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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.  

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

där varje regering tvingas till en politik som främjar kapitalets frihet.  

 

Det är inte längre möjligt med begränsat lokalt, nationellt perspektiv på politiken. Tre ord 

sammanfattar mänsklighetens globala situation:  

 

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

upp på en materiellt hög standard. Grunden är en enormt stegrad produktivitet. 

Men i kapitalismens vildhet förloras kontrollen över jämlikhet och miljö.  

Jämlikhet Sverige och världen är allt ojämlikare sedan decennier.  

Ekologisk hållbarhet De stora dragen i miljöutvecklingen går inte framåt. CO2 fortsätter öka, mer 

förgiftning, 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 befolknings-

grupper. 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. 

 

Socialdemokratin har lyckats i en historisk epok, men den epoken är över. Jag föreslår 

följande programinnehåll för en ny epok av framgång: 

 Väv samman produktivitet, jämlikhet och ekologisk hållbarhet. 

 Politiken måste domineras av ett globalt perspektiv och agerande. 

 Den materiella nivån i de rika länderna och klasserna har gått för långt. Den 

ekologiska hållbarheten kräver stopp för produktionstillväxt. Framförallt den 

industriella arbetskraften måste minska till förmån för omvårdnad, kultur och fritid.  

 Tillväxt är för den kommande epoken bara en sak för de fattiga länderna. Det 

kommer att leda till global jämlikhet mellan länder.  

 Att de globala klassklyftorna tränger in i varje land måste kraftigt motarbetas. 

Ojämlikhet är försvagande för såväl produktiviteten som arbetarrörelsen. 

 Som viktig förebild måste mängdbilismen snarast ersättas med förnuftsbilism,  

effektiv kollektivtrafik och rationell stadsplanering. Många andra miljöåtgärder 

måste också till.  

 Det ideliga kravet på nationell konkurrenskraft måste radikalt tonas ner. 

Behovet av kunskap måste i stället ges personliga och allmänt produktiva 

motiveringar.  

 Det är inte möjligt att genomföra de nödvändiga förändringarna utan kraftiga 

inskränkningar i kapitalismens vildhet. Frågan måste lösas pragmatiskt, men 

förstatliganden, kapitalindrag med mera är troliga metoder. Dynamiken i privat 

företagande ska utnyttjas, men kan inte tillåtas vara så asocial som idag.  

 Den digitala demokratin måste utvecklas explosivt genom metoder för 

informationsbaser, debatter, insyn och kontroll. Såväl partiinternt som i alla 

samhälleligt viktiga förhållanden som offentliga åtaganden och stora privatföretag.  

 Partiet måste först vinna lönearbetarna för nödvändiga åtgärder, därefter 

kämpa för genomförandet. Hårt motstånd kommer från högern och det vilda 

kapitalet. Det kräver en stark arbetarrörelse i riksdag, i fack, i demonstrationer.  
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