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Förord

bör marknaden idéHur och påverkaorganisationsom som
politikens idéer och organisationer den frågan skiftarSvaret
mellan olika århundraden och olika bedömare. beror bl.a.Det
hur värderar marknadens ideal. Ibland har de uppfattatsman som
förebildligt danande och civiliserande, ibland ett systemsom som

det framgångsrikt förstör de värdenjust det skapat.ärom
ideologiskaDenna spänning gäller också det skede svenskav

politik Demokratiutredningen har till uppgift analysera.som att
finansministern Kjell-OlofFörre Feldt har exempelvis hävdat att

den demokratiska skada uppstod finansmarknaden bidrognärsom
med lånefinansiera offentliga utgifter bestodinte iatt att staten
tvingades låna mindre, balansera budgeten eller dämpa inflationen.
Nej, han, i vad väl betraktas kollektivmåstesäger som som en
självkritik:

...den uppstod kande vilseleda väljarna/ medborgarnanär staten om
välfärdens verkliga kostnader och därigenom skapa helt orealistiska
föreställningar vad politiken kan för människors välfärd ochgöraom
sociala trygghet. skakar blandDet den svenska demokratinannatsom

växande insikt bland människormånga de byggt livär sinaen attom
och ekonomisin den härprivata illusionenpä typen av

Feldt:K-O Marknaden och demokratin, -politikernaVem styrur
eller marknadenå red. Sohlman, Viotti, Stockholm:M. 8C
Ekerlids förlag, 1997, 105s.

den denna småskriftI i författarenessä presenterassom ser
efterområde område, debattskrifter,i tidningskommentarer och

kommittébetänkanden vilken demokratisk skada uppstått närsom
marknadsaktörerna fått legitimitet:nu en
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och sällsamtskådat slag. Står/eraförut sällan gynnsamav en ny...av
välfärds-förbandlingspositionfick de helt visaviatmosfär en ny

förankring.förlorat legitimtycktes lmsambdllet, sini tursom

utred-villslutbetänkande decemberfram isitt 1999På vägen mot
politiken ochmellananalysen relationenfördjupaningen om

formsynvinklar. sker seminarier iskildamarknaden Det genomur
forskar-ochsmåskrifterhearings, 6,regionala se 1t.ex. nrav

wwwdemokratitorget.gov.se.hemsidanoch debattantologier
utgångspunk-ideologiskamed olikadebattörerlåtaGenom att

diskussionenDemokratiutredningentals hoppaskomma till attter
bli alltmermarknaden skall in-tillfolkstyrelsens relationerom

siktsfull.
tillförväg ställning inne-kommittén inte iLedamöterna i tar

småskrifterna.hållet i

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Vad utredaåterstår attsom
filosofiskaden innebörden.är

Vad med demokratimenas-
har liv.ingenAtt än ettmer-





KARL ERIK LAGERLÖF

Kapitel I

demokratinsSitter bestämti Aten, Närmarevagga. en
bänk Platia Elefteria, Frihetstorget. aprilDet i 1998.är

folk bänkaralla under träden. söndagDet ochDetär är
ledig. det gamla kvinnor. och tänkerMest Sitterär ärman

Demokratiutredningens studiedag Eskilstuna föri ett tag
Förstatliga Svenska Dagbladet förDe sigtogsen. pannan.

Kunde ha börjatjag inte ändei en annan
förslag liberalt,mitt till självMen jag litemigär säger argt

"Frihetstorget", där harjag avstånd.Sverige stort
Debattklimatet. bygger liberalSverige grund. Vad som
hotas denna liberalajust grund. Vad har fördet konkretär
innebörd traditionen från Staaff ochDet Branting,är en
legering socialistiska tankar och samhällsuppfattningenav
hos Viktor Rydberg, Elin Wägner...

Och kristna idéer allas lika Värde naturligtvis, alla skaom
ha realliberala möjligheter, alla ska ha chans frånsamma
början, alla ska kunna utvecklas till sin fannsnivå. Detegen
förstås religiöst innehåll den amerikanska oavhängig-iett
hetsförklaringen år 1776.av

idéhistoriskt hänger det ihopRent Oavhängighetsför-så.
klaringen hade inflytande utvecklingenett enormt mot
demokrati i Europa:

följandeVi ostridiga:sanningar alla människoranser attvara
skapade jämlika; de alla skaparesin begåvats medär att av

oförytterliga rättigheter; till dessa rättigheter hör liv, fri-att
het och strävandet efter lycka...

lärde det därmig utantill häromåret, alla bordeJag lära sig
det utantill skolan. självi troende,inte och kristen-Jag är
domens historia uppbygglig,inte skriverjagär tvärtom, men
under grundsynen. ska jag vedersakareminaHur att
förstå det den där självklara "rättfärdigheten" jagär äratt ute
efter. Svenskajag DagbladetOm till salu,säger äratt staten



ALLAS FRIHET

förstockade förfårkan tidningen, naturligtvisköpa jag svar,
förefaller det, bibragtsfult 0rd. har,Man1998 är staten ett
arvegods från stalinis-uppfattningen slagsäratt staten ett

författarenochtid gick tänkare ekonomen X YEn sommen.
hossuggererademed funderingar ävenatt staten ossut som

offentligasovjetryskt och den sektorn sånågot att somvar
ochutformats socialdemokratin,den i viss måncenternav

medfolkpartiet helt obesläktatinte Ceausescunågotvar
har förändrats lite.mörkt KlienteletDet nästanär nu.

demhar hem delomkring.Fler Gummorna gåttgår en av
säljerinbillaroch efterträtts migJagmän. att manav unga

tydligtomkringoch köper knark. påver-Några går ärsom
tankar.bokenkade. Vill läsa minastörsut men av

har väl främst med riks-eller blirVad i Sverigeärstaten
riksdagensdagens sammansättning Statengöra. styrsatt av

längestiftas demokratisk ordning.lagar vi,i Staten såärsom
former vräkaallmänna val och ordnadehar makt iatt rege-

Är börfår bättraända. den braringen inte Menöver oss.
all offentligavskaffa grundlagen heter detinte I attoss.

från folket". naiv jagmakt intei Sverige såutgår Jag är att
denfunkat tilldet vissså Menän procent.tror att enmer

Tryckfrihetsförord-har ändå relativt hög.varitprocenten
offentlighetsprincipen också delaroch såningen är staten,av

utformats heter det bland varjeden Där attannatav oss.som
hand-ska ha del allmännasvensk medborgare rätt att ta av

främjandetför tydligt, detOch detlingar. motivet äruppges
meningsutbyte och allsidig upplysning."frittav

det inbyggt i såvårI sägaär systemet att attstat man
ellerskyddar tjänstemanna-ministerstyrestaten mot staten,

frihet medexempelvisvälde. Universiteten attgaranteras en
fritt forska vad de vill.anslag självständigt ochstatliga i

statliga radio- och TV-kanalernasfår lägga deinte sig iStaten
maktmiss-programverksamhet. finns skyddlagarnaI mot

bruk.

10
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hävda har motsvarandeverkligen svårtDet är att att
offentlig-maktmissbruk den privatägdaskydd inommot

heten. fria ordet grundläggande demokratin,i"Det är men
ofrihetmarknadens utveckling har skapat ordet. harDet

vilja konkurrensensskett ondinte utangenom genom en
automatik, lett till monopol.som

konkurrerades Tid och Handelstidningen iSå Ny Göte-

borg Göteborgs-Posten. vill hävda kvalitetenFåut attnogav
det utslagsgivande det skedde. Familjen blevHjörnenärvar

Göteborg, de borgerligatill i två1973 ägareensam pressen
tidningarna Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen
GT.

otaliga städeri i Sverige.Samma såg Denprocess enaman
tidningen slogs och det hundrai nästanut procentvar av
fallen den folkrörelseägda tidningen. dagI 90är närmare

alla tidningar familjeägda och borgerliga. Allaprocent av
svenska morgontidningar med riksspridning borgerliga.är

femStockholms dagliga tidningar borgerliga ochAv ärsex
socialdemokratisk. dem ochTre ägsen av av en samma

familj. Aftonbladet, tillenda tidningen tillDen vänster, ägs
hälften borgerlig tidningskedja, Schipsteds.av en

familjenVärmland Ander alla dagliga tidningarI äger
län med metropolenVästmanlandsi Västerås ärutom en,

samtliga tidningar borgerliga och tillika alla ägda familjenav
också lokalradion liksom aktie-iPers, Västerås,ägersom

lokala TV-kanalen. Ijönköpingsmajoriteten den enda läni
familjen flerdagarstidnigar.Hamrin utgivareär ensam av

förmögenhetsför-råder klart samband mellanSverigeI ett
hållanden och volym för åsiktsbildning. innebärDet graven

chanserna, for-möjligheterna, med ochslagsida i att vara
problemen och samhället.mulera prioriteringarna i

de statliga utredningar tillsattes 1960-taletRedan i som
föruttrycktes koncentrationstendenserna inomoro pressen.

kan således för den fria opinionsbildningensRisker uppstå

11
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bestånd och funktionssättdemokratins land", hette deti vårt
exempelvis direktiven förelågtill den utredning färdigi som

Sedan dess har utredning utredning konstaterat1968. att
läget förvärrats.

fulltalltså klarlagd. har skettSituationen Det gångär ut
förra "Medieföretagi i Sverige"gång, året SOUsenast

entydigt, och vad utreda1997:92. Läget återstårär attsom
sakfråganlängre den filosofiskainte innebördenär utan av

den. hittills gjorda utredningarna tycks haDe inte varit i
stånd till sådana överväganden.

