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• mot spekulationerna 

och den ekonomiska krisen 

• för demokrati, jämlikhet 

och en stabil global ekonomi

Av Bror Perjus

Ut ur historiens återvändsgränd
”Kommunisterna (…) förklarar öppet att deras mål endast kan nås genom
våldsam omstörtning av hela den nuvarande samhällsordningen. Må de
härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har
ingenting annat att förlora än sina bojor. De har en värld att vinna. Proletä-
rer i alla land, förenen eder!”

Så lyder den berömda avslutningen på det Kommunistiska Mani-
festet – som visade sig vara en återvändsgränd. Den våldsamma
omstörtningen medförde ingen ny samhällsordning bara nya for-
mer av förtryck. Nu har den kommunistiska politbyrån i Kina,
världens folkrikaste nation, förenat sig med de ”härskande klas-
serna”, den globaliserade ekonomiska eliten1. Det är en naturlig al-
lians mellan två auktoritära system. Och nu hotas världen av en
helt ny form av diktatur, en kommunistisk/kapitalistisk diktatur. 
Vårt alternativ är ickevåld, demokrati, jämlikhet och blandeko-
nomi! 

Krisen skapades inte av politiker
Den ekonomiska krisen i Grekland är inte orsakad av politiker. Det
är inte en grekisk kris. Det är inte en italiensk, eller portugisisk, eller
fransk, eller irländsk kris. Och det är inte en kris för Europa, EU
eller för den gemensamma europeiska valutan euro, eller för den
amerikanska dollarn eller den japanska yenen. Det är inte en kris
som orsakats av politiker2. 

Reformistiska manifestet
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Därför ska vreden inte riktas mot demokratiskt valda politiker. 
För betänk, vad händer om folkens vrede krossar demokratin?
Det som pågår är en och samma kris, en ständigt pågående glo-
bal ekonomisk kris. Dess akuta krishärdar rör sig mellan olika
marknader, länder och världsdelar. Det är en permanent kris
som vandrar jorden runt, varv efter varv. Och den drabbar de
fattiga och gynnar de rika. 

***
En koncernchef  för ett fastighetsbolag tjänar ett år över 286
miljoner kronor. Chefen för ett investmentbolag tjänar samma
år 48 miljoner, chefen för ett vitvarubolag tjänar 29 miljoner
och chefen för en livsmedelsgrossist nära 24 miljoner3.  Statsmi-
nistern i landet får nöja sig med en årslön på drygt 1,7 miljoner
kronor. Även det är mer än tillräckligt.
I välfärdslandet Sverige förnekas allt fler sjuka sjukpenning och
arbetslösa a-kasseersättning. Hårdast drabbar det barnen.
I välfärdslandet Sverige lever 248 000 barn i fattigdom, 13 pro-
cent av alla barn. De svälter inte, men får kanske en mindre nä-
ringsvärd kost, kan inte följa med på skolutflykter, gå till
simhallen, vara med i musikskolan eller gå på bio med sina
kamrater4. 
I en skolklass finns det i genomsnitt två fattiga barn. Alla barn i
klassen vet vilka de fattiga barnen är. Och själva vet de fattiga
barnen att alla vet att de är klassens fattiga barn. Och de blir be-
handlade som sådana. 

*** 
Ett så kallat riskkapitalbolag driver äldreboenden. Personalen
uppmanas att väga de gamla människornas blöjor, för att få
plats med mera urin och avföring i varje blöja. Därmed minskar
förbrukningen av blöjor och personalen kan byta blöjor mindre
ofta. Resultatet är lägre kostnader för material och personal och
högre vinst för ägarna. 
För riskkapitalbolaget är det riskfritt att driva äldreboendet efter-
som det är finansierat med skattemedel. Och överskottet av skatte-
medlen placeras i ”skatteparadis” oåtkomliga för beskattning.  

5



Men vad är då ett riskkapitalbolag? 
Ett riskkapitalbolag är ett bolag som aldrig riskerar sitt kapital.
Normalt äger det en enhet i fem år, driver upp lönsamheten och
säljer vidare med rejäl vinst.

***
EQT är ett riskkapitalbolag med Wallenberg-familjen som do-
minerande ägare. VD är Conni Jonsson. Om bolag som påstår
sig ta samhällsansvar säger han ”Det är inte så det funkar. Inte
för någon. De som säger det, de ljuger. Eller också har de inget
jobb i morgon.5”
VD för ett annat riskkapitalbolag är Harald Mix. När Skattever-
ket via domstol kräver att ersättningarna till de höga cheferna i
sådana bolag ska beskattas som inkomst, riskerar hr Mix att
drabbas av ”en rejäl privatekonomisk smäll6” på 238 miljoner
kronor, som det uttrycks i Svenska Dagbladet.

***
En svensk bank gör 2 000 av sina anställda arbetslösa. Bankens
chef  har en årslön på drygt 28 miljoner kronor. Hans lön höjs
med 79 procent. 
Han får en ny lägenhet på 256 kvadratmeter på Östermalm i
Stockholm. Eftersom han äter mycket och ofta måste han ha två
matsalar, en stor och en mindre, även om han inte kan äta sam-
tidigt i båda matsalarna. Lägenheten kostar 22,5 miljoner kro-
nor i inköp. Men den måste rustas upp för ytterligare ett antal
miljoner kronor för att ”locka den bäst lämpade chefen till
Stockholm”, trots att bankdirektören ändå har ytterligare en
lyxbostad som lockar, i en annan huvudstad, i Köpenhamn. 
Den här bankdirektören får 100 miljoner kronor i pension när
han slutar. Om han är sparsam och bara gör av med en miljon
kronor per år så kan han leva i ytterligare 100 år efter sin pen-
sionering. 
Men hans lön och pension är löjligt låg i jämförelse med vad
koncernchefer har i flera andra länder. Den högst betalde kon-
cernchefen i USA tjänar nära 900 miljoner kronor per år. 
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***
Huvudägaren till en av världens största konfektionskedjor äger
175 miljarder kronor – 175 tusen miljoner kronor. Han har en
lyxvåning på Östermalm och en lantegendom á 550 hektar på
Värmdö. Därför betraktas han som ”svensk”. Men han har
också en hel by med eget gods i England, köpt för 289 miljoner
kronor. 
Genom att hota med att flytta ut ur landet genomdrev konfek-
tionsmiljardären avskaffandet av förmögenhetsskatten i Sverige
1990. Och ändå minskade han sin skatt från 826 miljoner 2010
till 51 miljoner  2011. Konfektionskedjans vinst efter skatt är 17
miljarder. Det motsvarar 68 000 kronor per fattigt barn i Sve-
rige. 
En annan ”svensk” råkar äga världens största möbelkedja. Han
är rikast i världen, med tillgångar på 500 miljarder kronor. Han
bor för det mesta i Lausanne, Schweiz. Möbelkedjans vinst efter
skatt var 25 miljarder kronor år 2011, d v s 100 000 per fattigt
barn i Sverige.
I Sverige finns det 119 miljardärer som äger sammanlagt 1 300
miljarder kronor,  motsvarande nära 40 procent av Sveriges
BNP. 

***
I USA, inte långt från New York, ligger ett litet samhälle som
kallas för Richistan därför att där bor så många rika, rich pe-
ople... Där finns en butler-skola. I den skolan undervisas ele-
verna i hur man stryker manschettknappsskjortor på några
minuter. Ett annat ämne är hur man snoppar cigarrer tillver-
kade 1926. Möjligen ett sådant där låglöneyrke som borgerlig-
heten i Sverige efterfrågar mera av för att minska
arbetslösheten.
Drabbas Richistans medborgare när bensinpriset stiger på
grund av spekulationer i olja? 
Nej, bensinpriset är inget problem i Richistan! 
– Okej, det kostar mig 60 000 dollar istället för 40 000 dollar i
bränslekostnader, men det är totalt ointressant när min båt ändå
kostar 5 miljoner dollar om året i drift, säger en av Richistans
medborgare.
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Några av Richistans superrika är säkert med och spekulerar i
olja.
Spridningen av växthusgaser och andra föroreningar tycks hel-
ler inte vara något som bekymrar.

*** 
Blackstone Group har huvudkontor på Wall Street i New York.
Riskkapitalbolagets affärsidé är, som sagt, att köpa och sälja
andra bolag för att tjäna pengar på affären, utan att tillföra
något nytt värde. Det kallas med ett fint ord för resursallokering.
Men det är spekulation. 
Blackstone Group kontrollerar för närvarande cirka 50 andra
bolag med en sammanlagd omsättning på 100 miljarder dollar
och 375 000 anställda7. Chefen heter Steve Schwarzman. Han
är nr 40 på listan över USAs rikaste personer, med en privat för-
mögenhet på 7,5 miljarder dollar, nästan 50 000 miljoner räknat
i svenska kronor. 

*** 
Schwarzman brukar klämma i sig en trerätters middag på 15
minuter, samtidigt som nio miljoner undernärda barn dör årli-
gen av lunginflammation, diarré och andra enkla sjukdomar,
som de kunde ha överlevt med enkel medicinsk behandling och
näringsrik kost. Nära 200 miljoner barn växer mindre än nor-
malt därför att de får för lite mat. Schwarzman håller sig frisk.
Men han borde nog ta sig tid att tugga och smälta maten lite
bättre.
Cirka 2,5 miljarder människor har mindre än två dollar per dag
att leva av. Det motsvarar ungefär en burk kattmat och räcker
förstås inte till mat, kläder, bostad, utbildning och resor till och
från arbetet, om de har ett arbete. 
Men cirka 1,7 miljarder människor beräknas vara arbetslösa
eller ha osäkra anställningar. De vet inte från den ena dagen till
den andra om de kan köpa mat och kläder till sig och sina barn,
eller om de kan betala hyran för sin bostad. 

***
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Steve Schwarzman firade sin 60-årsdag med en galamiddag för
500 personer i en lyxrestaurang vid Central Park i New York.
Han pendlar mellan sina tre bostäder, en 35-rummare på Man-
hattan, ett sommarhus i Palm Beach, Florida och ett i Frankrike. 
Vem är då hans arbetsgivare? Vem äger Blackstone Group?
Tro det eller inte! 
Huvudägare till Blackstone Group är China Investment Corpo-
ration, CIC.  I praktiken den kinesiska kommunistregimens po-
litbyrå. CIC har en kassa på 200 miljarder dollar som de kan
köpa och sälja bolag för, varav 70 miljarder dollar, enligt polit-
byråns strategi, ska satsas utanför Kina.

***
Det finns drygt 1 100 dollarmiljardärer i hela världen, alltså per-
soner som har minst 1 000 miljoner dollar i förmögenhet. 
Tro nu inte att alla dollarmiljardärer bor i USA, eller ens i så
kallade rika länder! 
Tre ”indiska” bröder äger en av världens största stålkoncerner.
De har en gemensam förmögenhet på 88 miljarder dollar. 
En ”mexican” äger en av världens största telekomindustrier.
Han har en förmögenhet på 60 miljarder dollar. 
Världens rikaste kvinna har skrapat ihop 22 miljarder dollar på
kosmetika. En atypisk ”fransyska”.
”Grekiska” redare äger nära 20 procent av hela världens han-
delsflotta. En enorm rikedom. Men båtarna är registrerade i
skatteparadis och kan inte beskattas, samtidigt som den grekiska
staten håller på att försättas i statsbankrutt.   
Allra snabbast växer antalet dollarmiljardärer i den kommunis-
tiska diktaturen Kina. 
Men hur ser då mänsklighetens framtid ut? 
Vår gemensamma framtid, vi alla tillsammans?
Det avgörs av vilken av två tendenser som segrar, två tendenser
som präglar utvecklingen i vår tid... 

***
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Tendens 1: 
Den demokratiska vågen

Den första tendensen består av ett demokratiskt
skov, en våg av demokrati som går över världen. Fö-
renta Nationernas ställning stärks. Diktaturer fal-
ler. Allt fler nationer utvecklas till demokratier. Men
det bildas också allt fler demokratirörelser över na-
tionsgränser.

Diktaturerna faller
Fascismen föll i Sydeuropa; Spanien, Portugal och Grekland.
Kommunismen i Sovjetunionen och Östeuropa bröt samman
och öppnade för en demokratisk utveckling. 
Latinamerika behärskades länge av militärdiktaturer, generals -
juntor som hämningslöst mördade och torterade företrädare för
den demokratiska oppositionen. De har nu fått dra sig tillbaka
och lämna plats för demokratiskt valda regeringar. 
Hårda militärdiktaturer i Sydostasien har luckrats upp. Demo-
krati prövas, får fotfäste och utvecklas i länder som Sydkorea,
Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Thailand... Om demokrati
skulle bli verklighet i det strategiskt viktiga landet Burma kom-
mer det att få stor betydelse för andra länder i regionen. 
Afrika demokratiseras genom en sorts kniptångsmanöver. Apart-
heidregimen i Sydafrika avvecklades under 1990-talet. Folkliga
revolter har inletts i Nordafrika och Mellanöstern. Sådana ten-
denser kan nu också noteras i flera länder i Södra Afrika. 
Kanske avgörs fortsättningen i Syrien, där militarismen nu för-
söker sätta stopp för demokratins utbredning.

Globala demokratiska rörelser
Praktiskt taget alla politiska partier, som vi känner de©m i Sve-
rige och deras ungdomsorganisationer har internationella orga-
nisationer och kontakter. En mängd andra betydelsefulla
folkrörelser är också internationellt organiserade. Den viktigaste
är fackföreningsrörelsen. Men också miljö-, freds- och männi-
skorättsrörelser spelar en allt större roll. 
Under senare decennier har det formerats nya rörelser som ini-
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tierats och leds av en ungdomsgeneration med bättre utbildning,
större insikter, bättre information och en het vilja att förändra.
Det är en generation med helt nya möjligheter att resa över alla
nationsgränser än tidigare generationer och med helt nya möj-
ligheter att kommunicera med varandra via de nya digitala, so-
ciala medierna. 

