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ledare

Jag ska dela med mig av mina in-
sikter. Tack studentförbundets senaste 
debattskrift ”10-talsprogrammet”, Kajsa 
Borgnäs och Nina björk. 
Jag förstår nu. Det är kristallklart. Vi 
bränner allt och kvar ligger demokrati, 
jämlikhet och solidaritet, som tänder och 
ben när köttet är förkolnat. Det är inte 
gammalt, utan evigt. Nästan alla män-
niskor tjänar på jämlikhet. 

Jämlikhet är både känslomässigt och 
rationellt försvarbart. Människor vill bo 
i ett solidariskt samhälle för det är tryggt 
och bra. Blickar vi ut i världen är också 
jämlika samhällen de mest framgångs-
rika. Det finns vattentät dokumentation 
att det är så. Boken ” Why More Equal 
Societies Almost Always Do Better” är ett 
exempel. Jämlikhet är alltså försvarbart, 
även i hardcore ekonomiska termer.

Om liberalismens era är över finns det 
utrymme för socialdemokrati. Det finns 
alla möjligheter i världen att börja prata 
om jämlikhet och demokrati, fylla orden 
med innehåll från ett annat perspektiv. 

Socialdemokratin håller ju på att bli 
en angelägenhet för ingen. Genom att 
försöka blidka grupper av människor som 
några analytiker tar fram (efter tre flaskor 
rött och en timlön i tusenkronorsklassen). 
Resultatet blir att Socialdemokraterna 
blöder åt två håll, som bekant. Väljarna 
väljer partier längre ut på både höger och 
vänster skalan, eftersom socialdemokratin 
inte förmår tala till dem. 

Kajsa Borgnäs säger att högern inte har 
någon rationell kritik av socialdemokra-
tin, att den tvärtom är väldigt ideologisk. 
Jag förstår nu, det är kristallklart. De kör 
med den enda vägens politik och lyckades 
dupera många människor, det sovande 
folket kanske? Det finns inget naturligt 

och rationellt med privatiseringar och 
marknaden självstyre. Jag ska också börja 
prata om idén om det goda samhället nu, 
ett annat samhälle som är något annat 
än marknaden. Ett samhälle med mer än 
välstånd, ett omfördelat välstånd som då 
blir välfärd. 

Nina Björks senaste avhandling ”Fria 
själar” angriper liberalismen utifrån den 
fysiska kroppen. Hon problematiserar 
och analyserar tre liberala tänkare; John 
Locke, John Stuart Mill och Victoria 
Benedictsson. Feministen i mig var 
mycket skeptisk, men befrielsen var ett 
faktum; vi kan ju inte komma ifrån vår 
fysiska kropp, på så sätt att vi måste 
äta, dricka, sova och bli omhändertagna 
under vår uppväxt, på grund av det. Våra 
kroppar kan också vara mer eller mindre 
sjuka och skadade. 
Vår fysiska kropp är också en del av vårt 
jag, således är liberalismens antagande 
att det inte är slaveri så länge vi frivilligt 
ingår ett kontrakt och säljer vår kropp 
inte sant. Vi är slavar under vår fysiska 
kropp och således under kapitalismen, ef-
tersom vi behöver vara en del av de senare 
för att överleva, vi är beroende. 

Hur kan vi då äga vår kropp? I ett 
jämlikt samhälle ska människor inte be-
höva sälja sig till vilket pris som helst för 
att överleva, oavsett grad av beroende. 
Det vill och tjänar de flesta människor 
på, och därför vill de också ha välfärd 
– omfördelning och gemensamt ägande. 
Det här blundar liberalismen för, Nina 
Björk skriver:

”Att människor har olika förmågor leder 
alltså till berättigade ekonomiska skill-
nader. Meningen innehåller dessutom ett 
annat antagande, nämligen att gemen-

samt ägande är synonymt med outnyttjat 
ägande.” 

Om den liberale tänkaren John 
Lockes resonemang i ”Two Treatises of 
Government”. 

Ett annat av Lockes resonemang hand-
lar om naturlagar; Gud har talat om för 
människan genom bibeln att hon ska 
”föröka sig och uppfylla jorden”. Jag 
plockar ekollon och genom mitt arbete 
att samla och tillreda dem blir det privat 
egendom, eftersom jag förädlar naturen 
och äger min kropp och således arbetet 
som denna kropp utför. 

Lockes utgångspunkt är emellertid att 
naturlagen, som ger oss egendom också 
begränsar den. Människan får inte låta 
något förfaras, vi måste alltså begränsa vår 
privata egendom efter behov, vi får således 
inte äga mer än vi behöver.  Liberalismen 
är lurig, men slår samtidigt krokben 
för sig själv. Om den inte var full av en 
massa men, låter Locke sjukt mycket mer 
vänster än dagens dito, som Nina Björk 
skriver. Men, du är totalt utlämnad till 
din kropps funktionsduglighet.

Nina Björk skriver också att den sam-
manlagda inkomsten för världens tre 
rikaste personer i dag överskrider det 
totala BNP för världens 49 fattigaste län-
der. Någon har onekligen samlat på sig 
väldigt mycket ekollon här…Det känns 
inte rätt och är inte samhällsekonomiskt 
försvarbart. Sjuka, outbildade och socialt 
utslagna människor jobbar inte lika ef-
fektivt. Kriminalitet och missbruk kostar 
samhället många miljoner. 

hanna linnéa hellström
libertas redaktör

Det är fullständigt rationellt med jämlikhet.
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Tema 
Twittersamhället.

Hur påverkas kommunikationen och politiken av den nya tekniken? Bloggar, nättidningar, 
microbloggar som Twitter och fildelning förekommer i hela samhället, vilka effekter kan man 
förvänta sig och vilka är önskvärda? Vilka effekter kan blogginlägg få?  
Debatten om FRA sägs vara en av de tillfällen då bloggare blev som en hel folkrörelse och påverkade 
våra politiker i riksdagen. Folket reagerade och påverkade besluten. Hur kan man använda Internet 
som forum för att göra sin röst hörd? 
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Yngre generationer på Kuba har 
börjat blogga. Utan att ha upplevt revo-
lutionen ger de en lågmäld men tydlig 
bild av vardagen på Kuba. Vissa säger 
att det kan vara det största hotet mot 
regimen idag. Utländska  ambassader, 
CD-skivor och USB-minnen används 
för att sprida informationen i ett land 
där bara 2% har tillgång till Internet. På 
Times årliga lista over de hundra mest 
inflytelserika personerna i världen nämns 
den Kubanska skribenten Yoani Sánchez.. 
Lotta Paulson från Malmö praktisera-
de ett halvår på Sveriges ambassad i 
Havanna (som förövrigt inte tillhanda-
håller Internet till kubanska medborgare) 
och skrev sedan sin uppsats om den ny-
vaknade Internetaktivismen.

För kubaner, av kubaner

Fri journalistik, av och för Kubas invå-
nare är målet för bloggportalen desdecuba.
com som undersöks i uppsatsen. Åsikter 
och idéer man inte hittar i regerings-
kontrollerade organ ska höras. De som 
arbetar med bloggportalen håller kurser i 
bloggande och tvåvägskommunikationen 
Internet erbjuder har gett många hopp 

om en demokratisk utveckling.

“[E]xchange of ideas requires adequate 
space – allowing the parties to lay out the 
arguments and counter arguments; in the 
only civilized way, and where the only ac-
ceptable weapons are those of reason and  
conviction. This is totally absent in our 
reality. […]. An authentic debate must 
commence with the most primary requi-
rements, such as free access to information 
–  which nowadays involves access to the 
Internet – free space for debate, the gradual 
formation of a democratic culture of mutual 
respect, freedom of expression and possibili-
ties of participation on equal conditions.( El 
blog de Dimas, februari, 2008)        

Bristen på fri kommunikation och 
möjligheter att organisera sig har gjort 
många dissidenter desillusionerade, på 
gränsen till apatiska, och kraftigt minskat 
möjligheterna för en demokratisk utveck-
ling, menar vissa akademiska bedömare. 
I så fall kan Internet vara det Kubas folk 
väntat på. Andra är mer pessimistiska och 
anser att reformister inom partiet är den 
troligaste vägen till förändring med tanke 
på dissidenternas  begränsade inflytande.

Vardagsproblem som civil olydnad

Problem med att få tag på mat, att 
transportera sig någonstans och att ta 
sig igenom den omfattande byråkratin 
präglar texterna på bloggarna. Men även 
kritik av det politiska systemet och kon-
kreta förslag på åtgärder. I samband med 
50-årsjubileet av revolutionen uttrycker 
en bloggare det så här:

 
“The clearest conclusion drawn by the 

people, is that – with or without him 
[Fidel] – everything is the same as it was: 
the same poverty, the same lack of liberties, 
the hopelessness. The initial expectations 
that were aroused by the proclamation 
and the following “election” of Raúl Castro 
as president, and the false promises of 
change he made, have paved the way to the 
most complete loss of energy” (Desde aquí, 
January 3, 2009

Innehållet har en vardaglig karak-
tär och förefaller inte vara överdrivet i 
förhållande till andra källor om läget på 
Kuba och vad Lotta Paulson själv upp-
levde under sin tid på ön. Skribenterna 
bryter i praktiken mot lag 209, som 

Internetaktivism och diktatur.



�             Libertas dubbelnummer 4 - 5/09

tema

förbjuder Internetanvändning i strid med 
det Kubanska samhällets moraliska prin-
ciper eller dess lagar. Den civila olyd-
naden motarbetas aktivt av regeringen. 
Journalister och dissidenter blir hela tiden 
övervakade, trakasserade och diskrimine-
rade p.g.a. sitt arbete enligt Reportrar 
utan gränsers sammanställning 2008. I 
år placeras landet på plats 170 av 175 i 
organisationens pressfrihetsindex. Mellan 
Laos och Burma.

Bra, men för vem?

I det korta perspektivet är det tveksamt 
om Internet åstadkommer några större 
förändringar på Kuba. Det kan till och 
med vara så att diktaturen är den största 
vinnaren med tanke på möjligheterna 
att sprida propaganda och locka turister 
till ön. Men, att det över huvud taget 

finns ett forum där åsikter kan utbytas 
och gemensamma frågor debatteras, kan 
över tid vara en viktig grund att bygga 
ett framtida demokratiskt samhälle på. 
Internet och bloggarna blir också en al-
ternativ informationskälla för invånare i 
ett kontrollerat samhälle. Slutligen finns 
det en avlägsen möjlighet att några av de 
mer reformvänliga höga partimedlem-
marna råkar ta intryck av det som skrivs 
på desdecuba.com eftersom de garanterat 
tillhör de två procent som har fri tillgång 
till Internet i landet. Det anser Lotta 
Paulson som efter fyra månaders praktik 
på Sveriges ambassad på Kuba skrev sin 
kandidatuppsats ”Blogostroika? An ex-
ploratory study of Cuban web activism”.

jesper alex-petersen
libertas redaktion

mssk

Intresserad av att läsa mer?

Open networks, closed regimes: the im-
pact of the Internet on authoritarian rule. 
Kalathil, Shanti & Boas, Taylor C., 2003. 
Washington D.C: Carnegie Endowment 
for International Peace

Going online in Cuba: Internet under 
surveillance Reporters Without Borders, 
2006. Cuba´s way of controlling the 
Internet 

Uppsatsen ligger inte uppe på Malmö 
Högskolas hemsida än, men jag skickar 
den gärna om någon är intresserad av att 
läsa hela.
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Mitt största minne från valrörelsen 
2006 var när jag natten till den sextonde 
september stod i socialdemokraternas val-
container med studentklubben och för-
sökte diskutera med fulla gymnasister på 
väg till och från förfester och efterfester. 
Jag pratade med en artonårig förstagångs-
väljare. Han ville bli byggnadsarbetare 
och hade kritiska frågor på i princip samt-
liga upptänkliga politikområden. Efter 
tre kvart minuter sa han att han bättre 
hade förstått vad vi ville göra och att det 
lutade åt vårt håll.  Ett och ett halvt dygn 
senare hade vi förlorat kommunvalet, 
landstingsvalet och riksdagsvalet. Det är 
samtalet med en halvfull gymnasist halv 

ett på fredagsnatten som jag kommer att 
minnas.

Med tanke på att det här numret av 
Libertas har Twittersamhället som tema 
kan man så här långt hunnen kanske 
få för sig att den här texten ska handla 
om att socialdemokratin måste söka sig 
tillbaka till sina agitatoriska rötter. Att vi 
borde ses igen i portgången med packen 
av broschyrer, som Olof Palme sa. Du tar 
uppgång A och jag tar uppgång B. Att 
de sociala medierna är ett bländspel som 
får oss att glömma bort vad vi egentligen 
håller på med och var vi kommer ifrån. 
Medan ni liberaler läser varandras blog-

gar är vi ute i förorten och knackar dörr, 
lär Anna Sjödin ha sagt inför valrörel-
sen 2006. Att socialdemokratiska kam-
panjstrateger okritiskt översätter varenda 
trick och knep som det demokratiska 
partiet i USA har använt sig av de senaste 
åren utan att tänka på om det funkar 
i Sverige och om det stämmer överens 
med våra värdegrunder. Netroots? Mitt 
S? S we can? På allvar? Vad är nästa grej, 
liksom: Mona - tjej we can believe in.

Men det här är inte en sådan artikel. 
För att vinna valet 2010 är en genom-
tänkt och heltäckande strategi nödvän-
dig, och i den strategin måste de sociala 

Vi ses igen, nätokrater! 
Sociala medier som kampanjverktyg och elitplattform.
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medierna ingå. Den här texten kommer 
att handla om hur jag menar at so-
cialdemokratin bör använda de sociala 
medierna för att i första hand mobilisera 
aktivisterna inom partiets yngre kadrer 
och i andra hand utgöra en plattform för 
kommunikation med journalister och 
politiska motståndare

Det viktiga är att man inte bara an-
vänder bloggar, Twitter, Facebook, Flickr 
och hela faderullan helt ogenomtänkt 
- att man antingen viljelöst anpassar sig 
till det man tror är kutym och twittrar 
om sina lunchlådor, eller förhåller sig helt 
okänslig till interaktiviteten och öppen-
heten i de sociala medierna och vevar ut 
AiP-propaganda och pressmeddelanden 
som om det inte fanns någon morgon-
dag. (En morgondag där DN, SvD, GP 
och SDS fortfarande har ett orimligt stort 
inflytande över verklighetsbeskrivningen 
av Sverige, för övrigt.)

Viktigt är också att man - digitalsosse 
med stora möjligheter att surfa dagtid 
och fler kompisar som är liberala bloggare 
än 50-åriga metallarbetare - inte agerar 
som om alla andra människor - ”väljare” 
- har samma datorvanor. Jag menar att vi 
i första hand inte ska använda de sociala 
medierna som plattformar för att nå ut 
till väljare, utan för att organisera och 
mobilisera de sympatisörer och aktivister 
som vi redan har. Och sedan våga släppa 
varumärket, för att tala marknadsförings-
språk. Med ett mer politiskt uttryck: 
att åter bli en verklig folkrörelse, en 
folkrörelse som vågar ta människor på 
allvar istället för att ängsligt lyssna efter 
opinionsvindar och sedan formulera top 
down-utspel för DN debatt. Men också 
en folkrörelse som ser bortom nästa val 
och som inte stänger in det politiska sam-
talet i fördefinierade ramar, en folkrörelse 
som inte gömmer sig i partilokaler och 
distriktskonferenser utan som har som 
främsta mål att återge människor självför-
troende och framtidshopp. 

Ett av de allra viktigaste målen är att 
åter föra in det politiska samtalet i män-
niskors vardag. Det kan låta udda för 
övertygade socialdemokrater. Vi pratar 
ju redan politik i vår vardag. Vi älskar 
politik. Vi andas politik och vi tror på po-
litiken som ett sätt att gemensamt bygga 
ett bättre samhälle. Men det är inte så för 

alla. Jag pratade med en statsvetarstudent 
för ett tag sedan om det här. Hennes far 
var byggnadsarbetare i Göteborg. Han sa 
att förr pratade man politik på kafferas-
terna i byggbaracken, men inte nu längre. 
Det är en anekdot, men en anekdot som 
jag tror säger något viktigt om vilken 
plats politiken har i människors vardag. 
I ett äldre svenskt samhälle, ett samhälle 
med 2500 kommuner och fritidspolitiker 
i varje buske, då var politiken nära. De 
flesta hade en släkting, granne, jobbar-
kompis eller bekant som var politiskt en-
gagerad. Idag är politiken fjärran och det 
politiska samtalet medieras genom TV 
och tidningar. Kanske också genom blog-
gar och sociala nätverkssajter, men då ska 
man komma ihåg att politiska bloggar, så 
folkliga de än försöker vara, till stor del 
är elitmedier. Inte elitmedier av eget val, 
utan på grund av hur publiken ser ut. 

Den tysk-amerikanske statsvetaren 
Markus Prior har studerat mediernas in-
verkan på politisk kunskap och politiskt 
deltagande. Hans tes lyder i korthet som 
följer: för tjugo-trettio år sedan fanns 
det i princip tre TV-kanaler att välja på i 
USA. Alla visade nyheter vid samma tid 
på kvällen och oavsett om den amerikan-
ske TV-tittaren var intresserad av politik 
eller inte, tittade han på nyheterna, för 
det var det som fanns. I dagens medie-
verklighet, med ett fantastiskt utbud av 
TV-kanaler, bloggar, specialsajter och dis-
kussionsforum på nätet är inget intresse 
för perifert. Den berömda långa svansen 
gör det möjligt att välja bara just det som 
man är intresserad av. Som en följd ökar 
klyftan i politisk kunskap i samhället. 
Extremt politiskt intresserade kan lägga 
sin fritid på att ständigt hålla sig upp-
daterade, att gräva djupare och djupare 
i ideologiska debatter, politiskt skvaller, 
utvecklingen i andra länder, detaljer i 
budgetpropositionen. De som inte är 
så intresserade…de vet mindre, bryr sig 
mindre, deltar mindre. 

Det i sin tur förstärker de grundläg-
gande faktorer som inom den statsveten-
skapliga forskningen har visat sig påverka 
det politiska deltagandet i samhället mer 
än något annat: socio-ekonomisk status 
och framförallt utbildning. Välutbildade 
personer är mer aktiva inom politiken 
enligt alla indikatorer. Det följer också 

en sekellång trend mot att även politiskt 
aktiva inom vänsterpartier har en högre 
utbildningsnivå än genomsnittet. 

Av detta följer att de som deltar i 
det politiska samtalet på nätet, på de 
sociala nätverkssajterna, på bloggarna, 
på Twitter, som laddar upp politiska 
videoklipp på YouTube och som bygger 
länkarkiv på Delicious, de utgör i viss 
mån en politisk elit. På många sätt och 
i många fall en delvis ny elit: en yngre 
generation som har vuxit upp med digi-
tal kommunikation som en självklar del 
av vardagen, som är mindre benägen att 
tvingas in i stelbenta hierarkiska organi-
sationer och köpa färdiga åsiktspaket, i 
realiteten dikterade från partiledningen, 
och som är mer benägna att samtala över 
de ideologiska gränserna. Men likafullt en 
elit. I en politisk verklighet där de sociala 
nätverken blir ännu mer viktiga för att nå 
framgång är det individer som redan är 
societetsvarelser som blir inflytelserika.

