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●● STOCKHOLM – Det är en budget 
som kommer bidra till att mins-
ka klyftorna i Sverige.

Och:
– Den borgerliga underskotts-

ekonomin är ett minne blott.
Sveriges finansminister Mag-

dalena Andersson utstrålar själv-
säkerhet och i det närmaste tri-
umf när hon presenterar sitt bud-
getförslag på en presskonferens i 
regeringsborgen. Medieuppbådet 
är stort, många sänder direkt fle-
ra timmar den här budgetdagen.

Och det är starka ekonomiska 
siffror som Andersson kan pre-
sentera. Sveriges ekonomi är in-
ne i en högkonjunktur, bnp vän-
tas växa med 3,1 procent i år och 
200 000 fler har jobb i dag än för 
tre år sedan då den sittande reger-
ingen tog över efter den borgerli-
ga alliansen, för hon fram. Syssel-
sättningsgraden är 13 procenten-
heter mer än prognosen för Fin-
lands del.

Regeringen satsar nu också 
rekordstort, över 40 miljarder 
kronor eller 4,2 miljarder euro. 
Klassiska socialdemokratiska fo-
kusområden som vård och skola 
får pengar. Pensionärernas skatt 
sänks och – framför allt – barnbi-
draget höjs med 200 kronor per 
månad. Regeringspartnern Mil-
jöpartiet igen får igenom klimat- 
och biståndssatsningar.

●● Barnbidraget är ett vallöfte som 
Socialdemokraterna infriar, och 
ordet val är centralt när budge-
ten bedöms och analyseras. Det 
är nämligen exakt ett år till näs-
ta riksdagsval, och det är rätt up-
penbart att det spelar in – så fet är 
budgeten att politiska kommenta-
torer kallar den unik.

Budgeten får hurrarop av de 
som menar att den visar på den 
politik Socialdemokraterna vill 
driva. De politiska motståndar-
na i oppositionen använder dä-
remot ord som valfläsk, valfeber 
och tar till metaforer som ”reger-
ingen strösslar ut socker från en 
orimligt stor godispåse. Man ris-
kerar ett kraftigt blodsockerfall” 
eller ”rolig fest, tung baksmälla”.

– Jag tycker det här är en bort-
slösad högkonjunktur, säger 
Ulf Kristersson, som högst tro-
ligt kommer att efterträda An-
na Kinberg Batra som partileda-
re för Moderaterna och därmed 
också är utmanare på statsminis-
terposten.

Han menar att regeringen bor-

de passa på att ”smörja” ekono-
min på lång sikt i stället för att, 
som han ser det, slösa. Det finns 
en rädsla för överhettning, och till 
exempel det statliga Konjunktur-
institutet menar att reformutrym-
met är betydligt mindre än det 
som regeringen nu vill verkställa.

Magdalena Andersson försva-
rar ändå sig med att regeringen 
samtidigt betalar av på statsskul-
den. Den blir därmed den lägsta 
sedan 1977.

●● Hur budgeten kommer att på-
verka valrörelsen är för tidigt att 
säga.

– Alla är vinnare, säger An-
dersson när hon marscherar med 
budgetluntan från regeringen till 

riksdagen där den ska debatteras 
– ja, ritualerna är många.

Klart är att många får lite mer 
i plånboken. Men även om poli-
sen och försvaret får mer peng-
ar kan hända att väljarna vill se 
 ännu mer resultat vad gäller lag 
och ordning – frågor som har 
 enligt undersökningar har klätt-
rat högst upp på deras prioritets-
lista.

En betydande utmaning är 
också att minska klyftan mel-
lan utrikes och inrikes födda på 
arbetsmarknaden som fortsätt-
ningsvis är stor. Budgeten är ex-
pansiv, men frågan är om den i än-
nu högre grad hade behövts an-
vändas på omfattande struktur-
reformer.

Svensk  
rekordbudget 
med ett år till val

AnAlys
”Budgeten får hurrarop av 
de som menar att den visar 
på den politik Socialdemo-
kraterna vill driva. De po-
litiska motståndarna i op-
positionen använder däre-
mot ord som valfläsk, val-
feber och tar till metaforer 
som ”regeringen strösslar 
ut socker från en orimligt 
stor godispåse.” 
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10,5 kilo väger den svenska regeringens budgetlunta – och 
 också satsningarna är av sällan skådat slag. Barnfamiljer 
och pensionärer är vinnarna när ett år återstår till nästa val. 
 Valfläsk, säger en kritisk opposition.

SatSar Stort. Finansmi-
nister Magdalena Anders-
son levererar en generös 
budget inför valet 2018. 
Foto: EPA-EFE/VAldA KAlninA

I gatukorsningen mellan Álvaro 
Obregón och Huichapan i centra-
la Mexico City trängs poliser med 
skärrade människor som befun-
nit sig i närheten och frivilliga som 
kommit för att hjälpa till.

– Vi behöver alkohol, väteperox-
id, vatten, tryckförband och andra 
sjukvårdsmaterial, förklarar Cyn-
thia Hernández.

Hon är en av dem som tagit på sig 
att vara länken mellan sjukvårdar-
na som försöker ta hand om skada-
de och människor som kan komma 
hit med det som är mest akut.

En bra bit innanför avspärrning-
arna syns den flervåningsbyggnad 
med kontor som har kollapsat. Pre-
cis som alla andra här upplevde 
Cynthia själv rädslan när marken 
började gunga under fötterna i tis-
dags eftermiddag lokal tid.