***

Europeiska revolter
I Grekland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien har
omfattande strejker och demonstrationer organiserats i protest
mot nedmonteringar av välfärdssystem, växande ekonomiska
klyftor och en ökande arbetslöshet. Men dessvärre riktas missnö-
jet i Europa mot politikerna och regeringarna. Det kan skapa en
förtroendekris mot demokratin i den del av världen där demo-
kratin som idé en gång uppstod.  

Sociala Forum
Under 1990-talet etablerades en ny global, folklig demokratirö-
relse, Sociala Forum, dominerad av väl utbildade, ungdomar
som världsvant rör sig över nationsgränserna. De reser, de talar
flera språk och de kommunicerar med hjälp av de nya sociala
medierna. De arrangerar stora massmöten, en sorts politiska
och sociala happenings. 
Det första och ursprungliga massmötet arrangerades i Porto Al-
legre. Det fungerar fortfarande som ett ungdomligt globalt poli-
tiskt, årligt socialt toppmöte. Det har fått spridning över världen.
Numera arrangeras liknande möten varje år i alla världsdelar
och i ett stort antal enskilda länder. Det är massmöten som på-
minner om 1970-talets rockkonserter. Men ungdomarna samlas
nu inte för att lyssna på musik och berusa sig av droger, utan för
att diskutera en bättre framtid för mänskligheten under slagor-
det ”En annan värld är möjlig”.  

Attac
En viktig del av den rörelsen är Attac som initierades av kret-
sarna omkring den franska tidningen Le Monde Diplomatique
och aktualiserade den så kallade Tobinskatten, en global skatt

11



12

på den starkt spekulativa valutahandeln. Ursprungligen ett för-
slag från den amerikanske ekonomen, nobelpristagaren och pro-
fessorn i ekonomi James Tobin. 
En sådan skatt diskuteras nu på fullt allvar inom EU. EU-kom-
missionen har vidareutvecklat Tobins idé till en skatt på alla fi-
nansiella tjänster; aktier, valutor, obligationer och derivat.
Poängen med en sådan skatt är att dra in resurser som kan an-
vändas för en global social utveckling men också för att mot-
verka ekonomisk spekulation. 

Den arabiska våren
Det finns ett direkt samband mellan de Sociala Forum som star-
tades i brasilianska Porto Allegre och ”den arabiska våren” som
också startades av väl utbildade och världsvana ungdomar som
efter årsskiftet 2011 började revoltera mot de till synes fullkom-
ligt cementerade diktaturerna i Tunisien, Egypten, Libyen,
Bahrain, Jemen och Syrien. 
”Den arabiska våren” präglas inte av fundamentalistiska fanati-
ker och självmordsbombare utan av modernt, rationellt fritän-
kande ungdomar. Med hjälp av ickevåldsmetoder och sociala
medier underminerar de diktaturernas fysiska, mentala och di-
gitala kontrollsystem. Sedan går de ut på gator och torg. Med
risk för sina egna liv utmanar de diktaturens våldsapparat. De
demonstrerande kräver demokrati, allmän och lika rösträtt, par-
lamentarism, mötesfrihet och yttrandefrihet hämtade direkt från
FN-deklarationen om mänskliga fri- och rättigheter.

Occupy Wall Street
Våren 2011 uppstod en helt ny rörelse i kapitalismens verkliga
kärnland USA. Det började med att några slog upp sina tält i en
Zukotti Park nära Wall Street  under slagordet Occupy Wall
Street. Det är den symboliskt perfekta beteckningen och per-
fekta symbolhandlingen, eftersom Wall Street utgör ett av de
centra i finansvärlden där de verkligt ansvariga för Krisen är
verksamma och där Krisen skapas. 
Rörelsen är dessutom direkt inspirerad av den ”arabiska våren”
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och deras ockupation pågår inte långt från de två väldiga skyskra-
por som jämnades med marken i en flygattack utförd av islamis-
tiska fundamentalister. Occupy Wall Street tar därmed, på ett
intressant sätt, ställning mot alla de fördomar och låsningar i
förhållande till araber och muslimer som förgiftat den ameri-
kanska nationen och hela den så kallade västvärlden efter terror-
dåden i New York, Washington och Pennsylvania den 11
september 2001. 
Den nya amerikanska rörelsen vänder sig inte, som demonstran-
terna och de strejkande i Europa, mot politikerna och demokra-
tin. Occupy Wall Street riktar sig direkt mot Krisens ansvariga;
kapitalägarna, den globaliserade ekonomiska eliten, de super-
rika i kapitalismens kärnland USA. 
De ropar inte ”Occupy Capitol Hill” där USAs folkvalda kon-
gress är samlad. De ropar inte”Occupy White House”, säte för
USAs president och regering. De riktar kritiken direkt mot den
främsta symbolen för den globaliserade eliten som är Wall
Street, den gata i New York där den amerikanska aktiebörsen
ligger, ett av världens viktigaste centrum för finansmarknaden
och därmed för spekulationsekonomin. 
Occupy Wall Street påpekar att några få procent av USAs be-
folkning äger nästan alla landets tillgångar och att det land som
betraktas som världens ekonomiskt ledande stat, USA, i många
avseenden och i många områden är ett u-land. 

Anonymous
I den nya, virtuella världen, pågår också en gigantisk demokrati-
strid. Egentligen är det samma strid för och emot demokrati.
Den striden avgör om internet ska vara ett medel för demokrati,
yttrandefrihet, fritt utbyte av information och fri kommunika-
tion, en virtuell mötesplats för alla världens folk och alla kultu-
rer, eller om det ska bli ett gigantiskt kontrollinstrument för en
global, härskande klass som slår vakt om sina privilegier med
hjälp av övervakningssatelliter, kameror och databaser som re-
gistrerar människors åsikter, intressen och gränsöverskridande
rörelser.  
I den striden engagerar sig nu allt fler unga människor som
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redan insett den virtuella världens avgörande framtida bety-
delse. De organiserar sig på ett anarkistiskt, planlöst sätt i en rö-
relse utan ansikten och utan ledare, enbart med ett gemensamt
namn, Anonymous, de anonyma. De agerar via sociala medier,
men deltar också i demonstrationer tillsammans med andra rö-
relser. Deras gemensamma symbol är en ansiktsmask hämtad
från filmen V slom i Vendetta. En film som handlar om den
brittiske rebellen Guy Fawkes som försökte spränga det brittiska
parlamentet och sedan undkomma genom att använda en sådan
mask. Det är ett olyckligt val av symbol eftersom det är riktat
mot ett parlament som i sig är en symbol för demokratin. 

Tendens 2: 
Ekonomins globalisering

Den andra  tendensen, det andra skovet, den andra
rörelsen som går i motsatt riktning mot demokra-
tin utgörs av kapitalets rörelse, ekonomins globali-
sering, som under de senaste tre decennierna
berövat de nationellt begränsade demokratierna
makten över nationens ekonomiska villkor. 

Genom ekonomins globalisering har den ekonomiska eliten
redan kapat åt sig tillräcklig makt för att kunna diktera varje en-
skild nations ekonomiska villkor högt över huvudet på alla såväl
demokratiskt valda regeringar som diktaturer. 
De ekonomiska makthavarna är inte längre beroende av någon
nationalstat och har därmed heller ingen lojalitet till något en-
skilt land eller folk. Flertalet av världens länder styrs dessutom
av politiska ledare som delar den globaliserade ekonomiska eli-
tens värderingar, syften och mål. Och om de inte helt och fullt
har samma mål så är de ändå beroende av den ekonomiska eli-
tens stöd för att väljas och återväljas. 
Allra tydligast är det i kapitalismens hjärtland USA, där ingen
kan bli president utan omfattande ekonomiskt stöd från den glo-
baliserade ekonomiska eliten. Sådant är än så länge det ameri-
kanska politiska systemet. Men det nya och hoppfulla är att en
ny politisk karta kan vara på väg att utvecklas i USA i spåren av
det krisutbrott som drabbade bostadsmarknaden och kredit-



marknaden 2007-2008 och som bidrog till att den nya rörelsen
Occupy Wall Street uppstod. 
Under 2012 års presidentvalrörelse i USA inriktar sig Occupy
Wall Street på att avslöja hur den globaliserade ekonomiska eli-
ten, som vanligt, försöker köpa presidentkandidaterna genom
att pumpa in pengar i deras valkampanjer. 
Det ena av USAs stora partier, Demokraterna, tycks emellertid
på väg att sakta röra sig åt vänster medan Republikanerna blir
ett allt tydligare högerparti. Inför sin andra presidentperiod
manar plötsligt Barack Obama till kamp mot ”klasskillnaderna”
i landet. Men fortfarande består de båda dominerande parti-
erna i USA av var sin höger- och vänsterfalang som allvarligt
försvårar klassröstningen. Det bidrar till att den ekonomiska eli-
ten kan behålla den politiska makten i USA trots en fungerande
demokratisk författning.

Den fysiska kontrollen över den digitala världen
Det är den ekonomiska eliten som de facto har den fysiska kont-
rollen också över den virtuella världen. De kontrollerar forsk-
ningen och den industriella produktionen av superdatorerna och
kommunikationssatelliterna. På samma nätverk som ungdo-
marna upprättat sina nya sociala medier, dirigerar den globali-
serade ekonomiska eliten både sina penningströmmar och sina
flyg- och markstridskrafter.
Idag utvecklas, effektiviseras och förfinas det virtuella kontrollsy-
stemet i samverkan mellan den globaliserade ekonomiska eliten
och den kinesiska diktaturen till ett system för kontroll av Kinas
drygt 1,3 miljarder invånare, samtidigt som människor i Kina i
allt större utsträckning försöker kommunicera fritt via samma
nätverk med krav på demokratiska reformer. 

Ägnar sig kapitalägarna åt politik?
Ibland hävdas det att de stora globala koncernernas ägare och
koncernledningar inte ägnar sig åt politik, utan bara åt eko-
nomi, som om det vore möjligt att särskilja politik från ekonomi.
I verkligheten ägnar sig den globaliserade ekonomiska eliten
mycket intensivt åt just politik. De för en politisk kamp genom
mycket effektiva organisationer. Deras främsta politiska budskap
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i alla länder är att ”företagsklimatet måste förbättras, för att till-
växt, sysselsättning och välstånd ska öka”.  
Talet om ”bättre företagsklimat” är ett maskerat krav på ökade
ekonomiska klyftor, mera till dem som redan har för mycket och
mindre eller ingenting till dem som har för lite.
Trots att vinsterna sedan flera decennier tillbaka ökar över hela
världen på lönernas bekostnad, så tycks aldrig ”företagsklima-
tet” bli tillräckligt bra8. 

Kapitalägarnas politiska organisationer
Den globaliserade ekonomiska elitens politiska organisationer är
ofta maskerade bakom begrepp som ”Näringsliv” eller ”Han-
delskammare”. Deras formellt viktigaste politiska organisation
är The International Chamber of  Commerce, ICC, grundad
1919. Medlemmar är ”tusentals företag av alla storlekar i över 130
länder”. Vice ordförande är Marcus Wallenberg, den globalise-
rade ekonomiska elitens främste företrädare i Sverige. ICC före-
träder, enligt sin hemsida, den ekonomiska eliten när ”regeringar
fattar beslut som har stor betydelse för koncernernas strategier”.

Om det inte är politik, vad är då politik?
Den mest välkända politiska organisationen är World Economic
Forum (WEF), vars årliga möten i den schweiziska staden Davos
uppmärksammas av världens stora massmedier. World Econo-
mic Forum framstår som den globaliserade ekonomiska elitens
årliga partikongress och mest utåtriktade arrangemang. Till
WEFs årliga möten bjuds också världens främsta politiska ledare
och framträdande ledare för fackföreningsrörelsen in. Det var
som en reaktion mot dessa Davos-möten som det folkliga World
Social Forum började arrangeras i Porto Allegre i Brasilien. 
En tämligen nybildad, ganska okänd politisk organisation är
World Business Leaders for Growth (WBLG). Kanske den glo-
bala ekonomiska elitens allra mäktigaste organisation. Den star-
tades år 2005 och består av de allra största globala koncernernas
högsta ledningar, de som utgör kärnan av dagens superrika,
mäktiga, globala ekonomiska elit. WBLGs medlemsföretag har
sammantaget ca 20 miljoner direkt anställda. Men alla företag
och nationer, är beroende av medlemsföretagen i WBLG, vars
mål är att garantera ”näringslivet en aktiv och effektiv roll i politiken (in
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the formation of  public policy)”9.

