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emat för höstens första 
nummer av Utblick är 
pengar. Varför  ? En snabb 
titt på den världspolitiska 
agendan visar att pengar 
är den gemensamma 

nämnaren i flera aktuella händelser. 
Victor Muller driver nitiskt sin kamp för att 
få ihop spillrorna av ett splittrat Saab. Den 
grekiska ekonomins kollaps kommer ound-
vikligen att få efterverkningar runt om i 
världen. Det usla ekonomiska läget i USA 
och Spanien likaså. Precis när  världen 
trodde att vi hade lämnat den  globala 
 finanskrisen träder vi in i ett tillstånd som 
alltmer pekar mot att vi går mot ytterligare 
en finanskris – denna gång med tänkbart 
ännu värre följder.

Pengar. Vi är alla beroende av pengar 
för att få hjulen att snurra i livets maski-
neri. Att pengar skapar frihet är en vanligt 
förekommande åsikt. Blir man verkligen 
 lycklig av att ha mycket pengar, är en 
vanligt ställd fråga. Pengar är någonting 
som engagerar de flesta. Antingen har 
vi för lite pengar och klagar över den 
begränsade frihet detta innebär. Eller så 
klagar vi över att så kallade rika länder 
disponerar sina väldiga rikedomar på fel 
sätt, giriga ledare som spenderar pengar 
på exklusiva schweiziska armbandsur 
och värdefulla djurskinn istället för att 
mätta hungriga magar. Pengar särskiljer 
och pengar förenar. Med pengar kan du 
skapa dig en livsstil eller skapa entré till 
sammanhang du egentligen inte tillhör, på 
så sätt kan pengar skapa möjligheter men 
även begränsningar.

Även om pengar kan vara så oer-
hört konkret, ett par mynt som trillar ur 
fickan eller en skrynklig hundralapp i 
 plånboken, är pengar även något oerhört 

Alla har en åsikt om pengar

My Morinder
Chefredaktör 
och ansvarig utgivare

abstrakt. Vi betalar de flesta köp med 
kontokort och handlar idag utan att blinka 
med bank  dosa och kontokort över Inter-
net. På radion hör jag dagligen om hur 
mångmiljonbelopp lånas ut till Grekland, 
och reflekterar knappt över vilka enorma 
 summor det gäller. USA  :s enorma budget-
underskott är ännu ett exempel.

Mycket pengar innebär oundvikligen 
makt. Och hur den här makten är fördelad 
är ett av de ämnen vi behandlar i detta 
nummer av Utblick. Sofia Wiman har ex-
empelvis intervjuat Patrik Ström, forskare 
vid Institutionen för  kulturgeografi och eko-
nomisk geografi på Handelshögskolan 
kring Kinas kapitalistiska utveckling. 
Karin Unde har även intervjuat Gudrun 
Schyman om hennes associationer till 
pengar. Jag vill även passa på att hälsa 
våra två nya skarpa formgivare till Utblick, 
Mikael Oskarsson och Emelie Olsson, 
 välkomna. De är båda studenter på HDK 
här i Göteborg och har en sublim känsla 
för det där med hur text och bilder kan 
kombineras på ett magiskt sätt.

Jag hoppas att ni ska finna höstens 
 första nummer av Utblick som  inspirerande 
och tankeväckande.



Hösten i UF har dragit i gång med en rivstart. Med 
ett späckat schema och fler aktiva medlemmar än 
på många år hoppas vi att UF ska lyckas lysa upp 
tillvaron i höstmörkret en aning. Tänk dig en vecka 
när det regnar konstant, solen lyser med sin från-
varo, tentaångesten är total och du tvingas släpa 
dig till KTBs dystra lokaler varje morgon klockan 
08  :30 för att få en plats. Plötsligt så inser du att 
det är måndag, vilket innebär filmklubb med UF, 
där du kan se riktigt intressanta filmer som berör 
utrikespolitiska ämnen som du suktat efter så länge. 
Eller så kommer du på att det är torsdag, vilket 
innebär UF-föreläsningar, debatter och seminarium 
med aktuella personer inom utrikespolitiken. Eller 
så kanske det i den stunden är mitten av novem-
ber och du inser att du i över en vecka kan gå 
på  su per  spännande aktiviteter som UF är med att 
ordna på Global Forum och Global Week.

Kanske sitter du just nu i en lägenhet som  behöver 
städas och använder den här tidningen, som du 
 precis öppnat, som ursäkt för att slippa dra fram 
dammsugaren och sätta igång. Jag kan då trösta 
dig med att Utblick kommer ut en gång till i år, så 
om några månader dimper det igen ner en ursäkt 
i brevlådan för att slippa damma av listerna i lyan. 
Och skulle du hamna i riktig tristess och klättrar på 
väggarna någon gång framåt vintern så finns UF 
än en gång där till din räddning. Vad sägs om en 
resa  ? Vart är inte riktigt planerat än, när är inte exakt 
satt, men en resa kommer att gå av stapeln och UF 
lovar att du under resan ska få göra studiebesök, 
möta intressanta människor och för ett tag slippa 
 höstdunklets leda.

UF finns helt enkelt här för dig hela hösten och er-
bjuder ett avbrott från vardagen. Vill du höra vad Is-
raels ambassadör har att säga om den  demokratiska 
våren eller diskutera  västsaharakonflikten över en 
lunch går det att ordna. Vill du engagera dig och 
bjuda in egna föreläsare, ordna en resa eller ett 
studiebesök eller kanske göra nästa framsida till vår 
tidning så finns det utrymme för det med. Vill du 
ställa upp till nästa års styrelse så kan du redan nu 

UF  :s ordförande har ordet

börja klura på vart du vill engagera dig och vilket 
ansvar du vill ha, inte heller detta är en omöjlighet.

Så lägg nu UF på minnet under hösten när du 
sitter där och söker en ursäkt för att slippa göra 
allt annat som borde göras, eller har noll aktiviteter 
på agendan. Sätt en post-it-lapp på spegeln som 
skriker UF, klottra ner din kalender med UF-loggan, 
eller använd dina egna knep för att minnas oss. Du 
kan även spana in UF  :s hemsida eller gå in på vår 
facebook-grupp och se vad som är på g. Eller släng 
iväg ett mejl till någon av oss så lovar vi att det finns 
mycket, som du är intresserad av, att göra  !

Obs. Tycker du att hösten är den bästa årstiden på 
året och inte kommer att lida av regnet,  tristessen och 
mörkret, är du fortfarande varmt välkommen att titta 
förbi eller engagera dig. UF har plats för dig med  !

Klara Sommerstein
Ordförande 

Utrikespolitiska föreningen 
Göteborg
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MIKAEL OSKARSSON
Jag är en designstudent vid HDK.  Grafisk 
design är ett av mina största  intressen 
och det området jag känner att jag har 
mest kunskap inom. Här ser jag en fram-
tid som yrkesverksam designer. Jag är 
en mycket ambitiös och driven person 
som finner styrka i att ifrågasätta och för-
söka se saker och ting på nya sätt. Detta 
är till min fördel i mitt stora intresse för 
genus- och  jämlikhetsfrågor, men även 
under mitt arbete inom  grafisk design. 
Till Utblick vill jag hitta en formgivning 
som känns intressant och relevant.

EMEL IE OLSSON
Uppvuxen i byn Borsna i Småland. 
Med ett stort intresse för teckning 
och form tog jag mig till Göteborg 
för att studera vid HDK. Där studerar 
jag idag kandidatprogrammet med 
inriktning grafisk design. Tidigare har 
jag studerat förberedande konstutbild-
ningar på Visingsö, Guldheden och i 
Brighton. Som ny formgivare för Utblick 
vill jag se tidningen i ett annat format 
och arbeta för att ge tidningen en ny 
identitet. Jag ser fram emot en skön 
höst med alla andra utblickare där ute!