det härmörkt under träden "FrihetstorgetNu såär
knappt kan läsa.jag trollslag vidSom äratt att ettse genom

denna allatimme människor här iDe stårtorget.unga
och och praktiskt alla eller poj-är mänpratar, tagetgrupper

kar jackor ochi jeans.svarta svarta
Sakta harsäkert marknadens meka-i Sverigemen genom

skettnismer vitala delar det offentligaprivatiseringen av av
finns med detta överläge hos rad enskildaDetrummet. ett en

innebär legitimitetskris. hyllarOmägare yttran-som en man
defriheten för demokratin grundläggande princip ärsom en
det komma ifrån själva det dagliga utnyttjandetsvårt att att

Återigen:det överläge råder form missbruk.ärav som en av
det fråga ond vilja, strukturellainteär om ommen egen-
heter, konsekvenser slår demokratins kärna.motvars

förstås detta perspektiv ska förslagDet i mittär man se
skulle och förinitiativet startandetatt staten ta ansvaret av

public servicetidning. efterskulle struktureradDenen vara
Radio medprinciper uppbyggd, alltsåSveriges ärsamma som

rad frikopplingar innebär den sittande maktenatten som
har inflytandeinte programverksamheten. vik-något Det
skulle nyhetsförmedlingen ochtiga debattverksam-attvara

heten här hade riksdagens lag formulerade kravistatens
vad gällde yttrandefrihetsig och opartiskhet.

12
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finns redan Radio,Men Sveriges harDåsägernu man.
betydelseninte insett det talade ordet omedelbartattman av

försvinner och kan återfinnasinte den harinteetern av som
tid och möjlighet lyssna vid de tillfällena.givna Radio ochatt

heller mediernaTV inte där utredande ochär resonemang
genomlysningar alltid får eller kan ske erforderligmed
utförlighet... Ofta leder detta till förytligande debat-ett av

den förs lättare med slagord, sällan eller aldrigten; om man
får tillfälle utvecklaatt ett resonemang.

vägande invändning förslagEn mitt ärmera mot att en
opartisk public servicetidning tilljust tvångetgenom opar-
tiskhet skulle kunnainte den rådande slagsidan iväga upp
möjligheten formulera och initiera problem och agenda.att

har idéDå jag hur demokratisk organisationen annan om
kan marknadskonsekvenser.möta

ställer räntefria lånemedelStaten till förfogande för star-
tandet tidning, fortsatta verksamhet finansierasav en vars

delar tidningen hyrs högkvalitativEnattgenom ut.av ny-
hets-, och kulturdel kan drivas poli-reportage- attgenom
tiska eventuellt också folkrörelserpartier harintesom

rikstäckande daglignågon centerpartiet,egen press -
och miljöpartietvänsterpartiet årlig dispo-mot en summa-

klart markerade tidningen förinerar utrymmenegna en
debatt- informationsverksamhetoch de finner väsentlig. En
sådan tidning kunde alltså bestå flera olika tidningarav

redigerades olika, varandra oberoende redaktionersom av
och där det självklart debatterade också inom"attvar man
tidningen.

sådan modell skulle befria frånintressenterna det oftaEn
oöverstigliga kravet riskera startkapital. finansie-Omatt

huvudsakligenringen skedde "uthyrningsverksam-genom
het, garanterad fleråriga kontrakt, skulle annonsbe-genom

bliroendet avgörande förinte tidningens ekonomi.

13
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detaljerad beskrivning minaBorde jag inte pro-avge en
praktiskadetdet ligger ifrågar intejekt, mig. Nej,jag svåra

fullt aktuali-överhuvudtagetutförandet dem i ututan attav
nödvändigheten någontingden skriande isjälva göraattsera

praktisktmotståndarenland där sittersaken i ett
kanaler.allataget

halv-detaljplaner, jagska låsainte mig i några-Jag säger
stel ochochtalade till mig,högt, jag någon, resersom om

krafter kommaElefteria.från bänkenhungrig, måsteMen
utanför,folket hamnarsvenska inteigång närgör attsom

offentligheten.diskuterasangelägenheter i Somdess om
och drev bortoch polisen komsamlatsalla storatorget

platt-de ägdehänvisning tillunder inte någonattgrupper
därför hadeifrån ochform tala inte göra.torget attatt

14
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Kapüeln

Södermalmstorg. Vid Slussen.sitter höst,Jag Det är når-
bestämt den oktober regnadeDet i12 1998. Numare morse.
uppehålldet och ganska har lagt tidningJagär varmt. en

under bänken, har utsiktmig Skeppsholmen ochmot
Kastellholmen. artikel denomigen amerikanskaLäser en ur
tidskriften septembernumret fick Andersjag1993 som av

för femWijkman sedan. Rubriken The ofEndår är
Democracy

Demokratin under belägring överallt världen, skriverstår i
Edward ekonomiprofessor vid ofHerman, University
Pennsylvania. föll och det kalla kriget slutNär muren var
trodde demokratin skulle helasegertåggöra överatt ettman
klotet. analysen överskattade betydelsenDen allmänna valav

förbas demokratin och underskattade förmågan hossom
marknadskrafterna dränera valen demokratisk sub-att
stans.

Allmänna val vanligt förekommande detär mera nu, men
samtidigt tydligare förut valresultatet förlorar iår ännu än att

genomslagskraft det ligger linjeinte med dei intressenom
dominerar marknaden. det det politikenGör inte gårsom
tills de politiska ledarnai blir vad krävsstå ellervarse som

tills lyfterval realisterna till makten.nya
Realisterna lyckas däremot med sänkasitt attprogram:

skatterna, sälja statliga företag, eller försvagaavväpnaatt att
fackföreningarna, uppehålla storskalig arbetslöshetatt en

behöva vid val, drastiskt öka inkomst-avgå nästautan att att
klyftorna, skriver Edward S Herman.

den tory-dominerade kanadensiska i juniNär senaten
förröstade frihandelsavtalet med med1993 USA 47 30mot

bland medborgarnaopinionen fördraget denvisaviröster var
omvända: för. Dominerande kanadensiska media,58 39mot,

knutna till den finansiella eliten, stödde fördraget.nära

15
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för vänsterliberala Kanada,ledare det partiet iBob Rae,
efter valtriumftotaltmisslyckades sinså 1990 attgott som

reformer,och socialautlovade ekonomiskasinaigenom
följd mycket hård kampanj frånhuvudsakligen till av en

budget-för inflation och/ ellersida riskmedias minstamot
stadium deöde drabbade tidigtunderskott. Samma ett

Bill Clinton presidentvalet Vireformplaner 1992.vann
republi-medtvingadesockså han göraattvet senare upp

detinnebar nedskärningar ioch den uppgörelsenkanerna, att
kronor.miljarder svenskamed omkringsociala 300systemet

Pie".AmericanTime, augusti "Bye-Bye,1996:
försvagas global skalaDemokratin ii tempo somsamma

under-förstärks,marknadskrafterna och marknadsintressena
Fackföreningarna har mindrestryker Herman. sätta emotatt

geografisk sprid-företagen får alltde allt störrestörrenär
flyttasverksamhetenning. någonHotet ärannanstansatt

maktinflytande o:hfacket förloraraktuellt ochständigt när
ansluterför löntagarna. sig idet lika attraktivtblir Deinte

försvagar organi-vilket naturligtvisallt mindre utsträckning,
facketförlorade1980-taletytterligare. undersationerna Bara

skriver inne-anslutning.i Detta, Herman,i USA 25 procent
opinionsbildningen.minskad pluralismbär i

ochskattesänkningarfortsätterIroniskt Herman, ärnog,
tillorsakaffärselit viktigskatteförmåner till företag och en

marknadensöverensstämmelse medbudgetkriserna imen-
med-ändå komma de vanliga"lösningenkrav måste ur

hotdär finnshandväskor och plånböcker.borgarnas Om ett
ellerkapital eller ökat stöd till låg-skatterhögreom

fly ellertenderar kapitaletmedelinkomsttagare, räntornaatt
att upp.

vadliknar ganska mycketVad skrev Hans-Herman 1993
"Globalise-och Harald Schumann skrev iMartinPeter 1996

ringsfällan".
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började förDet timme ochnån drogjag migregna sen
tillbaka till det urgamla kafét södra sidan kro-36torget.

fick betala förjag kaffe och kanelbulle, visserligennor en
ovanligt Arvika Nordells kostarI det kronor.20 Nustor.
lyser solen lönnarnaigen flammandei och gultorange

Överborta vid Skepps- och Kastellholmarna. dem kontrast:i
moln. långt härifrån, detMan Stockholmsärsvarta ser en av

bästa utsikter.

börserna, bankernasPå i och försäkringsbolagens trading-
i investerings- och pensionsfonder, har politiskrooms, en ny

klass beträtt maktens världsscen, ingen före-ingetstat,som
och mindre någon genomsnittlig skattebetalare längreäntag

kan dra undan:sig globala aktörer handlar med valutorsom
och värdepapper, strid investerings-strömstyrsom en av
kapital från dag till dag och därmed beslutarväxersom som

hela nationers väl ochom ve.

bläddrar "Globaliseringsfällan".Jag i förstryk-Här står en
vidning historien hur spekulanterna tvingade Stor-om

britannien knä börjani 1990-talet. Aktionen leddesav av
Stanley Druckenmiller, chef för Fonds,Quantum ägssom av
den amerikanske finansmagnaten och miljardären George
Soros.

