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Amerikanska  
storstäder vägrar 
delta i jakten på 
papperslösa.

Nu lyder NSA under 
Donald Trump.

Omslagsfoto: George C Wood/Wikimedia commons

D et finns ett parti i Sveriges riks-
dag som visar stort intresse för 
registrering och särbehand-
ling efter etniskt ursprung. För 
fem–sex år sedan ville de att 

riksdagens utredningstjänst, Rut, skulle kart-
lägga vilka av riksdagsledamöterna som hade 
dubbelt medborgarskap. Rut vägrade – det 
var för dyrt, svårt och kunde strida mot per-
sonuppgiftslagen. Ett halvår senare ville leda-
möter från samma parti ändra vallagen ”så att 
endast personer med enbart svenskt medbor-
garskap är valbara som ledamöter till Sveri-
ges riksdag”.

Det är samma parti som titt och tätt på-
pekar hur bra det vore att ha färsk statistik 
över brottslingars etniska ursprung. De bru-
kar vara ensamma om sådana förslag, men i  
augusti 2016 kom en motion om samma ämne 
från centerpartisten Staffan Danielsson. I mo-
tionen föreslår han att riksdagen ställer sig 
bakom ”att regeringen åter bör ge Brå i upp-
drag att göra brottsanalyser av den typ som 
gjordes 1996 och 2005”. Det visar sig betyda 
att Brå ska föra statistik över brottslingars na-
tionalitet.

Staffan Danielssons motion fick inget stöd från 
Centerpartiet och det är svårt att utläsa vad 
han vill med den – utöver att han menar att 
det vore ”relevant” och ”naturligt” att föra 
sådan statistik. Den 15 januari medverkade 
han i Agenda om statistik över brott begång-
na av utrikes födda. Vinkeln var att Brå gjor-
de sin senaste undersökning av kriminalitet 
i olika etniska grupper 2005 och frågan om 
ifall en ny behövs. Eftersom alla riksdagspar-
tier utom SD hade sagt nej till att delta i tv- 
debatten fördes den mellan sverigedemokra-
ten Mattias Karlsson och Jerzy Sarnecki, pro-
fessor i kriminologi – ett upplägg som kan dis-
kuteras.

Men argumenten som hördes i program-
met var väldigt belysande. Staffan Danielsson 
och Mattias Karlsson talar om att mörka, att 

Brå och regeringen inte vill ha någon statistik 
för att den skulle kunna visa att utrikes födda 
är överrepresenterade. För Staffan Daniels-
son är statistiken ”viktig” i största allmänhet, 
närmast för att brott väcker känslor. Mattias 
Karlsson vill däremot använda den för att ”ut-
värdera” den politik som han kallar ”extrem” 
och göra ”insatser mot olika invandrarfören-
ingar”. Han säger också att han “personligen” 
kan tänka sig att låta siffrorna påverka migra-
tionspolitiken.

Talet om att mörka faller platt till marken när 
Jerzy Sarnecki förklarar att vi redan vet. Ja, 
utrikes födda är överrepresenterade bland 
dem som blir dömda för brott. Och det är 
inget mysterium, det har att göra med hur li-
vet ser ut, precis som för andra. Invandring-
en har varit stor länge och under den tiden 
har brottsligheten både ökat och minskat, sä-
ger han. Det finns alltså inget orsakssamman-
hang.

Stina Holmberg på Brå håller med Sar-
necki. Informationen finns redan och att 

uppdatera den skulle inte vara till hjälp för 
att förebygga brott. Brå har viktigare saker att 
göra, säger hon.

Att skapa ett tryggare samhälle är en viktig 
sak, och även om brottsbekämpning bara är 
en del av det vill alla ha mindre brottslighet. 
Men att jämföra antalet rånare, förskingrare 
eller våldtäktsmän med bakgrund i olika län-
der bidrar inte till att minska brottsligheten. 
Lika lite som den skulle minska om vi höll 
reda på om lundensare eller Abiskobor är 
mest kriminellt belastade. Att använda männ-
iskors otrygghet som argument här är bara 
möjligt med två olika utgångspunkter. Anting-
en vill man, som Sverigedemokraterna, per 
definition skilja ut etniska grupper och exklu-
dera de ”mindre svenska” – eller presentera 
en enkel pseudolösning i tra-
ditionellt populistisk anda. El-
ler, inte osannolikt, bådadera.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673
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Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

Sverigedemokraterna är det parti vars riksdagsledamöter är dömda för flest brott. Själva vill de hellre fokusera på 
etnicitet.