– Det var hemskt, jag jobbade och 
allt började skaka, fönster gick sön-
der och byggnader rasade. Men jag 
var inte i någon av de värst drabba-
de områdena, därför kom jag hit för 
att hjälpa till, säger hon.

nytt skalv
Skalvet inträffade på dagen 32 år ef-
ter den förödande jordbävningen 
1985, som krävde tusentals dödsof-
fer och skapade enorm förödelse i 
huvudstaden. Det har dessutom gått 
mindre än två veckor efter jordbäv-
ningen utanför landets södra kust, 
som var den starkaste på 85 år och 
i vilken uppåt 100 personer har om-
kommit.

Landet höll fortfarande på att ta 
in konsekvenserna för de tusentals 
som då förlorade sina hem i fram-
för allt delstaterna Oaxaca och Chi-
apas och i regionen skapade flera 
av de över 3 000 mindre efterskal-
ven fortfarande oro. Då kom nästa 
förödande skalv, nu bara 12 mil från 
huvudstaden.

– Den här jordbävningen är ett 
hårt och smärtsamt test för vårt 
land. Vi mexikaner har haft svåra 
erfarenheter som konsekvens av 
jordskalv tidigare och vi har lärt oss 
att svara på dessa med generositet 
och solidaritet. Vi ska fortsätta stå 
enade, när vi tillsammans konfron-
terar denna nya utmaning, sa pre-
sident Enrique Peña Nieto i ett tal 
till folket efter skalvet.

Samtidigt lovade han att de som 
drabbats av den tidigare jordbäv-
ningen inte kommer att glömmas 
bort bara för att det inträffat en ny 
katastrof.

Längst fram vid avspärrningar-
na på Álvaro Obregón står Liliana 
Souley Alanéz med fuktiga kinder. 

– Jag tog mig hit så fort jag fick 
höra att byggnaden hade rasat och 
att min son blivit fast där. Det var 
hans flickvän som ringde. Han job-
bar där, men nu vet jag ingenting 
om honom. De säger ingenting och 
de låter mig inte passera.

Rädslan för vad som hänt är tyd-
lig. 

– Det känns fruktansvärt, för jag 
tror inte att det finns så stort hopp 
att han ska komma ut därifrån le-
vande, snyftar hon.

Hon är inte den enda som va-

rit orolig. Minst 225 personer har 
omkommit och stora delar av så-
väl Mexico City som de närliggan-
de delstaterna var längre strömlösa, 
samtidigt som mobilnätet och de-
lar av kollektivtrafiken delvis slogs 
ut. I delstaten Puebla dog 15 perso-
ner när en kyrka rasade och minst 
21 barn avled när deras skola i söd-
ra Mexico City kollapsade.

Med jordfläckar på kläderna och 
med sin hund i koppel bredvid sig 
undrar Thayset Sing var hon nu ska 
bo. Resterna av huset där hon hyrde 

en lägenhet är avspärrade på grund 
av gasläckor och ytterligare rasrisk.

– Jag kände hur allting skakade 
och hundarna blev oroliga. Så jag 
började ta mig ut, men efter unge-
fär fem steg kollapsade byggnaden 
uppifrån och ner. Jag såg hur två 
personer sprang ut och hur allt föll 
över dem.

Allt täcktes av jord och hon hör-
de hur människor skrek på hjälp. 

– Jag närmade mig skriken och 
tillsammans med några andra för-
sökte vi få loss dem. En av dem var 

bara fast med benen, men den an-
dra var helt och hållet begraven. 

När de fått loss de två personerna 
bredvid henne kom någon utifrån 
med en stege så att de kunde klättra 
ur rasmassorna. Men vad som ska 
hända nu vet hon inte.

– Vi trodde att en av kvinnorna 
som hjälper till med städningen ha-
de blivit kvar därinne, men de har 
inte hittat henne, säger Thayset.

nyheter@ksfmedia.fi

 Tusentals 
frivilliga  
letar efter 
livstecken

Många hjälper. Efter två stora skalv ställer många mexikaner upp i räddningsarbetet.  Foto: AFP/lEhtiKuVA/Yuri CortEz

Mexiko  Över 200 människor har 
 omkommit i tisdagens jordbävning i 
 Mexiko. Frivilliga har fyllt gatorna för 
att hjälpa till att söka efter skadade och 
dela ut mat och vatten. Mitt i kaoset 
och sorgen växer solidariteten fram.

❞ Vi mexikaner 
har haft svåra 

erfarenheter som 
 konsekvens av jord-
skalv tidigare och vi 
har lärt oss att svara på 
dessa med generositet 
och solidaritet.
Enrique Peña nieto
Mexikos president

Fakta

Några av de  dödligaste 
jordskalven i Mexiko 
sedan 1985
●● 7 september 2017: Ett 

skalv med magnituden 8,1 
drabbar Mexikos södra kust 
och dödar uppemot 100 per-
soner och skadar eller för-
stör tusentals byggnader 
och hundratals skolor.

●● 21 januari 2003: Ett skalv 
med magnituden 7,8 drab-
bar västra och centrala Mex-
iko och dödar minst 28 män-
niskor, skadar 300 och gör 
10 000 hemlösa, många av 
dem i delstaten Colima.

●● 9 oktober 1995: Ett skalv 
med magnituden 8,0 drab-
bar Stillahavskusten och dö-
dar minst 51 människor.

●● 19–20 september 1985: 
två jordskalv i västra Mexiko, 
ett av dem med magnituden 
8,0, dödar minst 9 500 män-
niskor i Mexiko City och delar 
av landets centrala och väs-
tra delar. delar av huvudsta-
den fick svåra skador.  tt

HBL i Mexiko
TExT ÅSA WELAndEr 

Stad i ruiner. Dagen efter jordbävningen fortsatte jakten på överlevare i Mexico Citys rasmassor. 
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