Matthew Hindmans (också han ame-
rikansk statsvetare) bok The Myth of 
Digital Democracy från förra året utgår 
från den amerikanska verkligheten och 
pekar på hur det är ett fåtal personer och 
centra som dominerar den politiska de-
batten på nätet i USA. De politiska blog-
garna har väldigt få läsare, och ett litet 
fåtal politiska bloggar har många läsare. 
Detta är också fallet i Sverige.

Detta har fått vissa svenska statsvetare 
att döma ut politik på nätet som irrele-
vant. Det är en slutsats som dras helt på 
grundval av massa: fler personer tittar be-
visligen på Rapport än som kommenterar 
Marita Ulvskogs tweets. Men i de sociala 
medierna är det viktiga inte hur många 
som läser eller diskuterar med dig - det 
är vilka som gör det. Det är partivänner, 
meningsmotståndare, de ytterst politiskt 
intresserade och journalisterna. 

Den insikten bör få oss att reflektera 
över hur vi använder sociala medier som 
kommunikationskanal. Den insikten 
tycks till viss del redan finnas där. Mitt S, 
som jag raljerar över i början av den här 
texten, är ett bra exempel på ett verktyg 
som använder sig av den inneboende vilja 
till att göra något som redan finns hos 
aktivisterna. Det är väldigt enkelt at dra 
ihop ett gäng för en spontan aktivitet, 
kanske en trappstudsning i kvarteret eller 
en hemma-hos-träff för småbarnsföräldrar 
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100 000 borde följa den rödgrönabloggen.
Twitter, Facebook, hemsidor, bloggar, 
flickr, youtube känner ni hur det pirrar 
av nyfikenhet på alla nya utmaningar 
eller känner ni stress över att inte ha koll 
på läget. Det är lugnt alla kan vara med 
på det man själv känner för och man be-
höver inte ha fullständig koll på allt det 
som sker på Internet. Jag är socialdemo-
kratisk riksdagsledamot i finansutskot-
tet och tycker det är härligt med dessa 
snabba medier. Men för den sakens skull 
vill jag inte sluta med noggranna utred-
ningar, med demokratiska processer eller 
för den delen fysiska möten. Vi kan istäl-
let använda alla nya socialamedier till att 
berätta om vår ideologi, vår människosyn 
och vår vision.  Jag är övertygad om att 
socialdemokraterna behövs på nätet. Vi 
har alltid behövt modernisera oss, alltid 
behövt hänga med på nya trender och 
nya idéer.

Det behövs både och, det behövs s-
föreningsmöten, studiecirklar, människor 
som är beredda att knacka dörr och hålla 
torgmöten. Men vi behöver också synas 
där folk finns på nätet för att nå ut med 
vårt politiska budskap. De socialdemo-
krater som vägrar, som tycker det är job-
bigt eller som tycker det tar för mycket 
tid ska inte tvingas. Men vi som gillar nya 

utmaningar, gillar att ta till oss nya tek-
niska lösningar behövs både på facebook, 
youtube, twitter och på bloggar.

Jag började blogga i valrörelsen 2004 
(EU-valrörelsen) för att jag tyckte det 
var roligt att berätta om de platser jag 
besökte, om vilka politiska frågor jag 
brann för och vilka debatter jag var med 
i. Innan dess hade jag ett nyhetsbrev 
som jag mejlade till dem som ville vara 
med på min ”mejllista”.  Bloggen blev 
en mer direktförbindelse mellan mig och 
de som ville läsa och kommentera, det 
blev både enklare och modernare. Sedan 
har jag fortsatt, det har gått av bara far-
ten.. Min blogg är ett komplement till 
min hemsida som innehåller mer fakta, 
presentationer, debattartiklar och press-
meddelanden. Bloggen är mer ett sätt för 
mig att reflektera över det jag är med om, 
det jag tar del av på andra bloggar eller i 
nyhetsflödet. 

Jag skriver om både stort och smått. 
Ibland är det en ren reflektion på ett poli-
tiskt utspel som skett samma dag. Ibland 
är det i form av uttalande, ibland lägger 
jag in bilder och ibland handlar det om 
något jogginglopp jag har deltagit i eller 
andra mer personliga händelser. För att 

få inspiration till bloggtexter brukar jag 
läsa dagstidningarna eller andra bloggare 
på knuff.se och så kan jag länka till mina 
bloggkompisar

 Jag har olika många besökare per dag 
beroende på om andra länkar till mig 
eller inte, men det rör sig för närvarande 
om ca 200-500 besökare per dag

När  facebook startade för några år 
sedan och när twitter kom för något år 
sedan såg jag det naturligt att finnas där 
också. 

Facebook har blivit ett socialt media 
där det är möjligt att hitta vänner och 
bekanta, hitta gamla SSU-kompisar eller 
skapa grupper om en viss politisk fråga. 
Det är ett roligt och enkelt sätt att vidga 
vyerna. Men det kan vara bra att tänka 
på att facebook är ett medel som läses av 
många och som är offentligt för väldigt 
många. Det som du alltså inte vill läsa om 
dig själv i tidningen ska du med andra 
ord inte skriva om på nätet. 

Twitter är en annan typ av media där 
journalister, föreningar, politikiskt aktiva 
och privatpersoner kan ”följa” varandra. 
Där kan man snabbt sprida budskap 
mellan varann. Till exempel när Mona 
Sahlin går upp i talarstolen på en parti-
ledardebatt, kan vi twittrare kommentera 

om biltrafiken utanför dagiset. Problemet 
är kanske att Mitt S fortfarande dras med 
en hel del av de gammelpartireflexer som 
inte riktigt funkar längre. Det är bara 
partimedlemmar som kan registrera sig, 
och användarnamnet är lika med ditt 
personnummer. 

De sociala medierna är ett kraftfullt 
instrument för att mobilisera - kraften 
att organisera utan organisationer, som 

Clay Shirky skrev om i sin sociala medier-
panegyrik Here Comes Everybody förra 
året. Och det finns tecken, om än vaga, 
på att de sociala medierna trots allt kan 
vara ett sätt att komma runt ett växande 
motstånd mot att engagera sig i partipoli-
tiken - framgångarna för Piratpartiet i det 
senaste Europaparlamentsvalet pekar på 
att det politiska intresset hos ungdomen 
inte är dött och att sakfrågor är viktiga. 
Men det är viktigt att vi som socialdemo-

krater anstränger oss för att nå både de 
politiska nördarna och de som känner sig 
svikna av både vårt parti och politiken i 
allmänhet. Och då bör vi ses igen, både 
i kriget mot kommentarfältshögern och 
i futten på byggarbetsplatsen, i män-
niskornas möte till prövande samtal och 
gemenskap.

nils gustafsson 
lssk

gäster
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hur lysande hon är och hur bra hon är på 
att sopa mattan med borgarna. 

Jag är stort sett självlärd om att blogga 
och twittra men det är en utveckling hela 
tiden och jag är definitivt inte fullärd. Jag 
tipsar gärna mina Riksdagskollegor om 
hur det går till att länka och jag tar tack-
samt emot idéer från andra. Det är lättare 
än man tror, bara man är lite nyfiken och 
orädd för att pröva nya saker. 

Ibland hinner jag inte skriva på blog-
gen för att jag är på möten, debatter, sko-
lor eller arbetsplatsbesök. Men twittra går 
att göra från mobilen, så det går adlelses 
utmärkt att på 140 tecken berätta vad jag 
tycker eller vad jag upplever.

Men jag kan också skicka bilder till 
bloggen via mobilen. Bilder på LO-katt 
deltagare i Skaraborg, bilder från parti-

kongressen eller bilder på skolelever som 
jag träffar.

Inför valet nästa år har vi i det röd-
gröna samarbetet stora möjligheter att nå 
ut till unga och gamla, män och kvinnor 
via nätet som vi annars inte hade nått på 
våra traditionella sätt att möta väljare. 
Där rödgröna anhängare kan skriva på 
olika sociala medier och förstärka bud-
skapet om en rättvis politik för fler jobb. 
Därför finns också en gemensam blogg på 
http://www.rodgron.se/, där går att läsa 
om förslag och aktiviteter som är på G. 
Det vore fantastiskt bra om vi blev 100 
000 som följer den bloggen, länkar till 
den och kommenterar om att den finns 
när vi får chansen. 

Allt detta är både viktigt och roligt att 

jobba med och naturligtvis kan vi soci-
aldemokrater bli bättre på att synas på 
nätet och använda våra egna nätverk på 
mitt s och på sosserian, där är jag självdå-
lig på att hänga med (jag går in där lite då 
och då när jag kommer ihåg det)

Avslutningsvis jag behöver inte upp-
mana Libertas läsare att bli mer aktiva, 
jag vet att unga studenter är både nyfikna, 
moderna och på hugget. Men vi skulle 
kunna använda vårt engagemang så att 
det ger ännu bättre effekt. Samarbete är 
bättre än solospel, gemenskap är bättre 
än isolering och vår över hundra år gamla 
socialdemokratiska devis gäller: tillsam-
mans är vi starka! 

monica green 
www.monica .nu

www.monicagreen.webblogg.se

gäster
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Är sossarna dåliga på sociala media? 
Jag stöter ibland på påstående att 
Socialdemokraterna skulle vara dåliga 
inom sociala media, oklart är det då 
vad som egentligen avses. Statistik och 
innehåll pekar dock på något helt annat. 
Till exempel är vi det enda partiet i 
Skandinavien med ett bloggnätverk värt 
namnet som är öppet för alla progressiva 
bloggare. Våra norska, finska och danska 
kollegor tittar på oss med avundsjuka. 
Över 400 bloggare i vårt nätverk, ne-
troots, är med och bidrar dagligen till 
debatten och opinionsbildningen. 

Vår youtubekanal kommer snart att 
ha passerat över 1 miljon visningar, vi har 
flest företrädare på twitter och facebook 
av alla partier. Våra företrädare träffar 
regelbundet bloggare, nu senast träffade 
Mona Sahlin 20-talet bloggare i samband 
med EU-valet. Vi har också upprättat 
kontakter och band med den progressiva 
bloggrörelsen i USA och gjort det möjligt 
för våra bloggare att odla dessa kontakter 
själva. Vi har årliga nätrotseminarier där 
vi ventilerar politik och kampanjmetoder, 
det senaste ägde rum i Almedalen. Bara 

för att nämna några saker som vi gör. 
Det jag vill lyfta fram är dock inte det 

arbete som läggs ned “centralt”, utan 
den enorma arbetstid som idella krafter 
dagligen lägger ned på att vi ska synas, 
ta fajten med borgerliga ledarsidor, nät-
verka, kommentera, göra rapporter och 
granska media. 

Jag brukar tala om en 24-timmarsfolk-
rörelse som pågår, varje dag, varje timma 
alla månader, året om. Därmed anser jag 
också att  de debattinlägg där åsikten att 
“partiet är dåliga på sociala media” lyfts 
fram osynliggjör detta oerhörda arbete 
som bedrivs på nätet. Till exempel osyn-
ligjörs att Claes Krantz som tillsammans 
med 7-8 andra driver en webb-tv satsning 
i Göteborg, sosse-tv, att vi har 10 blog-
gare på knuff.se topp-50 lista, att bloggen 
Alliansfritt Sverige har drygt 1500-2000 
besök per dag och uppdateras 5-6 gånger 
per dag. 

Vidare så osynligjörs vår äldsta blog-
gare som är över 80 år och skriver konti-
nuerligt om skolan. Det också att osyn-
ligjöra det upprop, “Bloggare för Mona” 

som Eva Rundkvist startade och bloggen 
HBT-sossens fight för HBT-samhällets 
rättigheter. Jag skulle kunna fortsätta 
med fler exempel men väljer att stanna 
där. Ni har säkert förstått min poäng. 

Sossarna är precis så dåliga eller så 
bra på sociala media som du som enskild 
medlem/intresserad/supporter bidrar till. 
Det finns i mina ögon två val, sitta med 
armarna i kors och vänta på att någon 
annan gör det åt dig, vilket inte kommer 
ske. Återstår då att faktiskt vara med och 
bidra, till exempel genom att starta en 
blogg. Därför blir resterande delen av 
mitt inlägg en 10-punktsguide. Så om 
du tycker att vi är dåliga på sociala media 
så vet du vad du ska göra när du läst 
färdigt. Du ska vara med och bidra till 
förändringen. 

1. Fundera igenom varför du bloggar, 
vad är det du vill säga? 

2. Ingen annan kan göra det utom du 
och dina vänner och ditt nätverk, jag i 
egenskap ansvarig för bloggkontakter kan 

Sosserian är socialdemokraternas di-
gitala mötesplats (medlemscommunity). 
Här kan alla medlemmar starta egna dis-
kussionsklubbar och ta del av de senaste 
argumenten och fördjupningsmaterialen 
i aktuella politiska frågor.

Sosserian är också en plats för inspira-
tion. Här förs debatter och diskussioner 
som inte bara ger idéer och argument 
som är användbara för dig i andra sam-
manhang. De är också roliga. För dig 
som skriver en motion, insändare eller 
kanske håller ett anförande är sosserian 
en perfekt plats att börja samla material. 
Självklart kan du också dela med dig av 
allt från dokument, kallelser, flygblad till 
beslutsunderlag.

En vänfunktion
Sosserian har en vänfunktionen gör det 

också möjligt att söka upp partivänner 
som brinner för samma frågor som du. 

Du kan gå med i klubbar där du kan 
byta idéer med andra som är intresserade 
av samma frågor som du. Dessutom kan 
du i Sosserian hålla kontakten med vän-
ner och bekanta från när och fjärran, 
ungefär som på andra commynitys som 
Facebook. Din egen profil utformar du 
själv på ”min sida”.

Bara för partimedlemmar
För att du ska kunna aktivera dig som 

användare på Sosserian måste du vara 
partimedlem, ha betalt medlemsavgiften 
samt ha en e-postadress registrerad i vårt 
medlemssystem. Är du osäker på någon 
av dessa faktorer? Hör då av dig till din 
Arbetarekommunen, så hjälper de Dig att 
komma igång.

Enkelt att registrera sig
Du registrerar dig mycket enkelt genom 

att gå in på partiets hemsida, www.social-

demokraterna.se. För Dig som för första 
gången ska gå in på Sosserian finns det 
två vägar in.

• Du vet vilket medlemsnummer Du 
har och anger det som lösenord. Du 
kommer då in på Sosserian och Du får då 
direkt välja ett nytt lösenord.

• Du har en aktuell e-post angiven i 
medlemssystemet och kan då använda 
funktionen ”har du inget

lösenord” på Sosserians inloggnings-
sida. Där anger du ditt personnummer 
och den e-post du använder

och som är registrerad i medlemssyste-
met och får då ett nytt lösenord skickat 
till dig.

Så vad väntar Du på?

tomas gustafson

Sosserian - vår viktigaste kanal.
gäster
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”Det är lätt att skapa en blogg, det svåra 
är att hålla den vid liv och få många som 
läser inläggen” 

Linda Schoultz, socialdemokrat, datape-
dagog och internetsmarknadsförare. 

Som ung politiker har jag mött många 
frågor inför kommande valrörelse, alla 
med ursprungsfrågan om ”hur möter vi 
ungdomar med vår politik – hur värvar 
vi yngre till vårt parti”? Jag vill påstå att 
vi bör bredda vår politik och inse att 
poltiken ska finnas där det finns männis-
kor och alltid vara levande. Det betyder 
sådeles inte att de traditionella valstrate-
gierna som knacka dörr, telemarketing, 
flygbladsutdelning är föråldrade utan att 
se till att nå så många människor som 
möjligt med olika verktyg och kanaler. 
Skolorna och arbetsplatserna är viktiga 

platser att besöka i en valrörelse men vi 
får heller inte glömma bort att påverka 
debatterna genom nätet. 

Det är människorna i vårt parti som 
speglar vår organisation, det är också 
dessa ideella krafter som kommer jobba 
i valrörelsen. Ett faktum är att genom-
snittsåldern i vårt parti ökar i åldern 
och de nya verktygen kanske inte är de 
mest solklara för den äldre generationen 
att nyttja. Förståelsen och intresset för 
Internet samt nå en yngre målgrupp finns 
men inte kunskapen om hur. 

Socialdemokraterna har gjort många 
stora satsningar, communityn Sosserian 
och den  öppna webbplattformen Mitt S 
är två exempel.  Andra internetstrategier 
är bloggnätverket Netroots. Tyvärr känns 
ändå Socialdemokraternas  internetstra-
tegi inte som vårt partis mest framgångs-

rika koncept. För att ta några exempel 
så har jag svårt att förstå vitsen med två 
olika communitys. Båda känns som om 
de har dåligt med besökare och aktiva 
användare. Framför allt känns det som 
att verktygen används av redan etable-
rade politiker. För min del har det varit 
problem att registera sig och verktyget 
är svåra att hitta och söka i. Supporten 
är bristfällig. Även informationen och 
kännedom om de nya verktygen är svårt 
att nå för den som inte är aktiv politiker. 
Ett lyckat projekt har däremot varit att gå 
över till en övergripande webbplattform 
och design för alla partidistrikt. Något 
som länge efterfrågats. 

Vad är det som gör att vissa internet-
satsningar överlever och andra dör? 

Låt oss säga att vi leker med tanken i 
att socialdemokraterna likställs med ett 

Socicalism på nätet.

bjuda in till evenemang, ge tips, arrang-
era seminarier, vidareförmedla bloggade 
synpunkter till våra ledande företrädare, 
ge tillfälle till intervjuer eller skicka de-
battartiklar till er som bloggar. Men det 
är bara du och dina vänner och ditt egna 
nätverk som kan driva era egna bloggar 
och ventilera era egna synpunkter. 

3. Var systematisk, uthållig och lång-
siktig, det ger återbetalning i form av 
inlänkningar=mer trafik=fler som läser 
det du har att säga, med andra ord ut-
nyttja tekniken. 

4. Var aktiv även utanför den soci-
aldemokratiska sfären, delvis prioritera 
att delta i debatten och diskussionen på 
intressant.se, knuff.se, om vi inte finns 
där andra bloggare finns uppfattas vi som 

osociala och bjuder inte in till diskus-
sion. 

5. Stöd varandra och samarbeta genom 
att länka till varandras inlägg, pusha för 
diskussioner. 

6. Mät det du gör och sätt upp ett 
rimligt mål. Till exempel min blogg ska 
handla om X och få Y antal inlänkningar/
månad och jag ska skriva 10 inlägg/vecka. 
Får du ingen trafik och får du inga länkar, 
kanske det är dags att fundera igenom 
punkt 1 igen. 

7. Samla bloggvänner, några som du till 
exempel kan skicka ett SMS till och säga 
jag har skrivit om fråga Z kan ni länka 
och ge er bild av det hela. 

8. Marknadsför din blogg på Facebook 
och Twittereller andra sociala nätverks-
sidor du är med på. 

9. Vi finns till hands för den bloggare 
som har frågor eller behöver information. 
Du når mig på denna adress johan.ulven-
lov@riksdagen.se. Eller ännu bättre... 