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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GlödSidan tre

… men samtidigt lämnar Obama 2,2 miljoner  
kvar i fängelserna (25 procent av världens fångar). 
2 900 på ”Death Row”.  

På Guantánamo, som han lovade 
stänga, finns 55 fångar kvar.  
• 51 har suttit i mer än tio år.  
• 28 har varit där sedan första året 2002.  
• 45 är fängslade utan åtal eller rättegång.  
• 7 har stått eller ska stå inför rätta inför en militär- 
tribunal som inte uppfyller internationella normer.  
• 6 av dessa riskerar att straffas med döden.

En hjälte blev fri …

Källa: Amnesty m fl
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Brundtlandrapportens defini-
tion av hållbar utveckling slog 

igenom 1987. Nu trettio år senare 
avlöser larmrapporterna varan-
dra och vi befinner oss i ett pla-

netärt riskläge där människan 
ses som den största påverkaren. 

På veckans Under ytan funde-
rar Lena Wallin över om det kan 

vara en väg framåt att ge naturen 
juridiska rättigheter som skydd. 

B egreppet hållbar utveckling slog 
igenom 1987 i samband med 
Brundtlandrapporten och har 
blivit känt då rapportens defini-
tion av hållbar utveckling är en 

av de mest citerade. Rapporten slog fast att 
”vi är alla beroende av en biosfär för att upp-
rätthålla våra liv”. Målet är ett samhälle där 
levnadsvillkor och resursanvändning möter 
våra behov utan att riskera ekosystemen och 
miljön, så att även framtida generationer kan 
få sina behov tillgodosedda.

Mängden internationella konventioner och 
överenskommelser runt hur miljön ska skyd-
das är i dag överväldigande. I Sverige finns 
Miljöbalken som reglerar miljöbrott. Mot alla 
dessa överenskommelser och lagar kan nu, 
30 år efter Brundtlandrapporten, ställas de 
kriser vi har som i allt högre grad påverkar 
planeten. Problemen är akuta och vi befinner 
oss i ett riskläge.

Miljön som verktyg
Brundtlandrapporten poängterade att mång-
falden av arter är nödvändig för fungeran-
de ekosystem och för biosfären som helhet. 
Kopplingen till ekonomi gjordes genom att 
visa att ekosystem, arter och ekotjänster bi-
drar med miljarder dollar årligen till världs-
ekonomin. Men sedan konstateras: ”Men 
verktyget åt sidan, det finns också moralis-
ka, etiska, kulturella, estetiska och rent ve-
tenskapliga skäl för att bevara vilda varelser.”

Här finns förmodligen en av anledningar-
na till att vi inte kommit längre. Perspektivet 
är att vi har miljön som verktyg för våra be-
hov och vi har makt att bevara eller inte. Det 
yttersta skälet för bevarande är att det ingår i 
”vår moraliska skyldighet gentemot andra le-
vande varelser och framtida generationer”.

Det är alltså ytterst vår moral som avgör 
om andra levande varelser kan fortleva på 
planeten. Med det resonemanget lär skyddet 
för planeten och dem som bebor den fortsät-
ta att vara föremål för schackrande. Moralen 
skiftar över tid – Stockholms handelskamma-
re tycker att naturreservat ska bebyggas och 
att kommuner inte ska kunna inrätta natur-
reservat. Våra behov förskjuter bedömning-
ar och påverkar moralen. Globalt finns en 

mängd skiftande behov som gäller elfenben, 
skog, metaller, olja med mera, behov som 
drivs av vinstintressen. Därför konstaterar 
forskare som arbetar med bevarandefrågor 
att åtgärder för att bevara miljön inte bara 
ska beakta området, utan även konsumen-
ternas efterfrågan som i slutändan driver re-
surs-användningen.

I dag styr vi vatten, fragmenterar livsmil-
jöer, avverkar skog och låter jordbruket do-
minera växtligheten med stora arealer av mo-
nokulturer. Vi möblerar om landskapet efter 
våra behov. Opåverkad natur är en bristvara, 
vi krymper andra arters livsmiljöer och för-
svagar ekosystem.

”Val i vardagen”
Miljöorganisationerna står för en stor del av 
vårt samvete. Mot dem står olika intresseorga-
nisationer och företag. För skogsnäringen står 
det till exempel klart att skogen ska avverkas 
för att yngre plantor ska binda koldioxid, med-
an miljöorganisationerna söker bevara skogen 
då den ändå binder koldioxid och dessutom ger 
hem åt en biologisk mångfald.