Hösten läckte det England1992 lån i D-ut att tog upp
mark för fylla sina Druckenmiller börjadeatt reserver.
låna pund brittiska bankeri skalai och växlade demupp stor

till D-mark, också brittiska banker.i Andra spekulan-genast
följde efter. tömdes.Reservernater

försvagadeDenna pundet ytterligare, medanmanöver D-
marken stärktes den ökade efterfrågan. britternaNärav
tvingades den fasta växelkursen och därmed valuta-uppge
samarbetet inom EMS European Monetary därSystem,
Tyskland ankaret rasade pundet bara9 någravar procent

ochtimmar, Druckenmiller kunde redan då, han ville, förom

17
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köpa till-D-mark,pund, växlade imiljonerexempeltill 100
han lånathadenaturligtvispund.miljonerbaka Men109

dalatkursenväntade han tillsoch naturligtvismycket mer
ytterligare några procent.

sänkt ellerredanspekulanternahadeskeddedettaNär
pundetOch efterkronansvenskadränkt den sätt.samma
Speku-spanskaoch denitalienska liranden pesetan.tog man

dessaförmögenhetergjordelanterna sig genomenorma
kollapser.

enligtSchumannochkostade, skriver MartinAffären en-
därmedoch icentralbankerförsiktig uppskattning Europas-

dvs.mark,miljarderomkringskattebetalarnahandsista 100
svenska kronor.miljarderomkring 480

uttaladeBundesbank-chefen TietmeyerHans attsenare
län-de andraochför Storbritannienvalutasammanbrotten

blivithadefel. intepolitikernas Dederna ännu1992 var
finans-underdagmycket de redan i stårmed "hurdet klara

dessa.behärskasochkontrollmarknadernas rent avav
Frankfurter Allgemeine Zeitung 3/2 1996.

och Schumann,skiver Martinkommentaren,Den motsva-
nobel-överallt,politiskttillämpasbra teori nästansomenrar

friaKapitaletsFriedmans "monetarism.Miltonpristagaren
förräntning,optimaladessmöjliggörrörelser gränsernaöver

funge-effektivitet. penningsystemetdessdet vill Omsäga
förräntar sigkapital dit där detsparadeflyter världensbrarar

den högsta vinsten.placeringalltså till denbäst, som ger
skeendettillskriveroch andra monetaristerFriedman

kandemförnuft. Aktörernahögrefinansmarknaderna ett
felgrepp medpolitiskabestraffarskiljedomarevidliknas som
hette dendet iElleroch högredevalvering räntesatser. som

oktoberThe Economisttidningenansedda brittiska 1995:7
all eko-ochblivit domare juryFinansmarknaderna har över

politik.nomisk

18
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Författarna till Globaliseringsfällan, den diplom-ene
och chefredaktör för dagstidningeningenjör Der Morgen,

den andre dr och utrikeskorrespondentjur. vid Spiegel,Der
har hårda 0rd denna utveckling:om

beroende blir placerarnas välvilja, destostaternamer av
hänsynslöst regeringarna redanmåste pri-mer gynna en

vilegierad minoritet: de har Dessasgottsom om pengar.
intresse alltid detsamma: låg inflation, stabil valuta ochär
lägsta möjliga beskattning ränteinkomster. Outtalat lik-av
ställer de marknadstroende alltid dessa mål med det allmän-

bästa. deni globala finansmarknadens kontextMen blirna
detta till ideologi. finansekonomiskaDen direktkontak-ren

mellan tvingar dem konkurrera lågaten staterna att om
skatter och minskade statsutgifter och från soli-avståatt en
darisk fördelningspolitik, vilket leder tillinte något änannat

global omfördelning nerifrån och uppåt.en

Kastellholmens lönnar har bleknat.Färgen Solen borta.är
tittar Katarinahissens delar.Jag stodDär minÖvremotupp

för femtio sedan och tittade berättadeår Hanpappa ner. om
det han kom hem till Glava han hade väldigtigen,när sett
mycket folk härnere, och exakt hansjag minns kommentar:

föreställaDet ochsvårt sig alla dessaär att att var en av
människoöde.representerar ett

Självklart de det. märkvärdiga svårighetenDetgör är att
föreställa det. hadesig kommit underfund medHan någon-

fårting. impuls lyfta handen, han fort-Jag atten som om
farande stod däruppe. skulle ha fyllt iHan år år.108

och SchumannMartin skriver också "de gigantiskaom
förluster den legala kapitalflykten åsamkarsom stats-
kassorna. Enligt Internationella Valutafondens statistik
förvaltas miljarder dollar Offshore-flaggunder i2 000över -
Luxemburg, Cayman-öarna.
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ochmarknadens viljaexempel ocksåhar svenskaDe
demokratin:förmåga härska vid sidan Peteratt av

flytta koncernenWallenbergs hot 1994 utom-attsommaren
statsskulden ochpressadelands regeringen inte nerom

bojkotttillSkandiachefen Wollraths maningBjörn svens-av
veckaka statsobligationer någon senare.

från StockholmräntebärandedagRedan nästa pappervar
föll med den aktiekurserna.ochosäljbara, kronan Rege-

fick framdeleskredittagare svenska kronoroch alla iringen
kredittagarelånadebetala i4 änräntaprocent pengarmer

radikalochdjupare skuldsattD-mark. Landet blev allti en
mindredag harblev oundviklig. Sverigebudgetsanering I

Tyskland.fattigatill sina änöver

direkta makt inne-denlärdeVi många 1994 somsom ossvar
storföretag sinahar. Säljerstatsobligationerhavare ettav

vilketvärde,omedelbartförlorar dessa istatsobligationer är
exempeltillinnebärdetsamma stiger. Deträntan attattsom

regeringlägen kanföretag marknaden tvingai vissa enstora
koalitionspartner,politiken bytaändra göra ettomuppatt -

dåprofil. harsocialpolitikens Vikrispaket ändrarsom
formule-grundlagsfästaregeringsformensfrånkommit långt

folket.frånoffentlig Denall makt Sverigei utgårring attom
Malmquist ibörskommentatornskrev Peteraugusti 199421

Svenska Dagbladet:
valu-exportföretagenvälkända svenskadeDet är styrsom

Skandiaförsäkringsbolagende Trygg,Det är tre storatan. -
obligationsmarknaden.trendernaoch SPP sättersom

affärsbankernaegentligen bara deOch det tvåär stora -
har någorlunda kon-Handelsbanken och S-E-banken som-

händer särskilt, valuta-vadtroll, kunderna, på,via över som
får höradudetmarknaden. i minne gångHa nästa att
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utlänningar det svenska politiker gör äratt mestaanser
för förlite och sentX

Opinionen har kommit förvånansvärti Sverige långt i accep-
marknadens makt. ekonomkretsar harInom dennatans av

de femtontio åren varit total.såacceptans senaste gott som
faktum harDetta naturligtvis underlättat överföringen av

frånmakt de folkvalda till marknaden.organen
Samtidigt har marknaden beskrivits demokratisksom en

makt. hänger det ihopHur
Delvis har det sin utgångspunkt det historiskai fak-nog

Sovjetsystemet diktatoriskt och planekonomiskt,tum att var
medan demokratierna ochi marknadsekonomier.väst ärvar

uppkom vulgäruppfattningenHärav marknadsekonomin iatt
sig garanterade demokratiskt styrelseskick ellerett mera-
drastiskt fri marknad och demokrati praktisktatt en var-

sak. friare marknad, destoJu demokrati.taget samma mera
tänkesättetDet i sin underlättades säkert den nylibe-tur av
filosofinsrala segertåg och 90-tal. Plötsligt blev1980-genom

amerikansk filosofi allmängods vidai svenskaextremen
kretsar, inte dess helheti och inte sammanhängandeettsom

sakta säkert infiltrerandesystem men som en men sugges-
delvistion, språkbruk. Ord och fraser från Friedman,ettsom

Nozick, Hayek, Buchanan och andra åkte omkring i
hjärnorna, samtalen och debatterna utan ursprungs-
beteckning; fick politiskt klimat. Förvånansvärtett nytt

nyliberalernasmånga verk finns till svenska:översattaav
Milton Friedmans Välfärdsstatens Hayeksmyter", "Fri-
hetens grundvalar, Nozicks "Anarki, och utopi", Aynstat

"KapitalismenzRands okända idealet,Det Alexander
Schands kapitalistiska alternativet","Det Gordon Tullocks

politiska marknaden."Den alla har kommitNästan ut
Timbros förlag, initiativ Svenska Arbetsgivarestartat av
Föreningen SAF.
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ochfrågartänker, jag migförstå hur dekunnaska jagHur
Ägandetmed blicken.fågelflock Saltsjönföljer äröver ut-en

liv.lika mycketägande mittgångspunkten. mittMitt är som
jobbatarvegods ellerdet jagskillnadingenDet ärgör omom

Ägandetabsolut.enskilda ägandettill det.mig Det ärär en
he-livettill detoch någotlivviktig del mitt ärrätten egnaav

frihetvåld, tillfrån ochfrihettillligt. har tvångJag rätträtt
mig.harfrån andra. ingenfrån Stateningrepp rätt gentemot

kanrättigheter. inte existerahaindivider kan EnBara stat
kränkningSkattenäganderätten.förgripa sig är enattutan

offentliga skolorna,deSäljäganderätten.den privata utav
säljalla universitet,Friedman. PrivatiseraDavidsäger

medsliterOch Nozickdomstolarnaprivatisera attgatorna,
förbetraktelsesätt med argumenteringenförena detta ett

ochpolisdet finnsdärnattväktarstaten,minimum stat:av
jfrmycket Kristinaförsvar Boréusinte så värst mer.men

