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Piers Mostyn 

Boken Irland's Credit Crunch 
 

Karl Marx förvarnade – för 150 år sedan – den engelska arbetarklassen att blunda för ett Irland i 
fara. Dagens ekonomiska kris i landet är i dubbel bemärkelse en återupprepning av detta. 

Kevin Keating, Jonathan Morrison, Joe Corrigan. Ireland's Credit Crunch. London: I.M.G. 
Publications, 2010. -140 s. (1) 
Storbritanniens konservativa statsminister David Cameron däremot visade ingen tvekan – efter att 
han hade genomdrivit en åtstramning som ökade den brittiska arbetslösheten med hundratusentals 
människor och minskat statens budget med drastiska 25 procent – att hosta upp 9 miljarder £ för de 
irländska bankerna i ett försök att där motverka en krympande ekonomi. Åtgärden förbigicks med 
tystnad av den så högljudda brittiska antieuropeiska högerflanken, som eljest hade skrikit som 
stuckna grisar om pengarna hade gått till Grekland eller Portugal. Även hårdföra främlingshatare 
begrep att, för kapitalismens skull, fanns det inget annat val och teg. Ty Irlands kris är Stor-
britanniens kris eftersom, det idag till mer än halvvägs förstatligade, Royal Bank of Scotland annars 
hade riskerat att förlora miljarder pund. 

Irlands ekonomi, med tydliga drag av sitt koloniala förflutna, behärskas än idag av brittiskt kapital 
och av imperialismen. Irland är för den brittiska industrin både en viktig export- och import-
marknad. Hundratusentals irländska arbetare har fått undfly hemlandet och lever och arbetar i 
Storbritannien. Till detta tillkommer att all upproriskhet i republiken Irland omedelbart skulle 
påverka “fredsprocessen” i det brittiska Nordirland. 

Kort sammanfattat; ekonomiska, politiska och sociala omvälvningar i Irland har en återverkan på 
det brittiska kapitalet. För dess dominans bygger fortfarande till stor del på utsugning, inklusive 
hemtagning av vinsterna, i utposter såsom Irland. Skakas grundvalarna där då riskerar den brittisk-
kapitalistiska byggnaden att krackelera. 

Ireland's Credit Crunch analyserar orsakerna till och följderna av den irländska krisen. Författarna 
klarlägger den s.k. “keltiska tiger”-ekonomins uppkomst i det tidiga 1990-talet fram till dess fall 
runt 2008 och blottlägger de nyliberala lärorna om den fria kapitalistiska marknadens utbredning 
och intensifiering som ett välstånd för alla, som den humbug de var och förblir. Och de beskriver 
vad den irländska arbetarklassen borde göra för att försvara sig. 

Makthavarna i Irland har, liksom i Storbritannien, försökt undfly sitt ansvar med påståendena att 
ekonomikrisen berodde på internationella faktorer, över vilka de inte hade någon kontroll. Det är 
sant att dessa faktorer var den främsta orsaken, men inhemska faktorer spelade i realiteten en 
nyckelroll. Det visas av att krisen i Irland tog vid innan krisen brutit ut i USA med kraschen på 
bostadsmarknaden. Ireland's Credit Crunchs författare påvisar det samband som finns mellan 
orsakerna som födde krisen och den politiska och ekonomiska svaghet som en imperialistisk 
kapitalism innebär. 

Och de ger läsaren en detaljerad redogörelse av den irländska regeringens åtstramning vars trådar 
sammanstrålar i National Asset Management Agency (Nama) som är en nyinrättad statlig 
överorganisation för Irlands sju främsta finansiella institutioner såsom Irlands riksbank m.fl. Och 
vars uppgift är att överföra de för kapitalet 'obetalbara' bankskulderna på skattebetalarnas ryggar. I 
realiteten innebär det vad vi redan känner till; färre jobb, lägre löner, högre avgifter och en 
nedrustning av den gemensamma välfärden. Denna sociala råhet i Irland är av värsta slag i 
europeisk jämförelse. Den är också en försmak för irländare på den dubbla recession som idag 
behärskar Storbritannien. Camerons mångmiljarddonation till de irländska bankerna är således bara 
början. 

Europaunionen skönmålades, inför den nya folkomröstningen i Irland 2009 som manipulerades 
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fram efter det att irländarna hade röstat nej till Lissabonfördraget 2008, av Ja-förespråkarna som det 
som skulle rädda den irländska ekonomin. Idag är det mer än övertydligt att slagorden “rösta ja till 
en återhämtning”, “rösta ja till jobben” var  ihåliga löften. 

Landsorganisationen The Irish Congress of Trade Union's försvar för arbetarna har varit lamt, rotad 
som fackföreningsrörelsen är i det klassamarbetande “sociala partnerskapet”. (2) K. Keating, J. 
Morrison och J. Corrigan lägger steg för steg ut en annan inriktning, som utgår från en inter-
nationalistisk syn på omvärlden i vilken vi liksom bankerna finns, med att hävda nödvändigheten av 
att tvångsinlösa dem och ställa dem under demokratisk kontroll. 

För en socialist som vill begripa den irländska ekonomins kollaps och dess samband med utveck-
lingen i Storbritannien, i Europa och i världen är kunskap nödvändig. Ireland's Credit Crunch är en 
användbar introduktion. 

Socialist Democracy (Dublin) 21 januari 2011. Översättning Per-Erik Wentus. 

(1) För beställning via bokhandeln. Bokens identifiationsnr. är ISBN-978-0-902869-76-9. Alternativ 
är a) Från http://socialistresistance.org/ Kostnad  6 £ + 3 £ porto eller b) från www.amazon.com.uk. 
Kostnad 4,39 £ + porto. 
(2) Se recensionen av John Anglpy. Joe Craig. Prisoner of Social Partnership. An Socialist Analysis 
[…] Belfast: Socialist Democracy Publications, 2002. -152 s. 
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