ANNA REUMERT
I’m a Danish student in Gothenburg, 
currently doing my BA here in Global 
Studies and Social Anthropology. Earlier 
on, I have studied Arabic and Anthropo-
logy at American University of Beirut, and 
have lived and travelled much in Lebanon 
and Syria. Im enthusiastic about Palestine 
and hiphop; preferably in a blend. Thus, 
besides my political activism (and, admit-
tedly, sometimes pessimism), which I look 
forward to share some of with Utblick, 
I play hiphop and soul every monday 
night at Göteborgs Studentradio. 

INNEHÅL L

EGEN VINST ÄR OMÖJLIG UTAN ANNANS FÖRLUST

VAD TYCKER GUDRUN OM SAKEN  ?

VAD GÖR EU  :S MEDLEMSLÄNDER FÖR ATT RÄDDA EURON  ?

KORRUPTIONEN PRÄGLAR HELA SAMHÄLLET

BYTESHANDEL FÖRSTÅR DU DIG PÅ FÄHUND !

TURKIET PÅ DIAGONALEN

AFRICAN UNION OCH STRÄVEN EFTER EN VALUTAUNION

KINA - DÅ OCH SEN

LOCKED, STUCK AND A TWO STATE-SOLUTION UP IN SMOKE
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Jag träffar Abubakir på en av 
Stockholms mest rörliga gator 
en solig dag i september. Det är 
inte svårt att urskilja den entusi-
asm och förväntan han utstrålar 
i denna hop av ointresserade an-
sikten. Abubakir arbetar bland 
annat som vice ordförande i den 
relativt unga Libyska föreningen i 
Stockholm. Tidigt börjar vi disku-
tera betydelsen av västmakterna 
och allra mest Frankrikes ageran-
den under kriget i Libyen. 

– Frankrike är en stor anled-
ning till att omvärlden agerade, 
hade det inte varit för Sarkozys 
initiativtagande så vet jag inte hur 
det hade urartat, menar Abubakir. 

Det är tydligt att han tror på 
ett internationellt samarbete, och 
anser att landet kommer att be-
höva enorma hjälpinsatser från 
omvärlden för att kunna komma 
på fötter och bygga upp ett fung-
erande politiskt system.

Att västvärlden agerade för 
en ekonomisk vinning talar han 
dock lite blygsammare om. 

– Libyen är ett rikt land med sto-
ra tillgångar nära Europa. Flera 
länder i Europa får sin olja im-
porterad från Libyen. Ifall något 
skulle ske med tillgångarna skulle 
detta påverka de europeiska län-
derna enormt. Att ändra oljeleve-
rantörer och avtal skulle försvåra 
det ekonomiska läget i inte minst 
de större europeiska länderna, 
det är inte så märkvärdigt att det 
finns ett eget intresse från väst-
makterna i att försvara Libyen.

Vad tror du om sambandet mel-
lan olika världsliga händelser  ?

– Vi lever alla i en värld. Vi på-
verkas av alla typer av händelser, 
inte minst ekonomiska. Ekonomin 
är en faktor som binder ihop oss. 
I sådana lägen är det svårt att inte 
tro på samband. 

Jag sneglar på klockan och in-

Text Hanaa Filali
Illustration Matilda Emricson

Det har snart gått ett år sedan inbördeskriget i Libyen 
bröt ut. Folket har segrat, diktatorn har störtat och en 
ny regering har erkänts. En utveckling många tvivlar 
på skulle haft samma effekt utan västvärldens age-
randen. Jag träffar Abubakir Helmi Alnadori, en av 
många som tror på ett västerländskt nära samarbete.

ser att det är dags att avsluta. Det 
är med ett leende på läpparna 
som jag tackar honom för hans 
tid. Leendet som så innerligt just 
uppskattat vår långa pratstund 
blir kort. För väldigt snart börjar 
jag återigen tänka på det makt-
spel världsekonomierna spelar, 
på grund av det starka intresset 
för Libyen. Inte minst försvinner 
mitt leende av min oförståelse 
över varför ingen ännu satt stopp 
för dödandet som är en av följ-
derna av protesterna på gatorna 
i Yemen och Syrien. Ja det är 
svårt att inte tro på samband, 
särskilt i sådana här lägen. 

Egen vinst är omöjlig utan annans förlust
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Egen vinst är omöjlig utan annans förlust
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Gudrun Schyman, politiker med tidigare bakgrund 
hos Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.  Numera 
 kommunpolitiker i Simrishamn, föreläsare och  författare. 
Hon föreläste om jämställdhet i Göteborg den 16  :e sep-
tember. Utblick tog chansen att ställa några snabba frå-
gor till en stressad  Gudrun på temat Pengar.

Vad tycker Gudrun om saken ?

V ad associerar du med 
ordet pengar  ?

–   Makt  !

Känner du att Fi fick gehör när 
ni brände upp 100 000 kr i 
Almedalen  ?

–   Absolut, vi gjorde ju dess-
utom så mycket mer än det. 
Vi höll flera seminarier och 
torgmöten i ämnet jämställd-
het, bland annat la vi fram 
nya lönebildningsförslag för 
fackförbunden. Debatten har 
ju fortsatt efter detta, och det 
är något vi arbetar vidare med.

Din hjärtefråga just nu verkar 
vara löneskillnader mellan kvin-
nor och män, vad är det främsta 
föreliggande hindret för att åt-
gärda problemet  ?

–   Exploateringen av kvin-
nors arbetskraft och vilka ar-
beten som värderas högre än 
andra. Lönesystemet bygger 
helt på patriarkala strukturer. 
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Text Karin Unde
Illustration Emelie Olsson

Vad kan gemene man göra  ?
–   Det här är en politisk 

fråga, den kan inte lösas på 
individ nivå, utan här handlar 
det om att förändra ett för-
legat system. Det är klart att 
det är bra som medborgare 
att se till att man är påläst 
och förberedd i exempelvis 
löneförhandlingar, och att 
vara uppmärksam på att ens 
arbetsplatser lever upp till 
uppställda krav, men främst 
krävs politiskt agerande.

Vilket eller vilka ögonblick har va-
rit avgörande för dina karriärsval  ?

–   Jag har aldrig planerat 
min karriär. Däremot har jag 
tagit de chanser som givits. 

Varför har just du blivit en för-
grundsfigur för jämställdhet  ?

–   I och med att jag har kun-
nat synas så har jag också haft 
möjligheten att göra mina 
åsikter hörda, och då har jag 
gjort det helt enkelt. 
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VAD GÖR EU :S MEDLEMSLÄNDER 
FÖR ATT RÄDDA EURON ?

Under tio år har valutan upplevt både top-
par och dalar. Och ännu efter ett decennium 
med euron har svenskarna inte bestämt sig för 
hur valutan ska uttalas. Ska det vara ”juuuråå”, 
en skola som bland andra Göran Persson be-
kände sig till, eller kort och gott ”evro”  ? Om 
meningarna är delade om hur valutan ska utta-
las, är enigheten om att Sverige ska stå utanför 
eurosamarbetet desto större. En förkrossande 
majoritet av svenskarna vill inte ha euron. Och 
i takt med att eurokrisen fördjupas, desto min-
dre blir stödet för EU och euron.

SCB  :s mätning från maj i år visar att 64  % 
av befolkningen säger nej till euro, medan bara 
24  % säger ja. Det är stor skillnad jämfört med 
folkomröstningen 2003 då 56  % röstade nej 
och 42  % röstade ja.