Falundoktorsavhandling 1994.Högervåg,
tillkopplingenförstå detta intekan inteMan serom man

markna-alla godamarknaden givare. Fårgåvorstron som
fria kun-frihet människorna.denfri Denden bara gervara
plura-fria marknaden.fria Val den Därden har sitt växer

Marknadenvalmöjligheter.skänkerrikedom ochlismen i sin
människor.skillnaddentolerant, inteoch görär öppen

eftermänniskan intressenekonomiska tjänar sinaDen egna
slagsoch alltdemokratisk,Marknadenkalkyl. i sigärmogen

sida,politikernasfråningripande denden och istyrande av
obalanser,frihet leder tilldessinskränkandeall sorts av

kriser.osund ekonomi,
för-förstår dessa teoriereller litetmycketHur än avman

ekono-auktoritativaspridande blandderasdockstår attman
mark-modererad tappning,och politiker, iän gettommer

skådat slag.förut sällanlegitimitetnadsaktörerna aven
atmosfär fick deoch sällsamtStärkta engynnsamav en ny
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förhandlingsposition välfärdssamhället,helt visavi isomny
förlorat förankring.tycktes ha legitimsin tur

nödvändig, filosofenskatter stöld, skriverinteStaten är är
Rand Kapitalismenz okända idealet"iAyn Det 1983.

Äganderätten helig. svältande har krävainteDenär rätt att
ska henne begäran kränker dennågon sånatt mat,ge en

ägandes äganderätt.
hårdheten hårdhet. häpnade i jagMen Jag gårmöts närav

och skriftbiblioteket läste Gallins lilla "Globali-Dansatt
följdverkningar för fackföreningsrörelsen,seringens utgiven

brukar fullt klara. Skrev föl-Linjerna inteLO. såav vara av
jande passus:

Nyliberal globalisering, den lämnas kontroll, kom-utanom
leda till mardrömssamhälle, där några öaratt ettmer oss

high-tech-rikedom kommer överleva under skyddattav av
militär och polis. kommer relativt välmåendeDe att vara
garnisonsländer, kanske med höga subventioneradnivåer av
arbetslöshet, befästa spärrade egendomar världsklass,i inte
demokratier, och de världkommer omgivnaatt vara av en av
eländig fattigdom med miljoner rebelliska människor som
hålls förtryck. förraUnder det århundradetnere genom
skrev mänskligheten hade val mellaninte någotMarx att
socialism och barbarism. lyckades bra medVi inte socia-så
lismen, har barbarism ansiktet.stirrar iså nu som oss

blir förvånad NyliberalinteJag så såntVärst över ett svar.
globalisering förtvivlan från där ägandetmöts ärav grupper
minimalt eller lika med noll. alla rättigheter knutnaOm är

identifierasägandet de ägande fiender demtill som somav
kan beskrivas fall sociolo-ingenting Dettaäger. ettsom av

automatik. Polariseringengisk blir ochsystemimmanent
högtidlighållandet oavhängighetsförklaringen upplevsav som

följandehån. ostridiga: allaVi sanningarett attanser vara
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människor skapade jämlika; de alla skaparesinär att av
oförytterligabegåvats med rättigheter...

identifiera för-gäller den avgörande punkteniDet att
mellan demokratin och marknaden.hållandet Jag tror man

finner den följande fråga: och förankrasi rittig-Hur var
heterna

förhållandeOch vilket till varandra makten ochi står
framrättigheterna utreda lite längrejagDet måste

medsammanhanget det häntiIntressant är som nyss
försökteMAI-avtalet. multilateraltMan upprätta ett ramav-
Multilateraltal inom OECD Agreement Investment.on-

hela skedde först hemlighet. Sedan läckte inne-iDet stor
hållet Elmbrant beskrev vad hän-via IT-nätet. Björnut som

förslagetde hur tillTLMi 34-35, 1998,ett nummer av
frivilligorgani-avtalstext plötsligt nådde allskönsvåren 1997

folkrörelser födde väckteoch och debattsationer en som
Idagoch tvingade dem tillregeringarna omprövningar. ser

tilldet avtalet slopats eller åtminstone tvingatsut som om
obestämd kunde alltsåbordläggning under tid. ITHär an-

mellaneffektivt hemlig alliansvändas ett motvapen ensom
fögamarknaden och observanta politiker.

avtals-kritiskChomsky har gjort genomgångNoam aven
be-också den kan läsas iTLM-numret Han113.texten;

fråga cchdet härde investerare äratttonar somomsom
OECD-län-skulle och liberalare avtal medett nyttnu

kollektiva juridiska enheter.derna jättelika bolag, alltså Deär
skulle medges fritt flytta alla gränserrätt överatt resurser -

och finansiella tillgångarinklusive produktionsanläggningar
bortseende frånstatlig inblandning och med praktisktutan-

sociala hänsyn. Bolagen skulle myndig-alla stämmataget
för rättigheterheter kränkning de de be-nivåvarje av som

MAI-fördraget, kommuner ochviljats enligt regeringarmen
förskulle kunna överträdelserinte investerarnastämma av
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restriktioner olika slag, skydd arbetskraft, skyddav av av
småföretag etc.

Alla eventuellt kvarvarande bromsar för kapitalflödet
avskaffas,skulle exempelvis den Chile har förtyp sattav som

inflödetmotarbeta kortsiktigt kapital. hinderDeatt av nya
för kapitalflödetdet globala förts talårsom senare av
bekymrade iakttagare totalt bortblåsta från agendalistan.var
Avtalet skulle gälla och såledesi binda vidår nationerna20
detta maktöverlämnande marknaden under flera valperio-
der.

världsopinion väcktsAtt via IT-nätet MAI ären mot
naturligtvis hoppingivande. Samtidigt fördraget hurvisar

långt nyliberalismensin ägandets rättigheter gent-syn
de mänskliga och medborgerliga rättigheterna iträngtemot
mäktig och respektabelså organisation OECD. Deen som

enskilda lagar, tillkomna under övervägandenårstaternas av
och avsikt skapa friheti och trygghet medborgarna,åtatt
skulle vika för omfördelande gränslös ekonomisk makt,en
underkastad andra lagaringa dynamik.sinnästan än egen

Vad lösningen då makten till deHur återgerär man
demokratiskt uppbyggda institutionerna

sitter kafét självaJag inne Strömmen. Dettorget nu,
igen, det skönt med härinne och det dagsär värmen ärregnar

stadigtnåt kani sig. inteMan någotgöraatt mera spe-
kulanterna, har det hetat länge. finns bara detDet väg, ären

bringa budgetunderskottet, ekonomin", skärasaneraatt ner
den offentligai sektorn, effektivisera och rationalisera vår-

införaden, karensdagar, sänka arbetslöshets-två, treen,
understödet etc.

Arbetslösheten belastar statskassan. kostarDen uppåt 150
fleramiljarder kronor vad försvaretår, kostar.gångerper om

tänkt här.har och byggMånga så Sätt igångnog om
statliga beställningar. DubblaSverige. tillGör spårstora

Oslo. Alltjärnvägsvagnar. enlighet medi långsiktigtNya ett
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alla ocksågäller naturresurserna.sparprogram som resurser,
ekologisktskala ekologisk riktning,Nybyggnation i i ettstor

förhoppningsvis arbetslöshetenskullemiljonprogram. Då
slöseriet med miljarderkraftigt och därmed ocksåminska

undersysselsättning.improduktivtnågot så som
först du lånamåsteMen pengarna.-

harlånar till detdet självklart. investeringar,Jag-Ja, är
och låna tillalltid legitimt investeringar. Detsunt attansetts

Delsfråga sparande lång sikt.blir isagtett somom
ekonomindels statskassan.i Jagnaturresurser, sanerar

produktiva. Folk kommerlån ivia göraatt pengargenom
Tänkstället för kostaoch betalar skattarbete i att pengar.

mänskligt kapital,också hur du denna mångaväg sparar
långtidsarbetslöshetoch psykiskt dåligablir olyckliga genom

finns marknadenohyggligaste slöseriet,det detinteär var-
stället hardet med underbar automatik Isom reagerar

får folk bliarbetslösheten, denmarknaden tystaattnytta av
och snälla...

inflation.skulle skapaDitt program-
ansvarstagande löntagarorganisationernaMed det som-

riskentydligt intevisat såårså är stor.senare
hur sårbar dufantast. du inte Löner-Du Fattar är.är en-

fack-alla har arbete. Folkdrivs sig,vågar stånärna upp,
förhandlings-får tand och derasföreningarna blodad växer,

stark, till följd det arbetsgivarnablir tvingasposition av
fårexportindustrialltför avtal,med svårtvårgenerösa att

haandra länder lyckligakonkurrera med nog"är attsom
blir devalvera kronan,arbetslöshet. Endakvar sin utvägen att

förstår god tiddig, dedå har du spekulanterna iöver attmen
de börjarövervärderad ochkronan gång,något årär att

ellerväxla dem dollarkronor skala ochköpa ii storupp
kursen harför köpa tillbaka demtyska mark sedan näratt

affärer för dem, dåligtLysandesjunkit med 15 procent. men
för Sverige
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förklarar för demokratiVad du håller och mig är att-
företeelse stil medomöjligt obsolet inågotär numera, en

underkänner...dinosaurierna. Du
Ochbetraktar den överideologi. jagNej, jag trorsom en-

framför mycket risker släpperden utsätts storaatt om man
alltför ständigtkrafter bara tända skapaär att ensom

