
Operera	  bort	  skuldtumören!	  

Det	  sägs	  att	  det	  går	  bra	  för	  Sverige	  och	  att	  staten	  har	  ett	  överskott	  att	  sätta	  sprätt	  på	  i	  form	  av	  

skattesänkningar.	  Men	  precis	  som	  2008	  så	  börjar	  nu	  finansminister	  Borg	  flagga	  för	  kommande	  kriser	  
genom	  att	  tala	  om	  den	  ”otrygga	  omvärlden”	  och	  om	  ”smittorisker”	  som	  om	  den	  globala	  ekonomin	  
var	  en	  epidemi	  som	  drabbar	  oss	  utifrån.	  Som	  om	  inte	  den	  svenska	  riksbanken	  och	  de	  svenska	  

multinationella	  företagen	  var	  totalt	  sammanflätade	  med	  den.	  	  

Staten	  som	  finansinstitut	  

Precis	  som	  i	  övriga	  EU	  är	  den	  svenska	  staten	  helt	  uppumpad	  av	  skulder.	  Statskulden	  är	  lika	  stor	  som	  
hela	  statsbudgeten,	  ca	  1000	  mdr	  kronor	  och	  består	  framförallt	  av	  lån	  från	  svenska	  kapitalägare,	  
banker	  och	  finansinstitut	  som	  inkasserar	  ränta	  på	  flera	  miljarder	  per	  år.	  	  

Statsskulden	  används	  för	  att	  finansiera	  budgetunderskott	  men	  framförallt	  fungerar	  den	  som	  

”säkerhet”	  för	  en	  omfattande	  handel	  med	  kapitalderivat,	  en	  typ	  av	  finanspapper	  som	  blev	  allmänt	  
kända	  som	  utlösare	  av	  finanskrisen	  2008	  och	  som	  handlas	  på	  en	  oreglerad	  finansmarknad	  där	  stora	  
kapitalägare	  stoppar	  undan	  pengar.	  	  

Statskulden	  förvaltas	  av	  Riksbanken	  som	  utöver	  det	  sätter	  priset	  på	  offentliga	  investeringar,	  

bostadslån	  mm	  genom	  styrräntan.	  Riksbanken	  är	  dessutom	  en	  stor	  ”placerare”	  av	  den	  svenska	  
valutareserven.	  Man	  gör	  valutaaffärer	  och	  fyller	  på	  banker	  som	  krisar.	  Valutareserven	  består	  mest	  av	  
statspapper	  i	  euro	  och	  dollar	  vilket	  gör	  den	  svenska	  riksbanken	  till	  en	  underavdelning	  till	  ECB	  (euro)	  

och	  Federal	  Reserve	  (dollar).	  	  

Den	  svenska	  riksbanken	  är,	  med	  andra	  ord,	  en	  europeisk	  finansaktör	  bland	  alla	  andra	  som	  lever	  i	  
symbios	  med	  de	  svenska	  och	  europeiska	  företagens	  ackumulation	  av	  vinster	  och	  kapital	  vilka	  i	  sin	  tur	  
har	  gjorts	  beroende	  av	  de	  skulduppumpade	  finansmarknaderna	  som	  växer	  som	  tumörer	  på	  

produktionen	  och	  suger	  ut	  dess	  liv.	  

När	  spricker	  det?	  	  

Den	  generella	  skulduppumpningen	  tränger	  nu	  upp	  till	  ytan	  som	  nästa	  krisutlösare	  och	  många	  börjar	  
tala	  om	  2008	  som	  en	  förövning	  till	  det	  som	  väntar.	  Och	  det	  stämmer	  att	  inga	  fundamentala	  
förändringar	  har	  skett	  utan	  att	  skuldberoendet	  i	  det	  kapitalistiska	  systemets	  kris	  bara	  har	  förvärrats.	  

Regeringarna	  över	  hela	  världen	  har	  inte	  satsat	  på	  produktiva	  investeringar	  utan	  har	  pumpat	  in	  
motsvarande	  ett	  års	  globalt	  BNP	  i	  bankerna,	  framförallt	  i	  USA	  och	  Europa,	  för	  att	  de	  ska	  fortsätta	  att	  
låna	  ut.	  Till	  detta	  kommer	  att	  lejonparten	  av	  dessa	  pengar	  verkar	  ha	  stoppats	  undan	  i	  kapitalderivat	  

på	  de	  oreglerade	  finansmarknaderna	  förutom	  att	  spä	  på	  skuldbergen.	  Derivaten	  används	  nu	  i	  sin	  tur	  
för	  att	  spekulera	  i	  skuldsatta	  länders	  konkurs,	  tex	  Grekland,	  Irland	  och	  Portugal.	  	  

EU	  injicerar	  mer	  gift	  

Dessa	  länder	  har	  blivit	  tvungna	  att	  ansöka	  om	  stödlån	  från	  EU	  när	  deras	  långivare	  höjt	  räntorna	  och	  
nästa	  på	  tur	  kan	  vara	  G20-‐landet	  Spanien,	  en	  av	  världens	  största	  ekonomier.	  Italien	  har	  en	  liknande	  

situation.	  EU	  har	  på	  senaste	  krismötet	  enats	  om	  en	  ”stödfond”	  på	  ca	  700	  miljarder	  euro	  där	  nya	  
länder	  som	  hotas	  av	  statskonkurs	  kan	  låna	  pengar	  när	  storbanker	  som	  Deutsche	  Bank	  och	  

finansinstitut	  som	  Goldman	  Sachs	  skruvar	  åt	  villkoren.	  