10. ...Anmäl dig till vårt nätverk för 
progressiva bloggare på www.netroots.
se, så får du regelbundet information om 
vår politik och dagsaktuella nyheter och 
politiska händelser, du står då även med 
på vår inbjudningslista till seminarier och 
evenemang. 

johan ulvenlöv 
ansvarig nya media/bloggkontakter Socialdemokraterna

gäster
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Det finns oändliga möjligheter att 
sprida budskap om vår politik. Kanalerna 
finns, det enda som behövs är att sprida 
buskapet. Här är Libertas tips på hur man 
kan föra opinionsbildande på nätet. Har 
du egna tips? 

Diskutera på www.libertas.nu.  

Engagera dig lite.. 
• Följ Socialdemokraterna på Twitter
http://twitter.com/socialdemokrat

• Håll koll på hemsidorna www.social-
demokraterna.se och www.s-studenter.se 
mycket nytt kommer komma upp under 
valrörelsen.

• Gå med och var aktiv på socialde-
mokraternas community Sosserian och/ 
eller 

Mitt (S). Skapa ett konto på Sosserian 
och använd samma på Mitt (S). 

• Bli medlem i facebookgrupper. Vad 
sägs om gruppen ”Arga Socialdemokrater” 

eller ”Jag är en av 10.000 som gillar 
Socialdemokraterna”.

• Kolla in filmer på youtube. För er 
som missade Monas tal på jobbkongres-
sen kan till exempel se den, sök på: 
”Mona Sahlins tal på Jobbkongressen”. Se 
också IF Metalls film ”Vem fan behöver 
facket”? En film om vår historia som gjor-
des 2008. Ett roligt klipp från Sunes Jul 
ser ni på sökfrasen ”det här ska jag snacka 
med facket om”. 

• Skriv politiska budskap i MSN-raden. 
Små budskap som värmer. 

• Kommentera i webbtidningar. Besök 
gärna www.libertas.nu och kommentera 
diskussionen som förs där. 

Engagera dig mer.. 

• Skriv om vår politik i forum på 
nätet.

• Gör en namninsamling via nätet

Ex. via www.namninsamling.se

• Var med i nätundersökningar och 
valbarometerar där man känner pulsen 
på valrörelsen. 

• Bilda nätverk och länka till andra 
hemsidor och bloggare som för vår poli-
tik. Länka gärna till www.libertas.nu. 

• Blogga om vår politik. Ett tips är att 
ha en gememensam blogg med andra 
så att bloggen uppdateras ofta. Coacha 
varandra till att hitta uppslag att blogga 
om. 

• Starta en egen facebookgrupp för att 
aktivera i någon speciell fråga på din ort. 

• Bevaka artiklar om socialdemokra-
terna, våra motståndare och aktuella frå-
gor. Skriv om dessa på er hemsida, eller 
blogg. Använd Google Nyheter för att se 
de senaste nyhetsartiklarna. (http://news.
google.se)

linda schultz
libertas redaktion
borås s-studenter

Opinionsbildning på nätet.

företag, som är skapat för att överleva och 
få konverteringar på nätet.

Den politiska bloggarens glädje över 
att slänga upp en blogg med en idé att 
påverka världen och få flera tusen besö-
kare om dagen, kan liknas entreprenörens 
glädje att slänga upp en e-butik. Båda 
har en förutställning om att innehåller på 
deras sajt är så bra att det lockar till sig 
intressenter och att endast placeringen i 
cybern kommer att innebära leads. Det 
vi kan lära oss av alla dessa lyckosökare 
som gått i konkurs eller i bloggarens fall 
som tappat intresset då inte utfallet blev 
som önskat, är att de inte klarade konkur-
rensen på nätet. 

Det finns mängder e-butiker och blog-
gar som stjäl uppmärksamheten. Frågan 
är  det som gör att dessa ebutiker och 
bloggar får besökare och leads? Dels 

handlar det om efterfrågan av informatio-
nen/debatten och tjänsten, dels handlar 
det om ha ett bra och tillgänglig innehåll 
och dels ska det vara enkelt att uppfylla 
mål som att bli medlem, få kontakt eller 
handla. 

När du uppfyller alla dessa kriterier 
är det också viktigt att se till att få besö-
kare att komma till din sajt. Likaväl som 
du delar ut flygblad på torget och vill att 
folk ska komma på möten eller knackar 
dörr för att folk ska gå till vallokalerna, 
lika mycket ska du jobba med din hem-
sida, blogg eller community för att folk 
ska komma och besöka den. Har inte vi 
vår politik tillgänglig efter dessa principer 
då kommer socialdemokraternas inter-
netplattform gå i konkurs. 

Bli framgångsrik genom utbildning

Att skapa nya kanaler och verktyg för 
medlemmar och samhällsintresserade tar 
tid att arbeta upp, det behövs också ut-
bildning och en glädje för att ta till sig de 
nya verktygen. Eftersom det är svårt att 
påverka och nå ut med vårt budskap i vår 
liberala media är det väldigt viktigt att vi 
visar oss starka som folkrörelse via blog-
gar och på alla möjliga forum. Vår politik 
är stark av den orsak av att vi är många. 
Genom att påverka debatten på internet, 
skapar vi en opinion som media tvingas 
att lyssna och skriva om.  

linda schoulz
libertas redaktion
borås s-studenter

Har du synpunkter på artikeln? 
Diskutera gärna på www.libertas.nu
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Ett jämlikt samhälle. Varför vill vi ha det? Är det avundsjuka? Eller tycker vi synd om de som inte 
har? Eller är det istället så att vi tror att ett jämlikt samhälle är bättre att leva i för de allra flesta? 
Och att alla dessutom har rätt till det välstånd som ett fungerande samhälle genererar?
Om så, varför gör vi då det? Vad har ett jämlikt samhälle som inte andra har? Låg arbetslöshet 
kan åstadkommas genom att avskaffa de sociala skyddsnäten och därmed sänka reservationslönen 
(gränsen för vilken lön folk kan tänka sig jobba). Detta skapar förstås låglönesektorer där det 
kan vara omöjligt att försörja sig på ett heltidsarbete, men sysselsättningen hålls uppe. Det är inte 
vänsterns arbetslinje. Istället vill vi att man ska lägga pengar på socialförsäkringar, a-kassa och 
omskolning. Att facket ska vara starkt och att alla löntagare ska få en större del av företagens vinster. 
Detta skapar jämlikhet i samhället, men trots det pratas det bara om att a-kassan är bra för den 
enskilda som blir arbetslös. Om jämlikhet är ett mål i sig, som förutom den lägsta decentilen även 
en stabil majoritet i samhället  tjänar på, borde vi aldrig behöva ta diskussionen med medelklassen 
om huruvida man ska tycka synd om fattiga eller inte. Omfördelning är bra för dem också punkt.

Tema
Jämlikhet.
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Tanken bakom ett gemensamt skol-
system för alla barn bygger på tanken 
att även de lägst ställda ska ha samma 
rätt till utbildning som andra, för att i 
ett samhälle där alla medborgare får en 
likvärdig utbildning blir samhället jäm-
likare. Innan folkskolan var kunskap ett 
maktmedel som endast den välutbildade 
över- och medelklassen höll för sig själva 
med privatskolor som fostrade deras barn 
och gav dem kunskap.

Folkskolan utvecklades i flera steg 
från den 4-åriga obligatoriska skolgången 
1842 till 9-årig obligatorisk skolgång och 
enhetsskola på 1960-talet. I folkets skola 
skulle folkets barn ges en utbildning med 
kunskaper som inte endast var till nytta 
för arbetslivet utan också var till nytta 
för att kunna vara aktiva samhällsmed-
borgare. För om arbetarklassen saknade 
kunskaper om samhället de levde i, hur 
skulle då arbetarklassen kunnat göra nå-
gonting åt sin situation? Kunskap måste 
ses som ett maktmedel som genom folk-
bildningen fördelas mellan medborgarna 
vilket på lång sikt skapar ett mer jämlikt 
samhälle.

Med utgångspunkt i att folkskolans 
folkbildning hjälpte arbetareklassen kan 
vi blicka bakåt för att se att de sociala 
reformer som skett, som genomförts med 
att syftet även de lägst ställda ska få ett 
anständigt liv. Men utgångspunkt från 
folkskolans folkbildning kan vi få en 

fingervisning om anledningen till de för-
ändringar av skolan som borgerligheten 
är inställda på att genomföra.

En av de direkta följderna av borger-
lighetens valseger 2006 blev att nytill-
satte skolministern Jan Björklund rev 
upp den nya gymnasieskolan Gy07 som 
skulle genomföras för att förbättra de 
brister som finns i dagens gymnasieskola 
som infördes 1994. ”Ordning och reda” 
var Björlunds ledord under valrörelsen 
för den skola han vill se. ”Flumskola” 
blev en stämpel som satte sig hårt som 
Socialdemokraterna sedan dess försökt 
att tvätta bort. Svängarna kring föränd-
ringar i grundskolan och gymnasiesko-
lan har varit många och borgerligheten 
har försökt att få igenom förändring-
arna snabbast möjligast. Första målet var 
2008, men utredningen tog för lång tid, 
sedan missades målet med att genomföra 
skolreformen detta år och senaste nytt är 
att målet att genomföra den nya gym-
nasieskolan hösten 2010 inte kommer 
att bli av, utan att det blir hösten 2011 
istället.

Den största förändringen med nya 
gymnasieskolan är utdelningen i två olika 
examina - en yrkesförberedande examen 
och en högskoleförberedande examen. 
Olika examina innebär att elever som stu-
derat yrkesprogrammet inte kan läsa vi-
dare direkt på universitet eller högskolan 
utan att först komplittera på Komvux för 

att få en högskoleförberedande examen. 
Undervisningen i teoretiska ämnen på yr-
kesprogrammen kommer att dras ner för 
att ge plats för mer av praktiska ämnena. 
Tanken med mer praktiska ämnen på 
yrkesprogrammen kan vara god, eftersom 
att flera elever hoppar av från dessa pro-
gram på grund av de teoretiska ämnena. 
Men yrkesexamen gör att 15å-riga elever 
tvingas välja sin livsbana allt för tidigt 
i livet, och det blir svårigheter att byta 
bana senare i livet med först Komvux-
studier och sedan högskola. Förra året 
tog Björklund bort 25:4-regeln som gör 
att den som fyllt 25 år och har 4 års ar-
betslivserfarenhet får en grundläggande 
behörighet för att söka till högskolan.

Jag undrar vad vi får för samhälle om 
en del av yrkeskåren går miste om delar av 
folkbildningen som är skolans grundläg-
gande tanke och uppgift – att bilda fol-
kets barn. Jämlikheten i vårt land är inte 
satt på spel bara för att yrkeselever får det 
svårare att kunna studera vidare på hög-
skolan, utan också för att minskningen av 
teoretiska ämnen gör att kunskaper inom 
samhällskunskap, historia, religion, mat-
tematik, naturkunskap med flera ämnen 
inte ges till dessa elever. Skolan kommer 
att examinera elever som brister i sam-
hällsnyttig kunskap - allmänbildnings-
syftet går förlorat. Jämlikheten sätts också 
på spel när 15-åriga pojkar och flickor 
tvingas välja en yrkesbana som gör det 

Jämlikhet och skolpolitiken.
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svårare att ändra sig senare i livet. Under 
tiden som vissa människor kan testa olika 
utbildningar efter gymnasiet eller ändra 
yrke senare i livet, kommer andra män-
niskor få det svårare att byta bana från ett 
yrke till ett annat.

Det finns också en tanke bakom att 
alla elever ska gå i samma skolsystem, att 
det ska finns ett skolsystem för alla folkets 
barn som får samma kvalitet i sin utbild-
ning. Med friskolereformen från 1992 
luckras detta upp när elever får olika kva-
litet i undervisningen. Resurser tar från 
den kommunala skolan till överetable-
ringen av friskolor runt om i landet. Det 
finns ett grundläggande problem med att 
privata bolag får starta skolor som gene-
rerar vinster till ägarna. Vinster är pengar 
som skulle kunna satsas på eleverna i 

skolan istället för att tas ut som vinster 
av aktieägare. Risken finns att vinstvil-
jan blir överstående viljan att skapa en 
kvalitativ utbildning. Frågan kan ställas 
om våra skattepengar ska gå till vinster i 
friskolor eller till våra barns utbildning? 
Fundera över om det långsamt skapas 
ett särskilt skolsystem för de skötsamma 
eleverna med höga betyg när friskolorna 
ställer intagningsgränsen högt för att 
”problembarn” ska ställas utanför. Att 
utvecklingen pekar mot att kommunala 
skolan får ta hand om elever som ”inte 
platsat” i friskolorna.

Kanske har vi inte bara fått en fing-
ervisning om med vilken anledning som 
borgerligheten genomför sina förändring-
ar av den svenska skolan - borgerligheten 
bygger en motorväg som ska ta oss till 

klassamhället! 25:4-regeln borttagen, yr-
keselever som stängs utanför högskolan 
och en friskola för de främsta eleverna. 
Det är med tydlighet som borgerligheten 
delar upp våra barn i olika grupper. Det 
har aldrig funnits några ”nya modera-
ter”. Det har bara funnits moderaterna 
och moderaterna har alltid velat göra 
en uppdelning av människor i ett klass-
samhälle.  Vi socialdemokrater får aldrig 
glömma grunderna till varför utbildning 
till alla är ett viktigt element i ett jämlikt 
samhälle. Utan samma utbildning till 
alla folkets barn kommer klasskillnaderna 
att växa. Kunskap är makt och makt ska 
fördelas till alla medborgare i ett jämlikt 
samhälle.

mikael scheibel julin
libertas redaktion

spartacus
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Kan högerpolitik likställas med dråp?
…eller ett folkhälsoperspektiv på jämlikhet

Början av 50-talet. Polioepedemin har 
brutit ut i Köpenhamn. Människor dör 
när deras andningsmuskulatur förlamas. 
I stora salar sitter sjuksköterskor och 
medicinstudenter och blåser ner luft i 
lungorna på sjukdomens offer. Om man 
håller syrenivån i blodet tillräckligt hög 
överlever patienterna och kroppen åter-
hämtar sig efter en tid. 

På andra sidan sundet mekaniserar 
svensken Carl Gunnar Engström pro-
cessen och den moderna respiratorn är 
född. Många av de som överlevde polio-
epidemin på 50-talet har idag respiratorn 
att tacka. Sedan 50-talet har respiratorn 
räddat oräkneliga liv i sjukvårdens tjänst, 
men polio har sällan varit anledningen 
till att den har behövt användas. Detta 
har förstås att göra med den allmänna 
vaccinationen som infördes 1957. Det 
sista fallet av polioinsjuknande i Sverige 
inträffade 1977 och 2002 förklarades 
Europa poliofritt. 

Idag är de stora dödsorsakerna inte in-
fektionssjukdomar utan cancer och hjärt-
kärlsjukdomar (infarkt, stroke o.dyl). 
Detta förändrar dock inte faktumet att 
det är bättre att undvika att få en infarkt 
oavsett hur bra vård man i efterhand kan 
tänkas erhålla. Därför måste ett samhälles 
ambitioner alltid vara att försöka angripa 
det som orsakar sjukdom när möjligheten 
finns och inte bara försöka fixa saker i ef-
terhand. Rent vatten, bra boende, möjlig-
het att äta sig mätt är oerhört viktigt och 
något som nästan alla i Sverige har till-
gång till (att tuberkulos nu sprids bland 

hemlösa i Malmö [1] är ett tydligt och 
tragiskt exempel på vad det innebär att 
sakna dessa nödvändigheter). Men listan 
över vilka riskfaktorer som predisponerar 
individer för olika sjukdomar kan göras 
lång. Livsstil, miljö, gener och sociala för-
utsättningar är en grov sammanfattning. 
Alla områden kan i olika hög grad bidra 
vid de flesta sjukdomar. Gener går än så 
länge i princip inte att påverka varför 
genetiska orsaker sällan har en politisk 
dimension i fråga om prevention (när 
det gäller vård och behandling skiljer sig 
inte genetiska åkommor lika mycket från 
andra sjukdomar). Livsstil, miljö och 
sociala förhållande går däremot i högsta 
grad möjliga att påverka vilket antirök-
kampanjer, kemikalielagstiftning och all-
män finansierad skola tydligt visat. 

I ljuset av detta är det ytterst märk-
ligt att sociala och ekonomiska (hädan-
efter socioekonomiska) skillnader inte 
intar en större plats i samhällsdebatten. 
De är områden som i högsta grad kan 
påverkas med gemensamma beslut och 
därför något man kan utkräva politiskt 
ansvar för. Forskningen på området är 
väldigt tydlig. Redan 1980 publicerades 
i England en av de första stora undersök-
ningarna om hur socioekonomisk status 
korrelerar med hälsa. 

The Black Report, uppkallad efter hu-
vudförfattaren var till en början svår att 
få tag på. Ingen presskonferens hölls 
och det dröjde innan tryckta kopior 
distribuerades. Detta var troligtvis ingen 
slump. Även om problemen som rap-

porten handlade om hade ärvts från 
Labourregeringen fanns det inget intresse 
hos sittande regering, Tories, att upp-
märksamma vad det innebar för hälsan 
att ha olika socioekonomisk status eller 
klass, för att använda ett i politiska sam-
manhang vanligare ord. Så här samman-
fattas fynden:

“If the mortality rates of Class I (profes-
sional workers and their families) had

applied to Classes IV and V (semi-skilled 
and unskilled manual workers and their 
families) during 1970 and 1972 (the dates 
of the latest review of mortality experience), 
74 000 lives of

people under 75 would not have been 
lost”. [2]

När The Black Report kom var orsak 
och verkan osäkra. Var folk sjukare och 
dog tidigare för att de hade mindre 
pengar eller hade de mindre pengar för 
att de var sjukare och därmed också dog 
tidigare? Denna fråga är sedan länge 
avgjord. Mycket av de socioekonomiska 
skillnaderna grundläggs under uppväx-
ten, alltså när de flesta är friska. Vad 
barns föräldrar tjänar, vilken utbildning 
barnen får, vilken mat de får att äta och 
var de bor bidrar tidigt och tydligt till hur 
hälsan utvecklas senare i livet. Till och 
med födelsevikt och grad av fullgången 
graviditet är i en svensk studie från 2008 
tydligt förknippad med mammans ar-
betssituation och klass [3]. 

Vad innebär då socioekonomiska skill-
nader idag i Sverige om man talar om 
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medellivslängd? Information om yrke-
stillhörighet kopplat till dödlighet sak-
nas i SCB:s register varför man istället 
använder utbildning som en markör för 
socioekonomisk position. I den senaste 
folkhälsorapporten från 2009 konstaterar 
Socialstyrelsen att:

 ”skillnaden i återstående medellivslängd 
från 30 års ålder [mellan de med grund-
skoleutbildning och de med eftergymnasial 
utbildning] ökade under perioden [1986-
2007] bland kvinnor från 2 år till 4,5 år 
och bland män från 3,4 år till 4,9 år. Män 
med eftergymnasial utbildning har en högre 
återstående medellivslängd vid 30 års ålder 
än kvinnor som enbart har grundskoleut-
bildning.” 