Kapitalägarnas ekonomiska maktutövning
Men den yttersta makten finns ändå inte i dessa den ekonomiska
elitens politiska organisationer, utan i de globala koncernernas bolagssty-
relser, främst i de koncerner som kontrollerar det produktiva re-
alkapitalet och utgör den främsta drivkraften bakom ekonomins
globalisering. Där finns den avgörande makten, eftersom den
ekonomiska eliten styr framförallt genom ekonomiska beslut,
inte genom politiska beslut. Deras politiska aktiviteter är snarast
defensiva och går ut på att förhindra politiska beslut som be-
gränsar vinstmaximeringen och att allmänt förhindra politikens,
det vill säga demokratins verkningskrets.
Den egentliga makten finns i styrelserna för koncerner som Ge-
neral Electric, Microsoft, Coca Cola Company, Exxon, Toyota,
General Motors, Time Warner/Turner, Siemens, Ericsson med
flera – uppskattningsvis de 500 största koncernerna som syssel-
sätter ca 0,05 procent av världens befolkning men direkt står för
ca 25 procent av världens BNP. 
Nära lierade med dessa koncerner är dominerande företag på
finansmarknaden, banker, investmentbolag och finansbolag som
Goldman Sachs, IP Morgan Chase, AIG och Barclays och i Sve-
rige SE-Banken och Handelsbanken. 
Alla dessa globala koncerners ägare och ledningar är väl sam-
mansvetsade av ägar- och personsamband i de nätverk som idag
har den avgörande makten över en i allt väsentligt globaliserad
ekonomi. 
David Rothkopf, USAs vice handelsminister i Bill Clintons rege-
ring, anser att enbart några tusen personer kontrollerar två tred-
jedelar av världens sammanlagda tillgångar. Inom den kretsen
finns en ännu mindre elit; de som kontrollerar vapenindustrin.
De utgör den globala ekonomiska elitens verkligt hårda kärna.
Vapenindustrin är också den allra mest lönsamma industrin.
Den hårda kärnan kontrollerar de båda viktigaste maktmedlen;
ekonomin och vapnen. Därför har de ett direkt ekonomiskt in-
tresse av att upprätthålla sociala konflikter som leder till väpnad
våld, eftersom det skapar efterfrågan på deras vapen och samti-
digt förhindrar människor från att organisera en effektiv demo-
kratisk motkraft mot den ekonomiska eliten. 
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David Rothkopf, vice handelsminister i USA-presidenten Bill
Clintons regering, kallar vapenindustrins ägare för ”den globala
superklassens kärngrupper”. Han citerar Steve Schwarzman,
Blackstone-chefen, han som äter en tre-rätters-middag på fem-
ton minuter och mellan tuggorna hinner säga: ”När allt kommer
omkring är världen ganska liten. På nästan vartenda område som jag håller
ögonen på är det 20, 30, 50 personer världen runt som i sista hand driver
fram besluten”10.  

Den obsoleta konkurrensteorin
En grundläggande missuppfattning som skapat stor förvirring
bland välmenande liberaler är den obsoleta teorin om konkur-
rens mellan koncernerna. De stora globala koncernerna kon-
kurrerar knappast med varandra. På alla stora marknader råder
oligopol. Varje marknad kontrolleras effektivt av ett fåtal stora
koncerner som binds samman av personsamband mellan de
stora ägarna och toppchefer som byter uppdrag och rör sig mel-
lan koncernerna. 
Massmedia, ekonomer, storägare och koncernledningar beskri-
ver alltid koncernernas konkurrens som stenhård. Varje ny pro-
dukt, program eller hårdvara, framställs som en ödesfråga för
den ena eller den andra koncernen, som om det handlar om att
vinna eller försvinna från marknaden med varje ny produkt.
Men i verkligheten finns det utrymme för alla de stora koncer-
nerna att göra gigantiska vinster. En och annan koncern går
sämre och faller ifrån eller fusioneras. Men när det sker så är
ägareliten informerad i god tid och kan rädda sina aktier över
till andra koncerner, medan mindre ägare, anställda och pen-
sionsfonder får ta smällarna när aktierna rasar och koncernen
läggs ned eller fusioneras. 

Småföretagen konkurrerar
Enligt den gamla liberala ekonomiska teorin så ska alla företag
konkurrera med varandra om köparna. Konkurrensen ska driva
fram en hög kvalitet på produkterna och låga priser till konsu-
menterna. 
Men idag är det främst små och medelstora företag som konkur-
rerar. De konkurrerar allt hårdare med varandra. Men de kon-
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kurrerar inte i första hand om miljontals oberoende köpare på
en marknad med fri konkurrens utan om order från globala
koncerner som behärskar marknaderna. De mindre företagen
fungerar som leverantörer av råvaror, underleverantörer av de-
taljer, bemanningsbolag som levererar tillfällig arbetskraft, trans-
portföretag, distributörer och – inom reklambranschen – som
konstruktörer av varumärken. 
Koncernerna betalar sina underleverantörer ungefär så som
man tycker är lämpligt och vid den tidpunkt som passar koncer-
nen bäst. Det betyder att de mindre företagen fungerar som lån-
givare till de globala koncernerna, utan att få någon ränta på
pengarna. De mindre företagen blir därmed allt mer beroende
av de globala koncernernas godtycke. Koncernerna bestämmer
såväl kvalitet som pris på produkterna. De mindre företagen,
som i stor utsträckning har kvar lokala eller nationella lojaliteter,
tvingas underordna sig koncernernas mål att maximera vinsten
på en global nivå. De är därmed mera att jämställa med lönta-
gare än med kapitalägare. 

De anställda konkurrerar
Även de anställda konkurrerar allt hårdare med varandra. De är
indelade i resultatenheter, som innebär att de konkurrerar med
varandra inom respektive koncern. Men de anställda konkurre-
rar givetvis också mellan koncernerna och mellan underleveran-
törerna. Den enhet som går med mindre vinst kan enkelt
avvecklas, medan den mera vinstgivande enheten får fortsätta. 
Om anställda i en enhet organiserar sig fackligt och kan ta ut
högre löner än i en annan enhet så är det lätt att lägga ned en-
heten med fackligt organiserade anställda. Konkurrensen slår
sålunda ut de bättre fackligt organiserade. Det leder inte till
lägre priser för konsumenten, utan till lägre löner för de an-
ställda. Och eftersom flertalet konsumenter också är löntagare
så betyder lägre löner detsamma som högre priser. Alltså mot-
satsen till vad som, enligt den liberala ekonomiska teorin, ska bli
resultatet av konkurrensen. 
Fackföreningarna bildades en gång på nationell nivå för att
motverka den konkurrens mellan anställda som skapar en sådan
negativ spiral. Men dessvärre har de fackliga organisationerna
inte lyckats globalisera sin verksamhet i takt med ekonomins glo-
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balisering och kan därför, precis som nationalstaterna, spelas ut
mot varandra av den ekonomiska eliten. 

Nationerna konkurrerar
Även nationerna tvingas konkurrera med varandra. Numera
talas det nästan aldrig om något annat än Sveriges, USAs, Brasi-
liens eller Kinas konkurrenskraft, som om nationerna vore da-
gens företag och aktörer på en kommersiell marknad. Men
länderna konkurrerar inte om några konsumenter på en mark-
nad. Länderna konkurrerar om de globala koncernernas inve-
steringar, men inte på ett sätt som driver fram hög kvalitet och
låga priser enligt den gamla liberala teorin utan motsatsen;
sänkta löner, försämrade arbets- och sociala villkor för medbor-
garna vilket är detsamma som högre priser för medborgarna,
d v s motsatsen till vad konkurrensen skall medföra enligt den li-
berala ekonomiska teorin. 

Den ekonomiska eliten samverkar
I toppen av koncernerna samarbetar ägare och koncernled-
ningar med varandra ekonomiskt såväl som politiskt mot det ge-
mensamma målet; vinstmaximering. Och de samarbetar över
och oberoende av gränser mellan nationer, världsdelar och
marknader. Sammantaget leder det till att kapitalvinsterna ökar
samtidigt som arbetstempot blir allt hårdare, lönerna pressas till-
baka och de sociala villkoren försämras för stora grupper. 
Den bristande konkurrensen mellan koncernerna och deras
starka ställning på sina respektive marknader innebär också att
de kan sänka produkternas kvalitét och förkorta deras livslängd,
vilket är en annan effektiv metod för att ytterligare öka vinsten. 
Det behöver inte betyda att priser stiger och kvalitet nödvän-
digtvis försämras i en absolut mening utan i en relativ mening.
Nya tekniska framsteg innebär ofta att priserna kan sänkas och
kvaliteten förbättras. Men om konkurrensen fungerade enligt
den liberala teorin så skulle de tekniska framstegen sänka priser
och förbättra kvaliteten betydligt mer än som nu sker.

Effektivast konkurrerar Kina
Det land som för närvarande konkurrerar allra effektivast om de
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globala koncernernas investeringar är Kina. Där investerar alla
stora koncerner nu för fullt och sätter in alla de resurser de kan
få loss11. Det bidrar starkt till en tillbakagång i de gamla indu-
striländerna, USA och Europa och till en enastående snabb eko-
nomisk utveckling i Kina. Det är vid sidan av spekulationerna
en av orsakerna till att den ständiga ekonomiska krisen för när-
varande drabbar främst Europa och USA.  
Det vi upplever är i praktiken en sammansmältning av kapitalis-
men och kommunismen. Det kommunistiska partiet i Kina ga-
ranterar billig hårt kontrollerad och disciplinerad arbetskraft till
de globala koncernerna. De globala koncernerna bidrar med
företagsledning, teknisk utveckling, distribution och exportmark-
nader. Till den globaliserade ekonomiska eliten ansluter sig nu
allt fler kinesiska dollarmiljardärer, som i flertalet fall har nära
relationer till landets styrande kommunistiska politbyrå.

Två auktoritära system
Egentligen är det inte märkligt. Kapitalism och kommunism är
två auktoritära system som, av naturliga skäl, trivs bra tillsam-
mans. Ur den nya föreningen växer en helt ny form av diktatur
fram, en kapitalistisk/kommunistisk diktatur som redan hotar
dagens nationella demokratier.
Den gamla teorin om imperialismen är därmed överspelad. Den
utgick från att så kallade kapitalistiska stater, framförallt USA
och Europas gamla industrinationer, styrde världen politiskt och
ekonomiskt i allians med de globala koncernerna. Idag finns
inte lägre någon allians mellan globala koncerner och enskilda
nationer. Nationerna är numera underordnade koncernerna.
Kapitalet har frigjort sig från enskilda nationers inflytande. 
Den kapitalistiska/kommunistiska diktaturen får en allt starkare
ställning politiskt på global nivå eftersom de båda systemen bi-
drar till både växande kapitalvinster och en växande kinesisk va-
lutareserv, som innebär att såväl den ekonomiska eliten som den
kinesiska politbyrån kan bestämma villkoren för ekonomiskt
stöd och investeringar i andra nationer över hela världen. Ett
villkor för investeringar är att omvärlden accepterar den dikta-
tur som behärskar Kina och den globaliserade ekonomiska eli-
tens maktposition. 
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Den ekonomiska krisen 
Den globala ekonomiska maktkoncentrationen pressar tillbaka
demokratin, ökar kapitalvinsterna och håller tillbaka efterfrågan
på livsnödvändiga varor och välfärdstjänster. Därmed uppstår
ett snabbt växande överskott av pengar, betalningsmedel, finan-
siellt kapital. Till det kommer att den globaliserade ekonomiska
eliten, genom att utfärda krediter utan täckning i realkapital,
fritt kan skapa betalningsmedel på ett sätt som enbart nationer -
na tidigare kunde genom sitt monopol på att trycka pappers-
pengar och prägla mynt. 
Därför skapas det nu enorma penningmängder som saknar
täckning i form av realkapital som fabriker, maskiner, fastigheter,
konsumtionsvaror, transportsystem, osv. Växande penning-
mängd skapar prisökningar, inflation, sjunkande penningvärde –
vilket gagnar den som har realkapital och missgynnar den som
enbart lever av sin lön. 
Eftersom efterfrågan på realkapital och därmed på investeringar
minskar i förhållande till den ökande penningmängden så vet
den ekonomiska eliten inte vad de ska göra av sina växande
mängder med finansiellt kapital. Därför tvingas de i praktiken
att spekulera, att spela en sorts poker med sina väldiga tillgångar
av finansiellt kapital. De spekulerar på alla tänkbara marknader
i aktier, obligationer, valutor och råvaror. 

Överlägsen överblick och inblick
Med spekulation menas att man köper och säljer en vara utan
att något nytt värde tillförs genom affären. Syftet med affären är
att enbart tjäna pengar på att priset på en vara eller ett så kallat
värdepapper går upp, eller att undvika förlust när priset går ned. 
Spekulation fungerar så att den som köper först när priset går
upp och säljer först när priset går ned kan tjäna mest. Och det
är alltid den globaliserade ekonomiska eliten som köper först
när priset går upp och säljer först när priset går ned. De har
nämligen en överlägsen överblick över spelet eftersom de förfogar
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över en hel armé av heltidsarbetande handlare/traders spridda
över hela världen, som dygnet runt bevakar alla kursrörelser via
sina satelituppkopplade dataskärmar. De har dessutom en över-
lägsen inblick via sin makt över koncernledningarna. Det senaste
är för övrigt användningen av superdatorer som är förprogram-
merade för att på microsekunder köpa och sälja vid upp- respek-
tive nedgång, utan att någon människa fattar något beslut, så
kallad högfrekvenshandel.  
Och eftersom det är på prisernas upp- respektive nedgång som
man kan tjäna pengar via spekulation, så tjänar den ekonomiska
eliten pengar på en instabil ekonomisk utveckling där priserna
på valutor, aktier, obligationer och råvaror svänger snabbt både
upp och ned. Ju häftigare krisutbrott, desto mera tjänar den eko-
nomiska eliten och desto mera förlorar vanliga löntagare och
samhället som helhet. 

