byggandet av kommunistisk opposition, för att fackföreningarna ska bryta med socialdemokratin och bilda ett
nytt arbetarparti. Vi kämpar för att ett
sådant parti ska anta ett revolutionärt
program och för att ett sådant utvecklas till ett kampparti baserat på leninistiska organisationsprinciper.
Vi bekämpar stalinismen. De s.k.
kommunistiska staterna var i själva
verket diktaturer över arbetarklassen, utövad av en byråkratisk elit som
åtnjöt sin makt på grundvalen av
kapitalismens avskaffande. De stalinistiska stater som överlevde – Kuba
och Nordkorea – måste försvaras mot
imperialistiska blockader, sanktioner
och angrepp. Men en socialistisk
politisk revolution är det enda sättet
att förhindra deras slutgiltiga kollaps.
Vi motsätter oss klassamarbetets
metoder, ”folkfronter” eller särskiljandet av ett ”demokratisk stadium” i kampen, åtskiljt från kampen
för socialistisk revolution, då denna
strategi binder arbetarklassens händer vid borgarklassen och uppskjuter
kampen för arbetarklassens maktutövning. Vi motsätter oss teorin om
”socialism i ett land”. Bara Trotskijs
strategi för permanent revolution kan
leda till seger under den globala kapitalismens och den sammanhängande
imperialismens epok. Bara en global
revolution kan förpassa kapitalismen
till historiens sophög.
Med våra internationalistiska och
kommunistiska mål i sikte, och med
klasskampens metoder, uppmanar vi
alla revolutionära krafter att förena
sig i en ny Femte international – ett
internationellt parti för den socialistiska världsrevolutionen.
Detta är vad Arbetarmakt kämpar
för. Om du delar dessa mål – gå med!

ARBETARMAKT I SKÅNE!

Arbetarmakt har sedan en tid tillbaka kontakter i Skåne-området. Vi
hoppas på sikt kunna starta upp nya lokalgrupper i södra Sverige.
Om du bor i Skåne och är intresserad av att organisera dig - och
bidra till detta arbete - tveka inte att kontakta oss.

skane@arbetarmakt.com

KONTAKT
Kontakta oss
genom att skicka ett mejl till:
arbetarmakt@
arbetar makt.
com

Internet:
www.

ARBETARMAKT

www.

.com

fifthinternational

.org

LÄS MER

Besök vår
webbshop

På vår hemsida
(se adress i rutan
ovan) säljer vi
Trotskij-böcker,
pamfletter och
äldre nummer av
våra publikationer
till bra priser.
Klicka webbshop”
i menyn.

BIDRAG

Vi tar tacksamt
emot alla bidrag,
litet som stort.
Donera genom
att sätta in en
slant på:
PG 474 02 54 - 0

UNG OCH RÖD?
Är du ung och
revolutionärt
sinnad? Vi
rekomenderar
den socialistiska ungdomsorganisationen
REVOLUTION.
Mer info på:
www.
.se
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Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen

Vad var det som
orsakade den
ekonomiska krisen?

U

nder de två första åren av den
globala finanskrisen verkade
alla veta var skulden fanns
– hos de stora bankerna som
drev det internationella systemet för
utlåning till kaos. Men politikerna omgrupperade sig långsamt och förde över
debatten från kritik av bankirer till att
skylla krisen på utgifter för offentlig
service, pensioner och löner.
Hur lyckades de med detta? I slutet av
2008 och i början av 2009, när finanskrisen övergick till global recession, skaffade sig regeringar världen över omfattande skulder – vilka alla nu kallar för
”underskottet”. I det brittiska valet i
maj 2010 sade högerns David Cameron
och George Osborne att Labours Gor-

don Brown hade orsakat krisen genom
att ”spendera för mycket”. Den nuvarande koalitionsregeringen använder
det argumentet för att rättfärdiga sitt
program med stora nedskärningar i utgifterna. Men argumentet håller inte.
Underskottet orsakades inte av att det
fanns för många studieplatser vid universiteten, eller att människor ansökte
om stipendier för studier, eller av skolor
och sjukhus, eller genom att ge arbetarna för mycket i pension eller i lön.
Krisen orsakades av tre saker. Den första var de 1,3 biljarder pund som räddade bankerna, vilket alla tre kapitalistiska partier stödde helt och fullt. Den
andra var sammanbrottet för statens
intäkter under recessionen, eftersom

lägre företagsskatter innebar att företagen betalade mindre i skatt. Och den
tredje var den omfattande ökningen av
sociala utgifter på grund av jobbförluster över hela landet. Därför spenderade
regeringen mer än vad som flöt in, och
på bara 18 månader steg underskottet
från 3 till 10 procent av Storbritanniens
produktion. Underskottet orsakade,
kort sagt, inte krisen – den orsakades
av kreditkrisen och recessionen. När
Tories säger att underskottet orsakades
av åratals ”för stora utgifter”, ljuger de
som en häst travar.
Kreditkrisen
Under 2007 började USA:s ekonomi slå
av på takten och huspriserna började
falla efter att ha stigit under flera år-