700mdr-‐fonden	  kommer	  att	  bestå	  av	  skattepengar.	  Steget	  har	  med	  andra	  ord	  kommit	  till	  

ödeläggningen	  av	  skattebaserna	  för	  att	  göda	  finansjätten	  glufs-‐glufs.	  	  Till	  detta	  kommer	  att	  ECB,	  
euro-‐riksbanken	  i	  Strasbourg,	  köpt	  loss	  konkursländernas	  statsobligationer	  från	  bankirerna	  för	  att	  
rädda	  dem	  undan	  hotande	  förluster.	  	  

Euron,	  politiskt	  nav	  för	  plundring	  

Euron	  skulle	  i	  varje	  annat	  ekonomiskt	  system	  än	  det	  rådande	  krascha	  och	  sedlarna	  skulle	  klassas	  som	  

värdelösa	  pappersbitar	  man	  kan	  vika	  duvor	  med.	  Den	  är	  de	  facto	  en	  valuta	  som	  organiserar	  ett	  
växande	  konkursbo	  med	  en	  riksbank	  som	  lagrar	  värdelösa	  finanspapper	  som	  ingen	  vill	  ha.	  ECB	  
omvandlas	  framför	  våra	  ögon	  till	  konkursförvaltare	  för	  europeiska	  fallerade	  stater,	  till	  härförare	  för	  

beslagtagandet	  av	  bundna	  tillgångar	  för	  utauktionering	  och	  för	  plundring	  av	  skattebaserna.	  Euron	  är	  
därför	  inte	  en	  valuta	  i	  klassisk	  mening	  utan	  ett	  politiskt	  nav	  för	  skulduppumpning	  och	  den	  plundring	  
som	  följer	  därav.	  Direkt	  efter	  senaste	  ECOFIN-‐mötet	  började	  finansminster	  Anders	  Borg	  argumentera	  

för	  lönesänkningar	  i	  offentlig	  sektor	  och	  nedskärningarna	  som	  följt	  på	  ”nöd-‐lånen”	  i	  Baltikum,	  Island,	  
Grekland	  etc	  är	  drakoniska.	  Sjukhusstängningar,	  lönesänkningar	  på	  25%,	  arbetslöshetstal	  som	  går	  i	  
taket	  etc.	  Och	  även	  om	  den	  svenska	  statens	  affärer	  bokförs	  i	  kronor	  så	  lever	  den	  i	  och	  av	  euro-‐

området.	  

Tillbaka	  till	  verkliga	  resursflöden	  

När	  man	  öppnar	  dagstidningen	  på	  morgonen	  så	  radar	  konkursboan	  upp	  sig;	  USAs	  federala	  budget,	  
SAAB	  i	  Trollhättan,	  Portugals	  statsbudget	  etc.	  För	  att	  en	  nyväckt	  europeisk	  knegarrörelse	  ska	  kunna	  
ta	  makten	  över	  resursernas	  flöden	  för	  att	  tillgodose	  mänskliga	  behov,	  så	  måste	  skuldtumören	  

opereras	  bort.	  Vi	  måste	  därför	  kräva	  att	  alla	  offentliga	  skulder,	  hos	  stater,	  delstater,	  kommuner	  etc	  
omedelbart	  avskrivs	  eftersom	  de	  genererar	  storskaliga	  giftinjektioner	  in	  i	  driften	  på	  alla	  
verksamheter.	  Detta	  gäller	  även	  de	  privata	  företag	  som	  befinner	  sig	  i	  hjärtat	  av	  det	  kapitalistiska	  

systemet.	  25-‐35%	  av	  ”intäkterna”	  i	  de	  25	  största	  företagen	  i	  världen	  kommer	  från	  derivat	  och	  andra	  
värdepapper	  som	  i	  grunden	  handlar	  om	  skulder.	  De	  blåser	  upp	  bolagsvärden	  som	  inte	  har	  någon	  som	  
helst	  motsvarighet	  i	  den	  produktiva	  verksamheten.	  Driften	  kan	  vara	  konkursmässig	  samtidigt	  som	  

aktieägarna	  skär	  guld	  med	  täljknivar.	  	  

Fackföreningarna	  måste	  därför	  riktas	  in	  på	  att	  strida	  om	  resursflöden	  och	  arbetets	  ledning	  och	  
fördelning	  och	  en	  första	  åtgärd	  för	  en	  knegarregering	  på	  europisk	  mark	  vore	  annullerandet	  av	  
statsskulden.	  En	  sådan	  kombination	  skulle	  avväpna	  spekulanter	  och	  uppdaga	  sanningen	  om	  de	  

verkliga	  behoven	  och	  resursflödena.	  Alla	  böcker	  och	  kontoflöden	  måste	  fram	  så	  att	  
skuldförgiftningen	  kan	  botas,	  plundringen	  upphöra	  och	  produktivkrafterna	  kan	  sättas	  i	  rörelse	  igen.	  
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