Poker med märkta kort
I praktiken är denna spekulation en sorts gigantiskt, digitalt, glo-
balt satellituppkopplat pokerspel, som spelas med den ekono-
miska eliten på ena sidan pokerbordet och demokratins
företrädare på den andra sidan. Men den ekonomiska eliten
spelar med märkta kort, eftersom de har en överlägsen överblick
och inblick. Därför vinner de alltid. 
För den som enbart lever av sin lön och för hela samhällsekono-
min är däremot en stabil ekonomisk utveckling bäst. Den eko-
nomiska krisen drabbar löntagare och samhälle på två sätt. Dels
omfördelar krisen resurser från fattiga till rika. Dels bromsar de
ekonomiska krisutbrotten den ekonomiska tillväxten, vilket ska-
par arbetslöshet och allt hårdare sociala konflikter som riskerar
utvecklas till brutala, väpnade konflikter och kanske också stor-
skaliga krig med, i värsta fall, insats av dagens enorma arsenaler
av kärnvapen. 
Därmed utgör den växande ekonomiska maktkoncentrationen,
spekulationerna och den ekonomiska krisen, tillsammans med
miljöförstörelsen, de farligaste hoten mot mänsklighetens exi-
stens. 
Det verkligt allvarliga är att de eskalerande spekulationerna på
alla marknader förstärker svängningarna, destabiliserar den
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ekonomiska utvecklingen och fördjupar den ständigt pågående
ekonomiska krisen som får allt svårare utbrott med allt kortare
mellanrum i tid. Det är en farlig och allt mer ohanterlig negativ
spiral.  
Idag pågår en spekulativ handel på alla marknader. Det spekule-
ras i finansiellt kapital som valutor, aktier och obligationer, men
också i realkapital som mineraler, olja och spannmål. 
Spekulationerna i finansiellt kapital påverkar direkt priserna på
realkapital och omvänt. Insatserna är gigantiska och sker i en
svindlande hastighet med digital teknik och globalt via satellit,
dygnet runt, samtliga årets dagar. Vi lever nu i världshistoriens
absolut värsta spekulationsekonomi. Därför är det oundvikligt
med återkommande krisutbrott. I praktiken lever vi med en per-
manent, global ekonomisk kris som ständigt fördjupas. 
Några exempel på hur spekulationen utvecklats:
Valutamarknaden. Nästan all valutahandel är numera enbart
spekulation. Man köper och säljer enbart för att tjäna pengar på
att enskilda valutors värde ändras i förhållande till varandra.
Endast två procent av valutahandeln beräknas idag vara relate-
rad till köp av varor och tjänster. Resten, 98 procent, är ren spe-
kulation. 
Kreditmarknaden. På kreditmarknaden köper och säljer man
lånehandlingar, krediter eller obligationer. Där har handeln på
bara sex år ökat 66 gånger. År 1999 omsatte kreditmarknaden
180 miljarder dollar. År 2005 hade den expanderat till 12 000
miljarder dollar. Det resulterade 2008 i det som kallades för
subprimekrisen när det visade sig att amerikanska hushåll lånat
till bostäder som de inte kunde betala tillbaka. Men huvudpro-
blemet var att dessa lånehandlingar kombinerats med andra så
kallade värdepapper och sålts vidare via spekulation på ett sätt
som kraftigt trissat upp priserna på lånehandlingarna.
Aktiemarknaden. Handeln med aktier har, jämfört med värl-
dens BNP, tiodubblats på två decennier. Den nya, digitaliserade
högfrekvenshandeln innebär att spekulationerna pågår i en ra-
sande fart och i gigantisk omfattning. Superdatorer ”dammsuger
varje microsekund marknaden på tänkbara felprissättningar och
aktierna ägs ofta inte ens någon sekund.12” I augusti 2011 var
mer än hälften av all handel på Stockholmsbörsen datorstyrd så
kallad högfrekvenshandel. Den 9 augusti genomfördes på stock-
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holmsbörsen 584 881 affärer på en enda dag. 
Den 6 maj 2010 störtdök aktierna på den amerikanska börsen
Dow Jones med nära 1 000 punkter, vilket innebar att börsvär-
det på exempelvis en av världens största koncerner halverades
på drygt en minut. Orsaken var en felaktig säljorder i en dator.
Det fick den amerikanska finansinspektionen att fundera på ett
nytt datorsystem till en kostnad på ca fyra miljarder dollar och
en årlig driftskostnad på nära en miljard. Uppgiften för det nya
gigantiska datasystemet skulle vara att kontrollera högfrekvens-
handeln. (SvD 20110923). 
Det har nu alltså gått så långt att spekulanterna själva börjar bli
bekymrade. Den datoriserade handeln har ”förvandlat börsen
till ett oöverskådligt monster”, säger en så kallad riskkapitalist.
Datorhandeln är ”extremt förstärkande vid stora nedgångar på
börsen”, säger en annan. Men det är människor av kött och
blod som äger datorerna och tar hem gigantiska vinster på även
denna form av spekulation.
Oljehandeln. Men det allra värsta är kanske spekulationerna
på råvarumarknaderna som hela tiden spelar högt med priserna
på sådana direkt nödvändiga varor som olja, metaller och livs-
medel. Priset på råolja ökade andra halvåret 2008 från 90 till
150 dollar per fat, för att sedan rasa till under 40 dollar på
några månader. De som köpte olja var sannolikt sådana som
insåg att det i tid var dags att sälja ut obligationer eftersom kre-
ditmarknaden var på väg att haverera. 
Vem som helst förstår att en prisökning på olja med på över 150
procent ingenting har med förbrukningen av olja att göra. Det
är enbart ett resultat av spekulation. Innehållet i en oljetanker
kan, som exempel, på väg från Saudiarabien till USA byta ägare
många gånger under sin färd över Atlanten. Till vilken nytta,
kan man fråga sig? 
När oljepriset stiger så stiger också priset på spannmål, därför
att konstgödning tillverkas av olja och därför att traktorer, skör-
detröskor och transporter kräver olja. Därmed ökar också svält
och undernäring i världen som en direkt följd av spekulation i
olja. För övrigt inser också spekulanterna att höjda oljepriser
medför ökade spannmålspriser, varför de också börjar köpa
spannmål för att tjäna på de höjda spannmålspriserna, varför
spannmålspriserna går upp ännu mer.
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Livsmedel. Och mycket riktigt! Spannmålet blev 72 procent
dyrare, grovkornig säd ökade 83 procent, soja och andra olje-
frön 41 procent, feta oljor 56 procent, mejeriprodukter 15 pro-
cent och kött 20 procent. Orsaken var spekulation13. Dels
orsakad av oljeprisets uppgång, dels betraktades livsmedels-
marknaden som en säker satsning efter finanskraschen 2007 och
2008 eftersom människor måste ha mat även mitt under de vär-
sta krisutbrotten. Mellan 2010 och 2011 ökade också matpri-
serna allmänt kraftigt.
Under år 2003 omsatte hela råvarumarknaden 13 miljarder US-
dollar. År 2008 var omsättningen 318 miljarder. Spekulationen
drevs framförallt av råvarufonder startade av Goldman Sachs,
JP Morgan Chase, AIG, Barclays och andra, dominerande glo-
bala banker. Drabbade var förstås de drygt två miljarder männi-
skor som lever på eller nära svältgränsen och har svårt att få
pengarna att räcka till de dagliga behoven.

Pensionskapitalets roll
En starkt bidragande orsak till att spekulationerna antagit så-
dana enorma proportioner är de huvudlösa besluten att göra
hela generationers pensioner tillgängliga för spekulation. De väl-
diga pensionsfonder som byggts upp i såväl USA som Europa
och placerats på den globala finansmarknaden har kraftigt ökat
mängden spekulationskapital. 
Det har bidragit till att allvarligt förvärra den permanenta eko-
nomiska krisen och att pumpa upp priserna på energi och mat
för de behövande. Dessutom innebär det med största sannolik-
het en förlustaffär för dagens löntagare när de blir pensionärer.
Därför varnas det nu allt oftare i media för att framtidens pen-
sionärer kommer att få det sämre än dagens. Och man frågar
sig varför, med tanke på den enastående tekniska utveckling vi
upplever. 
När den allmänna tjänstepensionen, ATP, infördes i Sverige i
slutet av 1950-talet bestämdes det, klokt nog, att de stora pen-
sionsfonderna skulle användes för att bygga samhällets infra-
struktur som vägar, järnvägar, skolor, sjukhus och bostäder. I
senare tiders politiska pensionsuppgörelser har man fått för sig
att pengarna förräntas bättre om de placeras på finansmarkna-

26



den – vilket är sant om man behärskar spelet som den globalise-
rade ekonomiska eliten gör. Men för samhälleliga pensions - fon-
der och för samhället som helhet blir det på sikt en förlustaffär. 
Den 25 juli 2011 noterade Per Lindvall, ekonomiskribent på saj-
ten E24 och i SvD att AP-fonderna är ”som bäst tvåa på bollen”.
Vem som helst, åtminstone den som spelat fotboll, vet att det är
förödande att vara tvåa på bollen hela tiden. Den unge ekono-
miskribenten hade återupptäckt den insikt som tidigare var ar-
betarrörelsens och fortsatte: ”Låt AP-fonderna investera direkt i svensk
infrastruktur och annat som underbygger den svenska ekonomin. Fondernas
nuvarande placeringsprofil har inte skapat någon större samhällsnytta och de
alternativa investeringar som nu diskuteras kan bli en än större flopp.”

Nationalstatens tillkortakommande
Den nationella demokratin fick sitt genombrott i stora delar av
världen under första halvan av 1900-talet. I Sverige genomdrev
arbetarrörelsen med stöd av liberaler, nykterhetsrörelser, frikyrko-
rörelser och andra folkrörelser allmän och lika rösträtt 1921. Ar-
betarrörelsen erövrade sedan regeringsmakten 1932 och behöll
den utan uppehåll till 1976 då Sverige för första gången efter 44
år åter fick en borgerlig regering fram till 1982 då socialdemokra-
tin återtog regeringsmakten.
Under hela den perioden stärktes demokratin allmänt i vårt
land. Men samtidigt och parallellt med demokratins utveckling
ökades tempot i ekonomins globalisering. Stora svenska industri-
koncerner expanderade samtidigt ut över nationsgränserna,
mycket tack vare en urstark hemmamarknad skapad av jämlik-
hetspolitiken. I nästa skede köpte de svenska koncernerna upp
konkurrenter i många länder. 
Ett exempel är Electrolux som under 1970-talet var en domine-
rande producent i Sverige av vitvaror för kök, städning och
tvätt. Under 1980-talet köpte koncernen upp några av de största
producenterna av vitvaror i såväl Europa som USA och Latin-
amerika och blev överlägset störst i världen på sin marknad. Ett
annat exempel är Ericsson som dominerade marknaden för tele-
foner och telefonväxlar i Sverige och under samma period som
Electrolux expanderade ut över världen och blev störst i världen
på telecomsystem. Motsvarande utveckling skedde givetvis med
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framgångsrika koncerner i andra industriländer. 
Därmed började den nationella demokratins företrädare, de
folkvalda representanterna i riksdag och regering, att förlora in-
flytandet över det egna landets ekonomiska villkor. En avgö-
rande vändpunkt kan dateras till år 1980. 
År 1950 tjänade en genomsnittlig storbolagsdirektör i Sverige
lika mycket som en industriarbetare tjänade på 26 år. Trettio år
senare, 1980, hade den klyftan mer än halverats  och storbolags-
direktören tjänade bara 9 industriarbetarlöner. Det avspeglade
hur demokratin gradvis hade stärkt sitt inflytande över ekono-
min. Men år 1980 började klyftan återigen öka och år 2010
hade storbolagsdirektörens inkomst mer än femdubblats  till 51
industriarbetarlöner. 
Direktörslönernas ökning mellan 1980 och 2010 visade att den
ekonomiska makten ökat på demokratins bekostnad i takt med
att ekonomin globaliserats. 
Ett annat tecken på att den ekonomiska makten förstärkts på
den nationella demokratins bekostnad är att statsskulderna ökat
kraftigt i land efter land mellan 1980 och 2010, under samma
30-årsperiod. Ytterligare ett tecken på samma sak är att löner-
nas andel av ekonomin minskat och kapitalvinsternas andel ökat
under samma period14.   
En liknande utveckling sker i flertalet länder. 