Kostnaderna bliroffentlig sektor med höga skatter.växande
förflyttar valutaför företagen eller din lilla utsättsutstora,

får arbetslösheten ökarspekulation. lägen därDu attgenom
alltförförsämras. demokrati medkonkurrensläget En stor

konkurrensfähigoffentlig helt enkeltoch dyr sektor inteär
dag.världsmarknaden i

Därför under förmyndaredenmåste sättas-
handöverlåtaNej, måste experter att ta ommen-

riks-funktioner. redan och medivissa Det gångär att
penningpolitiken riks-höst slutgiltigt överlämnardagen i åt

saken.banken, vilket tillanpassning IEU:sär en syn
handblir det centralbanken StrasbourgiEMU tar omsom

med lagfäst orderräntepolitiken alla medlemsländerna,i att
hållaförst främst praktisktoch och till varje pristaget pen-

inflationen bordeningvärdet dvs. tyckerJagnere. manuppe,
politikerna skötalängre den riktningen. låter intei Man

får juridiska dom-rättsskipningen. de iDet göraexperterna
borde kanske låtastolarna. På sätt experter tasamma man

Jfrhand bostadspolitiken. sund tanke... SOUDet är enom
ff.1998:102, 59s.

institutionaliserar rättsväsendetAll right, iatt man-
börjardomstolar, det självklart. institutiona-Menär om man

åsikter... smakar detlisera organiserarinte övergrepp Man
bedriva den höjsalternativpolitiken så överattatt ett

och fårplaceras slutetvalfriheten. inteiExperterna ett rum
antiinflations-de enligt lagen ska drivaänannat attveta

Ärfår folkvald. depolitik och absolut orderinte någonta av
fått order hadå längre Knappast. En expert attexperter som
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bara uppfattningenda slav. slavenMenär ären snarare en
folkvaldasamtidigt härskare, de styrande har sigrättaty att

efter hans påbud. socialdemokraterna och gjortNär centern
Barsebäck beklagade Nyheter ledarplatsDagensomupp

beroendeenergisystemet politiska besluti Sverige "avatt var
och politisk detaljstyrning" halvvägsDN Det4/2 1997. är

parallell. har åsikt. åsiktNågra Dennaexperter atten en -
kärnkraftverken bör hållas betydligt längrei vadgång s
och och deras bör upphöjas till Asikten.experterc anser -Åsikten då lämpligen politikernas domvärjo... Mantas ut ur

upplyst oligarki borde vårtargumenterar som om vara
styrelsesätt.

Ska hålla till ekonomininte oss-
frågarOch då först försökabörGärna. jag inteom man-

olika metoder behålla möjligheter påverka politi-våraatt att
ken, förslavadeöverlämnar makteninnan några exper-

erfar eftermaktlösa område områdeNär ärter. att
slutar först debattera och sedan tyckerJagrösta.att att
ska den andra Demokratin lever och andasvägen. av
öppenhet, debatt, kontroll,insyn, ochopposition existensen

Ärställd fungerarden vital den kunskaps-ansvar. som en
maskin och höjer allmänheten, moralen och värdigheten -ja,

finnsdär värdighet och delaktighet måsteen en som se
mål och dagens läge det uppenbart mark-i sig i är attsom -

naden omyndiga.är väg göraatt oss
realist. inskränkningar demo-VissaMan måste vara av-

kratin kan rädda den. låter paradoxalt iverklig-Det men
hetens värld... med den förinternationalisering inte sägaatt
globalisering dag råder gäller det räddai vadattsom som
räddas kan. foten och överlämnarOm Vissasätter rättner
funktioner och fast grundade kaninstitutioner viexperter
hålla stabil valuta. grunden för möjlighetDet vårär atten
hävda världskonkurrensen. harmonierar skatterna,i Vioss
skapar klimat för investeringar... Genomett gynnsamt ett
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medlemskap får tillbakai den trygghet förlorat.EMU
Med stark valuta kan hårt hårtvi och...sättaen mot

helt med digenig valutan ska-Jag stark.är attom vara
det livsfarligtjagMen punkt efter punktärtror att ge upp

demokratin. förMålet föroch mänskligheten ioss stort- -
stället fördjupamåste i den. börjarOm manipu-attvara man

lera med den, exempelvis för kunna samköra den medatt
marknaden, risken mycket för hel mängd problemär stor en

andra ändan: klasskillnader,i fattigdom, okunnighet, stigan-
de brottslighet allmänhet och korruptioni synnerhet;i om

medinte samhället bliri lätt det. Ochärman emotman Var-
för ska solidarisera medsig samhället uppleverman om man

frånsig utestängd inflytande och kännerinsyn. äck-migJag
lad själva tanken leva samhällei där valdeltagan-att ettav
det och där kategorin byggatvingas50är procent ena murar
omkring för skyddasig densig andra.att mot

målar fanDu väggen.-
din finnsNej, modell redan och kan studeras. finnsDär-

risker olika, mycket allvarliga slag. ligger sakensDet iav
försvagningar och inflytandetinsynen frånnatur att av stora

föder försvagningar, både demokratini ochgrupper nya
marknaden, arbetsmarknaden eller häftiga, svårkon-oro
trollerbara utomparlamentariska reaktioner. Och dittta

du beskriver stabiliserandeEMU och trygghets-som som
skapande. sval skriftLäser så därSOU 1996:158,man en som

Calmfors och andraLars ekonomiprofessorerett par
uppdrag utreder konsekvenserna svenskt med-statens ettav

lemskap den Europeiskai fårUnionen tillfälleMonetära man
avgrunder.titta i Makroekonomiska chocker ochatt ner

andra drabbarstörningar särskilt länder med asymmetriska
komponenter i näringsliv, dvs.sitt länder produk-i sinsom
tionsstruktur skiljer flersig punkter andra från Övrigaän
länder valutaområde.inom hamnarSverige därsamma
siffran jämfört med Tyskland81,1 Frankrike26,6,procent
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Österrike ochNederländerna så29,830,2,23,7,
vid alla störningarinnebärvidare. såDet gottatt som

Följakt-kontinenten.kärnländernadrabbasskulle änmer
Strasbourgcentralbankenallenarådande iskulle denligen

grundade skäl tilltillräckligteller hakunna ändrainte att-
drabbarflestavid deändra växelkursen störningar som-

löne-skulle ställetnäringsliv; tvingassvenskt i acceptera
lösningoch nedläggningarsänkningar, permitteringar som
ochtabell 5:2.de kriser uppstår SOU 5:11996:158,som

till-med tyska itill störningarTyskland korrelerarOm 1 1
medkorrelerar det Sverige iverkningsindustrin 0,25 samma

deträknakaninnebäravseende. såvittEMUDetta utatt man
för ekono-destabiliserandeoerhört Sverigeförväg kan blii

också:Utredarna skriveroch politiskt.miskt, socialt

värde penning-stabiliseringspolitiskt ifinns...det ett stort
det möjligtsjälvständighetpolitisk ränte-gör att genomsom

bristfälligförväxelkursförändringar kompenseraoch anpass-
förekonominoch lönernominella priserning utsättsnärav

tid tillfrånSådana uppkommerreala störningar. annan.stora

till realite-finess sigändå måsteDet är att anpassamanen-
mark-hardevalveringarständiga gjortVåra att manterna.

du lokaliseraför kanförlorat förtroendet Ditharnaden oss.
spekulationsvinster

massarbetslöshet långtfåtthadedevalveratinteOm-
faktisktkanVäxelkursjusteringarfick.tidigare görasän

viktigaspekulation; detdrabbas ärär att manattutan man av
samtidigtbudgetarbete,rättvis i sittmensträng mansom

spekulation ochförmindre sårbarblisöker utvägar meraatt
medochVad riskerar ipolitik.för expansivöppen en

bakbundnasårbarhet och stårEMU är permanentaratt en
berörvärldsmarknadeninför fluktuationer oss mensom

tilldem kontinenten, inominte trävarorexporten av
efterför punktställetskulleexempel. iDet göra att
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punkt för marknaden, detretirera systematiskt byggaär att
olika skydd dess Medan allt ochsättmot avarter.upp

alla tänkbara kanaler drevvia världsvid Tobinskattmot en
alla valutatransaktioner skulle enligt nobelpris-1 procent

Tobin skydda de skadornaJames värstatagaren mot motoss
åsamkas realekonomin spekulationen Asom genom se-

