
Vill (s) ha det som i USA? 

 
I flera debattinlägg har Anders Österberg (S) argumenterat för det ena mer stolliga förslaget än det 
andra. Samtidigt har socialdemokraterna i Skåne krävt att Mona Sahlin ska verka för att avskaffa 
statens budgetregler, samma regler som fram tills nyligen diskvalificerade vänsterpartiet från att delta i 
oppositionens samarbete. Vill de se skenande budgetunderskott och en svällande utlandsskuld, likt 
utvecklingen i USA? 
 
Anders Österberg och en SSU:are tycker att det är på tiden att Sverige dammar av Karl Marx gamla 
tokigheter och inför ett planekonomiskt system. Deras text hade förmodligen platsat ganska bra i Ung 
Vänsters kommunistiska argumentationer, där man är mer inriktad på att bekämpa rikedom än 
fattigdom. Kanske har de glömt bort varför länder med planekonomiska system växlat över till 
marknadsekonomi.  
 
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.  
 
Våra motståndares återkommande tes är att ”de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.” Men 
bakom de slagkraftiga parollerna vilar en osanning. Det första ledet är sant, rika länder som Sverige 
har generellt blivit rikare. 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, och det är inte tack vare socialistiska utopier 
utan genom fria ekonomier och hårt arbete.  
 
Sedan 1965 har genomsnittsmänniskan i världen nästan fördubblat sin inkomst, men 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. 
 
I sina argumentationer vill Österberg införa en toppstyrd planekonomi. Resultatet skulle bli 
priskontrollanter, ransonering, kuponger och noll-tillväxt. I ett sådant samhälle blir välfärd, jobb och 
utveckling 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.  
 
Samtidigt vill som sagt socialdemokraterna i Skåne avskaffa statens budgetregler, en debatt som måste 
kännas pinsam för Mona Sahlin. Konsekvensen av ett sådant agerande är en situation snarlik den i 
USA där budgetunderskottet mäts i tusentals miljarder dollar, som finansieras med lån från Japan och 
Kina. Är det så vi ska rädda Sverige ur krisen? Möjligen skulle det förklara hur socialdemokraterna 
har råd med det ena så kallade räddningspaketet efter det andra, men de skulle skicka räkningen till 
våra barn och barnbarn. Göran Persson skrev en bok med ett passande namn, och det är på tiden att 
socialdemokraterna dammar av den och åtminstone läser titeln: Den som är satt i skuld är icke fri.  
 
Den globala finanskrisen har i huvudsak två viktiga källor. För det första är det amerikanska politikers 
missriktade 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, men att drabbas av panik är farligt och hotar allvarligt vårt lands välstånd och 
välfärd.  
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