En vargflock på jakt
Det finns alltid något land, någon marknad eller någon del av
världen, Europa, Asien, Stilla Havs-regionen, Nordamerika, La-
tinamerika eller Afrika där ekonomin för tillfället går lite sämre
och andra som går lite bättre. Och spekulanterna flyttar alltid
sina pengar från marknader, länder eller områden som går lite
sämre till områden som går lite bättre. Det är ungefär som när
vargar jagar en flock renar. De kastar sig över den ren som lig-
ger sist och inte längre orkar hålla ihop med flocken.  
Det betyder att det land eller den marknad som för  tillfället går
något sämre drabbas av spekulationen; valutan, obligationen
eller aktien säljs ut. En lågkonjunktur uppstår, som fördjupas till
ekonomisk kris i takt med att spekulanterna fortsätter att sälja
och flytta sina pengar. Arbetslösheten växer. Lönerna sjunker.
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Efterfrågan på varor och tjänster minskar. Skatteintäkterna
minskar. Den ekonomiska krisen fördjupas ytterligare. Det är
vad som sker idag i Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Frank-
rike..
Så uppstår en nedåtgående spiral. Den nedåtgående spiralen
kunde förr vändas genom att staten underbalanserade sin bud-
get, d v s gav ut mera pengar än man tog in i skatt. Det upptäck-
tes på 30-talet av nationalekonomer inom Stockholmsskolan,
som Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin samt den engelske ekono-
men John Maynard Keynes som fick nobelpris för sina rön och
gav namn åt den nya ekonomiska skolan, Keynesianismen. Men
när statens budget underbalanseras uppstår en statsskuld. Den
statsskulden kunde emellertid staten återbetala vid nästa hög-
konjunktur, så länge som lågkonjunkturerna huvudsakligen var
begränsade till den enskilda nationalstaten, inte blev allt för
djupa och kom allt för ofta. Men med de väldiga mängder spe-
kulationskapital som nu finns på en helt globaliserad finans-
marknad så förstärks varje nedgång mycket snabbare och
mycket kraftigare. De ekonomiska krisutbrotten kommer allt of-
tare och rör sig med den digitala teknikens hjälp blixtsnabbt och
obehindrat över alla nationsgränser. 
Det leder till att stater tvingas ösa ut allt mera pengar i samhäl-
let allt oftare, d v s ständigt underbalansera sina budgetar, med
påföljd att statsskulden ökar så snabbt till en sådan nivå att den
inte kan återbetalas förrän nästa ekonomiska kris drabbar lan-
det. Det betyder att staterna tvingas låna allt mer pengar och
statsskulderna fortsätter växa över både låg- och högkonjunktur.
Och ju större statsskulden är ju högre ränta tar långivarna ut av
staten och ju större blir statsskulden och bördan på skattebeta-
larna. När krisen var som värst i Grekland 2012 tvingades lan-
det betala räntor på 30 procent för att få ihop pengar till löner
åt de statsanställda och andra utgifter. En negativ spiral skapas
som ensidigt drabbar löntagarna, som är den stora gruppen
skattebetalare.
Men från vem lånar staten? Svaret är givet. 
Den som har mest pengar att låna ut är de mest framgångsrika
spekulanterna, alltså den globaliserade ekonomiska eliten,
samma personer som skapat de kriser som staterna försöker
häva med lånade pengar. Ju mer en stat lånar ju högre ränta kan
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spekulanterna plocka ut. Spekulanterna vinner alltså allt mer på
den kris de själva skapat. Därmed växer också den penning-
mängd som de kan använda för spekulation, vilket leder till
ännu större spekulationer. Med sina lån fördjupar alltså staterna
den kris de skulle häva och ökar vinsterna hos de spekulanter
som skapat krisen. Ett präktigt moment 22.
Med jämna mellanrum utbryter nu panik när allt fler börjar
inse att staterna kanske inte kan häva nästa allvarliga ekono-
miska kris. Staterna har redan allt för höga skulder och tvingas
redan betala allt för höga räntor till spekulanterna. Staternas
skatteintäkter räcker inte längre till för att betala räntorna och
ännu mindre för att betala av på statsskulden innan nästa kris
kommer, vilket innebär att skulderna av egen kraft växer år efter
år även om nya lån inte skulle tas upp. Redan 1998 lanserade
jag i min bok ”Casino Jorden” begreppet ”den permanenta glo-
bala ekonomiska krisen”. Utvecklingen sedan dess bekräftar min
tes. 

Hela världen är ett skatteparadis
Istället för att låna pengar skulle förstås nationalstaterna kunna
ta pengarna i form av skatt från den globaliserade ekonomiska
eliten. Men även det har gjorts omöjligt genom ekonomins glo-
balisering. Under senare år har vi haft en intensiv debatt om hur
så kallade riskkapitalbolag gjort stora vinster inom den skattefi-
nansierade välfärdssektorn. Men det är inte bara skattefinansie-
rade ”riskkapitalbolag” i offentlig sektor som skickar skattemedel
till skatteparadis. Alla stora koncerner, verksamma i såväl offent-
lig som privat sektor, skickar skattemedel till skatteparadis. Där-
för är det i praktiken omöjligt att beskatta den globala
ekonomiska eliten. 
Det svenska Skatteverket gick på ett år miste om 133 miljarder
kronor på grund av något som finkänsligt kallas för ”skattefel”.
En stor del beror på ”transaktioner med skatteparadis och skatteupplägg
med användning av utländska holdingbolag”15.  
Det gäller alltså för Sverige, ett land med en formidabel admi-
nistration för kontroll och inkassering av skatter, kanske världens
effektivaste skatteverk. I ett globalt perspektiv är problemet
oändligt mycket större. Varje år plockar globala koncerner ut
nästan 8 000 miljarder, räknat i svenska kronor, från världens ut-
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vecklingsländer som de placerar i skatteparadis. Det är tio
gånger så mycket som världens samlade bistånd16. Det mesta av
biståndet är skattemedel från så kallade rika länder som hamnar
i skatteparadis. Alltså hamnar allt bistånd i skatteparadis och
dessutom ytterligare nio gånger så mycket pengar. Inte undra på
att det går trögt för utvecklingsländerna att utvecklas!
Men det är fortfarande det lilla problemet!
Internationella valutafonden, IMF, räknade år 2010 ut att finan-
siella institutioner registrerade i  skatteparadis, som Bermuda,
Cayman Islands, Guernsey,  Jersey och Isle of  Man, har en om-
sättning på minst 117 000 miljarder kronor, vilket motsvarar en
tredjedel av värdet av hela världens samlade produktion, BNP. 
Men det är mycket mer än vinsten av en tredjedel av allt som
produceras här i världen som göms undan i skatteparadis17, ef-
tersom även Schweiz, Luxemburg, Irland, Singapore och det
märkliga område i Storbritanniens huvudstad som kallas för
City of  London Corporation också kan betraktas som skattepa-
radis. London är hemvist för en stor del av de globala aktörerna
inom finansindustrin och utgör en stat i staten som svårligen kan
kontrolleras ekonomiskt av den brittiska regeringen. 
För övrigt är nästan hela världen ett skatteparadis! 
I de nordiska länderna samt i Tyskland och i ytterligare några
länder tar samhället i skatt in motsvarande 40-50 procent av
BNP ( = skattekvot). Det är en rimlig fördelning mellan gemen-
sam och enskild användning av det vi producerar i ett samhälle
och det är grundförutsättningen för ett väl fungerande välfärds-
samhälle. 
I övriga länder är skattekvoten mycket lägre. I Mexico cirka 9
procent, El Salvador 13, Filippinerna 14, Kina och Indien 17,
Chile 18, Colombia 23, USA 2418, Irland 30, Polen och Grek-
land 33, Brasilien 34 procent och Portugal 37.  
Följden av att praktiskt taget hela världen är ett skatteparadis är
förstås att vissa blir sanslöst rika, medan stora delar av världens
befolkning lever i fattigdom. Och även länder som idag har en
rimlig skattekvot får med nuvarande utveckling allt svårare att
upprätthålla den skattekvoten och därmed en fungerande väl-
färd.
Därför diskuteras nu allt mer internationella skatter, klimatskat-
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ter, skatt på flygresor, o s v. Den mest diskuterade internationella
skatten är den så kallade Tobinskatten, en skatt på finansiella
tjänster, alltså på handel med aktier, obligationer och valutor,
som en gång föreslogs av den amerikanske nationalekonomen
och nobelpristagaren James Tobin. Sådana skatter diskuteras nu
allt mer på allvar framförallt i Europa där EU-kommissionen
lagt fram ett mer konkret förslag. Frankrike, Tyskland, Öster-
rike, Grekland, Portugal, Belgien, Slovenien, Italien, Spanien,
Estland och Slovakien tycks intresserade av att vara med och in-
föra en skatt på 0,1 procent på alla finansiella transaktioner fö-
rutom derivat som skulle beskattas med 0,01 procent. 
Men det kan dessvärre visa sig vara omöjligt att ens införa en
sådan skatt ensidigt i ett geografiskt begränsat område, inte ens i
ett så stort område som EU eller som nu diskuteras i delar av
EU. Den globaliserade ekonomiska eliten kan, förutom att ut-
nyttja skatteparadis, också svara med att dra ned sina investe-
ringar i hela Europa, vilket innebär att krisen i Europa fördjupas
ännu mera, samtidigt som ännu mera investeringar och spekula-
tionskapital flyttas till andra delar av världen vars ekonomier då
snabbt i sin tur blir överhettade. Och så är det åter deras tur att
bli föremål för spekulation och ekonomisk kris. Så rullar den
permanenta ekonomiska krisen vidare, mellan marknader och
runt jorden, varv efter varv och fördjupas för varje varv.

Krisens vandring
Den ekonomiska krisen drabbade Latinamerika tidigt 1980-tal,
Europa sent 1980-tal och tidigt 1990-tal, för att så vandra vidare
till Ryssland och Sydostasien sent 1990-tal. Just nu plågas återi-
gen Europa, samtidigt som krisen nu också kan vara på väg att
för första gången på allvar hota kapitalismens hjärtland, värl-
dens största ekonomi USA och dollarn, som utgör världsvaluta,
med närmast oöverskådliga följder för världsekonomin. 
Krisen uppträder också på olika marknader och oberoende av
nationella gränser. Den globala IT-marknaden drabbades tidigt
2000-tal med påföljd att mängder av nystartade it-företag slogs
ut och it-tekniker blev arbetslösa. Hösten 2007 och våren 2008
hotade Krisen att förlama hela den globala kreditmarknaden
med direkta följder för hela världsekonomin. 
Allt talar för att den permanenta krisen kommer att fortsätta
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från land till land, från världsdel till världsdel och från marknad
till marknad om inte den ekonomiska elitens makt kan reduce-
ras. Risken är överhängande för att det slutar i ett ekonomiskt
kaos.

De svältande spekulerar inte
Det är alltså inte de svältande, de döende barnen, de fattiga, de
arbetslösa, de sjuka som spekulerar och orsakar den ekonomiska
krisen. Det är heller inte politikerna. Det är en globaliserad eko-
nomisk elit av superrika människor som med sina spekulationer
skapar och upprätthåller den ständiga ekonomiska kris som
vandrar jorden runt och tömmer den ena statens kassa efter den
andra och driver fram de växande statsskulder, som tvingar sta-
ter att montera ned sina välfärdsprogram, a-kassor, sjukförsäk-
ringar, pensioner, skolor, sjukhus och äldreboenden. 
Men den globaliserade ekonomiska elit som skapat och upprätt-
håller den permanenta krisen döljer sig effektivt bakom begrep-
pet marknaden med hjälp av massiv propaganda via de
massmedier som de äger och behärskar och horder av ekono-
mer som ständigt beskriver marknaden som en sorts naturlag som
inte kan påverkas och där vare sig enskilda personer, företag
eller hela koncerner har något som helst ansvar. 
Därmed inte sagt att alla nedskärningar måste göras på samma
sätt och drabba i första hand de allra mest utsatta i samhället. I
vårt land har vi exempelvis lyckats med att radikalt pressa ned
statsskulden efter det tidiga 1990-talets ekonomiska kris mycket
tack vare att vi hade ett mycket högt skatteuttag och mycket väl
utbyggt välfärdssystem som kunde kapas utan helt katastrofala
följder för betydande folkgrupper. Därför är vårt land just nu
skyddat från spekulationsattacker som tvingar fram en ytterli-
gare nedmontering av välfärden. Istället finns det i vårt land, lik-
som i några andra länder som exempelvis Tyskland, utrymme
för samhälleliga investeringar och jämlikhetsreformer. 

Politikerna får skulden
Det bisarra är emellertid att politikerna och inte den ekono-
miska eliten, får hela skulden för den ekonomiska krisen, oavsett
var den dyker upp, eftersom politikerna anses föra en ansvarslös
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ekonomisk politik. Med det menas att de fattat beslut om högre
offentliga utgifter än inkomster. Men det har i hög grad skett
sedan ekonomisk spekulation skapat en djup lågkonjunktur och
politikerna försökt upprätthålla efterfrågan i ekonomin och med
lån till allt högre räntekostnader betala kostnader för daghem,
skolor, vägar, järnvägar, sjukförsäkring och pensioner. 
Krisen är inte skapad av politiker, utan ett resultat av politikens
maktlöshet, vilket är detsamma som demokratins maktlöshet,
vars spegelbild är maktens koncentration till den globaliserade
ekonomiska eliten. 
Därför ska kritiken, demonstrationerna och strejkerna riktas
mot den globala ekonomiska eliten och inte mot politikerna. För
om angreppen riktas mot politikerna så skadas demokratin.
Dessvärre är det precis vad som sker idag i de europeiska länder
som för tillfället är utsatta för den globala ekonomiska krisen.
Och när demokratin skadas och försvagas så ökar automatiskt
den ekonomiska elitens makt ännu mer, vilket innebär att de
kapar åt sig ännu större vinster. Så ökar spekulationerna ytterli-
gare och den ekonomiska krisen fördjupas allt mer. Därmed för-
svagas demokratin ytterligare och den ekonomiska eliten blir
ännu mäktigare. Det är den ekonomiska politikens verkliga mo-
ment 22.