Som enda riksdagsparti verkar Folkpartiet 
för att euron ska införas så snabbt som möjligt 
i Sverige. 

–   Man kan kanske säga att det är en otacksam 
uppgift, säger Carl B Hamilton, folkpartiets 
ekonomipolitiska talesperson, till tidningen 
Riksdag & Departement. 

–    I dag har vi en union där den långsammaste medlemen 
bestämmer hastigheten för alla medlemsländer, sa José 
Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, i sitt tal 
onsdagen den 5 oktober 2011.
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–   Det kanske kan ske om några år när den 
ekonomiska situationen har rett upp sig och när 
det blir uppenbart att Sverige förlorar på att stå 
vid sidan av, säger han.

Socialdemokraten Leif Pagrotsky var aktiv 
på Nej-sidan vid EMU-folkomröstningen för 
åtta år sedan. Till skillnad från EMU-extremis-
ten Carl B Hamilton ser han inte den nuvarande 
eurokrisen som enbart en effekt av att enskilda 
länder har dåligt skötta statsfinanser och dras 
med stora statsskulder. 

–   Ett litet land som Grekland, vars BNP bara 
utgör två procent av valutaunionen, kan utlösa 
en förtroendekris som unionen inte kan hante-
ra. Och krisen blir än mer akut när länder som 
Spanien och Italien närmar sig en liknande si-
tuation, säger han till Riksdag & Departement.

Leif Pagrotsky förnekar inte att krisen hade 

nått Grekland även om landet hade hållit fast 
vid sina drachmer. Men med en egen valuta 
hade krisen aldrig blivit så allvarlig som nu. 

–   Hög inflation och höga löneökningar hade 
inneburit att långivarna till landet hade upp-
hört mycket tidigare. Så länge bankerna betrak-
tade alla EMU-länder som i princip likvärdiga, 
innebar det ingen skillnad att låna ut pengar till 
Grekland eller Finland. Det är också tack vare  
att Sverige har behållt kronan som vi har klarat 
oss så bra ur finanskrisen, resonerar Pagrotsky. 

–   Vi fick en temporär devalvering av krisen 
under krisen, men sedan kom en kraftig upp-
gång och nu är kursen gentemot euron tillbaka 
på 2007 års nivå. Det visar på flexibilitet.

Trots divergerande åsikter är Leif Pagrotsky 
och Carl B Hamilton överens på en punkt  : Ska 
man lyckas med en överstatlig valuta ställer det 

»
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Text Daniel Bäckman
Illustration Anna-Lotta Ahlmén

höga krav på ett fördjupat finanspolitiskt sam-
arbete och ännu mer överstatligt beslutfattan-
de. Men medan Hamilton bejakar en sådan cen-
tralistisk utveckling är Pagrotsky motståndare.

 –   Redan nu anser många EU-medborgare 
att besluten fattas långt över huvudet på dem.

Grekland kan inte ändra ett kommatecken 
i sin budget utan att be Internationella va-
lutafonden om lov. Och mer federalism vill 
varken jag eller svenska folket ha. Att små 
valutor med automatik skulle vara extra sår-
bara i kristider avfärdar Pagrotsky i intervjun 
med Riksdag & Departement och pekar bland 
annat på schweizerfrancen och singaporedol-
larn som exempel på starka men små valutor. 
Svenska kronan är också en stark valuta. Våra 
finanser är starka. Varför ska vi gå med i en stor 
och missköt valutaunion  ?

När det gäller den omedelbara statsskuldkri-
sen var Barroso inte heller svarslös. Grekland 
ska stanna i valutaunionen och EU-kommissio-
nen ska bidra till detta. Det finns 15 miljarder 
euro till Grekland i strukturfonderna som kan 
användas snabbare. I onsdags godkände det fin-
ska parlamentet förstärkningen av EU  :s kris-
fond EFSF och idag väntas tyska förbundsda-
gen göra detsamma. Enda frågetecknet innan 
denna förstärkning ska kunna genomföras är 
omröstningen i slovakiska parlamentet.

”Under de tre senaste åren har finanssektorn 
i Europa stöttats med 4 600 miljarder euro av 
skattebetalarna. Det är dags för finanssektorn 
att ge tillbaka ett bidrag till samhället”, sa Bar-
roso inför jublande EU-parlamentariker.
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KORRUPTIONEN 
PRÄGLAR HELA SAMHÄLLET

43 MILJONER AMERIKANER har en 
årsinkomst under 11000 dollar(ca 
80000 kronor) vilket är den officiella 
fattigdomsgränsen. 41 miljoner män-
niskor är beroende av statliga stöd-
program för att ha råd med mat, vilket 
är den högsta siffran sedan 50-talet. 
37 miljoner människor får mat av hjälp-
organisationer, samtidigt som USA fler 
miljonärer och miljardärer än något an-
nat land i världen. Inkomstklyftan har 
vuxit konstant sedan 1980-talets bör-
jan, men allra mest under 2000-talet. 
Bush-administrationen genomförde 

rekordstora skattesänkningar 2001 och 
2003, vilka framför allt gynnade de re-
dan förmögna. I teorin skulle detta ge 
företagsägare mer pengar till investe-
ringar och nyanställningar, vilket i sin 
tur skulle leda till lägre arbetslöshet. 
Ett decennium senare är det svårt att 
hitta något stöd i verkligheten för den 
teorin. Arbetslösheten är skyhög och 
statsskulden gigantisk, samtidigt som 
Afghanistan-kriget efter 10 år (USA :s 
längsta krig någonsin) fortfarande på-
går och kostar skattebetalarna 2 miljar-
der dollar i veckan.

Den amerikanska ekonomin är den största i 
världen, mer än dubbelt så stor som den näst 
största, den kinesiska. USA har också en av 
de mest ojämlikt fördelade ekonomierna, 
jämförbar med tredje världen-länder som 
Mali och Burkina Faso. 
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Efter finanskraschen 2008 blev 8 mil-
joner amerikaner arbetslösa. Arbets-
lösheten har sedan dess legat konstant 
över 8  %. Långtidsarbetslösheten har 
inneburit att 10 miljoner amerikaner 
är beroende av arbetslöshetsersätt-
ning, och miljontals husägare som 
inte haft råd att betala sina bostads-
lån har blivit vräkta. Till och med de 
som har jobb, har ibland svårt att få sin 
ekonomi att gå ihop om de inte kan 
få heltidsanställning eller har så låga 
löner att de måste ta ett extrajobb. 
För de rikaste ser dock livet väldigt 
annorlunda ut. Många direktörer tjä-
nar miljoner i lön och får ytterligare 
miljoner i bonus, även om företagen 
de leder går med förlust. Efter kollap-
sen 2008 fick många stora finansbolag 
miljarder i statligt stöd för att undvika 
konkurs, men direktörerna fick trots 
det sina bonusar utbetalda. Kraschen 
orsakades av att firmorna hade tagit 
enorma risker på finansmarknaden, 
och ofta fullt medvetet vilselett sina 
kunder om kvalitén på de finansiella 
produkter de sålde. Trots avslöjandena 
av uppenbara och systematiska bedrä-
gerier har ingen högre ansvarig dömts 
till fängelse. Några av de ansvariga 
cheferna har avgått och en del har fått 
betala skadestånd, men det har varit 
småsummor i sammanhanget. USA 
är det land i världen som håller störst 
andel av sina medborgare fängslade, 

även ringa narkotikabrott innebär of-
tast fängelsestraff. Trots det har nästan 
ingen dömts till fängelse för att ha or-
sakat miljardförluster för småsparare 
och pensionsfonder. Många ameri-
kaner anser att det i praktiken finns 
skilda rättssystem för rika och fattiga. 
Överhuvudtaget lever rika och fattiga 
i USA närmast i parallella samhällen.
Pengar ger inte bara ekonomisk makt, 
utan även politiskt inflytande.