I Regeringsformen står inskrivet att vi ska 
ha en hållbar utveckling, som ska leda till en 
god miljö för nuvarande och kommande ge-
nerationer. Våra nationella miljömål står som 
garant för ett miljöarbete som ska gå framåt, 
men enligt Naturvårdsverket kommer målen 
inte att nås inom utsatt tid. Att det ytterst är 
vår konsumtion som driver resursuttag kom-
menteras med att konsumenter blir ”alltmer 
medvetna om miljöfrågorna och att egna val 
i vardagen har betydelse”. Men hur många 
styrmedel finns det som stöttar konsumen-
ten i vettiga miljöval? Och är det konsumen-
ternas ansvar?

FN lanserade hösten 2015 de nya globala må-
len. Till 2030 ska ”en hållbar förvaltning och ef-
fektiv användning av naturresurser” uppnås. 
Människan som förvaltare av planeten.  

Trots detta avlöser larmrapporterna var-
andra. Klimatförändringarna blir alltmer 
synliga. Enligt Världsnaturfonden har globa-
la populationer av djurarter minskat med 58 
procent mellan 1970 och 2012. Vi kan komma 
att se en nedgång med två tredjedelar fram 
till 2020 jämfört med 1970. Och visst börjar vi 

Lena Wallin är kommunikatör i Hållbar kon-
sumtion sedan 15 år med fäste i återvinnings-

branschen. Hon är markägare på Österlen 
med naturvårdsavtal för äldre lövskog och 

driver småskaliga hänsynsprojekt avseende 
pollinatörer.

Foto: Privat

Naturens rättigheter – en 
väg till genuin hållbarhet

Läs även Pella Thiels essä om juridiska 
rättigheter för naturen i Syre #23: ar-
kiv.tidningensyre.se/att-odelagga-jor-

den-ar-ett-brott/

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan
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nu bli immuna mot dessa larmrapporter? Vår 
tillvaro verkar ju intakt och hur som helst ver-
kar ingenting hjälpa. 

Genuin hållbarhet
Det behövs uppenbart gränser, men sådana 
sätter vi inte med perspektivet att vår miljö 
endast är ett verktyg för oss. Istället avskär-
mar vi oss och låter konsumtionens drivkraf-
ter och vinstintressen vara kaptener på vår 
skuta. För att nå genuin hållbarhet måste vi 
se oss som en del av helheten. Vi härstam-
mar från dessa ekosystem och har utvecklats 
i samspel med dem. Men fler än människo-
arten måste ha rättigheter och bli jämspelta 
med oss. Om naturen erhåller rätten att fort-
leva och utvecklas finns en motpart med in-
tressen. Det ger ett annat perspektiv där häl-
san hos naturen kommer i fokus. På samma 
sätt som vår hälsa kommer i fokus i förhållan-
de till exempelvis en industri. 

”Istället avskärmar vi oss och 
låter konsumtionens drivkraf-
ter och vinstintressen vara 
kaptener på vår skuta.”

Det skulle inte längre vara självklart att do-
minera landytan och göra resursuttag endast 
efter våra behov. Ett företags agerande skul-
le stödja sig på långsiktiga beslut, då riskana-
lyser måste ta med straffrättsliga verkningar 
när beslutsfattare personligt ställs inför rät-
ta. Därmed kan företag avstå från verksamhet 
som kanske är lönsam men miljöförstörande. 
Därmed skulle värdet på material förändras 
och en slit- och slängkultur förändras till ett 
bevarande, till exempel inom heminredning. 
Och visst verkar det tokigt att locka mobila-
bonnenter med att byta mobil en gång per 
år? Var finns den uppgraderingsbara telefo-
nen istället?

I dag regleras skador som uppstår genom 
att förorenaren betalar – efterhand, när ska-
dan uppmärksammats. Alltså accepterar vi 
skador och förorenaren kan kalkylera med en 
kostnad, trots att skadan kan finnas kvar i ge-
nerationer. Avgifterna reglerar inte heller för-
luster av livsmiljöer – en stark faktor i utarm-
ningen av biologisk mångfald. Forskare har i 
dag sett att transportinfrastrukturen är så ut-
bredd i Europa att hälften av alla markområ-
den ligger inom 1,5 kilometer till asfalterade 
vägar och järnvägar. Detta får en storskalig in-
verkan på djurlivet. Vi får heller aldrig glöm-
ma att starka ekosystem är ett måste för oss i 
kampen mot klimatförändringarna.