Proposal for International Reform iTheMonetary Eastern
JournalEconomic juli-oktober kunde3-4, 1978 genast

och unilateralt genomföra det skydd finnsredan Chileisom
avgiftsbelägger allt kortsiktigt inflöde valuta ochman av-

förlorar därmed avgörande utflödetdel Williamseen av
Greider, world, ready LondonOne ochnot, New1998,or
Left sept-oktReview tredje åtgärd kan be-231, 1998. Ennr

hel rad och för stärka det inhemskastå mått steg attav en
kapitalets ställning och möjligheter, det hotarinte gärnasom

flytta eftersom det vill det eftersomoch detinte inteatt ut,
ligger dess exempelvis dei intresse pensionsfonderstora-

finns.redan Eftersom det fråga uppskjuten lön"ärsom om
tillhör löntagarna. Följaktligen bör renodlapengarna ettman

där löntagarna förvaltarsjälva samtidigtsinasystern pengar,
tillåter dem aktivera och placerasig medelsina iattsom man

svenska aktier. skulle innebära svenskaDet kundeägareatt
konkurrera med det utländska kapitalet och bjuda visstett
motstånd det, näringslivetnågot inom exem-mot som man
pelvis professor Rydin, Industriförbundet,Bo i intervju ien
LO-tidningen beklagat dagi inte33, 27/10 1995 attnr
kan. försäkringsexperten Gunvall bok Reform ellerI Grips
systemskifte" finns detta förslag utförtoch kapit-motiverat
len och 6.5

tittade från strömmingsflundran. borta,Jag Hanupp var
tyckte väl detinte lönt kosta fler visdomar.mig Nuattvar

det alldeles mörkt Saltsjön. tänka Flarn.Komövervar att
fanns alltså hittills oprövade bordeHär gå. Devägar att

kunna innebära bevarade demokrati intakt. Och detvåratt
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förordatsTobinskatten harhugskott.frågainte någraomvar
Delors ochandra Mitterand,bland Jospin, vår Ingvaregenav

fines-OchCallCarlsson T0 Action", Geneva 1995.se A
genomföraskanmodell denmed Chiles är ensamtattsen

fråga.landet iav
försökfolk förklara allaexcellerar iAnnars attattatt

förförstöra detfrån åka omkring ochvalutaflödenahejda att
minska arbetslös-derasoch inationersmå strävan attstora

fåfängsådantalltoch skapa socialheten rättvisa äratt-
Och Williammöjligheten.Exemplet Chilemöda. visar

allsomöjligteftertryck detGreider hävdar med inteatt vore
flö-"de blixtsnabbaganska lätt attrentavutan grepp om

defensivapolitikerna i sittdena globalt, inte så age-varom
följeraffärsmänSkarpsinniga imarknaden.rande gentemot
flödetdagligadetinformella övervakningssystemsina avegna

efterfrånköper vad timme,kapital timmevem övervem --
varför olikafinns väl skälvärlden. det intehela ingetDå

övervakakunnaskullemyndigheterländers sättsamma
systematiskt.skeende,samma

vidare:Varför, frågar William Greider

där kapitalSkatteparadisVarför skall världen tolerera göms
från nationellasäkerhetslagar ellerfrån bank- ochundan

lätt,kundeledande ländernasinkomstskatter regeringarDe
finansi-oregleradedessalamslå ellerde ville, igenstängaom

bank-enkelt hindrahelt sinaella utposter att egnagenom
Offshore-kapital.transfereringar s.k.från inlösaattsystem av

under-politikerleden,har djuptNyliberalismen iträngt
för markna-PolitikernaWilliam Greider.stryker står

fullt bered-med de ekonomiskahand handden, i experterna,
trygghet; ledan-frihet ochoffra delar medborgarnasda att av

marknadensleva föreställningenpolitiker tycksde iännu att
ochför demokratislags uttrycktotala frihet någotär att man



KARL ERIK LAGERLÖF

fördenskull med marknadensi intresse kangott samvete
manipulera demokratin. kommer tänka FlarnJag igen.att

Flam Det exempel hur häpnadsväckandepå lätt-ettvar
sinnigt i dag kundeSverige i tänka hanterasig vårman
grundlagsfästa regeringsform, första paragraf lyder: "Allvars
offentlig makt i Sverige från folket."utgår MichaelI
Sohlmans och Staffan Viottis antologi politiker-"Vem styr -

eller marknaden diskuterarOtta, Norge de1997 tvåna
framstående nationalekonomerna Flarn och AndersHarry
Vredin förlusten suveränitet skulleSverige åsamkasav som

medlemskap i överlämnarEMU central-ettgenom -
banken i Strasbourg sköta penningpolitik.Vår De tröstaratt

emellertid:sig själva beslutet med deni monetäraatt vara
unionen föruttryck"är suveränitet".ett

År de medvetna vad de sägerom
När suveräniteten har den kvar emedanavsagt oss

manifesterat den dennär avsagt oss
Förmodligen skulle då heller behövainte ändra iman

regeringsformen. skulle det fortsattDär All offentligstå:
makt i frånSverige folket.utgår

liknande lättsinnigtEtt det Flarn för,resonemang, som
drivs självai EMU-utredningen SOU detvari158,1996:
först slås fast den demokratiska idealmodellenatt rymmer
allas till politiskt deltagande "en ochrätt röstman, atten
den lägger vikt vid finnsdet tydliga mekanismer för kon-att
troll den politiska makten. Sedan utredarna konstateratav
detta förklarar de emellertid det finns exempelmångaatt

demokratin Nordeni avviker från "den ideala demokrati-att
modellen". Följaktligen det inte anmärkningsvärtsåär om

medlemskap i ytterligareEMU deniettgenom tar ett steg
riktningen.

Borde slutsatseninte den Eftersommotsatta:vara man
redan har exempel" hurmånga avvikit frånpå vad demo-
kratin kräver delaktighet och kontroll borde aktaav oss
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Plötsligt iden riktningen.ytterligare iför ärett stegatt ta
allskan någontingmakter intepraktiken prisgivna göra

det seriösaför gjortharåt. Då somsteg urarvasteg oss
klartbemödatoch sigbyggtföregångare i Sverige attomupp

förregeringsformen, integrundlagsfästadenuttrycka i att
starkför dem isällskapsnöjesärskiltdetta varit utan enett

medborgares intres-och för allaför landetkänsla ansvarav
sen.

samarbetesamarbetaska i MenEuropa.Jag att mananser
samarbetaska måstejämlikhet.grad jagOmkräver viss aven

frågadetblirha identitet. Annarsjag någon, omenvara
förbli någon. Manunderkastelse. Det är attett stort ansvar

beskriva minoch sedanrättigheterskäraförst i minakan inte

självständig.insats som
samtidigtdetsamarbetesitt såbör organiseraSverige att

återställandemetodisktochmedvetetfrågablir avettom
Demokratinskeendet.inflytandeförsamlingarsvalda över

foten.blackinteskulle bli utmaning, omenen
bland andra.styrelseform DenbaraDemokratin inteär en

delaktiga.där allakulturidénskullför gångs ärär om enen
denkultur;dennaalltmer1900-talethar underVi erövrat av

livetinsiktefter allasemedan denomistlig strävarär attom
för nedrustningoägnadvidareegendom.allas Den ärär av

framtidensenkelt instrument.den heltskäletdet äratt
den korruptiondemokratin klarar inteRustar somner

byråkra-mindre kretsförbehållsinformationenfrodas när en
starka makterna.ekonomisktde In-medsamarbeteiter

fåtalsochbyråkratblirdemokratinskränks sär-ettexperten
nedrustningutslagsgivande makten.den Enintressen av
tacklandet demedoförenligdärför heltdemokratin är av

överbe-ochklimatförändringresursförstöring,faror som
inför.ställer världenfolkning
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Kapitel III

kanTensta jag inte utomhus. förI sitta Det året,är sent
november. Och ganska kallt. här finns2 innetorg.Men ett

Eller kombination ochinnetorg galleria. Kafétetten av en
har dörrarsina kostarinnetorget. kaffeHäröppna ut mot
och bulle kronor. fri kan20 Jag Jag migär sättaen en man.

vill, åka utomlandsjag vill,jag skriva vad vill tid-jag ivar om
ningarna, redaktören förmodan skulle släppaom motnu
fram skogenmig, i mark och plocka bär, lånaannans
böcker kommunbibliotekengratis från tillMuonio-
Smygehuk. Och harjag och kan villjagrösträtt rösta vem

Valbar, och haringen lägga sig i jagär rättsom att vem
tilljag myndighetOm och begär offentliggårröstar. en

handling bordet, framska den och detså Det stårgenast.
så: genast

Vad frihet.min lagar.Sveriges Oavsett jaggaranterar om
betalar skatt eller fårinte slitajag landet,iVägarna utnytt-

infrastrukturen. barn fårMina undervisning,gratis gratis
läkarvård, skollunch.gratis Tjänar jag skyldigjagärpengar

betala skatt, blir det krig med och försvaramåste jagatt vara
landet.

ÄrförsvararDet givet land. landetvårt "vårtattanses
Är jordklotet villvårt det.Många detFinnsnog svara
alltså slags ägande här "Luftennågot andas. Jag äger rätt

här. följervistas medborgarskapet,Det hel rad rät-att av en
tigheter. främstochFörst jag kropp och frihet.min minäger

får kränka finnsIngen mig. tillDet exempel heternågot som
olaga frihetsberövande. beivras enligt lagen.Det fårIngen ta
ifrån detmig jag cykel ellermin hus. dispone-mitt Jagäger,

fritt det fullgörjag såvitt jag skyldigheterminaäger,rar mot
samhället och såvida jag inte skadar mednågon minannan
Verksamhet, direkt eller indirekt, sådant finns preciserat i
lagen.