Den sista meningen i citatet kan vara 
upplysande för de som, företrädesvis på 
högerkanten, under det senaste decenniet 
hävdat att kvinnokamp kan föras utan 
klasskamp. Trots att kvinnor generellt sett 
lever 4 år längre än män upphör detta att 
gälla om mannen har mer än 12 års ut-
bildning och kvinnan mindre än 10 med 
allt vad det innebär av skillnad i inkomst 

och möjligheter. 
Det viktigaste av allt är dock att inse 

att skillnader i socioekonomisk status i 
Sverige dödar. Idag. Barn till lågutbildade 
förlorar sina föräldrar och morföräldrar i 
snitt 4-5 år tidigare än barn till högutbil-
dade. Skillnaderna ökar och de kommer 
att fortsätta göra det så länge inte folk 
inser att politik för jämställdhet är politik 
för folkhälsa och att det gäller på alla 
områden. 

Det räcker inte med att bara säker-
ställa god vård åt alla. Vilken inkomst 
man har påverkar så mycket mer i livet 
som har betydelse för hälsan. Var man 
bor, vilka transportmöjligheter man har 
och vilken utbildning man får är bara 
några exempel. När vi planerade det här 
numret av Libertas var planen att skriva 
om varför jämställdhet är ett politiskt 
mål i sig. Varför vi har rätt när vi hävdar 
att inkomstutjämning fyller en funktion 
i samhället och varför högern har fel när 
de försöker hävda motsatsen och om de 
sitter vid makten öka klyftorna. Jag miss-
tänker att inget av det jag skrivet ovan 
kommer som en överraskning för någon 

som läser Libertas. Syftet är istället att ur 
ett folkhälsoperspektiv konkretisera vad 
brist på jämlikhet innebär och att kort-
fattat klargöra varför det är direkt fåfängt 
att försöka bota sjukdomar om man inte 
samtidigt gör vad man kan för att förhin-
dra insjuknande. 

jesper alex-petersen
libertas redaktion
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Hittills i år har ungefär tio arbetare 
dött på jobbet i Göteborgsområdet*. En 
förman på ett bygge föll från en saxlift, 
en lastbilschaufför fick en container över 
sig, en arbetare i ett grustag dog när han 
drogs in i transportbandet, och så vidare. 
Yrkena på de avlidna: montör, bygg-
nadsarbetare, byggnadsarbetare, arbetare 
i grustag, träarbetare, lastbilschaufför, fa-
briksarbetare, fabriksarbetare.

SACO, akademikernas fackliga organi-
sation, har som en av sina hjärtefrågor att 
den så kallade lönepremien för akademisk 
utbildning, det vill säga hur mycket mer 
man tjänar när man har en akademisk ut-
bildning jämfört med om man inte hade 
det, ska öka. Alltså att löneskillnaderna 
mellan huvudsakligen arbetare på LO-
området och tjänstemän och akademiker 
på SACO-området ska öka.

Vad SACO sällan talar om i det sam-
manhanget är övriga skillnader mellan 
arbetare och de högre tjänstemän som 
SACO huvudsakligen organiserar, i ar-
betsförhållanden. Vilka yrkesgrupper är 
det egentligen som tar del av förmåner 
som skattesubventionerad jobbil**, möj-
ligheter till roliga resor i tjänsten, osv? 

Och vilka yrkesgrupper är det som 
sliter ut sig fysiskt på jobbet och tvingas 
gå i förtidspension? Vilka grupper är det 
som löper risk får allvarliga arbetsolyckor 
med i värsta fall dödligt utfall? Svar på 
fråga ett: framför allt chefer och tjänste-
män. Svar på fråga två*** och tre: framför 
allt arbetare. Som en av Sveriges främsta 

författare, Leif GW Persson, konstate-
rade i förordet till sin roman Profitörerna 
(1981): ”ansvaret är ojämnt fördelat i den 
samhälleliga rättsapparaten”. Detsamma 
kan sägas för riskerna.

LO genomför regelbundet under-
sökningar om olika arbetsmiljöfakto-
rer, som stress, tidsbrist och förslitning. 
Ojämlikheterna mellan arbetare och 
tjänstemän är där tydliga: Bland kvinn-
liga arbetare hade år 2003 46 procent ont 
i axlar och armar minst en gång i veckan; 
motsvarande siffra för manliga högre 
tjänstmän var 10 procent****. 

År 2003 svarade 59 procent av de 
kvinnliga och 55 procent av de manliga 
arbetarna att de minst en dag per vecka 
är uttröttade i kroppen när de kommer 
hem från arbetet; för kvinnliga högre 
tjänstemän är siffran 30 procent och för 
manliga högre tjänstemän 23 procent. I 
påståendet ”arbetet är bundet och ofritt” 
instämmer 25 procent av kvinnliga ar-
betare, men bara 9 procent av man-
liga tjänstemän. I påståendet ”jag har ett 
mycket meningsfullt arbete” instämmer 
53 procent av manliga arbetare, men 83 
procent av kvinnliga tjänstemän.

Det ska dock sägas att det förstås inte 
bara är arbetare och LO-anslutna som 
drabbas av dåliga arbetsmiljöer. Några av 
de yrkesgrupper som oftast blir hotade 
på jobbet är lärare, rektorer och socialar-
betare (de sistnämnda ofta organiserade 
i SACO-förbundet SSR). Till exempel 
så uppger ungefär hälften av socialsekre-

terarna i en SSR-opinionsundersökning 
att de minst en gång i månaden sover 
dåligt på grund av jobbet*****. Och 
Arbetsmiljöverket skriver i rapporten 
Tillsyn av socialsekreterarnas arbetssi-
tuation 2005-2006 att ”hög arbetsbelast-
ning och risk för hot och våld är vanligt 
förekommande”******. Också för dessa 
yrkesgruppers rättigheter måste givetvis 
en vettig arbetsmarknadspolitik verka.
När vi ser på /o/jämlikhet och incita-
mentstrukturer på arbetsmarknaden, och 
SACO hävdar att löneskillnaderna mel-
lan högutbildade och lågutbildade måste 
öka, bör man tänka efter två gånger om 
vad detta innebär.

Jag skulle också vilja säga att hur 
arbetsmarknaden ser ut, om man tar sig 
en titt och en funderare på statistiken och 
annat, ställer den nuvarande sosse-debat-
ten om att ”vi har inte några idéer” al-
ternativt borgarnas (t ex SvD:s ledarsida) 
anklagelse att ”ni har inga idéer” i ett helt 
annat ljus än det vanliga. Har sossarna 
inga idéer? Vad med jämlik och funktio-
nell inkomstfördelning och arbetsvillkor 
då? Visst, dessa idéer är inte nya och inget 
för den trendkänslige; dessa idéer har föga 
med balearica-pop att göra. Men politik 
ska inte vara
trendkänslig; politik ska verka för rätt-
visa. Socialdemokratisk politik gör det; 
om sedan regeringen tycker att dess idéer 
om att på olika sätt öka ojämlikheten 
är ”nya”, så gör det inte dem ett dyft 
bättre.

Arbetsmiljö och jämlikhet.
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Ägandet i Sverige är, trots tal om 
”folkkapitalism”, ”folkaktier” och annat, 
mycket ojämnt fördelat. Ojämlikt. 
Statistik från SCB på hur stor andel av 
olika typer av egendom som ägs av den 
rikaste procenten av befolkningen, de 
rikaste fem procenten och de rikaste 
tio procenten visar detta tydligt. I dia-
grammet nedan ser vi att de rikaste tio 
procenten äger ca 60 procent av de reala 
tillgångarna och 70 procent av finansiella 
tillgångarna i Sverige.

Den hårdkokta statistiken påminner 
om ett elegant argument om äganderät-
ten från en långt mer ojämlik och orättvis 
tid: Marx och Engels år 1848 om privat-
egendomen.

”Ni förfasar er över, att vi vill upphäva 
privategendomen. Men i ert nuvarande 
samhälle är privategendomen upphävd för 
nio tiondelar av dess medlemmar - den ex-
isterar just därigenom, att den icke existerar 
för nio tiondelar. Ni förebrår oss alltså, att 
vi vill upphäva en egendom, som har till 
nödvändig förutsättning, att det oerhörda 
flertalet i samhället är egendomslöst.”

Marx och Engels, Kommunistiska ma-
nifestet (1848)*

Svaret på en sådan kritik som Marx och 
Engels, deras förespråkande av privat-

egendomens upphävande, måste innehål-
la ett uttalande om att det de facto starkt 
ojämlika ägandet ändå på något sätt är 
rättvist. Den mest uppenbara utform-
ningen är att hävda att det ojämlika ägan-
det rakt av avspeglar individernas olika 
mängder av ansträngning (och kanske ta-
lang). Johnny Munkhammar, (ny)liberal 
debattör, ex-Timbroit och riksdagskan-
didat för moderaterna, argumenterar just 
så i en Aftonbladet-artikel härförleden, 
med anledning av Michael Moores film 
Capitalism: A Love Story:

”Visst innebär kapitalismen inkomstskill-
nader. Men de motiveras inte av tur utan 
av egna insatser. Och även de med lägre 
inkomster har det väsentligt bättre med 
kapitalism.”**

I någon mån är det alltså en empirisk 
fråga i vilken utsträckning den i diagram-
met påvisade ojämlikheten är orättfärdig 
eller inte. Frågan att ställa:

– Hur lätt eller svårt är det att bli rik? 
Inkl. hur stor social rörlighet har samhäl-
let?

Om den sociala rörligheten är stor och 
ens rikedom eller avsaknad av densamma 
helt är upp till om man själv har ansträngt 
sig eller inte, är ojämlikheten mindre pro-
blematisk än om ojämlikheten upprätt-

håller sig själv och den sociala rörligheten 
är låg. Bland andra Yaleekonomen John 
Roemer har argumenterat för att det fö-
rehåller sig på det senare sättet***.

En socialdemokratisk – reformistisk 
– fråga är: hur kan kapitalismens dyna-
mik förenas med maximal social rörlighet 
och jämlika möjligheter (jämlik frihet)? 
En annan är: hur stor ojämlikhet i ägande 
är förenlig med de jämlika möjligheter 
som såväl socialister och socialdemokra-
ter som liberaler säger sig förespråka?

erik bengtsson
libertas redaktion
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*Manifestet finns på http://marxists.org/
svenska/marx/1848/04-d037.htm. 
** Johnny Munkhammar, ”Vi borde älska 
kapitalismen”, Aftonbladet 7 november. 
Finns på: http://www.aftonbladet.se/de-
batt/article6081147.ab
***Se bl a John Roemer, ”Some Thoughts 
on the Prospect of Achieving Equality 
in Market Economies”, paper, Yale 
University, 2006. Finns på: 
http://pantheon.yale.edu/~jer39/pro-
spects.of.equality.pdf

Vem äger Sverige?

REFERENSER

*Källa för stycket: Arbetsmiljöverkets 
Distrikt Göteborg, www.av.se . I hela 
landet har hittills i år 36 dödsolyckor 
skett i arbetet. Se http://www.av.se/statis-
tik/faktarapporter/dodsolyckor.aspx
**År 1996 var snittårsinkomsten för de 
som hade tjänstebil 300 000 kr/år; snit-
tet för befolkningen i åldrarna 20-64 var 
cirka 150 000 kr. Se Örjan Nyström, 

”Underlag för diskussion om fordons-
skatt, tjänstebilsskatt och den nya trafik-
politiken”, LO Göteborg 1996, och SCB, 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease___
_181320.aspx
**Se Johanna Wreder i LO-Tidningen 18 
april 2008.
****Sten Gellerfeldt, ”Arbetsmiljön 1991-
2003: Klass och kön”, LO-rapport 2004
*****SSR, ”Arbetsmiljön för socialse-
kreterare”, rapport april 2008. Finns 

på http://www.akademssr.se/portal/
page/portal/akademssr/press/rapporter/
Socialsekretare_om_sin_arbetssituation_
rapport_1_april_2.pdf
******Arbetsmiljöverket, ”Tillsyn av so-
cialsekreterarnas arbetssituation 2005-
2006”, rapport maj 2007, finns på http://
www.av.se/dokument/publikationer/rap-
porter/RAP2007_05.pdf 



��             Libertas dubbelnummer 4 - 5/09

tema

Den nuvarande populära antipo-
litiken innebär att det blir svårare och 
svårare för många att bry sig om det 
politiska ; politiken blir irrelevant för att 
politikernas makt blir mindre och mindre 
(man avskaffar sin egen makt- vilket är 
tämligen ologiskt!) 

Problemet härrör i grunden ut det 
faktum att marknaden tar större och 
större delar av det offentliga i Sverige. 
Detta har vilket vi vet fortgått under 
en längre period; paradigmskiftet är när 
Socialdemokratin sakta men säkert på 
80-90 tal accepterade det liberala viruset. 
Vilken genom virusinfektionens sprid-
ning blir till en stor infektion! Marknaden 
tar alltså större och större delar av den 
förut statligt kontrollerade ekonomin. 
Staten frånsäger sig mer och mer de 
politiska möjligheterna att navigera sam-
hällets basfunktioner, som vård skola och 
omsorg (Till exempel friskoledebatten). 
Problemet med detta är att marknaden 

har radikalt annat synsätt än vad politi-
ken har. Målsättningen är inte att skapa 
ett bra system för alla; utan att maxi-
mera vinst! Företag som inte försöker att 
maximera vinst, är bokstavligt talat ett 
före detta företag! Politikens långsamma 
abdikering, är självmotsägande! 

Eftersom att i alla fall vänsterpolitiker 
vet att mera marknad innebär permanent 
mera ojämlikhet i samhället. Marknadens 
hela funktionsätt är tanken om att den 
som har pengar köper varor eller tjänster; 
en tanke om jämlikhet mellan människor 
när det gäller konsumtionen av varor och 
tjänster är hos marknadens funktionsätt 
helt irrelevant. Politiker som är för en 
större marknad på bekostnad av det of-
fentliga, är per definition för ett samhäl-
let som är till en högre grad ojämlikt; 
än vad det är i offentligt finansierade 
system. 

Det finns en mycket tydligt kolerans 
mellan länder som har en högre grad av 
marknader i vård, skola och omsorg; och 
en ökad ojämlikhet. Tydliga exempel är 
USA och England som har en högre grad 
av social stratifering (uppdelning) mellan 
människor, än till exempel det tämligen 
jämlika Skandinavien (som på senare år 
har sakta blivit mera anglosaxiskt ur jäm-
likhets synvinkel). 

För liberaler är det  i sig inga pro-
blem med en ökad stratifering i samhäl-
let; eftersom att liberalismen grundar sig 
på den autonoma individen; som med 
hög affektkontroll maximerar sina val-
möjligheter utifrån rådande livssituation- 
samt är mycket anpasslig efter rådande 
samhälleliga och personliga konjunktur. 
För en vänsterpolitiker bör det dock vara 
ett problem om mera marknad innebär 
en högre social stratifering; eftersom vän-

sterpolitikern bör se människan i större 
grad ur ett grupp perspektiv än vad libe-
ralen gör. Om inte vänsterpolitikern ser 
människan ur sociologins diskurs, är man 
generellt sett per definition inte vänster 
utan snarare kvasiliberal. Man säger att 
man inte är liberal (jag tillhör ett vänster-
parti) men verkningarna av orsaken blir 
liberala system! En kontrollmekanism för 
att veta om man är vänsterpolitiker kan 
vara att fråga kollegor som är  liberala 
politiker om verkningen från orsaken; 
har drag av liberalism? Till exempel, om 
friskolor är i grunden har en liberal logik, 
så är det mycket svårt att skapa friskolor 
som är vänster, eftersom att just själva 
grundlogiken är liberal!

Anledningen till att vänsterpolitiker 
har sakta köpt det liberala viruset, hand-
lar antagligen om att man köpt tanken 
på att en privat aktör kan skapa mera 
värde än vad en offentlig kan. Om detta 
är sant eller inte, kommer jag inte skriva 
om här, men det är synd om vänsterpo-
litikerna inte tror på det offentliga; det 
är Schizofrent att utgå ifrån en ideologi 
som värnar om det kollektiva och handla 
tvärtom. Att  införa marknadssystem i 
det privata som har helt andra mål än det 
offentliga. En annan sak, vilket är mycket 
farligt. Är konsensus andan i riksdagen 
vilket skapar politikerförakt. Frågan blir, 
varför skall jag rösta om politiken från 
höger och vänster är snarlik? 

Det liberala viruset har infekterat sam-
hällskroppen, botemedlet finns! ; frågan 
är om viruset nått ända till det under-
medvetna hos politikerna? I så fall kan vi 
räkna med höst en lång tid framöver. 

johan nyström
lärarstuderande, ssk 

Antipolitiken skapar ojämlikhet.
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Under hela 1900-talet fram till 1981 
sjönk de ekonomiska skillnaderna mel-
lan de absolut rikaste och de fattigaste i 
Sverige men de har därefter ökat kraftigt. 
För varje år som går blir förmögenhe-
ten allt mer koncentrerad i det svenska 
samhället. Varken ekonomer från LO 
eller från Svenskt Näringsliv ser något 
problem med de ökade ekonomiska skill-
naderna och frågan är om de ökande 
inkomstskillnaderna ett problem? Och 
varför förändringen ägde rum i början av 
1980-talet?

Från 1870 fram till 1970 hade Sverige 
en solid ekonomisk utveckling med sta-
dig tillväxt och ständigt minskade in-
komstskillnader. Sverige utvecklade en 
av de mest sammanpressade lönestruktu-
rerna i världen, men i slutet av 1970- och 
början av 1980-talet började inkomst-
skillnaderna att öka. Under 1975 nådde 
Sverige en ekonomisk höjdpunkt i ett 
internationellt perspektiv. Sverige hade 
inte drabbats lika hårt av den första olje-
prischocken som andra länder hade gjort, 
och hade hög sysselsättning samtidigt 
som industrin gick på fullvarv.  

Efter 1975 gick det utför och 1990 
intog Sverige den sista platsen i industri-
nationernas tillväxtliga. Även inkomst-
utvecklingen gick långsammare än i de 
andra industriländerna.  Samtidigt som 
Sverige började sacka efter ekonomiskt, 
gick man med stora steg mot än allt ojäm-
nare inkomstfördelning. Under 1980-
talet började en snabb acceleration av för-
mögenheten hos de allra rikaste, Veckans 
Affärer rapporterade bland annat tidi-
gare i höst de tio senaste åren har antalet 
svenska miljardärer fördubblats.  Under 
1990-talet startade en annan utveckling 
åt andra hållet, i att de allra fattigaste fick 
det sämre. SCB publicerade flera rappor-
ter där de visar hur mycket sämre olika 

grupper har fått det sen 1990-talskrisen. 
De skriver bland annat att:

 ”Återhämtningen efter 1990 talets lågkon-
junktur och kris på arbets¬marknaden har 
gått trögt för många ungdomar. På punkt 
efter punkt kan vi se hur dagens ungdomar 
fått en stagnerande eller försämrad materi-
ell och social situation.” 

