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Sätt fart på Sveriges statsutgifter
Nyligen presenterade Gordon 
Brown ett stimulanspaket för den 
sargade brittiska ekonomin. Pro-
grammet innehöll bland annat 
förslag på en tidigareläggning av 
en rad offentliga investeringar.

Det var modigt gjort. Storbri-
tannien brottas i dag med dubbla 
underskott. I både bytesbalansen 
och statsbudgeten överstiger un-
derskotten redan tre procent av 
BNP. 

I en ännu värre situation befin-
ner sig USA. Ett gigantiskt bytes-
balansunderskott i kombination 
med ett stort och växande bud-
getunderskott.

Trots detta manar chefen för 
USA:s centralbank, Ben Bernan-
ke, USA:s regering att öka stats-
utgifterna för att stimulera eko-
nomin.

I viktiga medelhavsländer som 
Frankrike, Italien, Spanien, Grek-
land och Turkiet är läget också 
illa: dubbla underskott varhelst 
man ser. Och för medlemsländer-
na i EMU kan situationen förvär-
ras ytterligare om euron fortsät-
ter att förstärkas och euroländer-
nas internationella konkurrens-
kraft därmed fortsätter att 
försvagas. 

För att nu inte tala om läget  
i Baltikum, Ungern, Bulgarien ...

Sverige har i en internationell 
jämförelse en nästan unikt gynn-
sam situation. 

Vår handel med omvärlden har 
de senaste åren visat enorma 
överskott – över sju procent av 
BNP – och tack vare en strikt 
budgetdisciplin både före och ef-
ter regeringsskiftet 2006 har även 
statsbudgeten gått med plus. 
Statsskulden har minskat drama-
tiskt. 

Vi har gjort vad som står i läro-
böckerna, samlat i ladorna för 
att ha en betryggande marginal 
när lågkonjunkturen kommer.

Nu är lågkonjunkturen här. Vad 
bör vi då göra?

Öka statsutgifterna, naturligt-
vis. Och försvara de automatiska 
stabilisatorer som kännetecknar 
den svenska modellen: rejäl a-kas-
sa för dem som blir arbetslösa, 
generösa socialförsäkringssys-
tem, statliga lönegarantier när 
 företag går i konkurs, ett stort 
 bestånd av hyresrätter som stabi-
liserar bostadsmarknaden i låg-
konjunkturer, med mera.

Dessa inslag i vår välfärdspoli-
tik syftar både till att skydda de 
människor som råkar illa ut och 
till att upprätthålla den samlade 
efterfrågan under konjunktur-
svackor.

Vi måste utnyttja vårt goda  
utgångsläge till att dämpa  
lågkonjunkturens effekter på 
 sysselsättning och välfärd. Och 
dessutom dra vårt lilla strå till 
stacken för att stimulera efter-
frågan i världsekonomin.

Om inte Sverige kan föra en ex-
pansiv politik, vilket land – för-
utom Norge, Kina och Saudiara-
bien – ska då kunna göra det?

Mot denna bakgrund är det 
förfärande att ta del av analyser-
na från budgetbalans-fundamen-
talister som Maud Olofsson, 
Mona Sahlin och Thomas Östros. 
Sällan har det hetsats så mycket 
mot dem som vill lätta på våra 

budgetregler och utgiftstak som 
i dag.

I Aftonbladet skriver Sahlin 
och Östros (den 15/10): ”Budget-
disciplinen med överskott i de of-
fentliga finanserna är några av de 
viktigaste verktygen för att kun-
na säkra jobben och välfärden.” 

Om världens ledare tänker som 
Sahlin, Östros och Olofsson skul-
le utsikterna för världsekonomin 
vara mycket dåliga. Den förvän-
tade recessionen skulle snabbt 
övergå i en depression.

Budgetregler – som syftar till ett 
överskott över konjunkturcykeln 
på en procent av BNP – är i nor-

mala situationer bra. Två pro-
cents överskott under högkon-
junkturer och en procents under-
skott under lågkonjunkturer – 
varför inte? Rätt förnuftigt, eller 
hur?

Men i dag är situationen värre 
än vad någon kunde föreställa sig 
då den förra socialdemokratiska 
regeringen införde budgetregler-
na. Och våra överskott har varit 
större än vad arkitekterna bakom 
överskottsmål och utgiftstak kun-
de drömma om.

Nu är det dags att ge avkall på all 
fundamentalism och inse att 
lågkonjunkturen riskerar att bli 
långt allvarligare än vad någon 
kunde ana för några år – eller 
månader – sedan.