”Direkt och indirekt korruption 
präglar hela det amerikanska samhäl-
let”, säger David Pakman, amerikansk 
journalist och programledare som 
driver online-programmet ”Midweek 
Politics”. ”Det är samma mekanismer 
som styr överallt”, säger han angående 
pengarnas inflytande på samhället. 
”Det påverkar t.om rättssystemet, 
eftersom många fängelser drivs med 
vinstintresse”. Politiker får på olika 
sätt betalt av lobbyister för att driva 
deras intressefrågor, och blir ofta själ-
va välbetalda lobbyister efter den poli-
tiska karriären. Pakman har länge dis-
kuterat de här frågorna i sitt program 
och menar att korruptionen sticker än 
mer i ögonen just nu, när medelame-
rikanens ekonomi är så dålig. Det eko-
nomiska läget i USA har inte varit bra 
på många år, men han menar att situa-
tionen just nu är extrem : 

”Jag har aldrig varit med om att så 
här många människor är arbetslösa 
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Text Daniel Lund
Illustration Mikael Oskarsson

eller inte kan hitta heltidsjobb. För 
mig är inte något jag bara ser på ny-
heterna, jag märker det även i min 
vardag. Många rika amerikaner häv-
dar att företagen kommer anställa 
fler om bara skatterna blir lägre, men 
vem som skall köpa produkterna ? 
När medelklassen inte har pengar 
att spendera ökar inte konsumtionen 
tillräckligt för att stärka ekonomin på 
lång sikt”. Han är frustrerad över att 
så stor del av hans skattepengar går till 
att finansiera världens största militär, 
och han anser att det upplevda mili-
tära hotet mot USA är överdrivet och 
utnyttjas av försvarsindustrin. ”Den 
enorma försvarsbudgeten brukar mo-
tiveras med att vi måste skydda landet 
mot angrepp, men jag tycker inte att 
det eventuella militära hotet motive-
rar omfattningen av militären. Vi har 
45 stycken militärbaser i Tyskland 
just nu, om vi hade t.ex. 35 stycken, 
skulle Amerika verkligen vara mindre 
säkert ? Problemet är att försvarsindu-
strin lägger enorma resurser på lob-
bying, många politiker är beroende 
av dem som stora arbetsgivare i sina 
distrikt”. 

Under 2011 har en rörelse börjat 
formas som vill förändra hela sys-
temet, under slagordet ”Vi är 99 %” 
har tusentals samlats till protester. 
Protesterna började i finanskvarte-
ren på Wall Street i New York, men 

har snabbt spridit sig till andra delar 
av landet. Demon-stranterna har än så 
länge inget gemensamt program, men 
är överens om att det amerikanska 
samhället idag gynnar den rikaste pro-
centen på bekostnad av de övriga 99. 
David Pakman har följt demonstratio-
nerna och stöder dem helhjärtat : ”Det 
viktigaste är inte antalet demonstran-
ter, utan slutresultatet. Tyvärr började 
inte massmedia intressera sig för pro-
testerna innan våldsamheter mellan 
demonstranter och polis inträffade. 
Jag stöder absolut demonstranter-
nas mål så länge de använder icke-
våld, men tyvärr är jag pessimistisk 
angående vilka resultat protesterna 
kan uppnå”. Kommer Occupy Wall 
Street-rörelsen lyckas åstadkomma 
förändring, eller påverka valet 2012 ? 
Med miljoner arbetslösa och fattiga i 
landet borde förutsättningarna för en 
sådan rörelse vara goda. De kommer 
dock möta hårt motstånd från etablis-
semanget, som knappast kommer vilja 
ge upp sina privilegier frivilligt.
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Citatet från filmen Ronja Rövardotter är ett ut-
tryck jag gärna använder på skämt men får all-
tid en konstig blick tillbaka. I det här numret av 
Utblick behandlas ämnet pengar, så jag ställer 
mig frågan om vad man gör om man har ont om 
pengar,  förstår sig göteborgare på byteshandel ? 

Någonstans i grundskolan fick man lära sig 
att man förr i tiden inte betalade med pengar 
utan med björnpälsar, hönor och annat som 
man tillhandahöll för utbyte mot något man be-
hövde. I en tid med kreditkort, gemensamma 
valutor, internetbanker och konsumtionshets 
känns byteshandel väldigt avlägset och med-
eltida. Samtidigt har den senaste finanskrisen 
lämnat tydliga spår i ekonomin och i Eurolän-
derna trampas det vatten och diskuteras stöd-
paket och plånböckerna hos människor i USA, 
Grekland och Portugal, för att nämna några, 
blir allt tunnare. Tidningen E24 rapporterade i 
somras om unga greker som i den ekonomiska 
krisen har lämnat Aten för landsbygden där de 
ägnar sig åt byteshandel när de inte har några 
pengar. 2009 kunde man i Svenska Dagbladet 
läsa om så kallade bytesringar i bland annat 
Tyskland och Sverige där man byter varor och 
tjänster med varandra för en påhittad valuta, 
i det tyska fallet ”kreuzer” där oavsett vilken 
tjänst som säljs/köps i timmen kostar tjugo 
”kreuzer”. Inte bara ekonomiska kriser triggar 
igång byteshandel utan även dagens konsum-
tion av ”fast fashion” som fått en motreaktion 

av konsumtionsstopp och ”swopping” där man 
byter kläder med varandra på särskilda event. 
Exempelvis höll svenska naturskyddsförening-
en en stor klädbytardag runt om i landet i ja-
nuari i år.  Intresset för byteshandel i Sverige är 
dock fortfarande förhållandevis svalt trots att 
det förekommer bytesdagar här och där. Men 
det borde inte hindra folk från att byta varor 
och tjänster med varandra ?

Inspirerad av tanken på en egen bytesrunda 
bestämmer jag mig för att pröva byteshandel i 
praktiken. Jag bestämmer mig för att mina by-
tesvaror ska vara något som inte kostat mig nå-
gon större summa i slutändan och som jag gjort 
själv. Sålunda utrustar jag mig med några påsar 
kantareller, ett par småburkar med rårörda 
lingon och några påsar med hembakta kanel-
bullar, den totala självkostnaden för mina varor 
ligger på samma nivå som en HM-tröja från 
Bangladesh och består mest av några timmars 
bökande i skogen och knådande i köket. Jag har 
siktet inställt på grönsaker och bestämmer mig 
därmed för att byta kantareller mot grönsaker. 
Min väns mamma bor på en av öarna och har 
ett gigantiskt förråd av hemodlade grönsaker 
och vill säkert byta mot skogens guld. Affären 
är snabbt i hamn och jag lämnar ön med en zuc-
chini tung som en tvåmånaders baby, diverse 
kryddor och blandade godsaker från grönsaks-
landet. För att utvidga experimentet från pri-
vatpersoner så tar jag med några burkar lingon 

BYTESHANDEL FÖRSTÅR DU DIG PÅ, FÄHUND  !