Likaså förändrades situationen för många 
invandrargrupper. Om detta skriver SCB 
följande: 

”Både nya och gamla invandrare utsattes 
för ett mycket starkare konkurrenstryck på 
1990-talets arbetsmarknad. Det blev myck-
et svårare att komma in på arbetsmark-
naden och lättare att bli av med jobbet. 
Sysselsättningen minskade med 33 procent 
bland invandrare som varit här mindre än 
tio år, jämfört med 8 procent bland infödda 
svenskar.”

Beräkningarna av inkomstskillna-
derna i det svenska samhället har varit 
bristfälliga fram till mitten av 1970-talet. 
Men en vanlig uppskattning är att det har 
sjunkit från slutet av 1800-talet fram till 
år 1981, genom en aktiv omfördelnings-
politik. År 1975 började man mäta den 
svenska gini-koefficienten. Gini-koeffi-
cienten är ett mått på ojämlikhet av t.ex. 
inkomstfördelningen hos invånarna i ett 
land, som varierar mellan noll och ett, 
där noll är total jämlikhet och ett total 
ojämlikhet. I diagrammet nedan kan man 
följa hur gini-koefficienten har förändrats 
de senaste trettiofem åren med ett över-
lappande glapp år 1990. Samtidigt säger 
inte gini-koefficienten någonting om hur 
hög lägstanivån är, utan talar endast om 
inkomstskillnaderna i samhället.

De rika blir rikare

Frågan är vad det var som skedde i 
slutet på 1970-talet och början av 1980 
talet som skapade förutsättningarna för 
en allt mer koncentrerad förmögenhet 
hos en viss grupp i samhället och vad som 
la grunden till den utbredda fattigdomen 
som slog rot under 1990-talet.  

Ett långsiktigt perspektiv som ofta 
framförs är att efter 100 år av växande 
regleringar av marknadsekonomin kla-
rade inte marknaden längre att hålla 
sig uppe utan dukade under av press-
sen från den offentliga sektorn. Höga 
skatter, minskad lönespridning och det 
utbyggda sociala skyddsnätet kvävde 
marknadsekonomin hävdade man. Den 
marknadsvänliga analysen slog rot och 
från högern kom krav på flera privata 
lösningar.  År 1981, samma år som 
inkomstskillnaderna började öka, kom 
Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) 
med en kravlista på 200 punkter på vad 
man tyckte behövdes förändras i Sverige. 
Några av de mer centrala punkterna låter 
som följer:

n Sänkta löner 
n Större löneklyftor och mer prestations-
löner 
n Högre vinster för den privata industrin 
och större utdelningar till aktieägarna
n Försämrad ATP, allmän tjänstepen-
sion.
n Ny skattepolitik, inga marginalskatter 
över 50 %.

Under 1980-talet och under 1990-talet 
genomfördes de flesta av dessa punkter 
också. Den ideologiska förändring som 
skedde under slutet av 1980 och början 
av 1990-talet var starkt pådriven av SAF. 
Den ideologiska förskjutningen låg till 
grund för den nya ekonomiska politiken 
var en påfallande stark faktor bakom de 

Utvecklingen av inkomstfördelningen i Sverige 1975-2009.

gäster



�4             Libertas dubbelnummer 4 - 5/09

tema

ökade inkomstskillnaderna i det svenska 
samhället under 80-, 90- och 00-talet.  
Genom skattelättnader såsom gåvoskat-
tens, arvsskatten och förmögenhetsskat-
tens avskaffande, minskade skattebördan 
för de allra rikaste. Genom avregleringen 
av valutamarknaden blev det lättare att 
tjäna pengar på börsen.  Men även genom 
snabbat höjda bostadspriser hade de som 
kom in på bostadsmarknaden i rätt tid 
kunnat göra sig en hacka. 

Har man som välutbildad lyckats 
behålla sitt arbete har löneutvecklingen 
varit god. Det är helt klart en grupp i 
samhället som de senaste åren fått det be-
tydligt mycket bättre ställt. Genom goda 
aktie- och bostadsaffärer har många lyck-
ats bli miljonärer. De nya miljonärerna 
tillhör i största utsträckning övre medel-
klass, medelålders infödda svenskar med 
högre utbildning. Samtidigt som den 
disponibla inkomsten har ökat för denna 
grupp och deras ekonomiska svängrum 
blivit allt större har andras ekonomiska 
svängrum minskat betydligt de senaste 
trettio åren. 
Under 1970-talet började Sverige över-

gången från ett industrisamhälle till ett 
informationssamhälle. Flera stora tidigare 
viktiga industrigrenar fick en minskad 
betydelse inom den svenska ekonomin 
och istället uppstod det upp nya sektorer. 
Sverige övergick från at vara ett industri-
samhälle till att bli ett tjänstesamhälle i 
allt större utsträckning. Från 1970 och 
fram till idag skedde en utvecklingen av 
privata tjänster som är nästintill identisk 
följer samma kurva som med gini-ko-
efficienten. Sysselsättningsandelen med 
privata tjänster dippade 1981, precis som 
med gini-koefficienten för att sedan raskt 
stiga. 

Den tidigare tunga industrin som 
varit en av de största arbetsgivarna sade 
upp mycket personal. Mellan 1970 och 
1990 mer än halverades antalet kvinnor 
som var sysselsatta i hemmen och utanför 
den reguljära marknaden. Man kan se 
att från den tidigare industrisektorn och 
från hemmen kom kvinnorna till den 
växande tjänstesektorn. De nya arbetstill-
fällena inom den privata tjänstesektorn 
betaldes sämre och var en av anledningen 
en av de faktorer som drog ner reallö-

neutvecklingen. De senaste 20 åren och 
i synnerhet de senaste 10 åren har även 
det sociala skyddsnätet försämrats, med 
försämringar inom både inom a-kassa 
och sjukförsäkring. Under 1980-talets 
steg inte arbetslösheten nämnvärt, men 
den tog fart under de första åren av 1990-
talet. Arbetslösheten steg då från 2,6 till 
13,3 procent från 1990-1994 samtidigt 
som 10 000-tals arbeten försvann från 
den offentliga sektorn. Det som tidigare 
finansierades tillsammans genom gemen-
samma skatter har idag blivit privata 
lösningar, där det nya pensionssystemet 
är ett lysande exempel. 

Det är idag svårare att få socialbidrag 
och bidragen har mindre köpkraft vilket 
bidrar till att de allra fattigaste har fått 
en reell ekonomisk försämring. När den 
ekonomiska krisen kom 1991 minskade 
de ekonomiska möjligheterna för stora 
grupper i samhället. I synnerhet invand-
rare, unga vuxna och kvinnor i den of-
fentliga sektorn. Tyvärr så har det inte 
skett någon återhämtning för de grup-
per som fick det betydligt svårare under 
början av 90-talet och deras inkomstut-

gäster
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veckling har varit betydligt sämre än de 
föregåenden tjugo åren. 

Det har följaktligen utvecklats två 
parallella trender de senaste trettio åren. 
En trend som gör att de med fast arbete, 
lågt belånade bostäder och de som äger 
större mängder värdepapper ännu ri-
kare. Därtill måste man också lägga de 
superrika som har fått det ännu bättre 
genom en politik som vurmar för privata 
lösningar, avregleringar och skattesänk-
ningar. Samma politik gör de längst ner 
på samhällsstegen ännu fattigare. Samma 
politik urholkar socialförsäkringssyste-
met, har minskat reallöneökningarna och 
upprätthåller en hög arbetslöshet.

Det som i folkmun brukar heta att de 
rikare bara blir rikare stämmer faktiskt.  
Ekonomerna Jesper Roine och Daniel 
Waldenström visar i Wealth Concentration 
over the Path of Development: Sweden, 
1873-2005 att koncentrationen av för-
mögenhet i Sverige är betydligt mer 
koncentrerat än vad man tidigare trott. 
SCB:s officiella statistik visar en mar-
ginell ökning sedan 1980. Den rikaste 
procentens andel vuxit från runt 17 pro-
cent 1980 till 20 procent idag. Roines 
och Waldenströms beräkningar visar att 
den egentliga siffran snarare ligger runt 
30 procent av den totala förmögenheten.  
Det man följaktligen kan konstaterats är 
att de rikaste är betydligt rikare än vad 
man förväntat och har ökat sin andel av 
hushållens förmögenhet i en allt snabbare 
text än vad man förväntat sig. 

De rika och ojämlikheten

Nu kommer vi till den andra frågan, 
är det ett problem att vissa blir rikare 
i Sverige? Vissa vill hävda att glappet 
mellan de rikaste och fattigare inte är 
det viktigaste utan att det viktigaste är  
att lägstanivån är tillräckligt hög. Det 
finns socialdemokratiska förespråkare på 
bägge sidor. De som hävdar att acku-
mulerad rikedom hos några få individer 
är bra för samhället och de som hävdar 
att inkomstskillnader är ett samhälls-
problem som skapar ojämlikhet. Svenskt 
Näringsliv och LO-ekonomerna har här 
gjort samma analys. Svenskt Näringsliv 
skriver att:

”Från slutet av 1800-talet till ungefär 
1980 minskade de allra rikastes andel av de 
svenska hushållens förmögenhet. Runt 1870 
ägde den rikaste tiondelen 90 procent av all 
förmögenhet, 1980 ägde de knappt hälf-
ten. Eftersom hela befolkningen blev rikare 
under 1900-talet minskade de allra rikaste 
sin andel av totalförmögenheten.” 

LO är inne på samma linje och LO-
ekonomerna Dan Andersson och Albin 
Kainelainen konstaterar i en skrivelse att:

”I början av 1900-talet hade de super-
rika, alltså den översta 0,01 procenten 
av befolkningen, inkomster som var 300 
gånger högre än genomsnittet. Därefter föll 
de superrikas inkomster till som lägst 25 
gånger genomsnittet under 1970-talet för 
att under 1990-talet ha ökat till cirka 100 
gånger genomsnittet.”

Varken Svenskt näringsliv och LO 
ser några problem med att de allra ri-
kaste blir allt rikare. Svenskt Näringslivs 
chefsekonom Stefan Fölster pekar föga 
förvånande att den svenska utjämnings-
politiken under 1900-talet inte varit till 
gagn för Sverige:

”Det här visar bara att den svenska ut-
jämningspolitiken motverkat individuellt 
sparande och att globaliseringen gjort att de 
allra rikaste flyttat pengarna utomlands, till 
liten nytta för Sverige.”

LO-ekonomerna skriver i sin tur att:

”Aktieägarnas ökade inkomster har 
inte skapats på löntagarnas bekostnad. 
Fördelningen mellan arbete och kapital 
är ungefär oförändrad, det vill säga lönta-
garnas bit av kakan har inte minskat. På 
grund av den sjunkande realräntan har 
både aktieägarna och löntagarna kunnat 
öka sina inkomster samtidigt som relationen 
mellan kapital och arbete bibehållits. De 
rika har blivit rikare, men detta samtidigt 
som löntagarna fått kraftigt ökade reallöner 
och lägre räntor och bostadskostnader…. 
Socialdemokraterna bör inse att de inte 
kan eller bör förhindra att människor blir 
superrika.”

Svenskt Näringsliv och LO är på så sätt 
eniga om att en allt mer koncentrerad 
rikedom är till nytta för Sverige och inget 

som politiker bör gå in och på något vis 
begränsa. Genom en sådan enig analys 
av situationen från båda håll är det inte 
heller märkligt om förmögenheten kom-
mer bli än mer koncentrerad. Vad är då 
problemet med allt större ekonomisk 
ojämlikhet och allt större ekonomiska 
klyftor i samhället? I den nyutkomna 
boken ”The Spirit Level: Why More Equal 
Societies Almost Always Do Better”, går de 
två författarna Richard Wilkinson och 
Kate Pickett systematiskt genom hur mer 
jämlika samhällen fungerar bättre. 

Jämlika samhällen skapar mindre 
otrygghet, färre sjuka invånare, färre 
brott, mindre drogmissbruk, färre tonårs-
mammor osv.  Det gagnar alla samhällets 
medlemmar om det råder en större eko-
nomisk jämlikhet i ett land. De ökade in-
komstskillnader som vi kan följa i Sverige 
de senaste 30 åren driver in Sverige på en 
farlig väg och det är i synnerhet oroväck-
ande att det råder en politisk konsensus 
om att detta är till gagn för alla.

Både LO-ekonomerna och Svenskt 
Näringsliv menar att det behövs super-
rika entreprenörer för att man ska kunna 
kapitalisera den kreativitet som finns 
i Sverige. Entreprenörerna behövs som 
katalysatorer för den svenska tillväxten 
och ska därför inte på något vis begränsas 
i sin förmåga att skapa vinst. Men det 
finns också en annan sida av myntet. Det 
ökade inkomst- och förmögenhetsglappet 
i samhället är mycket mer problematiskt 
än vad både LO-ekonomerna och Svenskt 
Näringsliv vill ge sken av. 

Ökad ojämlikhet och ökade ekono-
miska skillnader skapar ett mer instabilt 
samhälle. Även om lägstanivån ligger 
stadigt, ser de fattigaste invånarna hur 
andra i samhället har otroliga möjligheter 
att förverkliga sina drömmar och ambi-
tioner vilket borgar för ett mer instabilt 
samhälle. Större ojämlikhet skapar inte 
incitament för människor att anstränga 
sig mer; ojämlikhet skapar istället ett 
mer instabilt samhälle och större orättvi-
sor. Större ekonomisk ojämlikhet innebär 
mer skeva maktförhållanden, och frågan 
om jämlikhet är därför också en fråga om 
demokrati.

lovisa broström

gäster
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Jämlikhet i missbruksvården.

Det kan tyckas självklart att tron 
på alla människors lika värde leder till 
jämlik behandling av alla oavsett vem de 
är och vad de råkat ut för. Men detta är 
tyvärr långt ifrån självklart inom miss-
bruksvården. En människa med miss-
bruksproblem identifieras snabbt som 
enbart ”knarkare” i omgivningens ögon 
och samhällets kamp mot missbruket 
går till och med stundtals ut över män-
niskovärdet.  Det är vanligt att hemlösa 
missbrukare nekas boende för att de inte 
lyckats bli drogfria. Till och med före-
kommer det att misshandlade kvinnor 
med missbruksproblem nekas bostad ef-
tersom socialen inte vill ”subventionera 
missbruk”. Detta trots att kvinnan inte 
har någonstans att ta vägen och riskerar 
sitt liv!

Det är svårt nog att vara hemlös eller 
att bli misshandlad. Denna outhärdliga 
situation kan till och med leda till att 
människor börjar med droger för att fly 
undan sina problem! Än svårare är det att 
redan vara missbrukare och på grund av 
detta inte få hjälp med tak över huvudet 
eller att slippa sin plågoande. Att i denna 
situation kräva att de först ska bli drogfri 
är ett hån mot dessa utsatta människor. 
Det är svårt nog att bli drogfri även när 
alla förutsättningar är på plats – trygghet, 
tak över huvudet, sysselsättning och so-
cial gemenskap. Men att tvingas göra det 
utan att ha någon form av grundtrygghet 
är omänskligt!

Människor som är motiverade att ge-
nomgå behandling får dessutom alltför 
ofta vänta i månader på grund av långa 
köer. Detta trots att suget efter narkotika 
är så extremt starkt att det kan vara svårt 
att stå emot ens några dagar. Människor 
med psykisk ohälsa självmedicinerar med 
narkotika men avkrävs alltför ofta drog-

frihet innan de erbjuds psykvård. Tala om 
moment 22! Det diskuteras att vi behö-
ver utöka tvångsvården för missbrukare. 
Tvångsvård kan vara motiverat i extrema 
fall. Men det är absurt att så mycket 
fokus läggs på denna fråga samtidigt som 
människor som är motiverade att sluta 
frivilligt får stånga sig blodiga utan att 
få hjälp! 

Ett annat problem är att sprutby-
te bara erbjuds i vissa delar av landet. 
Sprutbytet har fått goda resultat där det 
prövats. Smittspridningen av HIV via 
sprutor har minskat markant där sprut-
bytet finns och vården har fått kontakt 
med missbrukare och därmed kunnat 
hjälpa dem med svåra hälsoproblem och 
motivera dem för avgiftning och behand-
ling. Bonus har varit att smutsiga sprutor 
samlats in i samband med att nya lämnas 
ut. Det är en myt att sprutbyte skulle leda 
till att människor börjar knarka eller att 
de fortsätter med sitt missbruk för att de 
får tillgång till rena sprutor. Missbrukare 
vet redan att drogen förstör deras liv 
och att de riskerar att dö. Sprutbytet gör 
varken till eller från i sammanhanget. Får 
de inte rena sprutor delar de med andra, 
använder pennor eller andra provisorier 
för att injicera drogen.

Heroin är en särskilt beroendeframkal-
lande drog som dessutom skördar många 
liv i överdoser. Alltför många heroinister 
dör unga. Man kan tycka att samhällets 
främsta intresse borde vara att rädda liv 
och erbjuda möjligheter till ett liv utan 
heroin. Men det är inte lätt att få hjälp 
för en heroinist. I första hand krävs total 
drogfrihet, trots att de flesta inte klarar 
detta. Dessutom kastas man på många 
håll ut från avgiftningen om man får 
återfall. Något som de allra flesta får en 
eller flera gånger. Istället för att ge män-

niskor en andra chans kastas de ut i kylan 
och tillbaka i tungt missbruk. Den hjälp 
som finns att få för dem som inte klarar 
avgiftningen – metadon och subutex – är 
förbehållen en minoritet, som dessutom 
har många år av tungt missbruk bakom 
sig och som gjort flera försök att bli drog-
fria. De flesta förstör sina liv fullständigt 
under den långa väntetiden på att få hjälp. 
Många kvinnliga heroinister försörjer sig 
genom prostitution, en hel del försörjer 
också sin mans missbruk på detta sätt. 
Deras barn omhändertas alternativt växer 
upp i misär. Många hinner dö i överdos 
innan de kommer i fråga för behandling. 
Forskningen visar mycket goda resultat 
med metadon och subutex. Människor 
kan leva relativt normala liv med arbete, 
eget boende och ta hand om sina barn. 
Och framför allt räddas många liv.

Det ultimata hade självklart varit om 
alla kunde bli helt drogfria. Men när en 
människa länge försökt bli drogfri för-
gäves måste samhällets främsta uppgift 
vara att erbjuda hjälp och rädda liv! Att 
sträcka ut en hand till missbrukare och 
lindra lidande och rädda liv innebär inte 
att man man lämnar den restriktiva drog-
politiken och blir drogliberal. Vi ska vara 
hårda mot droger och handel med droger 
men ändå alltid behandla missbrukare 
som människor! Huvudförklaringen till 
att Sverige trots allt har relativt få tunga 
missbrukare jämfört med många andra 
länder är ett väl utbyggt välfärdsnät som 
erbjuder möjligheter för unga med då-
liga förutsättningar och som fångar upp 
människor som far illa. Nedmontering 
av välfärdssamhället och en inhuman po-
litik mot de svagaste är därför det största 
hotet!  

hillevi larsson  
Riksdagsledamot (s) Malmö

gäster
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Verkligheten är definierad och dif-
ferentierad utifrån kön. När lagstiftning-
en inte tar hänsyn till detta förnekar och 
döljer den att kön har betydelse. Jag kom-
mer i följande artikel argumentera för 
att en individualiserad föräldraförsäkring 
missar poängen med jämställdhet.