Att minska offentliga utgifter – 
eller rentav höja skatter – i dag 
vore inte ”ansvarsfullt”, för att 
använda Thomas Östros och 
Mona Sahlins favorituttryck. Det 
vore ansvarslöst. Lika ansvarslöst 
som att inte höja a-kasseersätt-
ningen i en tid då varslen haglar.

Gordon Brown, med sina enor-
ma underskott att tampas med 
 redan i utgångsläget, vågar vara 
ansvarsfull, inte ansvarslös.

Kan vi hoppas på ett liknande an-
svarstagande i Sverige? Kanske 
en ohelig allians mellan Anders 
Borg, fackföreningsrörelsen, Lars 
Ohly och kloka socialdemokra-
ter?
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Det finns ingen laglig grund för 
att låta flyktingen Adil Hakimjan 
stanna i Sverige, hävdar migra-
tionsverkets chef Dan Eliasson 
och ironiserar över de riksdags-
ledamöter som har en annan upp-
fattning (SvD Brännpunkt 8/10, 
14/10 och 21/10). 

Men fallet Adil Hakimjan är 
unikt – inte bara därför att han 
torterades i såväl kinesiska som 
amerikanska fängelser, senast på 
Guantánamo.

Bushadministrationen insåg till 
slut att Adil var oskyldig men  
förstod också att han inte kunde 
skickas tillbaka till Kina. Han 
borde då ha erbjudits asyl i USA 
men i stället dumpades han  
i Albanien, ett land som är  

starkt beroende 
av USA.

Jag träffade 
Adil i Tirana för 
ett år sedan. Han 
berättade om 
sitt liv där, den 
ständiga över-
vakningen och 
utestängningen 
från arbetsmark-
naden. Att han 
förklarats oskyl-
dig hjälpte inte, 
han var stigmatiserad och be-
handlades fortfarande som en 
misstänkt.

Han drömde om att komma till 
Sverige där hans syster bor. Sys-
terns familj var den närmast möj-

liga familjeanknytningen för ho-
nom – hustrun och barnen var 
kvar i Xinjang med små möjlighe-
ter att komma därifrån.

Han lyckades ta sig till Sverige, 
men har här fått avslag av Migra-
tionsverket. Albanien anses vara 
första asylland för Adil och Sve-
rige skulle därför inte ha någon 
förpliktelse att ta över ansvaret 
att bevilja asyl. Så går argumen-
tationen i normalfallen. 

Men detta är inget rutinärende. 
Adil representerar en helt ny 
 situation för de svenska myndig-
heterna. Han kom inte resande 
till Europa via Albanien, han 
 deporterades dit av de ameri-
kanska myndigheterna. Detta är 
en avgörande skillnad.

Enligt min mening gäller därför 
inte argumentet om första asyl-
land i detta fall.

I lagens förarbeten står dess-
utom att undantag från första 
asyllandsprincipen skall göras  
i de fall då vistelsen i det andra 
landet har föranletts av akut sjuk-
dom eller trafiktekniska hinder 
eller annan omständighet som 
 utlänningen inte rått över (min 
kursivering). 

Om beslutsfattarna ändå skulle 
tveka är mitt råd att de tittar när-
mare på förpliktelserna i de in-
ternationella fördrag, som Sveri-
ge ställt sig bakom, inklusive Eu-
ropakonventionen för de mänsk-
liga rättigheterna.

Slutsatsen kommer att bli att 

Sverige definitivt har en möjlig-
het att ta emot en person som 
 under drygt ett decennium miss-
handlats svårt i såväl kinesisk 
som amerikansk fångenskap och 
som nu söker sig bort från det 
land där den amerikanska säker-
hetstjänsten bestämde att han 
skulle placeras.

Något annat vore ju skandalöst.
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Skandalöst om Adil Hakimjan inte får stanna
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Brittiske premiärministern Gordon Brown vågar vara ansvarsfull, inte ansvarslös. 
Något för Sveriges politiker att ta efter, anser artikelförfattaren.

DAGS FÖR OHELIG EKONOMISK ALLIANS Mitt i finanskrisen föreslog Storbritanniens Gordon 
Brown en tidigareläggning av en rad offentliga investeringar. Det var modigt och nödvändigt. 
För att bekämpa lågkonjunkturen bör Sverige också öka statsutgifterna och avvisa de  
fundamentalister som kräver budgetbalans, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder.
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