Ekonomin styrs inte av ekonomiska teorier
Snart sagt alla, från vänster till höger, tycks föreställa sig att
världsekonomin styrs av ekonomiska teorier och analyser utar-
betade av ekonomiprofessorer och globala organ som OECD
och IMF. Utifrån dessa ekonomiska teorier, föreställer man sig,
att rationella politiska beslut fattas – som om världen vore en de-
mokrati, eller en sorts maskin som politikerna enkelt kan styra
bara man använder de rätta reglagen på rätt sätt vid rätt tid-
punkt. Den föreställningen innebär en väldig överskattning av
politikers och politikens makt över skeendet. 
Nyliberalismen är en sådan teori som dominerat under senare
decennier. Nyliberalismen predikar en så kallad utbudspolitik
som går ut på att sänkta skatter, sänkta ersättningar vid arbets-
löshet och sjukdom, sänkta pensioner och en privatisering av ut-
bildning, sjuk- och äldrevård ökar den ekonomiska tillväxten i
samhället. Ekonomin ska avregleras genom fri handel med valu-
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tor, aktier, obligationer, råvaror och industrivaror. En avveckling
av existerande välfärdssamhällen och av politisk kontroll över
ekonomin frigör marknadskrafter som i sin tur ökar konkurrens
och därmed effektiviteten i ekonomin, vilket i sin tur återställer
och även förbättrar den gemensamma välfärd som avvecklats.
Den teorin har kommit att betraktats som den avgörande driv-
kraften bakom de senaste decenniernas allt tätare återkom-
mande ekonomiska kriser. Det är en farligt ytlig föreställning.
Lika ytlig som föreställningen om att kriserna skapas av direktö-
rers girighet eller brist på moral. Självklart är nyliberalismen de-
struktiv och direktörerna giriga. Men om man tror att teorier
och privatmoral styr världsekonomin, så föreställer man sig
också att nya teorier och en moralisk upprustning kan ställa allt
till rätta. Så enkelt är det inte. 
Teorierna kommer i allmänhet till i efterhand som förklaringar
eller bekräftelser på sådant som redan inträffat. Moralen plockas
fram när krisen blir uppenbar och tjänar syftet att peka ut en-
skilda syndabockar. Därför kan en moderat finansminister till
mångas förvåning rikta skarp kritik mot bankdirektörernas bo-
nuslöner.
Avregleringarna tog fart, påstås det, när Margareth Thatcher i
Storbritannien och Ronald Reagan i USA tog till sig Milton
Friedmans och Chicagoskolans nyliberala teser om avreglering
och utbudsekonomi. När sedan ledare som Demokraternas Bill
Clinton och brittiska Labours Tony Blair under 1990-talet fort-
satte i samma riktning, så användes det som ett bevis för att alla
politiker från höger till vänster är en sorts förrädare. 
Men de politiska besluten i nation efter nation om att avskaffa
regleringarna av finansmarknaderna var inte ett utslag av nyli-
beral övertygelse, utan av maktlösa politikers anpassning i efter-
hand till vad som redan skett. Kapitalets egen inneboende kraft
hade redan sprängt de regleringar för ekonomin som nationellt
begränsade demokratier skapat och försökt upprätthålla under
efterkrigstiden. Det skedde oberoende av nyliberala teorier,
genom att ekonomin globaliserades. 
Exempelvis etablerades ett gigantiskt system av ”skuggbanker”,
som ”ledde till att omfattningen av världens finansiella system
växte explosionsartat”19. Det är emellertid också en förenkling
eftersom skuggbankernas förutsättning var de ökande vinsterna
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och den växande penningmängden i händerna på ett fåtal, en
globaliserad ekonomisk elit. Så etablerades den permanenta,
globala ekonomiska kris som tvingade nationella regeringar till
nedskärningar av välfärden. 

Fixeringen vid nyliberalismen skadar vänstern
Den ytliga analysen av hur avregleringarna gick till har allvarligt
skadat den politiska vänstern men gagnat högern. De nyliberala
reformerna kunde av politiska högerledare i land efter land mo-
tiveras ideologiskt och framställas som en framsynt politisk an-
passning till ekonomins globalisering som i hög grad gynnar de
rika och missgynnar löntagarna. 
Reformistiska politiker kunde däremot inte motivera nyliberalis-
tiska avregleringar med sin egen ideologi, men tvingades ändå i
regeringsställning fatta de beslut som den ekonomiska globalise-
ringens accelererande tempo redan i praktiken gjort oundvikliga
för den enskilda nationen och som missgynnade löntagarna.
Därmed uppstod ett glapp mellan teori och praktik, ideologi
och verklighet, som skapade ett växande misstroende mot fram-
förallt reformistiska politiker som drabbades av en växande kri-
tik från vänster för nyliberala avvikelser. Följden blev en intern
svekdebatt och en djup förtroendekris för reformismen som poli-
tisk idé, som därmed förlorade sin dominerande position i Eu-
ropa, vilket försvagade arbetarrörelsen både i Europa och
globalt. 
I förvissningen om att teori, analys och politiska beslut är sty-
rande har nyliberalismens kritiker utgått från att utvecklingen
ska vända om bara tongivande ekonomer och politiker inser hur
förödande nyliberalismen är. Det har nu ekonomer och politiker
börjat inse. Under intryck av en fördjupning av den permanenta
ekonomiska krisen under 2000-talets första årtionde har allt fler
börjat fjärma sig från nyliberalismen som ekonomisk teori. 
Plötsligt har OECD, som tidigare hårt kritiserats för ensidiga ny-
liberala analyser, börjat argumentera för ”höjda marginalskatter,
effektivare skatteuppbörd, avskaffande av skatterabatter och en
omvärdering av rollen för alla former av skatter på egendom
och förmögenheter”. Skatteinkomsterna skulle kunna användas
till avbetalningar på statsskulder, samt till investeringar och of-
fentlig konsumtion. IMF-chefen Christine Lagarde varnar för
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recession om en hel kontinent gör budgetnedskärningar samti-
digt. Det är naturligtvis rätt. 
Men det finns ett problem. Den ekonomiska utvecklingen styrs
inte av vare sig nyliberala eller nykeynesianska ekonomiska teo-
rier. Utvecklingen styrs av makt och intressen. Och makten finns
fortfarande hos den ekonomiska eliten. Och de styr inte världs-
ekonomin i enlighet med vare sig ekonomiska teorier, moral
eller ens förnuft, utan i enlighet med sina egna intressen av
vinstmaximering, vilket innebär att de så långt möjligt vill be-
gränsa demokratins inflytande över ekonomin och undvika be-
skattning.

Demokratin måste globaliseras
Problemet är heller inte ekonomins globalisering i sig. Globalise-
ringen har stora och avgörande fördelar som handlar om effek-
tiv produktion och stordriftsfördelar, samt spridning av ny
teknologi och ekonomisk utveckling över hela världen men
också utökade kontakter mellan människor i olika länder och
världsdelar. 
Därför är det inte önskvärt att stoppa ekonomins globalisering.
Dessutom är det inte möjligt, även om det vore önskvärt, att åte-
rigen dela upp eller krympa de stora koncernerna så att de pas-
sar in i de trånga nationella kostymerna. Utmaningen är istället
att expandera demokratin ut över nationsgränserna så att det
åter blir möjligt att med demokratiska medel bestämma villkor
och inriktning för ekonomins utveckling. 
I praktiken förutsätter radikala skattehöjningar att demokratin
globaliseras. Skatter kan bara höjas och kasseras in effektivt
genom politiska beslut som är starkt förankrade i en folkmajori-
tet. Det betyder att demokratin måste förstärkas, lokalt, natio-
nellt, kontinentalt och globalt. 
Ingvar Carlsson ledde under sin period som oppositionsledare i
Sverige på 1990-talet en internationellt sammansatt grupp som
lade fram en rapport med titeln ”Global Governance”   inför
FN, som bland annat föreslog skatt på finansiella transaktioner,
en så kallad Tobinskatt, och ett ekonomiskt säkerhetsråd i FN.
Förslagen fick emellertid inget brett stöd och genomfördes ald-
rig. 
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Nu säger Ingvar Carlsson i en intervju i Svenska Dagbladet att po-
litikens bristande möjligheter att stå emot globaliseringens ekono-
miska krafter är ”det som oroar mej allra mest”.  ”Politiken har för
litet att sätta emot kapitalets makt. Vi som tror på politiken har ett
stort ansvar i partier och fackföreningar att utforma strategier. Här
finns mycket kvar att göra. Politik måste fungera på fyra nivåer: lo-
kalt, nationellt, europeiskt och globalt”20. 
Därför borde den internationella arbetarrörelsen snarast utar-
beta en strategi eller åtminstone en så kallad provisorisk utopi;
en konkret och tydlig bild av hur en global demokrati kan fun-
gera, vilka beslut som ska fattas lokalt, respektive nationellt, kon-
tinentalt (EU) och globalt inom ett demokratiserat FN som på
sikt måste utvecklas till en fungerande världsregering. 

Maximal jämlikhet mot vinstmaximering
Den ekonomiska elitens politiska samordning är mycket enklare
än nationernas därför att man i praktiken formulerat ett enda
gemensamt mål; vinstmaximering. Men nationerna och alla de-
mokratiska krafter skulle också kunna enas bakom ett enda mål,
det motsatta målet; alltså maximal jämlikhet mellan alla männi-
skor. Målet jämlikhetsmaximering kan ställas mot målet vinst-
maximering. Det är faktiskt ett bättre mål även för den
ekonomiska utvecklingen än vinstmaximeringen. Allt mer av
samhällsforskningen visar att det jämlika samhället i praktiskt
taget alla avseenden fungerar bättre än det ojämlika samhället.21

Jämlikhet är ett bättre mål än ekonomisk tillväxt som idag tycks
vara det som nästan alla kan enas om åtminstone officiellt och
offentligt. Ekonomisk tillväxt är ett tvetydigt mål för samhället
och mänskligheten som helhet. Sådan tillväxt som förbättrar
miljön och sparar råvaruresurser är bra och nödvändig, medan
den tillväxt som försämrar miljön och förslösar råvarorna är för-
kastlig och leder förr eller senare till mänsklighetens undergång
via råvarubrist, miljöförstöring och klimatkatastrofer och kanske
kärnvapenkrig efter växande sociala motsättningar i den ekono-
miska krisens spår.

Men vad är då demokrati?
Demokrati är ett styrelseskick som gör det möjligt för alla med-
borgare att vara med på samma villkor och styra samhället, na-
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tionen, kontinenten, världen. Demokrati innebär allmän och
lika rösträtt för alla, frihet att bilda politiska partier som har rätt
att delta i val till en styrande riksdag/parlament och regering.
Demokrati innebär också yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet,
demonstrationsrätt, strejkrätt och ett självständigt rättssystem
som dömer efter de lagar som riksdagen fastställt.
Men fullständig demokrati innebär också ett ekonomiskt system
som kan styras demokratiskt, att demokratin bestämmer över
ekonomin, att demokratin fastställer de regler som ska gälla för
den ekonomiska utvecklingen, för produktionen av de varor och
tjänster som vi behöver för att leva. 
Kapitalismen i dess renodlade form innebär en helt fri marknad
utan politisk kontroll. Idag har vi - sett i ett globalt perspektiv –
inte bara en kapitalism utan demokratisk kontroll, utan en kapi-
talism som kontrollerar demokratin.
Det andra ytterlighetsalternativet är kommunismen, som i sin
praktiska tillämpning aldrig lyckats ge alla människor inflytande
utan fastnat i politiska diktaturer. Kommunismen etableras, enligt
slutorden i Kommunistiska Manifestet, genom att det bestående
samhället omstörtas med våld. Men våldet visar sig ständigt leda
till att de som tar makten genom våld också fortsätter att upprätt-
hålla sin makt med våld vilket utesluter demokrati. 
Kommunismen innebär i sin renodlade form att ekonomin styrs av
politiska beslut ned till detaljnivå, det vill säga planhushållning.
Sovjetunionen och övriga kommunistiska öststaters misslyckande
och sammanbrott visar att det inte fungerar. Detsamma gäller
också Kina som, för att undvika sammanbrottet släppt framförallt
de globala storkoncernerna fria att etablera sig i landet på sina
egna villkor. Därmed har den styrande kommunistiska politbyrån i
Kina i praktiken ingått en allians med den kapitalism som idag do-
minerar världsekonomin. I praktiken utgör också de globala stor-
koncernerna en sorts planhushållning, en sorts privatkapitalistisk
planhushållning som utesluter såväl konkurrens som demokrati.
Den alliansen är inte så förvånande som den kan förefalla. 