Citatet från filmen Ronja Rövardotter är ett uttryck jag gärna använder på skämt men får alltid en konstig 
blick tillbaka. I det här numret av Utblick behandlas ämnet pengar. Därför ställer jag mig frågan vad man 
gör om man har ont om pengar. Förstår sig göteborgare på byteshandel ? 
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till fiskbilen på Linnégatan och hoppas på att 
kunna byta mot ett paket musslor. Tanken från 
mitt håll var att lingon kunde säljas av dem till 
kunder som köper strömming, logiskt tänkte 
jag men den tanken skulle jag visst få vara en-
sam om. Killarna i fiskbilen tackade nej till att 
byta varor och hänvisade till att de hade familjer 
att försörja och lån att betala men deras blickar 
vittnade om att här hade det allt dykt upp en 
riktig stolle för de kunde inte alls förstå varför 
jag ville byta musslor mot lingon av alla saker. 
Efter att ha berättat om artikeln i hopp om 
att de skulle förstå min tanke, inser jag att jag 
måste köpa ett nät musslor om jag ska kunna gå 
därifrån med äran i behåll. Förnedringen stan-
nar inte där, när jag ska ge honom pengarna 
tappar jag dem i kräftspadet. Jag rycker åt mig 
musslorna och skyndar mig därifrån med svan-
sen mellan benen och i nacken känner jag hur 
de skakar på huvudena och skrattar. Jag travar 
Linnégatan upp mot Institutionen för Globala 
Studier, där mitt nästa ställe för mitt bytespro-
jekt håller till, skolcaféet. Jag är som många an-
dra studenter slav under koffeinet och hoppas 
kunna byta en påse kanelbullar mot en kaffe hos 
Morris som har hand om caféet. Jag börjar med 
lite hälsningsfraser och får frågan vad jag önskar 
att köpa. Kaffe svarar jag, men frågar samtidigt 
om han kan tänkta sig att byta en kopp kaffe 
mot påsen med bullar som jag frestande håller 
fram och sockrar erbjudandet med några sälj-
fraser. Om det berodde på doften från bullarna 
eller faktumet att jag en gång virkade honom 
en grytlapp vet jag inte men äntligen Tio bullar 
mot en tjugofemkronors kaffe att ta med. Med 

blodad tand och en buss att hinna med  beger 
jag mig mot Chalmers för att få tag på några 
studenter som är desperata nog att byta varor 
med mig. Inom en timma har jag bytt rårörda 
lingon, kanelbullar och kantareller mot älgfärs, 
koranen som pocket, sminkborttagningsmedel 
och en formatering av min dator vars fläkt på-
minner om en flygplansmotor i ljudet. Jag dan-
sar av lycka nerför Olgas trappor med koranen 
och älgen i väskan.

På vägen till jobbet reflekterar jag över pro-
jektet byteshandel och kommer fram till att 
byteshandel bäst görs privatpersoner emellan 
men att det inte är en helt dum idé trots allt. 
Att givande har positiva effekter för ens väl-
mående är bevisat och genom att båda parter 
får vara den som ger slipper man också mot-
tagarens tacksamhetsbörda över att inte kunna 
ge något tillbaka. Dessutom är byteshandel ut-
märkt för att skaffa sig saker man själv inte kan 
göra eller inte har råd med. Gör något eller 
ge bort något som just du är bra på och försök 
sedan matcha det mot något du själv vill ha el-
ler bli glad över det du får i utbyte. Garanterat 
nöje. Nästa klädbytardag är jag först i kön. Ut 
och byt !

Text Paulina Windell
Illustration Maria Kultala
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Jag är nyvaken på en buss i den Turkiska delen 
av Kurdistan. Det är försommar och det nationella 
parlamentsvalet har precis avgjorts. Det religiöst 
färgade välfärds- och rättvisepartiet (AKP) tog hem 
segern som väntat, dock inte med egen majoritet 
vilket anses vara en delseger för det sekulära Repu-
blikanska folkpartiet (CHP). Detta då vinnaren nu 
måste söka stöd av CHP för att kunna reformera lan-
dets grundlag. AKP har länge fört en kamp för att 
avpolitisera militären som har sett sig själv som den 
sekulära staten Turkiets väktare. AKPs ledare Recep 
Erdoğan fängslades 1997 efter att ha företrätt 
ett parti med för starka religiösa kopplingar. Nu 
har militärens politiska makt försvagats avsevärt, 
delvis genom fängslandet av över trehundra 
militärer som anklagats för att ha förberett en ny 
militärkupp. Den nya grundlagen ska bli den sista 
spiken i kistan för militärens inflytande. Men även 
journalister och universitetslärare finns bland de 
åtalade. Sanningshalten bakom åtalspunkterna 
är dock starkt ifrågasatta och många är rädda för 
att rättegångarna är en del av en övergripande 
plan som syftar till att transformera Turkiet till en 
islamistisk enpartistat.

Bussresan har tagit oss hundrafemtio mil tvärs 
över Turkiet, från Istanbul till Kurdistan på gränsen 
till Syrien och inte mer än en timme från Irak. Bakom 
taggtråden skymtar vakposteringar på jämna av-
stånd likt gigantiska älgtorn. Vi färdas nu på si-
denvägen. Genom det dammiga bussfönstret löper 

landskapet likt en mo-
notom gulbrun ökensör-
ja. Låglänta kullar med gul 
sten och visset gräs som flämtar 
mellan stenarna. Inte ens getterna 
betar här. Min blick flackar desperat 
efter något levande att fästa blicken vid. 
Men bakom nästa kulle materialiserar sig 
samma knastriga landskap. Krasst mätt så kan 
man dela in Turkiets skarpt polariserade samhälle 
efter den diagonala bussfärd vi precis avverkat. 
Den modernare syd-västra delen av Turkiet, Istan-
bul, Izmir samt medelhavskusten innehar de star-
kaste fästena för CHP. I nord-ost, längst med Svarta-
havskusten och i Anatoliens jordbrukslandskap har 
invånarna en större benägenhet att rösta på AKP. 
Med en parlamentsspärr på 10  % är det dessa två 
partier som delar den politiska agendan i Turkiet. 

Resans mål är min vän Mehmets hemby i sydös-
tra Anatolien. Här finns det enda större vattendra-
get på flera kilometers avstånd, vilket har gett upp-
hov till byns namn : ”platsen där grönskan börjar” 
. Vi sover på taket, natten är för varm för att sova 
inomhus. Vi äter på golvet, enligt sedvänjan från 
en gemensam tallrik i mitten. Arbetsdagen börjar 
här klockan tre på morgonen och slutar runt lunch 
då hettan gör arbetet på fältet olidligt. Min kropp 
protesterar mot klimatet, ögonen rinner och värmen 
ger mig yrsel. Vi åker för att bada i det berömda 
vattendraget, men några vakter hindrar våra pla-

Turkiet som länge har strävat efter 
närmare relationer med väst och EU har 
valt väg. Med den nya grundlagen under 
omarbetning ska landet bli en modern demo-
kratisk stat, fri från militärens politiska inflytande. 
Men vilka intressen går i täten för denna utveckling, 
och med vilken agenda ? Det splittrade turkiska samhäl-
let rymmer många identitetslinjer. Min resa har tagit mig 
längs med den geografiska linje som sägs klyva Turkiet i två 
politiska läger, men även olika ekonomiska förutsättningar. I detta 
komplexa samhälle är det dock ibland allt för enkelt att endast se till 
den ena sidan av myntet.  

Turkiet på diagonalen
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ner. Vattnet har privatiserats sedan Mehmet var 
hemma senast.  