Kvinnor och män har idag rätt till lika 
mycket föräldraledighet. Ändå använde 
män endast 21% av föräldrapenningda-
garna 2008 (Källa: Försäkringskassan). 
Detta är knappast en slump, utan snarare 
ett resultat av en strukturell obalans som 
genom föräldraledigheten förstärker sig 
själv. Följden av att kvinnor är hemma 
mer med barn är en ojämställd arbets-
marknad och i längden ett ojämställt 
samhälle.

Inom socialdemokratin är det idag 
inte särskilt kontroversiellt att någon 
form av tvingande lagstiftning behövs 
för att komma åt problemet. 60 av för-
äldraförsäkringens 480 ersättningsdagar 

är redan idag öronmärkta åt vardera 
föräldern. Många inom partiet tycker att 
alla dagar ska individualiseras, det vill 
säga delas lika utan att kunna överlåtas. 
Det är svårt att argumentera emot mer 
ingripande lagstiftning när utvecklingen 
går så långsamt som den gör. Något 
behöver sannerligen göras. Att inte agera 
skulle vara att stödja dagens ojämställda 
struktur.

Även om tanken med en individuali-
sering av föräldraförsäkringen är god, så 
är min huvudsakliga poäng att en sådan 
lösning inte är det bästa för jämställdhe-
ten. Formell likabehandling är en libe-
ralfeministisk idé som de senaste 20-30 
åren inte visat sig fungera. Ojämlikheten 
består, trots att vi alla formellt är lika 
inför lagen. Kön är avgörande för män-
niskors möjligheter i samhället och det 
är dags för lagen att våga erkänna detta! 
Därför måste föräldraförsäkringen vara 
könsspecifik.

Den enda legitima anledningen till att 
styra över föräldrars disponering av för-
äldrapenningdagarna är att hindra dem 
från att välja något som reproducerar en 
ojämställd struktur. I ett jämlikt samhälle 
skulle en reglering vara onödig. Alltså bör 
vi lämna det som inte hotar jämställd-
heten i fred från vidare reglering. Mitt 
förslag är därför att hälften av föräld-
rapenningdagarna ska vara oöverlåtbara 
och öronmärkta till pappan, medan den 
andra hälften ska kunna disponeras fritt 
av föräldrarna.

Utgår jag i mitt resonemang ifrån en 
heterosexuell tvåsamhet? Ja, det gör jag. 
Det är nämligen där ojämställdheten 
reproduceras. För samkönade par innebär 
mitt förslag bara mer valfrihet jämfört 
med hur det är idag. Att avreglera mo-
nogamin till förmån för en friare familje-
bildning får bli nästa projekt.

carl-johan wärn
gshf

Likhet inför lagen med barn i magen.
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Jenny Andersson, När framtiden redan 
hänt: Socialdemokratin och folkhemsnostal-
gin. Ordfront, 2009

Jenny Andersson är forskare, dok-
torerade i Uppsala år 2003 på en briljant 
avhandling om socialdemokratisk soci-
alpolitik under efterkrigstiden, och idag 
aktiv på Institutet för Framtidsstudier i 
Stockholm. Hon har tidigare publicerat 
artiklar ibland annat Tvärdrag och Tiden 
och i år tycks hon ta ännu ett steg ut i 
den politiska debatten med denna bok 
utgiven av Ordfront och som kolumnist 
i magasinet Fokus, under titeln ”forskare 
och vänsterdebattör”.

Denna bok, När framtiden redan hänt, 
säger Andersson vara skriven ”från en 
plats i utkanten, ett slags observatörper-
spektiv mellan politik och vetenskap”. 
Den handlar om den svenska socialde-

mokratins omvandling under de senaste 
tre – fyra decennierna och kan kanske 
snarast klassificeras som essä: det är inte 
riktigt en debattbok, inget reportage, 
ingen forskningsrapport. 

Just formen har jag lite besvär med, 
likt en annan forskare som skrivit en stark 
avhandling om svensk politik och däref-
ter gett ut en mer populär bok på ett vän-
sterförlag, statsvetaren Johannes Lindvall 
med The Politics of Purpose (2004) och 
Ett land som alla andra (Atlas, 2006), så 
hamnar Andersson här i ett lite knöligt 
mellanläge formatmässigt: det är inte så 
personligt eller stilistiskt utvecklat som 
man förknippar med essäformatet, men 
inte heller så noggrant som forsknings-
texter. Kanske är det den unge forskarens 
ovana vid att skriva populära böcker som 
speglas.

Säkert är i alla fall att denna bok inne-
håller mycket ”food for thought” och att 
den innehållsmässigt är mycket läsvärd, 
och framför allt då för socialdemokrater. 
Bokens tema kan sammanfattas så här: 
under 1980- och 1990-talen slutar social-
demokratin med att vara en visionär och 
strukturreformistisk kraft – de två aspek-
terna, tanken/analysen och politiken är i 
Anderssons starkt sammanknutna, med 
en oväntat stor betoning på tankens och 
analysens roll – och blir allt mer ”folk-
hemsnostalgisk”, som Andersson skriver. 
Hon skildrar bland annat ett möte med 
Per Nuder då hon frågade honom ifall 
socialdemokratin idag har någon vision, 
och Nuder obesvärat svarar nej det har 

den inte, och det är inget problem. 
Andersson menar att socialdemokratins 
bild av samhället har avpolitiserats i takt 
med att rörelsens analysförmåga har för-
svagats. Man har tappat bort kapita-
lismkritiken och därmed har ”problem 
med exploatering, utanförskap och ojäm-
likhet i dagens samhälle [blivit] liksom 
lite slumpartade – utan orsak, samband 
och lösning”, och tilltron till att man med 
politik kan forma framtidens samhälle 
till att bli mer jämlikt och rättvist har 
försvagats.

Sammanhängande med avpolitise-
ringen har socialdemokratins samhällssyn 
individualiserats. Samhälleliga problem 
ses inte längre som politiska, utan som 
individuella. Andersson analyserar utför-
ligt hur denna förändring slagit igenom 
i arbetsmarknadspolitiken och debatten 
om den, där ett begrepp som ”anställ-
ningsbarhet” står för just hur det idag är 
individen som är problematisk och ska 
anpassa sig, snarare än strukturerna. Hon 
analyserar också utförligt diskussionerna 
om ”kunskapssamhället” och ”humanka-
pital” och idéerna om att ny ekonomisk 
tillväxt kan uppnås genom just mer kun-
skap och mer humankapital.

Sammantaget är detta en lite yvig bok 
med många bra analyser och idéer. Jag 
rekommenderar den starkt för alla s-stu-
denter.

erik bengtsson
libertas redaktion

gshf

På årets bokmässa i Göteborg mobi-
liserade en mängd kulturtidskrifter mot 
regeringens nya proposition ”Tid för kul-
tur”. Regeringen vill bland annat snäva in 
kulturbegreppet så att en massa politiska 
(läs: vänstervridna) tidskrifter inte längre 
ska få statligt kulturstöd. 

Kulturtidskrifternas motkampanj är 
sympatisk. Och visst bör regeringens 
nedskärningar av kulturen kritiseras på 
samma sätt som dess nedskärningar av 
vården. Men insikten om att högern inte 
gillar samhällskritik känns något senkom-
men. I Sverige finns en rörande övertro 
på att staten ska sponsra all politisk och 

kulturell verksamhet. Nästan alla vän-
stertidningar – från Europa-nationalis-
tiska och latteradikala Arena till stålhårt 
revolutionära Proletären – har gjort sig 
beroende av statens välvilja i form av 
press- eller kulturtidskriftsstöd. 

Det är inte ett moraliskt misstag så 
mycket som ett praktiskt. För nu när 
bidragen dras in finns ingen beredskap 
för att klara sig på egen hand och kultur-
tidskrifterna måste lägga ner. Presstödet, 
som förutom Proletären även håller 
Offensiv, Internationalen och Arbetaren 
under armarna, har regeringen ännu inte 

sagt något om. Men det torde bara vara 
en tidsfråga.

Folket i Bild/Kulturfront, som av 
dogmatiska principskäl aldrig tagit emot 
statligt stöd, var den praktiskt taget enda 
68-tidskrift som överlevde 1980-talet. 
Det vore synd om det blev den enda 
som överlever regeringen Reinfeldt. Så 
bra är tidningen faktiskt inte, ibland är 
den rentav dålig. Men den kan i alla fall 
inte utraderas genom en knapptryckning 
i riksdagen.

 kalle holmqvist
lssk

Vänstertidningarna och det statliga stödet.
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S-studenter i Borås engagerar sig för 
miljön och rättvisa arbetsförhållanden i 
utvecklingsländerna.

Den 20 oktober arrangerade organisatio-
nen Rättvisemärkt fikatävlingen Nordic 
Fair Trade Challenge, som syftar till att 
samla så många personer som möjligt 
att fika rättvisemärkta produkter under 
en dag. Nordic Fair Trade Challenge är 
med andra ord ett roligt sätt visa att man 
över en kopp kaffe, en cola eller en bit 
choklad kan bidra till att odlare och an-
ställda i utvecklingsländer får förbättrade 
arbets- och levnadsvillkor och samtidigt 
öka kunskapen om att de små valen i 
butik faktiskt gör skillnad.

Över en kvarts miljon människor i 
Norden var med i Nordic Fair Trade 
Challenge. Nästan ettusen femhundra 
fikaraster var planerade i Sverige och 
över 130 000 personer deltog runt om 
i landet. 

Nordic Fair Trade Challenge hand-
lar också om att utmana våra nordiska 
grannländer om vem som samlar flest 
personer, Sverige vann utmaningen och 
S-studenter i Borås deltog med ett stort 
engagemang. Klubben hade nämligen 
köpt in 300 bananer som delades ut 
till ungdomar och studenter på Borås 
Högskola, allt för att uppmärksamma 
vårt engagemang för rättvisa arbetsvillkor 
både på hemmaplan och i tredje världen. 

Tyvärr knep de inte någon av de 50 
topplaceringarna i Sverige men nära var 
det; S-studenter i var bara tre personer 
från att komma in på topp 50-listan. Av 

listan att döma, så blev klubben bäst i 
Borås. 

S-studenters budskap gick inte att ta 
miste på: S-studenter kämpar för en 
hållbar och rättvis värld. Tillväxt utan 
mänskliga rättigheter, med ökande so-
ciala klyftor och miljöförstöring gör inte 
oss rikare. 

Klubben bjöd också in nya medlem-
mar till medlemsmöte två dagar senare 
för diskussion om hur vi tillsammans 
ska göra Borås till en grönare stad. Man 
informerade även om tidigare genom-
förda aktiviteter som tex att S-studenter 
genomfört en paneldiskussion på högk-
solan om ”Ekologiskt och Ekomomiskt 
går ihop?”, klubben har också drivit och 
fått igenom att Borås ska bli en Fairtrade-
city*, samt att S-studenter i Borås driver 
frågan om att bli en klimatneutral stad. 
Arrangemanget blev väldigt uppskattat 
av allmänheten. 

Påverka du också på ditt universitet/
högskola. (Källa: Rattvisemarkt.se)

Över två miljoner barn och lärare har 
skolan/universitet som sin arbetsplats 
– tänk vilken skillnad det skulle göra för 
odlare och anställda i världens utveck-
lingsländer om allt var rättvisemärkt!

1. Lobba för att lärarummet, cafét 
och restaurangen ska erbjuda rättvise-
märkt.

2. Arbeta för att skolmatsalen ska 
servera juice, bananer eller någon annan 
rättvisemärkt produkt någon gång per 
termin eller oftare om det finns. 

3. Skriv en uppsats/ specialarbete 
om rättvisemärkt och rättvis handel. Se 
www.fairtradecenter tips och råd om spe-
cialarbeten och uppsatser.  

Läs mer om rättvisemärkt på  www.
rattvisemarkt.se

*Fairtrade City är en diplomering till 
kommuner som engagerar sig för etisk 
konsumtion. Fairtrade City innebär att 
kommunen lever upp till kriterier som 
rör etisk upphandling, ett aktivt infor-
mationsarbete samt ett utbud av etiskt 
märkta produkter i butik och på arbets-
platser.

linda schoultz
libertas redaktion

borås s-studeter

Organisationer som bidrog med flest 
antal fikande personer. 

1 Scandic, Kiruna, 18801
2 Lidl, 12615
3 HÖRS, Stockholm, 10012
4 SJ AB, Stockholm, 6476
5 Swedbank, Stockholm,  3302
6 Lugna Favoriter/MTG Radio,  
Stockholm 2035
7 Ludvika kommun, Ludvika, 1980
8 Konsumentföreningen Stockholm 
Stockholm, 1600
9 Barista Fair Trade Coffee,  1592
10 Strömstads kommun, Strömstad, 
935

Nordic Fair Trade Challenge.
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Vi träffas på väg till Kungsträdgården. 
Det ska vara en rödgrön dag med musik 
och seminarier. Ingen av oss hittar dit och 
Calle Sundstedt, Stockholmsbo sedan 
tre veckor, erkänner villigt att kartorna 
på busshållplatserna fortfarande är avgö-
rande för att ta sig runt staden. 

Vi passerar stadshuset två gånger innan 
vi är på rätt väg, men det ger oss lite extra 
tid till att prata. Calle Sundstedt är S-
studenters nya ombudsman och ersätter 
Raúl Urrutia. Som anställd av förbundet 
arbetar han nära presidiet som består av 
Kajsa Borgnäs, Daniel Gullstrand och 
Linus Samuelsson. Vi diskuterar omställ-
ningen från volontär till anställd och hur 
det är att plötsligt ha dem man känt länge 
som chefer.

– Det är väldigt roligt att kunna ägna 
sig åt politik på heltid, men jag får nog 
ta på mig mer av de tråkiga uppgifterna 
nu när jag får betalt, säger han. Sedan 
blir det såklart annorlunda. Jag känner ju 
Linus och Daniel. Det är väldigt schysst 
att vara vän med chefen, men det är svårt 
att veta hur det kommer att fungera. Det 
kan ju komma situationer som kräver att 
de är väldigt tydliga med vad de förväntar 
sig av mig.

Som nybliven morbror och med 
systern i huvudstaden säger sig Calle 
vara bekväm med att bli stockholmare 
under några år. Ursprungligen är han 
från Borlänge i Dalarna, men flytta-
de 2003 till Linköping för att studera. 
Han var först aktiv i SSU, sökte senare 
upp Spartacus och är nu ordförande i 
klubben. Utbildningsmässigt har Calle 
Sundstedt en termin kvar till en politisk 
magisterexamen. Jag frågar vad han vill 
göra som ombudsman för S-studenter.

– Starta upp nya klubbar där det 
finns intresse, men ingen organiserad 
verksamhet; jag åker till Halmstad snart. 
Vårt uppdrag omfattar även folkhögsko-
lor och Komvux. Där finns vi inte direkt. 
Kanske beror det på att man ofta inte går 
där så länge – det blir svårare att orga-
nisera något. Samtidigt behöver kanske 
inte all verksamhet vara uppbyggd runt 
klubbverksamhet. Jag kan tänka mig mer 
tematiska klubbar också. Om den lokala 
klubben bara spelar bridge är det svårt 

att engagera någon som vill syssla med 
andra frågor. Vi får väl se hur uppdraget 
utvecklar sig. Nu försvinner kårobligato-
riet nästa år. Då kan vi verkligen prata om 
ett skarpt läge. Många kårer måste rent 
organisatoriskt ställa om, och det är inte 
ens säkert att de stadgemässigt kan göra 
det på så kort tid, så det är en spännande 
tid att syssla med studentpolitik.

Han beskriver sig själv som organi-
satoriskt lagd, med erfarenhet från att 
ha arrangerat konserter och festivaler. 
Socialdemokraternas förankring i verklig-
heten drog honom till partiet, men tradi-
tionerna och organisationen kan ibland 
bli tyngande när många har varit med 
väldigt länge.

– Ibland förväntas man försvara hund-
ra år av socialdemokratisk politik. Det är 

skönt med S-studenter – man kan ta ut 
svängarna lite mer. Vi kan kosta på oss 
att vara studentikosa om vi vill. Politisk 
satir lämpar sig väldigt väl för förbundet, 
säger han.

Vilken roll tycker du studentförbun-
det ska ha?

– Vi engagerar andra människor än 
SSU. När man börjar studera börjar man 
lite om, alla är lite i samma situation, och 
många blir också politiskt medvetna då. 
Vi blir en ny ingång till politiken. Sedan 
upplever jag universitetsmiljön som gan-
ska borgerlig. Vi kan vara lite av en stöd-
grupp också, någon att prata med när 
man är i minoritet.

jesper-alex petersen
libertas redaktion

mssk

S-student i fokus.
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Vissa som moderaternas partisekrete-
rare Per Schlingmann, hävdar  att ideo-
logierna inte längre spelar någon större 
roll. Per Schlingmann har tidigare sagt: 
”vad är egentligen höger och vänster? 
Det viktiga är att känna till människors 
verklighet”. 

Går partier åt höger eller vänster, eller 
till mitten? Eller är det som Schlingmann 
säger, att det inte längre finns någon 
skillnad mellan höger och vänster längre? 
Fundamentalism finns inom alla genrer 
av politik. Moderaterna har insett att 
det inte är möjligt att vinna val genom 
en klassisk högerargumentation om att 
sänkta skatter skulle lösa allt, och denna 
insikt har gett utdelning i opinionen. På 
den andra sidan hittar vi Vänsterpartiet 
som använder en klassisk vänsterretorik, 
vilket gjort att partiet bara är något större 
än kristdemokraterna i dagens opinions-
mätningar. 

Går det att dra slutsatsen att det inte 
går att vinna val genom en syn på att 
samhället som antingen är vit eller svart? 
Gäller det istället att alltid befinna sig i 
mitten, och ibland hämta svaren hos den 
klassiskt liberala teorin och hos keynesia-
nismen, som socialdemokraterna nästan 
alltid gjort? Samtidigt verkar det inte 
som att mittenläget duger; utmaningarna 
i samhället blev inte färre eller mindre 
under socialdemokratiska regeringar.

Jag valde att bli politiskt aktiv när 
jag började studera den socialdemokra-
tiska ideologin. Jag insåg att det var den 
som kunde bekämpa klasskillnaderna. 
Viktigast av allt, var att den politiken 
kan göra klassresor möjliga och på så 
sätt göra så att samhället ger individen 
nya chanser att lyckas.  Siffrorna från 
de senaste decennierna visar däremotatt 
det, av olika anledningar,  inte ser ut så 

i Sverige. Socialdemokraterna har inte 
lyckats med sin kärnfråga. Det är inte 
heller så enkelt som att säga att de globala 
spelreglerna varit tuffa eller att en mer 
EU-anpassad ekonomi har orsakat de 
stora klasskillnaderna. Var än svaret ligger 
kan inte socialdemokratin bli skuldfri.  Å 
andra sidan hävdar socialdemokraterna 
ivrigt att de är det enda partiet som inte 
kommer göra Sverige mer ojämlikt, utan 
att egentligen berätta var smärtgränsen 
går för ojämlikhet. Nu är den svåra frågan 
bland annat varför allt fler kommuner i 
Stockholmstrakten väljer bort ett parti 
som vill göra Sverige grönare, rättvisare 
och skapa jobb åt alla. 