Blandekonomin är alternativet
Så vad återstår som alternativ? Jo, blandekonomin! Ofta uppfat-
tas blandekonomin som ett mellanting eller blandning av kapita-
lism och kommunism. Därför är beteckningen ”blandekonomi”
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ganska missvisande. Men i praktiken utgör blandekonomi nå-
gonting helt annat och ett alternativ till både kapitalism och
kommunism. Kapitalismen och kommunismen ligger i själva
verket närmare varandra än blandekonomin, framförallt därför
att kapitalismen och kommunismen båda i grunden är auktori-
tära system som i sin renodlade form utesluter demokrati medan
blandekonomin förutsätter demokrati. 
Så, vad är då blandekonomi? Blandekonomi innebär mångfald.
I en demokratisk blandekonomi har den enskilda människan
stort utrymme att bestämma sina egna angelägenheter. Det
finns ett obegränsat utrymme att gå samman i fackföreningar,
kooperativ och föreningar av olika slag, samt att starta och driva
små, mellanstora och stora företag som också kan expandera till
globala koncerner.
En del av ekonomin i ett blandekonomiskt system är gemensam
och en del av ekonomin är enskild. Erfarenheterna från de nor-
diska länderna visar att det blandekonomiska idealet tycks vara
att ungefär hälften av ekonomin ska vara gemensam och hälften
enskild, d v s att hälften av ett lands totala ekonomi kanaliseras
till gemensamma ändamål via skatter och att hälften förbrukas
enskilt. 
I praktiken är blandekonomi, enklast uttryckt, en skattekvot på
50 procent av BNP. Hälften marknad, hälften demokrati!
Hälften till de enskilda medborgarna att använda efter eget god-
tycke och hälften i skatt för gemensamma ändamål; vägar, järn-
vägar, skolor, sjukhus, äldreomsorg, sociala försäkringar,
pensioner.
Det är den samhällsmodell som så framgångsrikt etablerats i de
nordiska länderna. Det har gjort det möjligt att bygga mycket
välfärdssamhällen som inte bara tar hand om alla sina medbor-
gare, inte bara de som är starka och fungerar väl, utan också de
medborgare som av både fysiska och mentala skäl har det svå-
rare. Det har också visat sig att våra nordiska samhällen också
fungerar mycket effektivt rent ekonomiskt. 
När hälften av ekonomin styrs gemensamt innebär det dessutom
att den halvan av ekonomin undandras den fria marknaden vil-
ket minskar utrymmet för ökande kapitalvinster och därmed
från spekulation. Mängden spekulationskapital begränsas vilket
har en stabiliserande inverkan på den ekonomiska utvecklingen.
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Tillämpat i ett globalt perspektiv skulle det motverka och be-
gränsa den permanenta, globala ekonomiska kris, som idag
bromsar och förhindrar en annars snabb och välgörande ekono-
misk utveckling. 
De nordiska länderna befinner sig ganska nära det blandekono-
miska alternativet. Danmark med en skattekvot på cirka 48 pro-
cent och Sverige med cirka 46. Så det är långt ifrån orealistiskt.
Även det nu tongivande regeringspartiet i Sverige, Modera-
terna, bekänner sig till den skattenivån. Men USA exempelvis
tar bara in 24 procent. Flertalet övriga länder ligger någonstans
däremellan.
Med en skattekvot på 50 procent i de tongivande länderna kan
dagens statsskulder, som pekas ut som en orsak till den ekono-
miska krisen, gradvis avvecklas. Varför ska vi skattebetalare ta
upp gigantiska lån till ockerräntor från den superrika ekono-
miska eliten, när vi i stället kan ta pengarna räntefritt? Därmed
skulle också mängden spekulationskapital – den ekonomiska kri-
sens verkliga drivkraft – reduceras i stället för att ständigt öka i
katastrofens riktning.
Självklart är det en förenkling. Hela den här texten är en förenk-
ling. Men förenklingar kan vara klargörande. För att förklara
alla dessa komplicerade samband kunde det skrivas och har det
skrivits oändligt många texter, böcker, tidnings- och tidskriftsar-
tiklar. Det här är bara ytterligare ett försök till förenkling och
överblick. Och kanske är det inte så dumt om vi tillsammans be-
stämmer oss för att demokratins mål ska vara ett jämlikt sam-
hälle, där vi så långt möjligt delar lika och där hälften
konsumeras privat och hälften gemensamt? 
Det måste också vara möjligt för enskilda personer att bygga
upp omfattande förmögenheter genom att spara, starta företag,
investera i aktier o s v eftersom det är förutsättningen för en fun-
gerande marknadsekonomi. Men det krävs en gräns för hur
stora dessa förmögenheter kan bli och det krävs en rättvis och
genomtänkt beskattning som fungerar även globalt och som
återför vinster till det allmänna, våra gemensamma angelägen-
heter. Den gränsen för förmögenheterna måste också sättas så
att spekulation motverkas och investeringar i värdefull produk-
tion stimuleras. 
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Demokratin måste byggas nedifrån
Det är framförallt arbetarrörelsens politiska partier och fackför-
eningarna som, tillsammans med andra folkrörelser, lagt grun-
den för dagens nationella demokratier. Fortfarande återstår det
att genomdriva en nationell demokrati i många, ja flertalet län-
der. Men det är ändå nödvändigt att nu på allvar ta itu med frå-
gan om demokratins globalisering. 
Annars är risken uppenbar att demokratin i de nationer där den
redan fungerar börjar pressas tillbaka och att utvecklingen mot
demokrati stoppas i de länder där diktaturer nyligen störtats, på
grund av att ekonomins globalisering berövat den nationella de-
mokratin dess makt över ekonomin och omöjliggjort de förbätt-
ringar som människor hoppas på och kräver av sina
demokratiskt valda företrädare. 
Därför är arbetarrörelsens nya stora uppdrag i vår tid att globa-
lisera demokratin. Frågan är hur det ska gå till i praktiken. Det
enkla svaret är att demokratin, som alltid, måste byggas nedifrån
genom ett långsiktigt och mödosamt organisations- och upplys-
ningsarbete, studier, diskussioner, samtal och möten, men också
genom konkreta aktioner, demonstrationer, bojkotter, blockader
och väl organiserade strejker.
Strejker, blockader och bojkotter kritiseras ofta för att vara inef-
fektiva, drabba fel grupper och bromsa en ekonomisk utveckling
som kan bidra till att  luckra upp diktaturer. Men den kritiken
beror i hög grad på att de konkreta aktionerna faktiskt är effek-
tiva och därför möts av särskilt hård kritik av kretsar som helst
vill undvika dem, exempelvis drabbade koncerner, idrottsgrenar
och krafter som i grund och botten betraktar behovet av demo-
krati som försumbart eller något som man inte anser sig behöva
ta ansvar för.
Det finns förstås också en viss saklig grund för kritiken. Långva-
riga aktioner med diffusa mål kan visa sig vara ineffektiva. Kon-
kreta aktioner som är begränsade i tiden och inriktade på
näraliggande, uppnåeliga och exakt formulerade mål är det ef-
fektivaste. Sådana aktioner strategiskt insatta kan stegvis föra de-
mokratin framåt även på global nivå. 
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Fackföreningen som demokratins fundament
Den viktigaste demokratiska plattformen byggs av människorna
i arbetslivet. Fackföreningen innebär att människor går samman
och skaffar sig inflytande på sina arbetsplatser där våra livsvill-
kor skapas, där produktionen sker, där vi tjänar vårt dagliga
bröd, det som utgör grunden för vår existens. Därför utgör fack-
föreningsrörelsen själva fundamentet för demokratin, den platt-
form som demokratin måste byggas på. 
Men fackföreningarnas demokratiska inflytande kan inte bara
begränsas till produktionen och arbetslivet. Fackföreningarna
måste också bilda politiska partier som en motkraft mot den glo-
baliserade ekonomiska elitens politiska organisationer. 
Kapitalägarna bildar och finansierar borgerliga partier och
fackföreningsrörelsen bildar och finansierar socialdemokratiska
partier. I praktiken är det endast fackföreningsrörelsen som kan
bygga politiska partier som är ekonomiskt och ideologiskt obero-
ende av den globaliserade ekonomiska eliten.
Allra viktigast är det att bygga fackföreningar inom de största
koncernerna, där den idag globaliserade ekonomiska makten
finns. Det betyder att de som arbetar i koncerner börjar bygga
ett demokratiskt inflytande inne i den globaliserade ekonomiska
elitens maktbas. Fackföreningarna fungerar helt enkelt som de-
mokratins trojanska häst inom de globala koncernerna. 

En global koncern betvingades 
– nu återstår de övriga
Det främsta exemplet på en sådan effektiv global facklig aktion
handlar om hur anställda vid en läskedrycksfabrik i Gustemala
City i slutet av 1970-talet bildade en fackförening. Fabriken till-
verkade produkter på licens från Coca Cola Company, vars hu-
vudkontor ligger i Atlanta, Georgia, USA. Coca Cola Company
är en av de allra mest betydelsefulla koncernerna i den globali-
serade ekonomiska elitens maktbas22.  
Bolagsordföranden för Coke-fabriken i Guatemala City var en
amerikansk advokat med nära förbindelser med högerextrema
grupper i USA och den dåvarande militärdiktaturen i Guate-
mala. Med hjälp av Guatemalas korrumperade rättssystem, mi-
litär och polis och frilansande paramilitära dödspatruller gjorde
han allt för att försöka krossa fackföreningen. 
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När juridiska knep, rekrytering av strejkbrytare, hotelser och
våld inte hjälpte så beordrade han systematiska mord på le-
darna för fackföreningen. Den ena fackliga ledaren efter den
andra mördades. Några greps och torterades på det mest bestia-
liska sätt innan de dödades. Men de anställda vägrade ge upp
sin fackförening. 
År 1979 fick ledningen för IUL, Internationella Unionen för
Livsmedelsarbetare23, kännedom om de brutala försöken att
knäcka fackföreningen vid Coke-fabriken i Guatemala. Från
IULs huvudkontor i Geneve skickades en uppmaning till organi-
sationens medlemsförbund över hela världen, om att dra igång
en solidaritetsaktion.
IULs medlemsförbund i Sverige24 beslöt våren 1980 att stoppa
all produktion, distribution och försäljning av Coca Cola Com-
panys drycker i Sverige; Coca Cola, Fanta och Sprite, under tre
dagar, onsdag till och med fredag. Hela den fackliga rörelsen i
Sverige ställde sig bakom aktionen, liksom ett stort antal andra
folkrörelser och ungdomsorganisationer25. 
Anställda på Pripps, det svenska bryggeri som producerade
Coke-dryckerna i Sverige, stoppade de maskiner som tappade
upp dryckerna på flaskor och burkar. Chaufförer vägrade köra
ut drycker till butikerna.  Snabbköpskassörskor vägrade sälja
dryckerna i livsmedelsbutikerna.  
På restauranger vägrade personalen servera dryckerna. McDo-
nalds som lever i symbios med Coca Cola Company och endast
säljer den koncernens läskedrycker i sina snabbmatsrestau-
ranger, stoppade efter fackliga påtryckningar och inför hot om
demonstrationer utanför deras matställen sin försäljning av
dryckerna. 
Allmänheten uppmanades att bojkotta dryckerna under de tre
dagarna samt lördag och söndag. Hela Sverige torrlades på
Coca Cola Companys drycker under nära en veckas tid. En
kort, tydligt definierad och oerhört kraftfull aktion.
Informationen om den svenska aktionen spreds via IUL ut över
hela världen. Effekten blev en kraftfull upptrappning av solidari-
tetsaktioner runt om i världen. Liknande blockader som i Sve-
rige inleddes i flera länder. Särskilt kraftfulla var aktionerna i de
nordiska länderna, Island, Norge, Danmark och Finland, där
den fackliga rörelsen är som starkast. 
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Men även i USA växte stödet för anställda i Guatemala. Vid ett
besök i Sverige fick Lane Kirkland, den amerikanska fackliga
huvudorganisationen AFL/CIOs ordförande, frågan om han
stödde blockaden mot Coca Cola Company, varpå han för
första gången klart och tydligt uppmanade alla sina medlemmar
inom den amerikanska fackliga rörelsen att bojkotta koncernens
drycker. Hans uttalande refererades av AFL/CIOs egen tidning
i USA och hade, enligt sociologen Henry Frundt26, en avgö-
rande effekt på Coca Cola Companys koncernledning. 

Koncernen frånsade sig allt ansvar
Coca Cola Companys koncernledning frånsade sig tidigt allt an-
svar för våldet mot arbetarna vid fabriken i Guatemala City och
vägrade länge att ingripa. Koncernen hävdade att fabriken i
Guatemala var ett självständigt, oberoende företag vars angelä-
genheter man inte hade något ansvar för och inte kunde lägga
sig i. Koncernen hävdade också att det handlade om en juridisk
fråga som måste hanteras i enlighet med de lagar som gällde i
Guatemala. Det är en övergripande princip som alla globala
koncerner hävdar, nämligen att de verkar enligt de lagar som
gäller i de länder där de är etablerade. 
Det betyder i praktiken att de globala koncernerna accepterar
diktatur där diktatur råder, men påstår sig respektera demokrati
där demokrati råder. Slutligen påstod Coca Cola Companys
koncernledning att man inte hade några som helst praktiska
möjligheter att ingripa i ett land där militära dödspatruller här-
jade vilt och inte ens kunde kontrolleras av den inhemska poli-
sen och rättsväsendet. Koncernen påstod sig alltså vara maktlös
i det aktuella fallet.
Men när de fackliga stödaktionerna för arbetarna i Guatemala
City började spridas över världen och när Lane Kirkland på
besök i Sverige uttalade sig för en facklig blockad mot Coca
Cola Company i USA, så började koncernen svikta. Efter
många försök till undanflykter beslöt Coca Cola Company att
köpa fabriken i Guatemala City och byta ut hela fabriksled-
ningen. 
Från den dagen upphörde allt våld mot de anställda och deras
fackliga ledare som genom ett trollslag. Det är ett konkret exem-
pel som bevisar vilken makt en global koncern har. Det är up-
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penbart att de stora globala koncernerna kan, om de tvingas,
skydda sina anställdas liv och möjlighet att organisera sig i fack-
föreningar. Det visar också vilken kraft den globala fackliga rö-
relsen kan utveckla.
Men Coca Cola Company fick hård kritik från övriga globala
koncerner för att man vikit sig för en global facklig solidaritets-
aktion. Den globaliserade ekonomiska eliten oroade sig för att
den ena koncernen efter den andra skulle utsättas för samma
tryck och tvingas acceptera avtal på global nivå om fackliga fri
och rättigheter vid alla sina anläggningar runt om i hela värl-
den. 

Koncernen försökte komma undan
Därför beslöt Coca Cola Companys koncernledning att så snart
som möjligt bryta uppgörelsen med IUL och avveckla fabriken i
Guatemala City för att bli av med fackföreningen och den inter-
nationella uppgörelsen. I mitten av 1983 rymde därför den ny-
tillsatta fabriksledningen från fabriken i Guatemala City. De tog
med sig fabrikens kontantkassa och förklarade att hela fabriken
hade gått i konkurs och skulle läggas ned, trots att lönsamheten
och försäljningen ökat kraftigt sedan den fackliga konflikten bi-
lagts. Fackföreningens ledning erbjöds en större penningsumma,
mutor, för att övertala de anställda att acceptera nedläggningen.
Men den fackliga ledningen vägrade, avvisade mutförsöket och
mobiliserade istället de anställda till en ockupation av fabriken. 
En ny global facklig solidaritetsaktion drogs igång av IUL. Sve-
rige torrlades återigen, våren 1984, från Coca Cola Companys
alla drycker på samma sätt som 1980. Aktionen spreds återigen
över hela världen. Den här gången ännu mera utbredd och
kraftfullare än förra gången. Åter tvingades Coca Cola Com-
pany att vika sig för den globala, fackliga rörelsens solidaritets-
aktion. En ny ägare utsågs. Produktionen drogs åter igång och
fungerar ännu idag mycket bra. 