Det är Erdoğans ekonomiska politik som gett 
upphov till våra havererade badplaner. Det är sam-
ma politik som nyss fört honom till makten för tredje 
valet i rad. På ytan kan det se ut som att det handlar 
om en kamp mellan sekulära och religiösa krafter, 
men väljarundersökningar levererar en annan bild. 
Sedan Erdoğans tillträde 2002 har den Turkiska 
ekonomin blomstrat. Människor har mer pengar i 
plånboken. Satsningar har gjorts på välfärden.  I 
ett land där 70  % av kvinnorna är hemmafruar har 
reformer i vården som tillåter kvinnor att söka vård 
självständigt gjort AKP omåttligt populärt bland 
landets fattigare befolkning. Infrastrukturen har för-
bättrats, liksom skolan och bidragssystemet. Detta 
finansierat av bland annat privatiseringar och en 
enorm ökning av utländskt riskkapital. 

Vi följer vattendraget uppåt.  Mehmet och hans 
kusin röker handrullade cigaretter medan vi styr 
mot högre terräng på den dammiga grusvägen. 
Tillslut når vi till åns ursprung, ett vattenkraftverk 
med en uppdämd betongkanal där alger och skräp 
har anhopats i det stillastående vattnet. 

Den grundlag som nu kommer omarbetas av 
AKP i samspråk med CHP ska föra Turkiet närmare 
EU och västvärlden, för att på så vis kunna moderni-
sera landet. Den nu existerande grundlagen skrevs 
av militärjuntan som tog makten i en blodig kupp i 
början av 1980-talet. Militärkuppen föregicks av 

krav på ekonomiska reformer från IMF, reformer 
som skulle ta lång tid att realisera på demo-

kratisk väg under den tidens fackförenings-
vänliga politiska klimat. Reformerna 

genomfördes istället under militärens 
insyn, hand i hand med pogromer 

mot vänsteraktivister och andra 
oppositionella. Lån började 

strömma in. Men den 
globala ekonomins 

svängningar gjorde 
sig också påmin-

da. Easy come, easy go. Finanskrisen i början av 
2000-talet slog extra hårt mot Turkiet då utländskt 
kapital snabbt flyttades ut ur landet. Samma eko-
nomiska kris som många bedömare anser banade 
vägen för Erdoğans AKP.

Den lockande svalkan från vattnet överkommer 
snabbt eventuella bekymmer angående vattnets 
sanitära status och från vattenytan noterar jag ett 
förfallet hus. Jag blir upplyst om att det tidigare 
huserade byvakter; bybor anställda av staten för 
att förhindra PKK från att värva medlemmar i om-
rådet. Efter att en byvakt drunknat i dammen under 
ouppklarade omständigheter huserar det nu endast 
en flock getter. Avståndet mellan denna dystopiska 
badplats och Istanbul känns med ens om möjligt 
ännu längre. 

Turkiet på diagonalen

Text Anton Wilén
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African Union och strävan efter en valutaunion

AU :s strategi för att uppnå en monetär union är 
att steg för steg starta med regionala ekonomis-
ka unioner för att sedan slutligen skapa en enda 
valuta och en afrikansk centralbank till år 2021. 
Redan idag finns det några regionala monetära 
unioner, såsom ECOWAS i Västafrika och ECCAS  
i centrala Afrika. EAC är en regional mellanstatlig 
organisation i Östafrika, vilken strävar efter en mo-
netär union redan nästa år. Enligt IMF skulle EAC 
tjäna på en djupare regional integrering av med-
lemsländerna då detta skulle höja produktiviteten 
och reducera kostnaderna och därmed underlätta 
export. Det skulle också kunna hjälpa regionen att 
bli mer konkurrenskraftig på en global skala. Dock 
är det troligast att detta främst kommer att gynna 
Kenya eftersom de exporterar mer än de andra 
länderna i unionen.  

Vad skulle fördelarna vara med en gemensam 
valuta ? Fördelarna med en gemensam valuta be-
ror till stor del på hur mycket medlemsländerna 
handlar med varandra, på grund av besparingar 
av transaktionskostnader. Dock är handeln mellan 
de afrikanska länderna relativt låg. Därför, och på 
grund av bristande kommunikations- och transport-
förbindelser, är det osäkert om transaktionskost-

nadsbesparingarna blir så stora som man hoppas. 
Man hoppas också på att skapa mer stabilitet. 
För stabilitet är det bland annat nödvändigt med 
ett disciplinerat institutionellt ramverk. Generellt 
sett är institutionernas situation i Afrika mer utma-
nande än i Europa, exempelvis är centralbankerna 
oftast inte självständiga. Dessutom har de mone-
tära institutionerna en lägre trovärdighet och de 
fiskala problemen är större. En valuta som inte är 
välskött kommer inte att ge de önskade effekterna.  
  Även om det finns fördelar att hämta från en 
monetär union, så förlorar den enskilda staten sin 
suveränitet då det kommer till den nationella pen-
ningpolitiken, vilket blir mest framträdande i en 
krisperiod. Det är precis det som händer i krislän-
derna i Europa idag. Möjligheten att återhämta 
sig från en krisperiod är annorlunda på grund av 
arbetskraft- och lönemobilitet, prisflexibilitet, samt 
relationen mellan medlämsländer. Ju större skillna-
der mellan en valutaunions medlemsländer, desto 
svårare kommer det vara för dem att ha en monetär 
union : alla länder möter olika problem då de ex-
empelvis exporterar olika varor. 

Varför vill man ha en valutaunion I Afrika ? Det 
finns såväl historiska som kulturella orsaker till var-

A f r i -
can Union (AU) 

har ambitionen att ena 
Afrikas länder och integrera 

ekonomierna i en monetär union 
för Afrika, med en egen valuta och 
en egen centralbank. I en tid då det 
stormar kring euron blir det självklart 
aktuellt att fundera kring fördelarna 

med en ”afro”, men även kring 
bakgrunden till denna 

ambition. 
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Text Rebecka Hallén

för man vill skapa afrikansk enighet. Men det finns 
också andra anledningar, såsom beroendet av om-
världen och dess exploatering av Afrikas resurser. 
Det är från den här bakgrunden som önskan om en 
gemensam valuta skapas. Hoppet om en enighet 
har funnits ända sedan den första panafrikanska 
kongressen 1919. Avsikterna bakom en 
union är baserade på fred, säker-
het och stabilitet. Det ultimata 
målet med en monetär union 
är i slutändan att åstadkomma 
hög tillväxt och låg inflation. 
Det finns en förhoppning att 
med en starkare ekonomisk 
enighet, ska Afrika kunna 
förhandla i internationella 
organisationer såsom Världs-
handelsorganisationen WTO, 
för att få till stånd bättre handels-
avtal och kunna spela sin rättmätiga 
roll i den globala ekonomin. Man vill 
kunna främja och försvara Afrikas gemensamma 
positioner i frågor av intresse för hela kontinenten 
och dess invånare. Det handlar också om att för-
svara den egna suveräniteten gentemot imperia-
lism : endast genom en union kan Afrika bli starkt 
nog att se till att resurserna används för Afrikas 
eget bästa. Dessutom har EMU varit en inspira-
tionskälla för African Union. Då euron infördes fick 
idén om en afro åter nytt liv.

Förtryck som förenar : Sedan århundraden har 
afrikaner fått utstå slaveri och institutionell rasism. 
Detta förtryck är enligt många afrikaner vad som 
förenar dem och som därmed skulle få en monetär 
union att fungera. Exploatering är förtryck efter-
som det innebär en systematisk överföring av makt 
och resurser från en social grupp till en annan. 

