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Jämlikhet, ekologisk hållbarhet, produktivitet 
 

Globaliseringen betyder, att  

 

 mänskligheten har omskapat naturen till den grad, att jorden inträtt i en ny 

geologisk era, antropocen.  

 mänskligheten har skapat en intimt sammanbunden global ekonomi. Så gott som 

ingen del på jorden står utanför stark påverkan av den allmänna ekonomiska 

utvecklingen.  

 världskapitalismen har gjort sig allt mer oberoende av sociala, politiska beslut. 

Varje regering tvingas till en politik som främjar kapitalets frihet.  

 

Det är inte längre möjligt att nöja sig med ett lokalt, nationellt perspektiv på politiken.  

 

Tre ord sammanfatter den situation mänskligheten idag befinner sig i:  

 

Produktivitet Den globala utvecklingen har många positiva sidor. Främst att miljarder har lyfts 

upp på en materiellt hög standard. Grunden för detta är en enormt stegrad 

produktivitet. Men kapitalismen är vild. Därför förloras idag kontrollen över 

jämlikhet och miljö.  

Jämlikhet Sverige och världen är allt ojämlikare sedan decennier.  

Ekologisk hållbarhet De stora dragen i miljöutvecklingen går inte framåt. CO
2
 fortsätter öka, 

förgiftningen fortsätter, arter dör snabbt ut och annat. Mänskligheten överutnyttjar 

starkt jordens begränsade resurser. 

 

Resultatet av miljöutvecklingen är dels att förutsättningarna för fortsatt hög produktion 

och anständiga levnadsförhållanden undergrävs, men dels också att konkurrensen om 

de krympande resurserna kommer att leda till allt större konflikter mellan 

befolkningsgrupper. Det finns inte utrymme för ytterligare "fördubblad konsumtion" för 

alla. Alternativen på längre sikt är 1) miljarder anpassar sig till fattigdom eller 2) 

våldsamma strider mellan nationer och klasser eller 3) en global politik för jämlikhet. 

 

Kommunismen har misslyckats totalt. Socialdemokratin har lyckats i en historisk epok, 

men den epoken är över. Idag är den socialdemokratiska politiken blockerad av 

nationalism och liberalism.  

 

Ett socialdemokratiskt program måste väva samman produktivitet, jämlikhet och 

ekologisk hållbarhet. Sap kommer fram till kongressen 2013 troligen inte att ha 

formulerat ett sådant program.  

 

*** Komplexiteten är stor. Svårighetsgraden är hög.  Brottet med de hittillsvarande 

traditionerna är skarp. Ansatserna i partiledningen och runt om i partiet förefaller 

vara för blygsamma. Tiden är knapp.  

*** Programarbetet kan inte vara bara en diskussion, om än så demokratisk. Det 

måste också vara en kunskaps- och analysprocess på vetenskaplig grund.  

*** Dessutom är det inte bara en svensk fråga. Det nödvändiga globala 

programmet kräver en radikal international. 

 

Ovanstående är det viktigaste, men för kort för att behandla alla Programkommissionens 

fem punkter. Jag hoppas kunna återkomma. 