Vad lagenjag utanvore
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förlorafrån iskyddakan lagen minMen rösträtt att
värde

värdeförlorar iminNär rösträtt
världensFriedman,bok MiltonlitenLäser ärsomaven

nylibera-ochmonetaristiske ekonomfrämsteabsolut aven
fick han det prisff.fäder jfrlismens 15 1976 storaovan s.

kallasbrukarAlfred Nobelinstiftatsinte men somavsom
framträdde han ioch därpåekonomi,nobelpriset i våren

ochföretagsekonomer natio-fullsatt sal medinförSkåne en
litensedanföredragnalekonomer. Hans ut som engavs

han blandförlag. uttalarskrift Timbro, SAFzs Här annat:

möjligheterna0rdavslutningsvis någramigLåt säga attom
friaförgördenvälfärdsstatens tillväxt innan vårahejda sam-

fundamen-denhar igrunden till optimismhällen. Största
offentliga sektornsoch denineffektivitetenstatligatala

statligt slöse-klagarflesta människorslösaktighet. De ett
blandvanligarefinns inget irritationsmomentri. Det ärsom

alltideffektivitet.bristen statligaffärsmän jag sägerän
ineffektivitet positivtstatlig någotJagtvärtom. somser -

förSveriges regeringdesto bättre. Om närvaran-mer
folketssvenskaochmed mellande 50 60gör procent avav

förtacksammainnerligtallainkomster, bör nitotala attvara
personligdelenden slösar bort Hurstörsta storpengarna.av

stället lyckadesdenskulle ha kvar ifrihet ni atttror om
deallaverkligeneffektivt Vill niallautnyttja attpengarna

inkomstuppgifter skallgranskarhär byråkraterna erasom
effektivitet in-hundraprocentig Statensarbeta med

deni månundergräver åtminstone någoneffektivitet
riktningutveckling iför ytterligareideologiska grunden mot

välfärdsstaten.

grund nobelprisetblandFriedmanMilton annat avsom
alltsåbland svenska ekonomerauktoritetåtnjuter serstor
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oreflekterat och alli synnerhet välfärdsstatenstaten som
fiende, efter folkets bildär Hansuteen som pengar. sta-av
tycks helt oberoende överväganden huruvidaten vara av

denna diktator eller kon-regering,styrs av en av en som
trolleras riksdag och följa lagen.måste Den ärav en som
under alla omständigheter med ifrågasattinstans legiti-en
mitet. ställePå Skåneföredrageti understryker hanett annat

det finns grundläggande feltvå med välfärdsstaten. Detatt
där försöker med andrasär pengar",göraattena man gott

det andra brukar våld för"att dessaär pengar.man att
Följden skriver han, ekonomisk katastrof förlustenochär,

frihet.av
legitimiteten finnsMen inte hos folkvaltom ett styre av

tillskapats demokratiski ordning fattadestat,en som genom
beslut, och de rättigheter och skyldigheter denna statsom
omhuldar finns den dåvar-

hittaDet svårt redigt hos Milton Friedman,är att ett svar
distinktioner sig ogenomtänkta, allt pekarvars ter men att

han finner legitimiteten så uteslutande hos markna-gott som
den och hos dem där krafti ägande.sitt Sta-som agerar av

enda legitimitetsgrund tycks skydda dettatens ägan-attvara
de. den det sköterGör sedan marknaden själv, ochsig medi

människorna där väljer vad bäst för dem själva.äratt som
Ägandet Ägandetgrunden för legitimiteten. medförär

rättigheter eller innebär rättigheter. harDet ägerman man
slagsnågot absolut förhållande till. besitter därmedMan alla

tänkbara rättigheter förhållandei till det plus den makt detta
medför.

Undantag härifrån betraktas nödvändigt Detettsom ont.
finnas slagsmåste något organisation skyddar egendo-som

och friheten samhället.i Polis och försvar berättigadeärmen
organisationer. slags minimilön tänkbar.Ett Socialpoliti-är
ken bör välgörenhet från dem har möjlighetövertas av som
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understrykertiden,utmärkt förrgick isådan. Detutövaatt
föredrag.Friedman i sitt

börha,naturligtvisskaDemokrati expertermenman
politikområdena.desköta svåra

väljaren.Väljer InteexperternaVem
rättvisasituationrättvisVad uppstår genomenursom
nylibe-amerikanskeskriver densjälvt rättvist",i sigärsteg

ochAnarki, utopi,NozickRobertfilosofen irale ut-stat
auktoriserad "Ratiosochförlaget Ratiogiven veten-avav
professorerna Torgny Tbeståenderåd,skapliga av

Gerholm, StigDahmén, TorSegerstedt, Erik Ragnar
Carl-Johanfil. drZetterbergochStrömholm Hans L samt

påpekas iochrollWestholm. Deras ettruta avstatus en
delheter: Ratio ABdet ocksåförsättsbladen, där är aven

fond.NäringslivetsTimbro, ägs avsom
ägaruppfattning,metafysiskNozick odlar rätt-somen

mellanfast relationägandetrådandedet såsomfärdigar en
arbets-beskattninglikställeroch hanägda,och detägaren av

tvångsarbete.medinkomster
beskattningomfördelningspolitik viaframgårDet att en

skatte-skaFattiga inteorättfärdigt,något övergrepp.är ett
ställt.bättrehar detdemhjälpasvägen somav

Tensta-atmosfären uppåtgårJag svängVem äger en
ochhyllorna.biblioteket.och Tittar i Stats-hallen rätts-

Stockholmrättshistoria",Svenskvetenskap. Göran Inger:
till norrlänningarnabrevskrev 1542,Gustav Vasa1986. ett

Gud,obyggda hördelågsådanaallaförklarade ägor,att som
EnligtVidare: årstill.kronaoch 1683konungen Sveriges

fullgodamedickevidder,deägde kronanskogsordning som
landskap.ellersockenby,tillhörakundeskäl visas någon
ochägde alla allmänningar, vissa strömmarKronan vatten-

bok.det ocksåfall, heter i Ingers
Barfot,norske kungendentänka MagnusKom somatt

landdetalltanspråkgjorde1100-talet "ägabörjani attav
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låg förmodligenmenadeVänern. Hanvästersom om att
han ägde skatt där. bestreds denDeträtten att ta upp av
svenske kungen, sade själv vad lagensig tillstaddeägasom att

skatt Dalsland.i i ägande har för-Denupptogman sortens
folket,hela detstås övertagits innebörderna iärnu av en av

från envälde till demokrati.övergåttatt man
"Vad rättvis situationuppstår rättvisasom ur en genom

självti sig rättvist", för frånjag självmigärsteg upprepar
Nozick.

Somliga inmutade rikedomar, ellerturenorma genom
skicklighet eller bådadera. fick godsetgenerationNästa i arv.

enligtDetta rättvisa Nozick. Följaktligen ocksåär ärsteg,
slutresultatet rättvist.

Nozicks rättvisebegrepp tycks innesluta enbart relationen
mellan och det ägda, relationeninte till andra männi-ägaren
skon

Alla tycka det födsmåste orättvist tillAäratt att en
förmögenhet, har råd skaffa bildningsig och språkun-att
skaper alla dörrar internationell arbets-öppnarsom en
marknad, medan hans/ hennes klasskamrat underB växer upp
förhållanden henne/ honom praktiskt chanslös.görsom taget

Friedmans och Nozicks samhälleI det såda-rättvistär att
bevaras. Båda fördömerorättvisor statlig fördelnings-na en

politik byggd skattelagstiftning.
Vad har detta med frågan demokratin och markna-om-

den göraatt
komma ifrånDet det finnssvårt sambandär att att ett-

mellan mängden rättigheter och mängden frihet, liksomav av
mellan mängden rättigheter och mängden makt. Det ärav av
därför viktigt definierar ägandet de rättighetersåatt attman
ägandet medför slår de rättigheterinte medborgarenut som
tillerkänns egenskapi människa och medborgare.av

Marknaden förutsätter för vitalitetsin måttett stort av
enskilt ägande. viktigt enskilda frittDet kanmångaär att
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för detta dockförutsättningägande.disponera sitt En är ett
styrelseskick.demokratiskt

delalltför ohämmadfrihet blirägandets uppstårOm en
Monopol-marknaden och demokratin.både förolägenheter

spel. utslag-konkurrensenkartellbildningoch Råasätter ur
reducerad offentlig sektorstarktningsmekanismer och en

offentliga sektorn ochkapitalet hoshopar minoritet. Denen
köpkraft, vilketförlorar därmedallmänhetenden i ärstora

för näringslivmarknadsandelarförloradedetsamma ettsom
allmän-hos denkonsumtionbygger jämn storaensom

fattigare samhälleöverklass alltövermättadheten. iEn ärett
de-tillför marknaden ochunderlag incitamentdåligt ettett

valfrihet, stabilitetdär ställetden demokrati, istruktion av
bra liv.lugn kunde skapaoch ett

denägandebegrepp,absolutaNyliberalismens görsom
medbor-fri reducerarpraktiskt totaltägaren tagetstora men

varkenoch medborgare,människarättigheter ärgarens som
demokratin.för marknaden ellerbra

romerskaför dentypiskabsoluta äganderättenDen var
dåligträttstradition har denengelsksvensk ellerIrätten.