Vissa röster i socialdemokratin häv-
dar att vägen till framgång, inte bara en 
valseger utan även ett starkt förtroende 
för partiet, är att gå vänsterut. De lyfter 
fram en annan vision av med en kortare 
arbetstid och där arbetaren har tid för 
kultur och fritid. En framtid där arbeta-
ren kan bli en allmänbildad medborgare 
istället för att endast tjäna kapitalismen. 
Kapitalismen ska i denna vision inte vara 
härskare längre, även om högerfalangen 
inom socialdemokraterna länge hävdat 
att kapitalismen endast varit tjänaren och 
inte härskaren.  

En sak som när min pappa sa när 
han skulle hämta resten av familjen från 
Turkiet till Sverige var, ”här tjänar inte 
en chef hur mycket som helst mer än sin 
arbetare, här finns en jämlik fördelning 
av samhällets alla resurser”. Det är det 
enda jag minns av det han sa om vårt 
kommande hem. Men hans bild har 
förändrats precis som för många andra 
LO-medlemmar. 

Idag är avståndet oförståeligt långt mel-
lan en arbetare, särskilt för den icke- vit 
arbetare, och chefen.  Utan att moralisera 

för mycket, men vad händer med ett ar-
betarparti när exempelvis LO-ordföran-
den börjar ägna mer tid till andra styrel-
seuppdrag som ger mer pengar, och par-
tiets främsta företrädare som Bodström 
och Sahlin väljer att bo i Stockholms 
interstad (endast Södermalm) eller i en 
av Stockholm läns rikaste kommuner, 
Nacka.

Det är inget fel. Inte heller är det 
fel att vara en rik bonde med en utom-
ordentlig bondgård som Göran Persson.  
Våra partiföreträdare har oftast i hela 
sitt liv jobbat åt socialdemokraterna, och 
maktkampen som finns i detta parti är 
kanske tyngre än själva arbetsbördan. 
Och just att göra en klassresa är och 
förblir det finaste. Men knäckfrågan är: 
hur många fler, särskilt inom den så kall-
lade arbetarklassen och av de icke-vita, 
som kommer  att få chansen att göra 
detsamma?

Vart ska partiet gå? I mitten finns redan 
ett parti som är nytt och fräscht som säger 
sig ha lösningar. Var ska då det riktiga 
arbetarpartiet vara? Kongressen som gått 
har velat säga sitt, och dessförinnan har 
partiet sagt sig gå igenom en förnyelse. 
Kommer det att räcka? Kanske till valet 
2010, men räcker en mandatperiod för 
att ge fler möjlighet att göra sin klassresa? 
Har det nya småföretagarpartiet (S) både 
tid och visioner om ett sådant Sverige?

Visioner och nytänkande och att se 
Sverige så mångfacetterat som det är, är 
nödvändigt för en livlig socialdemokrati. 
Schlingmann har fel, ideologierna är inte 
döda! Det är istället socialdemokraternas 
företrädare som inte längre har några 
visioner, varken för det nya Sverige eller 
den nya tiden som kräver ett nytt tän-
kande som ger upphov till svåra frågor.

För att uttala mig om en del av Sverige 

Vad är politik?



Libertas dubbelnummer 4 - 5/09           ��

s-studenter

som jag känner bättre än andra delar, 
Stockholm, så ser jag här att grupper som 
tidigare röstat på socialdemokraterna nu 
är nöjda med moderaterna. Den gamla 
kommunala vårdcentralen som nu är 
privat fungerar bättre, eller åtminstone 
så ser man inget problem med att den 
blivit privat. När socialdemokratin anfalls 
av sin största fiende, får många omkring 
den tillfälle att ställa kritiska frågor, och 
den framtida socialdemokratin anses vara 
hotad. Då blir det väldigt enkelt att dra 
sina slutsatser, som många gör, beroen-
depå ens verklighetshorisont - sänkta 
skatter, kortare arbetstid, skepticism mot 
privata alternativ eller ilska mot att pri-
vata alternativ och etablerade friskolor 
är bidragande orsaker till ökande segre-
gation.  

Orden ”segregation” och ”utsatta för-
orter”, och till och med ”etnicitet” är 
inte okontroversiella.  Och visst kan man 
kalla verkligheten olika saker, och om det 
känns bättre kan i stället orden ”de mest 
fattiga” förorterna brukas. Men tyvärr går 
det inte lika med detta att tänka bort den  
verklighet som råder i dessa samhällen 
som domineras av en icke-vit klass som 
är dagens nya underklass. De tas sällan 
upp i vår politik. Många kongressom-
bud kritiserade även partiledningen för 
att inte frågan om segregation funnits 
i kongresshandlingarna på ett relevant 
sätt. I kongresshandlingarna kan vi läsa 
om hur segregation och mer jämlikhet 

ska komma till. Genom att fräscha upp 
miljonprogramsområden menar man på 
allvar att jämlikheten kommer att öka. 
Det råder utan tvekan brist på visioner 
här, i en viktig ödesfråga som handlar om 
många människors liv.  För att ge ett väl-
digt tydligt exempel på hur en kommuns 
ekonomi kan se ut. 

Nacka kommun har flera stadsdelar och 
i en av dessa stadsdelar, Fisksätra, har 45 
% av de boende en annan bakgrund än 
svensk. Den genomsnittliga årsinkomsten 
är ca 200 000 kr. I de flesta andra stads-
delar i samma kommun är den högsta 
årsinkomsten nära två miljoner, och den 
genomsnittliga 600 000 kr.  Dessa siffror 
är måhända inte generella men mönstret 
ser likadant ut på de flesta orter i Sverige. 
Men fortfarande när vi pratar om inte-
gration i vårt parti, handlar det om snyg-
gare bostäder, bättre SFI-undervisning, 
bättre arbetsmarknadsutbildningar och 
lite annat. I s-studenters nya bok  10-
talsprogrammet behandlas det politiska 
området integration utan att några struk-
turella maktfaktorer analyseras. 

Om förra regeringens syn på apatiska 
barn kan partiledaren nu säga att ”vi ald-
rig kan förlåta oss”;  om segregerade sko-
lor i våra fattigaste förorter kan vi ursäkta 
oss med att pengarna inte har funnits.  
Om papperslösas rätt till vård, kan vi 
hysa en rädsla om missbruk av systemet. 
Allt detta utan att vara främlingsfientlig. 
Men dessa nya men viktiga frågor ryms 

varken i en enkel höger- eller vänsterbild, 
och därför blir den höger-mot-vänster-in-
riktade diskussionen ibland verkningslös 
och ofta oseriös . Här räcker det varken 
med löften om större offentlig sektor 
eller lägre skatter. Det krävs att vi till-
låter oss se denna nya underklass som 
Sveriges integrationspolitik snarare skapat 
än hejdat, och att vi inser att den integra-
tionspolitik som förts av både socialde-
mokrater och moderater inte har fung-
erat. Integrationspolitiken måste skapas 
av socialdemokraterna med hjälp av oss 
som bor och lever i Sveriges segregerade 
förorter.  Facket måste förnya sin roll nu: 
att endast försvara den svenska arbetaren 
men inte den europiska är oförsvarbart. 
Facket måste spela en större roll än att 
lova högre a-kassa om det vill överleva i 
dessa nya tider.

När Sverigedemokraterna får ut-
rymme i media, är ingen av oss sen med 
att argumentera mot, men SD är ett min-
dre problem än de faktiska problemen. 

Om det finns någon som seriöst kan 
lösa morgondagens problem är det soci-
aldemokratin. Men först visioner, sedan 
en djupare diskussion om hur genomför-
andet ska gå till. Kanske kan partiet vinna 
en valseger 2010, men definitivt inte ett 
konfliktfritt Sverige i framtiden. 

sevgi bardakci
sapere aude 
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Energi är människa, människa är 
energi. De biokemiska processerna börjar 
när vi föds och slutar när vi dör ( vad som 
sker innan och efter är efter Guds död 
irrelevant; Gud som moraliskt subjekt). 
Människan är i sin grund ett djur baserat 
på materia som skapas av energi. Frågan 
är; hur skall människan handskas med 
den energi som vi existerar av? Skall vi 
vara passiva eller aktiva; eller både och? 

Nihilismen, som begrepp är inte i sig 
viktigt, utan vad det säger oss om det 
mänskliga varat-i-världen. För det första, 
vi ser det som självklar att vi skall exis-
tera- vi har ju inte gjort annat!? För det 
andra, våran existens är inte objektivt 
intressant utan varje existens måste ses 
från en subjektivt syn; där människan 
skapar världen i sin begränsade värld sett 
ur tidsliga och rumsliga aspekter. 
Det mänskliga varat-i-världen är alltså 
inte någonting utan blir någonting ( Man 
är inte kvinna, man blir kvinna, som 
Simone skrev). Människan i sig är en 
död biologisk klump med kausala lagar 
på cellnivå! Det är tillvaratagandet av den 
andliga energin, som skapar människan! 
Inte dess biologiska förutsägbara döda 
processer (Att leva är kaos, att ordna livet 
är i sig en accepterad dödsförklaring). 

Detta går att applicera även på det 
politiska; eftersom politiken i sin grund 
är en utsträckning av det mänskliga med-
vetandet. Politiken är samtidigt totalt 
individualistisk och kollektivistisk, efter-
som all mänsklig tillvaro är just detta, 
inte varken eller! Nihilismens utbredning 

i det moderna samhället, skapar dock 
politik utan energi; utan livsvilja! Utan 
galenskap och lek!

Nihilismens totala motsats, är just 
kanske den totala galenskapen i att leva 
varje i världen till max. Inte i första hand 
att göra någonting, utan snarare tro på 
ett evigt nu i en ändlig framtid. Att så 
att säga skapa och förstöra varat-i-värl-
den i en ändlös regress. Att gå ifrån den 
positiva och negativa kategoriseringen av 
tankar; att omforma sin egen existensens 
själva grundvalar genom att gå bort från 
det som är ont och gott och se livet som 
en ”lek” istället för ett ”plikt”. Inte som 
en lek där man gör saker spontant utan 
tanke (?) utan snarare en lek där livets 
grund blir en tavla som man målar och 
förstör i oändlighet. 

Ett sorts bipolärt tillstånd där förtviv-
lan över livets totala smärta blandas med 
lyckans extas över de potentiella i stunden 
möjliga valen  (som i sig är icke val på 
grund av de grundläggande kausala lagar 
som gäller för människan i den fysikaliska 
existensen). Där den egna subjektiviteten 
inte anpassar sig efter objektivitetens va-
rande, utan snarare omfamnar både sub-
jektivitet och objektivitet på ett sätt som 
omskapar det givna, till det kommande!   

Politikerna är ofta även om de inte vet 
om det;  nihilister! De skapar halvfärdiga 
slott utan estetik, en tro; där intet står 
i centrum! Detta ständiga frånvarande, 
inte som att ”inte göra”  någonting ( det 
är irrelevant i detta sammanhang) utan 

snarare att hjärnan undermedvetet selek-
terar tankens möjligheter, innan tanken 
ens blivit tänkt! Det omöjliga blir inte 
ens omöjligt; för det omöjliga är inte ens 
tänkt; inte nedskräpat av tankens odör. 
Ruinerna har inte hittats och har inte 
utforskats. De  finns inte helt enkelt hos 
det politiska subjektet. Stående vid talar-
stolen talar de vad de inte skall göra. Vad 
de säger att de skall göra säger mindre är 
vad de inte säger. Den totala bristen do-
minerar, istället för att fylla politiken med 
lekens villkor, stänger de redan döda (ni-
hilisterna) dörren till tankens domäner. 

Man säger att de sjuka måste botas 
( anpassning till objektivitetens villkor!) 
men jag anser att det är samhället som 
måste botas; från det icke liv som domi-
nerar människorna. Jag inser att det inte 
går att bota den rådande nuvarande nihi-
lismen (?) Däremot kanske vi i framtiden 
ser det som naturligt att politikens villkor 
borde gå bortom det onda och goda,  för 
att skapa det omöjliga möjligt.

Politikerna måste lära sig att leva-i-
världen, förundras över världens blivande 
och varande. Framtiden ligger hos barnen 
som är de främsta antinihilisterna. När de 
slutar att leka, det är då döden kommer 
smygande. Det är sant att de bästa filo-
soferna är barn, de ser omöjligheten inte 
som en brist, utan som en tillgång! Vi 
föds alla som ”genier” för att  sakta men 
säkert bli ” korkade”!   

johan nyström
ssk

Nihilismen och det politiska.
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Jag heter Sara och var en av ombuden 
från Tyresö Arbetarekommun på kongres-
sen. Jag är också aktiv i s-studentklubben 
Sapere Aude på Södertörns Högskola. 
Nu har det gått en tid sedan kongressen 
och jag kan säga att jag precis har börjat 
smälta denna upplevelse. Det var väldigt 
spännande att få vara med och ta fram 
och förhandla fram socialdemokratins 
politik. 

Jag satt i temagruppen En rättvis värld 
är möjlig och drev alltså vår framtida 
utrikespolitik tillsammans med bland 
andra Anders Lago från Södertälje ar-
betarekommun. Vi gjorde ett gediget 
förarbete och bestämde oss för att driva 
en hel del frågor. 

Först och främst skulle det finnas en 
tydligare ställning till trafficking och ett 
barnperspektiv på detta. Sedan skulle vi 
ha ett tydligare stöd för det palestinska 
folket. Vi drev också frågan om ett mer 
öppet EU med mer krav för att reformera 
jordbrukspolitiken. Efter en del övertal-
ning fick vi gehör från partistyrelsen och 
Anders viskade entusiastiskt i mitt öra, 
”vi vann!”. 

Men det fanns två käpphästar. Dels 
ville vi att kongressen skulle erkänna 
Västsahara som en självständig stat, 

Västsahara är den sista kolonin som är 
ockuperad av Marocko, och att kongres-
sen skulle erkänna folkmordet Seyfo på 
assyrier/syr/kaldeér/armenier/pontiska 
greker och folkmordet Al-anfal mot kur-
derna. Partistyrelsen gav inte lika mycket 
gehör för detta och vi valde att arbeta hårt 
för att få igenom detta viktiga beslut.  

Vi fick igenom det, och jag kan påstå 
att det blev ett historiskt beslut för demo-
krati och rättvisa. Det var de beslut som 
partistyrelsen förlorade störst på, under 
kongressen. 

När det kommer till andra politiska 
områden åkte vi också från kongressen 
lyckliga. Katarina Berggren från Botkyrka 
arbetarekommun drev ett mångfaldsper-
spektiv på arbetsmarknaden och kvinn-
ligt företagande, vilket vi fick gehör för. 
Åsa Westlund, europaparlamentariker, 
fick också igenom att vi skulle reformera 
IPRED lagen. Sedan kommer vi till för-
äldraförsäkringen. Delegationen valde att 
stå bakom en tredelad föräldraförsäk-
ring, vilket kongressen också beslutade 
om. S-studenter med ordföranden Kajsa 
Borgnäs var med och drev denna viktiga 
fråga. Stig Malm, före detta LO ordföran-
de, och Anna Vikström från Sollentuna 
AK valde att driva en ny satsning kring 

”egnahem”, speciellt för landets storstä-
der. Allt detta gick kongressen med på.

Det blev en bra politik för studenter 
genom att studiebidraget skulle höjas och 
bidraget till ensamstående föräldrar som 
studerar. 

Men sedan kommer vi till det debat-
terade ämnet kring skolan och huruvida 
skolan kan drivas i privat regi eller inte. I 
delegationen var majoriteten för en mer 
liberal syn på skolan. Stockholms stad 
med flera distrikt belyste problematiken 
kring vinster i skolan. Som ni många kan-
ske redan vet blev kongressens beslut att 
vi skulle tillåta vinster i skolvärlden.

Vi samarbetade med SSU under kon-
gressen. Till exempel när det kommer 
till den viktiga frågan om att få in unga 
personer på våra listor. Sist inte minst 
fick vi in Mikael Damberg i verkställande 
utskottet, ett stort grattis till honom för 
det! 

Jag kan summera kongressen med att 
vår delegation åkte hem trötta, efter hårt 
arbete, men mycket glada. 

Med varma hälsningar 

sara albornoz 
SAP Tyresö

Rapport från kongressen.

gäster
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Namn: Magnus Nilsson, 26 år
Ansvarig för IT-nätverket
Hur vinner S valet?
En stark interndebatt om demokrati, jämlikhet 
och möjliga reformer, med en stor respekt för 
skilda åsikter. 
Varför är du socialdemokrat?
Jag vägrar tro på den konservativa övertygelsen att 
vårt nuvarande samhälle är det bästa möjliga.

Namn: Kajsa Borgnäs, 27 år
Förbundsordförande
Hur beskriver du det goda samhället?
Jämlikt. Hållbart. Härligt. Punkt
Vad är viktigast inom politiken?
Riktningen, öppenheten. Att det känns 
som om det kan bli bättre, att politiken 
gör det den ska göra – demokratiserar, 
jämnar ut maktskillnader. 

Namn: Daniel Gullstrand, 27 år
Förbundssekreterare
Hur beskriver du socialdemokrati? 
Att hela tiden tro att man kan bättre.
Vad är viktigast att reformera? 
Arbetstiden och arbete åt alla.
Hur vinner S valet? 
Med socialdemokratisk politik och en 
stark studentrörelse.

Namn: Linus Samuelsson, 25 år
Förbundskassör 
Vad är viktigast för dig inom politiken? 
Jag borde väl säga budget i balans men 
jag tycker det viktigaste just nu är 
ett bättre debattklimat. Många av de 
problem vi brottas med idag kan spåras 
tillbaka till frågor som aldrig fick ställas.

Namn: Sevgi Bardakci, 24 år
Internationellsekreterare
Varför är du socialdemokrat? Tron på 
jämlikheten fick mig välja socialdemo-
kratin.
Hur beskriver du socialdemokrati? 
En ideologi som befriar individens 
oberoende av plånbokens tjocklek.

Namn: Sonja Pagrotsky, 23 år
Allmänpolitiska skrivargruppen
Vad är viktigast att reformera?
A-kassan. 
Vad är viktigast för dig inom politiken?
Att vi har ett demokratiskt parti med 
högt i tak där idépolitisk diskussion 
frodas. 

Namn: Anton Andersson, 23 år
Studieledare
Hur beskriver du det goda samhället? 
Ett samhälle där man får vara människa 
utanför kapitalismens villkor. Att få 
känna sig delkatig på riktigt i samhäl-
let, genom delaktighet i demokratiska 
organisationer och processer. 

Johan Lennartsson, en ung man i sina bästa år
 Klimat- och miljöansvarig
Vad är viktigast för dig inom politiken?
Jämlikhet, socialism. Ett hållbart samhälle för alla.
Hur vinner S valet?
Genom att visa på skillnaderna i svensk politik. 
Det räcker, vår poitik är helt enkelt väldigt mycket 
bättre.