Världens starkaste fackförening
Fackföreningen vid Coke-fabriken i Guatemala är sedan dess
mycket framgångsrik. Fabriken har nu cirka 1 000 anställda,
dubbelt så många som sent 1970-tal och tidigt 1980-tal när
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fackföreningen förföljdes. Idag är fackföreningen vid fabriken en
av världens starkaste fackföreningar. Praktiskt taget alla an-
ställda är medlemmar. Fackföreningen har byggt ett eget hus i
fabriksområdets utkant som är så stort att alla 1 000 medlem-
mar får plats och kan delta i fackföreningens regelbundna med-
lemsmöten. Styrelse väljs varje år genom sluten omröstning,
efter en öppen nominering av kandidater en månad före årsmö-
tet.
De båda solidaritetsaktioner som genomfördes våren 1980 och
våren 1984 är sammantaget den överlägset största globala fack-
liga solidaritetsaktion som någonsin genomförts. Aktionerna har
på ett helt avgörande sätt bidragit till att Coca Cola Companys
anställda organiseras fackligt i allt större omfattning inom
ramen för IUL. 
Idag erkänns den ena lokala fackföreningen efter den andra
inom den världsomspännande koncernen. I exempelvis Paki-
stan, ett av världens mest våldsdrabbade länder, har fackför-
eningar bildats i fyra Coke-fabriker som sedan gått samman i en
nationell organisation. Coca Cola Company är idag den fackligt
mest organiserade av alla globala koncerner. Nära hälften av
koncernens direkt anställda är idag med i fackföreningar. 
Det mycket märkliga är att hela den globala fackliga rörelsen
tenderar att glömma bort eller ignorera sin absolut mest fram-
gångsrika aktion, istället för att lyfta fram och uppmärksamma
den som en metod och en möjlighet att systematiskt vidga den
globala fackliga rörelsen och på dess grund bygga en global de-
mokrati. 

Demokratin ska ta kommandot över ekonomin
Det är dags att förkasta den väpnade revolutionen, men bejaka
den fredliga revolten och en demokratisk ickevåldsstrategi. Poli-
tiken ska inte ta ett steg tillbaka. Politiken ska ta många steg
framåt. Politik är demokratins uttrycksform. Demokratin ska ta
kommandot över ekonomin. Och demokratins mål ska vara
jämlika samhällen i en jämlik värld. 
Ibland sägs det att det inte är rikedomen som ska bekämpas
utan fattigdomen. Men det är rikedomen och lyxkonsumtionen
som är det stora problemet. De superrika lever fel. De lever i lyx
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och överflöd, de slösar med jordens ändliga tillgångar och förs-
tör den miljö som krävs för att upprätthålla liv på jorden. Det är
de superrika, inte de fattiga, som investerar i monstruösa vapen-
system som skapar fattigdom och krig. De investerar i produk-
tionssystem som skapar miljöförstörelse, naturkatastrofer,
sjukdomar och svält. 
Det är de rika, inte de fattiga, som genom sina spekulationer i
råvaror, aktier, valutor och obligationer skapar och upprätthåller
en idag permanent, global ekonomisk kris, som bromsar den
ekonomiska utvecklingen och förhindrar en teknisk utveckling
som kan rädda vår framtida livsmiljö. 
Det jämlika samhället fungerar bättre än det ojämlika. 
Jämlikhet är den främsta ekonomiska drivkraft som finns. 
Jämlikhet innebär ekonomisk stabilitet och långsiktigt hållbar ut-
veckling. 
Föreställ dig en annan värld än den vi lever i idag! 
Föreställ dig en värld där alla har full rösträtt, yttrandefrihet,
föreningsfrihet, mötesrätt, strejkrätt och rätt att fritt demon-
strera på gator och torg, i ett samhälle som styrs av lagar fast-
ställda genom demokratiska beslut och bevakade av oberoende
rättssystem och självständiga massmedier. 
Föreställ dig en värld där demokratin fungerar på alla nivåer
och beslut fattas på rätt nivå från familjens köksbord via kom-
mun, landsting, nation, kontinent (Europa, Afrika, Amerika,
Stilla-Havs-regionen, Asien) till FNs generalförsamling.
Föreställ dig en värld där spädbarnsdödligheten är ett mini-
mum, där alla barn får en god omvårdnad och en bra utbild-
ning, där alla har ett arbete med goda arbetsvillkor och en
rimlig lön, tillräcklig näringsrik föda, kläder, bostad, sjukförsäk-
ring och god sjukvård, där alla äldre har en bra pension och en
god omsorg de sista åren i livet. 
Är det inte rimligt att anta att det är en värld som fungerar myc-
ket bättre för oss alla, fysiskt och mentalt och dessutom mycket
ekonomiskt effektivare än dagens värld? 
I dagens värld lever flertalet i fattigdom och saknar allt eller
något av livets nödtorft; mat för dagen, bostad, utbildning, ar-
bete, ersättning vid sjukdom, sjukvård, pension och äldreom-
sorg.
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Det är en värld där samtidigt en liten ekonomisk superelit lever i
obeskrivligt överflöd. Deras dominerande problem är vad de ska
göra av alla sina pengar. 
Det är en värld som präglas av de rikas övermakt och av kvarva-
rande diktaturers vetorätt och manipulerade rättssystem. 
Men i vilken riktning går utvecklingen i vår värld? 
Låt oss inte vara allt för pessimistiska! 
Låt oss inte ge upp! 
Demokratin, som är den enda acceptabla styresformen, avance-
rar redan globalt som teori och praktik och erövrar land efter
land.
Det är möjligt, redan med dagens teknik och produktion, att
helt avskaffa fattigdomen, om bara alla accepterar en rimlig lev-
nadsstandard utan extremt överflöd.
Forskning och teknisk utveckling gör ständigt häpnadsväckande
framsteg. Industrin blir ständigt allt effektivare och producerar
allt mer tekniskt avancerad utrustning som underlättar männi-
skans liv. Fler och fler människor lever faktiskt redan under an-
ständiga villkor. 
Så framförallt handlar det om att, med demokratin som medel,
radikalt reducera de gigantiska kapitalvinsterna och fördela pro-
duktionens växande överskott mera rättvist.
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1 I den här skriften förekommer ofta uttrycket ”den globaliserade ekonomiska eliten”
eller enbart ”den ekonomiska eliten”. I den här typen av texter har oftast tidigare
använts ”kapitalisterna” eller ”kapitalägarna”. Men det är ett allt för grovhugget be-
grepp som kan innefatta alla som äger kapital, exempelvis också den som bara äger
sin bostadsrätt, eller som utövar makt i egenskap av kapitalägare, d v s ägare av
produktionsmedel, forskningsanläggningar, fabriker, transportmedel m m. Men jag
vill skilja ut små- och medelstora företagare och tämligen stora företag från de glo-
baliserade koncernerna som idag så starkt behärskar våra ekonomiska villkor;
därav begreppet ”den globaliserade ekonomiska eliten” som består av de större
koncernernas högsta ledningar samt koncernernas ägare som har den avgörande
makten över dessa koncerner.
2 Lars Thunell, förre VDn för SEBanken, avgående chef  för International Finance
Corporation, en del av Världsbanken som samarbetar med FNs ekonomiska och
sociala råd, får frågan i Svenska Dagbladet den 14 maj 2012; Vad tror du om
världsekonomin? Han svarar; Den här krisen började på Wall Street och har nu blivit
en politisk kris. 
3 Makteliten kommer igen. En studie av inkomstutvecklingen för makteliten pe-
rioden 1950 till 2010, av Jeanette Bergström, Torbjörn Hållö och Peter-Jaan Kask.
Landsorganisationen i Sverige, Stockholm 2012.
4 Rädda Barnen: http://www.rb.se/vartarbete/isverige/barnfattigdom/Pages/
default.aspx
5 SvD Näringsliv, 20120515.
6 SvD Näringsliv, 20120515.
7 Lars-Georg Bergkvist, SVD 20070703
8 LO. Småskrifter om välfärden Nr 2/1992. Vägval för en europeisk arbetarrö-
relse. Om Internationaliseringens effekter på balansen mellan kapital och arbete. Jan
Edling. ”Sedan 1981 har den genomsnittligga vinstkvoten stigit i EG-länderna. Detta
kan tolkas som ett utslag av de ökade förutsättningar som de friare marknaderna
och de svagare nationalstaterna givit kapitalet under 1980-talet. (…) Den svenska
arbetarrörelsen (får) allt svårare attlösa välfärdssamhällets problem med inhemska
lösningar utan hänvisas i allt större utsträckning till att utforma politiken isamverkan
med arbetarrörelsen i Europa”. 

http://www.dagensarena.se/debatt/ingemar-lindberg-sjunkande-loneandel-har-bi-
dragit-till-krisen/
9 World Business Leaders for Growth, WBLGs hemsida.
10 Superclass – hur den globala makteliten styr världen, David Rothkopf, Leopard
förlag, Stockholm 2008.
11 Kina, vår tids drama. Börje Lundgren, Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2009.
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12 (SvD 11 augusti 2011)
13 EU-parlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2011-006137+0+DOC+XML+V0//SV
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15 Skatteverkets hemsida.
16 Dagens Nyheter 2011-10-05 
17 E24. http://www.e24.se/analys/vem-griper-in-mot-skatteparadisen_3065808.e24
18 Robert Reich, arbetsmarknadsminister under president Bill Clinton, hävdar att
”den amerikanska krisen beror på att de allra rikaste under senare år ökat sina in-
komster kraftigt, samtidigt som de betalat allt mindre skatt”.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5094265.
19 Finanskrisen förklarad. Ekonomerna Pehr och Ulf  Wissén, Fores 2011.
20 Svenska Dagbladet, intervju med Ingvar Carlsson den 7 maj 2012.
21 Jämlikhetsanden – därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhäl-
len. Richard Wilkinson och Kate Pickett, Karneval Förlag, Stockholm 2010. 
22 ”Ett annat ord för mord – Om Coca Cola, demokrati och global ekonomi”.
Bror Perjus, Premiss Förlag 2010
23 IUL är den globala fackföreningen för anställda inom jordbruk, produktion av
livsmedel, dryckesvaror, tobak, samt inom hotell- och restaurangnäring. 
24 IULs medlemsförbund i Sverige utgjordes då av Livsmedelsarbetareförbundet
och Hotell- och Restauranganställdas Förbund inom LO, SIF och HTF, numera Unio-
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25 Handelsanställdas Förbund och Transportarbetareförbundet blockerade
försäljning och transporter av dryckerna. 
26 ”Refresching pauses”, Henry Frundt, Praeger Förlag, New York, USA.
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• Vart går Europa? Om Nederländerna.
Valet i Nederländerna nyligen blev en sensa-
tionell framgång för Socialdemokraterna och
dess nye partiledare Diederik Samsom och ett
svidande nederlag för det främlingsfientliga
partiet under Geer Wilders.

• Arbetslinjen kroknar. Sverige är i dag
längre från full sysselsättning än på mycket
länge visar denna analys av vad som hänt på
svensk arbetsmarknad de senaste sex åren.
Även om man ser till utvecklingen av antalet
människor som saknar jobb har arbetslinjen
försvagats.

• Den nya kapitalismen. I boken driver
förre LO-ekonomen Dan Andersson två hu-
vudteser: den oreglerade kapitalismen leder
till lägre effektivitet i ekonomin och till en för-
svagning av demokratin.

• Ännu tidigare betyg? Skillnaderna växer
mellan pojkars och flickors betyg – flickornas
ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen

till det är att pojkar till låg-
utbildade föräldrar
och/eller med utländsk
bakgrund når allt lägre ge-
nomsnittsresultat. Vilket är
desto allvarligare som att
det är de grupper som
redan tidigare uppvisade de
lägsta genomsnitten.

• Privatiseringens effekter. Rapporten
presenterar vad forskningen kommit fram till i
granskningen av privatiseringens effekter
inom välfärden. I dag, med över två decenni-
ers praktiska erfarenheter som grund, tende-
rar forskningen att vara mer tydligt kritisk än
vid 1980-talets slut.

• Kan vänstern rädda Italien? En rapport
om det politiska läget i ett av EUs största
medlemsländer, ett land i djup ekonomisk kris.
Olle Svenning analyserar situationen inför
stundande italienska parlamentsval.

Anne-Marie Lindgren

Ännu tidigare betyg?
Behöver grundskolan ännu mer konkurrens 
och ännu tidigare betygssättning? 

 

Den nya kapitalismen
och politikens möjligheter
Dan Andersson

Anne-Marie Lindgren

Privatiseringens effekter
Översikt av vad forskningen har att säga 
om skillnader mellan offentlig och privat drift
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Arbetslinjen kroknar
Massarbetslösheten är här. Sverige är längre 
från full sysselsättning än på mycket länge.

A-smedjan har gett ut över 100 rapporter i en rad ämnen. 
Samtliga finns att ladda ner eller beställa på asmedjan.se. 
De ovanstående rapporterna är de sex senaste.