I detta fall handlar det om en envägsöverföring 
från svarta till vita människor, grundat i en struk-
turell maktrelation. Det är denna exploatering 
Afrika vill slippa ur genom en valutaunion. Man 
vill ta makt och kontroll över sin egen framtid utan 
att omvärlden styr på det sätt de gör nu. Förtryck 

kan därför skapa en känsla av samhö-
righet och det är där African Union 

och en valutaunion kommer in. 
Det finns en stark konkurrens 
om Afrikas resurser. För att 
kunna maximera resurserna 
är det därför nödvändigt 
att kontinenten håller ihop 
och förenar sina ansträng-
ningar, resurser och kunskap. 

   African Unions medlemslän-
der bör samarbeta och stötta 

varandra på alla möjliga sätt och 
att skapa en stark intern marknad 

för att kunna växa och sedan konkurrera 
med omvärlden är en bra idé. Dock är det tveksamt 
om en valutaunion är den rätta vägen att gå. Vi 
har sett i Europa vilka följder det kan få. En mo-
netär union är en stelbent institution eftersom de 
individuella länderna inte kan bestämma över sin 
egen agenda. Frågan är då om Afrikas mångfald 
av länder kan gynnas. Det är också viktigt att idén 
kring en valutaunion sipprar ner till gräsrötterna, 
då det tenderar att vara ett elitprojekt. För att en 
gemensam valuta ska kunna fungera på det ulti-
mata sättet krävs bland annat fiskal integration, ett 
gemensamt språk och en delad kultur. Detta har 
inte Afrika. Frågan är om det räcker att ha den 
gemensamma historian av förtryck. Som vi har sett 
under de senaste åren, har de historiska orsakerna 
inte räckt för EU. Ekonomi är trots allt ekonomi.  
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KINA I VÄRLDEN — NU OCH SEN

När kommunistpartiet under ledning av Mao Zedong 1949 tog makten i Kina var ett 
av målen att få igång den ekonomiska tillväxten. Detta skulle ske genom en socialistisk 
planekonomi enligt sovjetisk modell. All privategendom förbjöds, och folkkommunerna 
övertog det administrativa ansvaret på den lokala nivån. Staten kontrollerade försälj-
ningen av producerade varor samt all form av kreditgivning. Kinas Kommunistiska Parti 
(CCP) förde en inhemskt orienterad utvecklingsstrategi med få externa kontakter varför 
utländska investeringar var obefintliga. Detta ledde visserligen till en högre tillväxt än 
tidigare, men det slutgiltiga resultatet blev ett ineffektivt användande av resurser och 
Kinas ekonomi växte långsammare än världsgenomsnittet. 
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Efter kulturrevolutionen år 1978 
bestämde CCP således att hela det 
 politiska fokuset skulle ligga på att 
modernisera ekonomin. Detta skulle 
ske genom införandet av marknads-
mekanismer. För att verkligen kunna 
ta tillvara marknadens möjligheter 
fick produktionsenheterna nu mer 
autonomi gällande vad och hur myck-
et som skulle produceras samt var 
produkterna skulle marknadsföras. 
Patrik Ström, docent i Human and 
Economic Geography på Handels-
högskolan i Göteborg, menar att CCP 
helt enkelt insåg att den gamla model-
len misslyckades med att både genere-
ra välfärd och fördela den. För att be-
hålla den politiska makten gällde det 
att kunna leverera ekonomisk tillväxt. 
Denna ekonomiska övergång hyllas av 
många som en klok strategi och ur väl-
färdssynpunkt förefaller det mycket 
riktigt ha varit så, menar Ström. Fler 
människor har fått det bättre. I grund 
och botten ligger drivkraften bakom 
förändringarna i människors innebo-
ende känsla för att skapa ett bättre liv. 
Detta har sedan underbyggts av fram-
gångsmottot att tjäna pengar. Utbild-
ningsgraden har också varit en viktig 
faktor i de mer urbana områdena.

   En nyckelkomponent i Kinas lyck-
ade ekonomiska reform är omstruk-
tureringen av bank- och finanssekto-
rerna. På bara femton år har landet 

byggt upp det ramverk som är nöd-
vändigt för ett modernt fungerande 
finanssystem med bland annat ett di-
versifierat banksystem. Enligt Ström 
får man dock inte glömma att det är 
staten som i grunden kontrollerar 
systemet, till skillnad från USA och 
Europa. Det problematiska består i 
att kunna hantera en avmattad tillväxt 
och samtidigt reformera systemet. 
CCP måste också se till att underlätta 
och öppna upp den finansiella sektorn 
för utländska aktörer. 

   Inhemsk konsumtion har nu ersatt 
statliga investeringar som den främsta 
orsaken till Kinas fortsatta tillväxt. 
Detta ökar förstås trycket på energi- 
och vattentillgångar. Behovet av elek-
tricitet ökar med omkring 15 procent 
årligen och mängden importerad olja 
har överskridit Japans importerade 
mängd. Ett stort problem för Kina 
är således att se till att utvecklingen 
är hållbar utan att den ekonomiska 
tillväxten för den sakens skull under-
mineras. CCP har tydligt pekat ut att 
hållbar utveckling är en förutsättning 
för fortsatt ekonomisk tillväxt. Ut-
maningen ligger, säger Ström, i att 
verkligen kunna genomföra detta och 
i att hitta effektiva sätt att kontrollera 
aktörer på regional och lokal nivå. 

   I december 2001 blev Kina 
medlem i World Trade Organisation 
(WTO) som ett led i att skynda på 
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» integrationen med den globala ekono-
min. Denna relation är inte helt frik-
tionsfri, vare sig från kinesiskt eller 
västligt håll. Kina vill förstås erhålla de 
makroekonomiska fördelarna av glo-
baliseringen, men är inte lika öppna 
för sociala, politiska och kulturella 
reformer. Västvärlden, å sin sida, slåss 
med det ambivalenta i att förespråka 
kinesisk kooperation och samtidigt för-
döma landets förhållningssätt till t. ex 
mänskliga rättigheter. Ström menar att 
öppenhet alltid är bättre än slutenhet. 
”På sikt tror jag att det kommer att ske 
en påverkan [på Kinas inställning till 
demokrati och mänskliga rättigheter]. 
Frågan är om det sker successivt eller 
om det kommer att gå mycket fort. 
Här visar historien att det är mycket 
svårt att prognostisera detta.” 

   2011-08-31 skrev Sverker Lenas 
i Dagens Nyheter om den italienska 
ekonomen Loretta Napoleonis bok 
”Made in China. Den nya ekonomiska 
supermakten”. Artikeln tar bland an-
nat upp att Kina under finanskrisen 
2008 valde ett ”keynesianskt stimu-
lanspaket” där stora satsningar på vä-
gar, kollektivtrafik och förnybar en-
ergi räddade landet från recessionen. 
Lenas ställer sedan frågan huruvida 
detta beror på en vis finanspolitik, el-
ler om det helt enkelt handlar om att 
Kinas kapitalistiska system befinner 
sig i en tidig fas. Landet befinner sig, 
enligt Ström, mycket riktigt i en tidi-
gare ekonomisk utvecklingsfas än USA 
och Europa, men det finns stora regio-
nala skillnader. Städer som Beijing och 
Shanghai är idag viktiga centrum för 

avancerad tjänsteindustri och denna 
ekonomiska transformation kommer 
att påverka övriga delar av landet i ett 
längre perspektiv. Kontrollerar man 
den finansiella sektorn är det också 
mycket lättare för staten att bedriva en 
finanspolitik med mycket stor påverkan 
på den reala ekonomin. Klart är dock 
att kinesiska ledare på sikt vill komma 
bort från ”Made in China” och istället 
skapa värde genom ”Created in China”. 