Lars Karlsson, 22 år 
Internationellt ansvarig
Vad är viktigast för dig inom politiken?
Att driva en politik som är båda visionär och 
ansvarstagande på samma gång.
Hur beskriver du det goda samhället?
Ett samhälle där alla har samma möjligheter.

Peter Gerlach, 26 år
Organisationsutveckling
Vad är viktigast för dig inom politiken?
Jämlikheten och förnuftet.
Hur beskriver du socialdemokrati?
En förmåga att se till helheten och se strukturer, 
men inte stirra sig blind på dem.

Sanna Axelsson, 25
Allmänpolitiska skrivargruppen
Vad är viktigast för dig inom politiken?
Förändring. Att se någons liv bli lite bättre, lite 
enklare, lite roligare. 
Varför är du socialdemokrat?
Jag är socialdemokrat för att jag inte stod ut med 
att inte vara det. 

Namn: Sara Fransson, 21 år
Kår- och utbildningspolitiskt ansvarig 
Hur ser ditt politiska år ut? 
Jag kommer att jobba mycket med dels kårnätver-
ket, relationen till SFS, vår nya hemsida tillsam-
mans med VSF och GS om utbildningsnyheter.
Vad är viktigast att reformera? 
Fackföreningsrörelsen. 

Namn: Camilla Persson, 25 år
HBT- och jämställdhetsansvarig
Vad är viktigast att reformera? Vårat tanksätt. Att 
inte bara ”think outside the box”, utan även att 
källsortera den. 
Hur beskriver du socialdemokrati? 
Som det enda rätta. 
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ombudsmannen har ordet...

Det här är något av en nypremiär. För 
några ombudsmän sedan så fanns det en 
liknande spalt här i Libertas, och när jag 
föreslog ett återinförande för redaktionen 
så gillade de det och på den vägen är 
det. 

Calle heter jag och jag efterträdde Raúl 
nu i höstas som er ombudsman. Mer än 
så säger jag inte om mig här det finns en 
intervju med mig på annan plats i tid-
ningen. I skrivande stund så är det bråda 
dagar, som vanligt vid den här tiden på 
året alltså. Det vankas storhelg med allt 
vad det innebär av konsumtionshysteri, 
orealistiskt uppskruvade förväntningar 
inför samkväm med släktingar och even-
tuell omtentaångest. 

På kansliet hyser vi ändå försiktiga 
förhoppningar om att den även innebär 
en viss respit och möjlighet att ladda bat-
terierna inför en vår som kommer att vara 
knökfull av aktiviteter. 

För drygt ett år sedan fick president-
valet i USA en glädjande utgång och 
mycket av den framgången har förklarats 
med Obamas användande av nya medier. 
Facebook, Youtube, Twitter och bloggar 
har onekligen gjort ett definitivt intåg 
i dagens samhällsdebatt: vi kan lära oss 
mycket från den valkampanjen inför vår 
stundande valrörelse men jag hoppas att 
vi ser dessa nya sociala medier snarare 
som ett berikande komplement till de 
redan befintliga informationskanalerna 
och kontaktytorna än som ett substitut 
för de äldre. 

I den lokala studentklubbens dagliga 
verksamhet är det ofta minst lika viktigt 
att vi tar plats i de faktiska fysiska loka-
lerna där lärosätet är beläget. Det gör vi 
fortfarande med affischer, flygblad och 
via det traditionella bokbordandet. Hur 
man väljer att lägga upp sitt informa-
tionsarbete skiljer sig givetvis från klubb 
till klubb beroende på storlek, styrka 
samt huruvida högskolan eller universi-
tetet ligger på ett och samma ställe eller 
om det är utspritt över stan. Men oavsett 

var vi är, på forum, bloggar eller utanför 
biblioteket, så ska vi vara där. Det handlar 
inte bara om att snacka snacket, vi måste 
gå gået också, eller hur?

 
Summerar hösten, en händelserik 
höst. Den finansiella krisen påvisade allt 
tydligare de ökande skillnader vi har i 
Sverige idag vilket i sig också tydliggjorde 
skiljelinjerna i politiken. 

I Sydafrika har de ett talesätt som säger 
att “när elefanter slåss blir gräset lidande.” 
På samma sätt var det gräsrötterna och 
folk i marginalen som drabbades, medan 
oroliga finanstitaner och andra bankjättar 
åtnjöt skydd.Ungdomsarbetslösheten i 
vårt land blev bland de högsta i EU, sök-
trycket på landets högskolor och univer-
sitet slog nya rekord, en alltför passiv bo-
stadspolitik tvingade blivande studenter 
att tacka nej till sina platser 
och studentkårerna brotta-
des med omställningen inför 
ett hafsartat avskaffande av 
kårobligatoriet. 

Politiken och sympa-
tierna polariserades när 
Sverigedemokraterna vid ett 
flertal opinionsmätningar 
placerade sig en bra bit över 
riksdagens fyraprocentsspärr 
samtidigt som sympatierna 
för vänsteralternativet på 
landets högskolor och uni-
versitet nådde upp till lik-
nande nivåer som under 68-
rörelsen. 

Givetvis var hösten även 
händelserik ur ett s-stu-
dentsperspektiv, det anord-
nades kurser och konferen-
ser, släpptes böcker och i 
skrivande stund har vi bokat 
inte mindre än fem bussar 
för att ta ned folk till klimat-
toppmötet i Köpenhamn. 

Traditionellt sett har 

Sverige alltid placerat sig högt vid inter-
nationella jämförelser av jämlikhet men 
det kan aldrig vara skäl nog att slå sig för 
bröstet och nöja sig med vad som redan 
uppnåtts. För ärligt talat, hur mycket 
säger egentligen ett relativt betygssystem 
om ens egna bedrifter? Den fastställer ju 
bara den inbördes rangordningen. Nej, 
det är därför vi harvar vidare trots ett 
hyfsat bokslut och med tillförsikt ser fram 
emot vårens kampanjande. Då startar vi 
distanscirklar i skrivande och ideologi 
med forskarnätverket och Viskadalens 
folkhögskola, det blir ytterligare konfe-
renser och kurser och mycket mer. Men 
fram till dess kamrater, önskar jag er en 
fröjdefull jul- och nyårsledighet!

calle sundstedt
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Vi har bråkat på kansliet. Öknamn 
har haglat. Svordomar yppats, de vär-
sta dock i mjugg. Anklagelser slung-
ats som bengaliska eldar över bords-
skivan och de rosa post-it-lapparna. 
Förbundssekreteraren har nedlåtande 
kallat ordföranden för ”luddit” högt och 
ljudligt så att alla hörde och ordföranden 
kontrade raskt med en svada om identi-
tetsbygge och social kontroll. Ändå har 
vi inte lyckats komma överens. Kansliet 
är nu delat i två antagonistiska läger. 
På varsin sida om högarna med gamla 
Libertas och student-och-radikal-flyers 
smids planer på nästa verbala attack. 
Ingen kan ställa sig neutral. Frågan om 
Twittersamhället är ett öppet sår; det 
varar, sluts, slits upp och blöder igen. På 
ena sidan de som hävdar vinsterna i vår 
digitaliserade tid. På andra sidan de som 
oroas över förlusterna. Båda kan vara 
sant, frågan är vad som är mest relevant. 
Här ett brottsstycke ur ordväxlingen som 
delat duon mitt itu. 

– Ett eget rum, hävdar ordföranden. 
Så sade man på Woolfs tid, så säger också 
jag. För jämlikhetens skull, för att man 
skulle få tänka och resonera med sig själv. 
Något rum i världen som inte exploate-
ras. Marita Ulvskog twittrar om att hon 
har dålig kondis – på vilket sätt skapar 
det ett eget rum för människan, mer tid, 
förståelse, demokrati? 

– Informationsspridning, menar för-
bundssekreteraren. Tillgång till tankar, in-
formation och händelser. Är inte det jäm-
likhet och makt? Demonstranterna i Iran 
organiserade sig på Internet. Kinesiska 
bloggare berättar historier vi trodde att 
vi hört. Sociala forum – vad vore de utan 
digitala forum. Mobilen är budkavle – då 
går också revolutionen snabbare. 

– Skitprat, väser ordföranden nyanse-
rat. Det gick ypperligt bra att revolutio-
nera även före Internet. Fascismen växer 
i Europa trots att alla har åttahundra 

Facebook-vänner. Annika Östberg tyckte, 
när hon var på permission i en svensk 
ICA-butik, att folk gick så snabbt och 
pratade i sina mobiltelefoner hela tiden i 
stället för att se efter var de satte fötterna. 
Det är revolution det - kapitalets makt 
att tvinga oss alla att vara produktiva 
hela tiden. Just-in-time-kommunikation 
– människan har ingen ursäkt för att 
inte skapa mervärde. Det kan du tacka 
tekniken för.    

– Ta det inte så personligt, tröstar 
sekreteraren. Motståndet mot produk-
tionsordningen formades på fabrikerna 
– man kan inte förändra digitaliseringen 
genom att ställa sig utanför och stoppa 
den. Man kan mot-mobilisera (alltid 
optimist!). Kräv att få betalt för alla 
jobbsamtal du svarar på utanför jobbet. 
Vill Marita twittra om joggingrundan, 
ge henne övertidsersättning, helg-ob. I 
Norge regleras obetalt övertidsarbete hårt. 
Det merarbete som hämtas ur människan 
borde faktureras kapitalet. En Tobinskatt 
för arbetsuppgifter efter kontorstid, det 
är mitt förslag! Grus i maskineriet, hej 
och hå.

– Jo, närmar sig ordföranden förbunds-
sekreterarens utsträckta hand. Men det 
är inte som facket precis. Där kan man 
snacka motstrategi. Lön för övertidsarbete 
i all ära, men makten över kommunika-
tions-, förlåt, produktionsordningen lig-
ger fortfarande hos Nike och Coca Cola. 
Även om Blondinbella är fri att blogga 
om sin senaste Sajmon och Garfankel-
platta eller en nyttig DN-artikel så är 
det ändå musikproduktionsbolaget och 
Bonniers som tjänar på ”informations-
spridningen”. Folk blir levande reklam-
pelare genom sina digitala ”tips”. Att vara 
informerad är att vara uppdaterad. Frihet 
i en liten ask, som O.B. Fleur säger. Gör 
gärna vad du vill, bara du uppdaterar din 
status om det och länkar till vår reklam-
spottande vebb-sajt. Hela vår värld blir 

ett enda hinna-med-det-senaste. Det är 
som dimma, man upptäcker bara hur 
tjock den är på håll – mitt uppe i den ser 
den genomskinlig ut.  

– Aha! Du vill hålla folk i okunnighet! 
(förbundssekreteraren lyser upp, tror sig 
ha hittat ordförandens solar plexus.) Vad 
som är vila för dig är informationsunder-
läge för en annan. Din fritid ska betalas 
med andras ovetskap. Det är väl inte 
särskilt progressivt?!

– Det är absolut inte vad jag menar! 
(ansiktsfärgen stiger.) Men nu flyttar den 
sociala fabriken in i oss, kapitalismen 
expanderar inom och mellan människor. 
Vi har plötsligt både möjlighet och skyl-
dighet att ackumulera kapital, uppdatera, 
informera, reagera, ”hänga med”, vara 
tillgängliga, vilja vara tillgängliga och 
berätta om vår dåliga kondis, helt enkelt 
vara en del av alltihop och hjälpa till att 
skapa mervärde, hela tiden. Något så in-
trovert som att läsa en roman är plötsligt 
ett statement. Man ska vara här och där 
samtidigt precis hela tiden. Om inte rum 
och plats spelar någon roll, om all vän-
tetid blir potentiell kommunikationstid, 
var hittar man då ett eget rum?

– Behöver man det då? Är inte vin-
sterna större än förlusterna? Man kan 
fortfarande välja att trycka på off-knap-
pen.

– Vet inte. Det gör man väl? Vem 
vinner mest egentligen, förståelsen eller 
piskan som kittlar? Jag tycker det kitt-
lar betänkligt. Jag tycker folk verkar 
vara kittlade. Inte i Iran, men här, i 
Stockholmsområdet till exempel. Den 
enes kommunikation, den andres piska. 

– Ärsch, Twitter är symptom på en 
utveckling med mer kunskap tillgängligt 
för envar. Kommunikation är bra – ur 
detta förståelse och sympati. Frågan är 
inte om, utan hur, vi ska kommunicera 
mera. Allt annat är att vända historiens 
utveckling ryggen. De antiteknologiska, 

Om jämlikhet och Twitter.

förbundskrönika
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framstegsfientliga ludditerna (där kom 
det!) i Storbritannien vände sig också mot 
de allt snabbare maskinerna i strumpfa-
brikerna. Militären fick sättas in. 

– Just det! (ordföranden anar ett över-
tag). Då var det löneklyftan, och lö-
nedumpningen, som sporrade. Här gäller 
det också den digitala klyftan. Det gäl-
ler att vara på ”rätt” sida om den, med 
Internet, mobil, programvaror, kunskap 
och intresse. De rika konsumerar och an-
vänder mest digital kommunikation. Alla 
blir hyperstressade. Vi har inga hem eller 
kontor, ingen fritid, inget privat utanför 
det offentliga, inget ”jag-har-ingen-möj-
lighet-just-nu-men-jag-kan-svara-när-
jag-är-tillbaka-på-jobbet-på-måndag”. 
Allt är en enda röra. Och så växer den 
armé av slimmade tjänstemän fram som 
samhällsorganisationen behöver. 

– Men Twitter är inte problemet 
– att klaga på kommunikationstekniken, 
de nya möjligheterna för människor att 
nå varandra, är att skjuta budbäraren. 
Det portabla kontoret gör visserligen att 
”lights out” inte betyder att arbetet är slut 
för dagen utan att man har släckt på ena 
stället för att tända kontorslampan på det 
andra. Men det är i arbetslivet roten till 
stressen måste sökas. För första gången i 
historien arbetar höginkomsttagare mer 
än låginkomsttagare. Och ”flexibilite-
ten” i kommunikationsteknologin blir ett 

tvingande argument mot avstängd mobil, 
yes. Men det är inte kommunikationstek-
nologin i sig som är problemet. 

– I ett ojämlikt samhälle har de som 
tjänar mer också så mycket mer att 
förlora på att vara lediga. Ingen kan 
någonsin vara nöjd. Kommunikation är 
kanske silver, men att undvika hetsjakt 
på människan är guld. Dessutom, vad 
är skillnaden mellan en vän och en kol-
lega? Att tjäna pengar genom sina vänner 
kallas nu inte nepotism, utan entrepre-
nörsanda och socialt kapital. Därför är 
Facebook produktivt, brand-making ut-
anför arbetstid. Men trevligt..? Jag tvekar. 
Arbetslivet är stressat för att arbetstagarna 
är stressade. 

– Vad är alternativet? Familj? 
Auktoriteter? Bliv vid din läst och försök 
inte veta bäst (om du inte har en dyr pre-
numeration på Dagens Industri). 

– Vad är följden? Hur ska man ha tid 
att tänka abstrakta tankar och vara kreativ 
om mobilen ringer oavbrutet och man 
måste berätta om sin löpteknik?

– Ingen måste berätta om sin löp-
teknik (säger förbundssekreteraren och 
viftar med det nyinköpta Friskis och 
Svettis-kortet). Mer och snabbare kom-
munikation mellan många människor är 
möjlighet till mer makt till många män-
niskor. Oaktat det handlar om Maritas 
träning eller mullornas feghet. 

– Förlusten av möjligheten att ut-
forska ett annat, icke produktivt, rum 
är förlusten av motståndsrum. Twitter i 
all ära, men först en rejäl vilopunkt från 
exploatering. 

– Jag tror det ena förutsätter det 
andra. 

– Jag är rädd att det ena tränger ut det 
andra. 

– Jag tror du överdriver!
– Jag tror du underdriver!

Och på detta följde sedan en harang 
av smädelser och personliga glåpord från 
båda håll, vilka till sin innebörd handlade 
om sådant som att någon av dilettanterna 
skulle vara gammeldags, nostalgisk, naiv, 
nervös, anpassningsvillig eller i största 
allmänhet helt fel ute. Vi lämnar dock 
denna mindre konstruktiva del av diskus-
sionen därhän. 

Ingen gemensam slutsats nåddes utom 
att alla får tycka vad som helst och vad 
de vill. 

I övrigt har förbundsledningen inget 
att tillägga på ämnet Twittersamhället 
och jämlikhet.

kajsa borgns
daniel gullstrand

förbundskrönika



Skriv i Libertas!
Libertas är ett debattforum med högt i tak. Det behövs känslofulla, berättande, effektiva, faktain-
riktade, vana och ovana skribenter. Maila redaktionen om du har frågor – vi hjälper gärna till! 

Artiklar skickas i Word/Open Office, annars direkt inklippta i mailet. Använd endast typsnitt 
Times 12 punkter. Artiklarna ska vara mellan 1500 och 5000 tecken inklusive blanksteg. Längre 
texter skrivs i samråd med redaktionen. 
Skicka texten till: libertas@s-studenter.se
Redaktionen korrekturläser alla texter och förbehåller sig rätten att korta ner texter.

Migration Marx 
ekonomikritik

Demokrati och 
expertstyre

Ofta framställs vår värld som allt-
mer gränslös och möjlig att fritt 
röra sig över. Men möjligheterna 
till mobilitet är ofta ojämlikt 
fördelade. I Fronesis nr 27 dis-
kuteras vad denna ojämlikhetens 
nya geografi betyder för rätten att 
röra sig fritt, facklig organisering, 
staters gränsövervakning och vår 
syn på migranter och papperslösa.

Med texter av bland andra Abdelmalek 
Sayad, Bonnie Honig, Håkan Blomqvist, Olle 
Sahlström, Anja Weiss och John Torpey.

I Fronesis nr 28 introducerar vi 
den aktuella internationella debatt 
om Marx skrifter som vuxit fram 
efter de kommunistiska diktaturer-
nas fall. I diskussionen om globala 
finanskriser, klassmotsättningar 
och kapitalismens exploatering 
kommer Marx ekonomikritik alltid 
att vara aktuell.

Med texter av bland andra Karl Marx, Sven-
Eric Liedman, Michael Heinrich, Alan Free-
man och Daniel Ankarloo.

Hur är folkstyre möjligt i ett kom-
plext samhälle? I Fronesis nr 29–30 
diskuteras expertisens politiska 
roll. Med utgångspunkt i bland 
annat kärnkrafts- och klimat-
frågorna diskuteras förhållandet 
mellan experternas makt, det poli-
tiska beslutsfattandet och sociala 
rörelsers protester.  

Med texter av bland andra Iris Marion 
Young, Michael Walzer, Theodor Adorno, 
Mikael Carleheden och Frank Fischer.

»ett modernt vänsterfilosofiskt universitet. 
Borde stå i prydlig rad i varje tänkande 
persons bokhylla.« Per Wirtén i Arena

»ett skolexempel på hur denna folkbildning
bör se ut. Rolig, politisk, högaktuell.«

Björn af Kleen i Rodeo
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