"Äganderätten iNordiskastöd. verk utgivetI museet.ett av
förord Torbjörnmedlantbrukets historia Borås 1995, av
kulturgeografi, meddocentWidgren, iFälldin, citerar Mats

of anthropologydictionary 1986vad "Macmillangillande
ägandet:skriver om

ofularthe tionmodern italist societIn conce PY Po Pca P
theof relationship betweenthatproperty a person1S a

factowned. thewhichthing thatand Inowner a
and absoluteofdevelopment private propertyextreme

theofdisposethe rightproperty propertyto manner
ofobscured thedecides, havewhich the true natureowner

fact relationshipall human societies. notproperty a
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between and thing but relationship betweena person a a
which ressed ofin hts thintermsPersons ex P g over gs.

rättigheter alltid ellerDessa mindre inskränkta allaiär mer
samhällen, betonar Widgren, och Bäärnhielm, f.d.Mauritz
hovrättsråd, följandebok definitioni ägande-ger samma av
rätten:

Ägarens fleraeller förfogaen rätt överatt ensam egen-
domen, sedan därifrån undantagits vad enligt lag ellersom
avtal tillkommer andra. Bland dessa påträffar delssenare
det allmänna kommun med kravstat, expropriation,etc.
fastighetsskatt, omsättningsskatt reavinstskatt delsetc,
innehavare begränsade sakrätter servitutshavare ochexv.av
arrendatorer.

alltså knippeDet sig rättigheter reglerade irör ettom noga
lag och ställda klar relationi till deinte minst medborgerliga
rättigheter, alla och regleras lag. hari Det ståttägersom som

fritt demokratiskainom sin tillseorganisationstaten att att
allas relativa frihet beaktas. konstitutionen hind-Ingenting i

medborgarna från och landetorganisera såattrar samman
medingen lagens samtycke diskrimineras och ini-såatt att

tiala möjligaste elimineras.orättvisor i skullemån Jag tro att
de flesta samhälle finneri diskrimineringvårt utgångslägeti
sårande för rättskänslan och därför eniga exempel-är attom
vis organisationen utbildningen landet möjligastei i månav
bör undanröja konsekvenserna föräldrarnas skilda för-av
mögenhetsförhållanden.

också bortse frånDet demokratin försvårtär att att att
fungera väl kräver medveten efter jämlikhet intesträvanen
bara inför lagen alla avseenden.i Blir de ekonomiskautan
klyftorna för klarar det allmännainte undanröja denstora att
diskriminering det innebär tillgången till kunskap, insynatt
och inflytande de förhållandena och exploate-egna
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luft,livsbetingelsernaderingen etcvattengemensammaav -
bevaka dedåAlltför kanskiftande.blir starkt många sämre-

kommabarn skaoch den framtid derasderättigheter äger att
konflikt medkommalöner kan iMarknadsmässigaäga.

Alltförrättigheterna. lågmedborgerligatill deäganderätten
verkan.kan haskatteuttagetprogressivitet i samma

råda liv-kommer detvital demokratiharlängeSå atten
deträttigheterna Visavimedborgerligadiskussion deom

emellertid viktigträttigheter.ägandets Detprivata är att se
detinnebörd, i viss meningklart och dessmotsättningen att
funnitskärl. harkommunicerandefråga Detär ten-enom

harförneka konflikten.underdens Manår gärnaattsenare
äganderättenabsolutifiering inteskenvelat att avenge av

medbor-deför bevakningenkonsekvenserskulle ha några av
fram-exempel hartillrättigheternagerliga i Såstort. man

slopandeexempelvisskattesänkningarställt saken så avatt
skulleskullemed nödvändighetlagfastighetsskatten över
förhållanaturligtvis kanfrihet, medan detöka medborgarnas

raktsig sätt.motsatt
inflationsbekämp-värdevalutanshård prioriteringEn av

makt, allvärde väljarnas iminskar lättning rösträttens
deninflationsbekämpningen organisas såsynnerhet attom

centralbank avskärsellerriksbankinstitutionaliseras i somen
inflytande.parlamentarisktfrån

infördemokratin SverigesKonsekvensutredningen om
Europeiskatill Unioneneventuella anslutning SOU 1994:

ställningRiksdagens"suveränitetskalkyl".upprättade12 en
möjlighe-medborgarnasförsvagas liksomskulle komma att

de-remissförfarandet skullefölja beslutsprocesserna;attter
beslutsfattaremellanförsvagas, avståndetinsynencimeras,

för-och medvågskålenladesallmänhet öka. ioch Detta ena
vågskålenden andrahärdeordalag jagsiktigare Ianvänt.än

skulle ställ-troligensvenska språketlades bland annat att
medlemmarspråkofficiellt inomning EU, att somsom
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offentlighetsprincipkunde arbeta för skulle gälla in-våratt
fanns möjligheter förhela och det rikaunionen attom

inflytande deolika slag återvinnagrupper att ettav som
förlora hemmavid stegrad lobbyverksamhettyckt sig genom

Bryssel".i

rättigheter blandkompenserades alltså medborgerligaHär
främstmed rättigheter tillkommer demannat som som ge-

möjligheterenskild egendom har tillräckligt attstoranom
exempelvis kontorkompensera själva,sig upprättaattgenom

för lobbyverksamhet Bryssel eller med hjälpi attgenom av
skaffalångvariga studier och utlandsvistelser tillräckligtsig

försak- och språkkunskaper gällandesig igörastora att
Författarnakorridorer. till har såledesEU:s SOU 1994:12

observerat distinktion mellan marknaden och demo-inte en
rättigheterkratin, nämligen den råder mellan desom man

kan följd enskilt ägande och de följervinna som en av som av
alltförmedborgarskapet. har kommitDärigenom att seman

frihetlätt konstitutionens tillvaratagande den somav
tillkommer alla.

frånkommer biblioteket iTensta. MittJag ut emot
andra komplexsidan pilträdsparken ligger i röttett stort
tegel: Tenstahallen. dess vettande biblioteketPå Vägg mot

fotografi fyrahänger jättelik tavla, tiogångerett meteren
ungefär, föreställande Drottningholms slott, med styckeett

dess hårt förgrunden. Sakentuktade barockpark i miggörav
förvirrad, förstårjag inte.
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KARL ERIK LAGERLÖF

Författarpresentation

Karl Erik Lagerlöf, docent litteraturvetenskap,i litteratur-
kritiker GHT, och samhällsdebattör,DN har bla. utgivit
"Den Karl Vennberg, "Strömkantringens år",unge
Dostojevskij, liv och dikt, Livets chans", "Demokrati"

Åsaoch tillsammans med förDomeij "Steg krets-steg mot
loppssamhället.
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offentligaanordnar semi-Därför
landet.inarier rtmt om

bjuder fors-Till vi inseminarierna
medbidraidédebattörerkare och att
kringvärderingarochkunskap sinasin

värdefullatyckerde frågor är att sam-
tala kring.

dokumenteras iVarje seminarium
skriftform av en

WWW .

s egov .
Demokratiutredningensadressen tillär

förafinns möjlighetwebbplats. Här att
demo-demokratinfri debatt kringen -

för alla.kratitorget är öppet
krönikörer kommerantalEtt att

ochdemokratiproblemkommentera
demokratidebatter.andra

digockså informerakan DuHär
utredningen.kringoch föra dialogom

ocharbetsplanDirektiv fulltext,
protokoll dokumentutredningens är

hämta hem.kankommerDemokratiutredningen man
fortlöpan-ocksåinformerararbetets Härfortlöpande under gång att

skrifter och seminarier.aktuellademedskriftseriepublicera essäer, omen
debatt-delkan dessutomochseminarieinlägg Mandebattartiklar, ta av

beställainlägg vid seminarierforskarantologier. samt
skrifter.utredningensdemokratifoxsk-omfattandeDen

delartill andraLänkar finns nätetbedrivs vid universitetvåraning avsom
olikadryftasdemokratin-ägordärtill för-ställs dettaoch högskolor vis

intresseradeallafogande för är satt.avsom
demokratifrågor.

titlar,Information utgivnings-om
utredningensfinnsdag, priser m.m. och lämnarfrågorV1 gärnasvararwebbplats. utredning-informationytterligare om

telefonnummerAdress ocharbete.ens
kansli finnstill utredningens nästa

sida.uppgifterutredningens sti-En är attav
samtalet.offentligamulera det







Demokratiutredningens
skriftserie
Redaktör Erik Amnå

Demokratins räckvidd. Dokumentation från ett
seminarium SOU 1998:55

En affärgod i Motala. Journalisternas avslöjanden
och läsarnas SOUetik 1998:63

Att rösta med händerna. Om folkom-stormöten,
röstningar och direktdemokrati Schweizi
SOU 1998:85

Gör barn till medborgare Om barn och
demokrati under 1900-talet SOU 1998:97

Det medborgarskapet. Dokumentation frånunga ett
seminarium SOU 1998:101

Lekmannastyre i tid.experternas Dokumentation från
seminariumett SOU 1998:102

påDemokrati nivåeuropeisk SOU 1998:124

Läsarna och demokratin. Ett brev till det läsande
Sverige SOU 1998:134

Lokala Demokratiexperiment. Exempel och analyser
SOU 1998:155

På10. Marginalen. En intervjubok från Socialtjänst-
utredningen SOU 1998:161

11. Allas frihet. Demokratin möter marknaden. Tre
ronder SOU 1998:164







DemokratiutredningenparlamentarisktDen sammansatta
förutsättningarfolkstyrelsensden svenskaanalyserar

globaliseringen,ljuset bl.a.2000-talet. Det sker iinför av
i medielandskapet, denförändringarnaEU-medlemskapet,

förvaltningoffentligtörnyelsearbetet inomlT-tekniken,nya
Vid sekelskiftet skaförändringar.folkrörelsernasoch

sammanvägd analys i slut-ettutredningen presentera en
betänkande.

tillarbetets gång bidravill redan underUtredningen
demokratidebattenfördjupaatt genom

landetioffentliga seminarier runt om-
friamedwwwoemokratitorgetgov.sewebbplatsen-

ochinformeramöjligheter sigoch attdebatter om
Demokratiutredningendialog kringföra

seminariedebattartiklar,medskriftserie essäer,v en
forskarantologier.ochinlägg
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