   Jag avslutar med att fråga vilka 
problem Kina står inför när det gäl-
ler dess fortsatta ekonomiska tillväxt. 
Ström svarar att miljöpåverkan, de-
mografi, inkomstfördelning och re-
gionala obalanser kommer att vara 
utmaningar inför framtiden. Detta är 
således problem Kina måste handskas 
med för att kunna upprätthålla, eller 
till och med överskrida, sin position 
som världens andra ekonomiska su-
permakt efter USA. 

Stort tack till Patrik Ström på Göte-
borgs Handelshögskola för  intervjun  !



UTBL ICK NR 3.11 29



30

LOCKED, STUCK AND A
TWO STATE-SOLUTION UP IN SMOKE

After more than 40 years under Israeli occupation and 20 years of failed peace ne-
gotiations, the Palestinians are now asking for a state. Rest assured though, nothing is 
really going to change (yet).

Joyful celebrations in Ramallah could 
not conceal the shadowy prospect 
of Palestinian President Mahmoud 
Abbas’ recent application of state-
membership to the UN General As-
sembly. Behind the triple-secured 
doors of the UN headquarters, the 
US and Israel are currently playing on 
all strategic strings to cast aside the 
Palestinians’ application under ever 
more empty promises of a workable 
peace solution. And one week after 
Abbas made headlines from Cape 
Town to Oslo, international media 
has drifted in other directions, quickly 
foreseeing the not too bright possible 
outcomes of the application process. 

To gain membership in the UN, the 
Palestinians must gain a majority of 9 
out of 15 votes in the Security Coun-
cil. In which case the US will, as pro-
mised by President Obama, veto that 
vote. This move can prove embarras-
sing for the US as a leading and, err, 
‘neutral’ part in the peace negotia-
tions; then again, the US has long sei-
zed upon  acting out of what is inter-
nationally popular or even agreeable. 
Alternatively, then, the Palestinians 
can apply for status as a ‘non-member 
observer state’, as suggested by French 

President Sarkozy, to the UN General 
Assembly, which will grant them some 
rights, not least the right to be refer-
red to as a ‘state’. They will however 
still lack full membership and thus re-
main unequally represented towards 
Israel in any future negotiations. 

Notably, the Palestinians’ request 
for an independent state under the in-
ternationally agreed upon 1967 bor-
ders, which they will be rejected from 
achieving at this stage, is far from an 
all-embracing solution in any case. Not 
only does it divide one people into two 
remote areas, of which one is unfertile 
and the other landlocked, and with no 
access to one another. It also cements 
the exclusion of the large Palestinian 
diaspora, of which millions continue 
to live under highly depressive condi-
tions in neighboring countries in the 
Mideast, forever waiting for their right 
to return to a now shrunken home-
land. Understandably, then, Abbas has 
hosted critique for  acting somewhat 
selfishly in the name of a people whose 
voices are, once again, overhead. The 
current bid for a two-state solution is 
therefore, at best, better than nothing, 
yet no doubt a whole lot better than 
status quo. For in a world of states, 
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LOCKED, STUCK AND A
TWO STATE-SOLUTION UP IN SMOKE

being stateless means having no rights 
as there is no one to represent these 
rights (even if, as in many devastating 
cases, a state does not guarantee pro-
tection even of its own people). Para-
doxically, Palestinians’ lack of a state 
is precisely what marginalizes them 
in their effort to obtain one. Exclu-
ded from the international diploma-
tic game, not least represented by the 
UN, the Palestinians have no actual say 
in the peace negotiations. It is truly 
puzzling how any leader with respect 
for himself or his people would actu-
ally like to fight a battle so unequally 
set-up to begin with.

Not all is painted in black, though. 
Aside from the strong symbolic ef-
fect this application has had in spar-
king an increased global awareness of 
Palestinians’ unsustainable situation, 
there is in fact one actual and, I should 
say, positive outcome to Abbas’ move : 
The US will, by having reached unbelie-
vable levels of hypocrisy in its un-critical 
support to Israeli, lose the last remains 
of its status as a serious peace-negotia-
tor in the Mideast. Obama’s appraisal of 
the ‘freedom awakening’ in Egypt and 
Libya has no legitimate ground when he 
at the same time systematically neglects 
any protesting cry from Ramallah (not 
to mention the completely forgotten 
cries from Gaza City). Another positive 
side-result from the current situation 

could be that 
the Israelis will, 
at last, divorce 
themselves from the 
deadlocking politics 
of Israeli Prime-Minis-
ter Benjamin Netanyahu 
and his (literally) right hand, 
Avigdor Liebermann. Current 
public protests in Israel against 
rising social inequality and housing 
expenses could point to this, yet I call 
this very much a side-result, seeing that 
the protests do not in any way include 
the marginalization of Palestinians.

Often when falling into a debate 
over the wide-spreading Palestinian-
Israeli conflict, I am reminded of the 
“complex” character of this issue by 
my opponents. Yet observing the daily 
violence of the Israeli state towards the 
Palestinian people, - a violence that is 
structural, symbolic and highly phy-
sical through its combined methods 
of segregation laws, social and ethnic 
exclusion, and military occupation – it 
seems to me quite a clear – and ut-
terly disturbing - case at hand. We are 
not dealing with a civil war scenario 
between different militant interests, 
or of an inter-state war between two 
independent military powers. To fully 
understand the hegemony performed, 
we need to look at the representation 
of power in this conflict : Who has a 
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state; who has a military; who has the 
majority of land resources; the water; 
the international financial support 
(which, in turn, covers the military 
expenses) and, consequently; who gets 
to sit in the UN and decide on these 
matters ? One has to be overtly unwil-
ling to see the material facts outlined 
to not doubt the latest assurances by 
Obama and Netanyahu that now, more 
than ever before, a ‘peace process’ is 
on the move. As Norman Finkelstein 
remarked without a wink of his eye at 
a lecture in Beirut last winter, for any-
one just the slightest familiar with the 
consequences of this process so far, the 
only direction anything with a ‘peace 
process’ tag on will have is towards the 
trash bin. 

As a consequence of the remarka-
ble shortcomings (or, simply, lack of 
real interest) of the international so-
ciety in solving this conflict, and as 
requested explicitly by Obama in his 
response to the Palestinian application 
at the UN, the case will perhaps end up 
being settled ‘privately’ between the 
two parties; yet probably with quite 
different, say “on the ground”-means, 
than what Obama had in mind. With a 
new generation of well-educated, po-
litically aware and unemployed young 
Palestinians with access to the global 
social media, let us not be so naïve as 
to think that Palestine will stand idle in 
the face of freedom protests reaching 
every other corner of the region.
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GLOBAL FORUM

Du har väl inte missat att Utrikespolitiska Föreningen är med 
och arrangerar ett av spåren på Global Forum? Global Forum 
är en vartannat år återkommande arrangemang för diskussio-
ner, föreläsningar och seminarier om internationalisering och 
dess följdverkningar. Forumet kommer i år gå av stapeln den 
21 november på Svenska Mässan. Årets tema är Kompetens 
och UF kommer vara en del av seminariespåret Innovativa Lös-
ningar för Minskad Fattigdom och Hunger tillsammans med 
FAO, Sida och UNDP. Självklart tycker vi att du ska komma och 
mingla med oss och några av de främsta ämnesspecialisterna 
i internationella frågor samt företrädare för t.ex. politiska par-
tier, fackförbund och företagarorganisationer. Mer information 
om biljetter och program hittar du på vår hemsida under fiken 
Global Forum.

Följ oss på:
Vår hemsida: www.utrikespolitiskaforeningen.se 
Facebook: UF - Utrikespolitiska Föreningen Göteborg
Twitter: UFgbg
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