
Vill (s) i Sjuhärad ha ransonering? 
 
Två socialdemokrater tycker att det är på tiden att Sverige dammar av Karl Marx gamla tokigheter och 
inför ett planekonomiskt system. Kanske har de glömt bort varför länder med planekonomiska system 
bytt bort systemet och infört olika former av marknadsekonomi.  
 
Arne Kjörnberg (s) och Anders Österberg (SSU) inleder med att på sedvanligt populistiskt vis angripa 
de höga direktörslönerna. Inget fel med det, makten ska granskas och girighet är aldrig bra och bör 
stävjas. Men de går över gränsen när de i ett synnerligen smaklöst resonemang sätter fattigdom och 
rikedom i motsats till varandra. Deras text hade förmodligen platsat ganska bra i Ung Vänsters 
kommunistiska argumentationer, där man är mer inriktad på att bekämpa rikedom än fattigdom.  
 
Eftersom ekonomin är global måste marknadsekonomin ses i det globala perspektivet. Den, enligt 
herrarna socialdemokrater, så avskydda marknadsekonomin har trots de senaste kriserna lyft 
mänskligheten till aldrig tidigare skådade nivåer av välstånd. Anledningen är att en fri och 
ansvarstagande ekonomi låter människor lyfta sig själva samtidigt som den hjälper de som har det 
svårast.  
 
Våra motståndares återkommande tes är: ”De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.” Men bakom 
de slagkraftiga parollerna vilar en osanning. Det första ledet är sant, de rika har generellt blivit rikare. 
Och det gäller även de rika i tredje världen. Men det andra ledet är falskt. De fattiga i världen har inte 
generellt fått det sämre under de senaste decennierna.  
 
Tvärtom har fattigdomen minskat, i Asien har exempelvis många hundra miljoner människor, som för 
bara tjugo år sedan levde i yttersta armod, börjat uppnå en trygghet i tillvaron och till och med ett 
blygsamt välstånd. Den globala misären har minskat. 
 
Sedan 1965 har genomsnittsmänniskan i världen nästan fördubblat sin inkomst. Den utvecklingen 
beror inte på att i-länderna har mångdubblat sina inkomster. Den rikaste femtedelen i världen har 
under den tiden ökat sin inkomst med ca 75 procent, samtidigt som världens fattigaste femtedel mer än 
fördubblade sin inkomst. 
 
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har konstaterat att världsfattigdomen har minskat mer under de 
senaste 50 åren än under de föregående 500 åren sammantaget. 
 
Den utvecklingen har också varit som starkast där man övergett socialistisk planekonomi, eller ”den 
demokratiska ekonomin” som Kjörnberg och Österberg uttrycker det. Grundproblemet är nämligen att 
en ”demokratisk ekonomi” aldrig blir särskilt demokratisk. Snarare flyttas makten från vanliga 
människor till politiskt tillsatta planekonomer. Priskontrollanter, ransonering, kuponger och noll-
tillväxt kommer av denna politiska vanvettighet. Samtidigt blir välfärd, jobb och utveckling blir en 
sällsynt lyx. Inte sällan blir även mat en bristvara med svält som yttersta konsekvens. Lyft blicken och 
se konsekvenserna av socialisternas huvudlösa experiment världen över.  
 
Nu vill alltså två socialdemokrater från Sjuhärad införa ett sådant system i Sverige. Man häpnar.  
 
Den globala finanskrisen har i huvudsak två viktiga källor. För det första är det amerikanska politikers 
välvilja att låta personer utan tillgångar ta förmånliga lån. För det andra är det amerikanska bankers 
girighet som möjliggjorts av utdaterade regelverk. Konsekvenserna kan vi läsa om i tidningarna.  
 
Att i det läget förespråka det ekonomiska system som utan motsvarighet skapat mest lidande i världen, 
är oansvarigt, dumt och kortsiktigt. Jag är överraskad.  