Naturens rättigheter
Att ge naturen eller Moder Jord rättigheter 
diskuteras alltmer. Länder som Bolivia och 
Ecuador har infört lagstiftningar. Nya Ze-
eland har gett ett naturreservat rättigheter, 
lokala lagar finns i olika delar av USA. FN ar-
betar med begreppet ”I harmoni med natu-
ren”. Advokaten Polly Higgins arbetar för 
begreppet ekocid miljömord och att det ska 
införas som det femte brottet i Romstadgan.

Utmärkande för dessa initiativ är sökand-
et efter ett perspektivskifte som sätter grän-
ser för människan och stakar ut vägen mot en 
hållbar framtid. Ecocide definieras som ”om-
fattande skador på, förstörelse eller förlust av 
ekosystem i ett avgränsat geografiskt område, 
antingen genom mänskligt handlande eller av 
andra orsaker, i sådan omfattning att invån-
arnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande 
av området allvarligt inskränkts.” I Bolivia ges 
Moder Jord rättigheter som att upprätthålla 
integriteten i levande system och de natur-
liga processer som upprätthåller dem, samt 
ha kapacitet och villkor för förnyelse. Oavsett 
skrivning utgår rättigheterna från insikten att 
människan och naturen delar en grundläg-
gande, icke-antropocentrisk relation. Nyligen 

beslutade Internationella brottmålsdomsto-
len, ICC i Haag, att åtala för brott som inne-
bär förstörelse av livsmiljöer. Men det räcker 
inte, då perspektivet fortfarande utgår ifrån 
människans välfärd. Inte naturens.

”Oavsett skrivning utgår rät-
tigheterna från insikten att 
människan och naturen delar 
en grundläggande, icke-antro-
pocentrisk relation.”

Mot naturens rättigheter kan ställas det 
privata ägandet av mark och företagande som 
byggs upp utifrån naturens resurser. Det kan 
till exempel gälla odling, skogsbruk, mark-
dränering, eller mer storskalig miljöpåverkan 
som gruvnäring eller fracking. Men om vi tit-
tar på effekterna av detta brukande av natu-
ren – hur kan vi då komma fram till att det 
är en privatsak eller en rättighet för företag? 
Denna syn har gett oss flertal problem som vi 
inte kan lösa och som nästa generation kom-
mer att ta över. Skada uppstår för det ”all-
männas intressen” under oöverskådlig tid. 
Det är väl tydligt att marknadsargument i hö-
gre grad måste balanseras? 

Om vi menar allvar med en hållbar utveck-
ling måste behoven balanseras gentemot det 
som kan ge oss hållbarheten, det vill säga na-
turen. Ett sätt är att ge naturen rättigheter. 
Först då får vi en hållbarhet som kan ge kom-
mande generationer en planet som liknar 
den som vi upplevt. Med Sveriges ambitio-
ner inom miljöområdet vore det passande att 
börja utreda hur en sådan lagstiftning kan se 
ut nationellt och driva frågan internationellt. 
Trots allt befinner vi oss i ett planetärt risklä-
ge där miljöfrågorna klassas som ett allvarligt 
hot mot fred och hållbar utveckling.
Lena Wallin
markägare, kommunikatör för Hållbar konsumtion

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödUnder ytan

Fracking i Colorado – hur kan det vara en rättighet för ett företag? Naturen behöver juridiska rättigheter, skriver Lena Wallin.
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Upp på barrikaderna, 
Margot Wallström
DEBATT 2017–2018 kommer Sverige att sit-
ta i FNs säkerhetsråd tillsammans med de 
5 permanenta medlemmarna och ytterliga-
re 9 ickepermanenta medlemsländer. Det är 
stort. Jättestort. FN har hela 193 medlems-
länder så om alla ska få vara med i säker-
hetsrådet med något sånär jämna mellan-
rum kommer det att ta väldigt många år 
innan det är vår tur igen.

Den första månaden svingar Sveriges ut-
rikesminister Margot Wallström dessutom 
ordförandeklubban. Nu har vi världens möj-
lighet att visa vad feministisk utrikespolitik 
är, och förhoppningsvis kunna sprida den 
över världen. Vi är först i världen med att ha 
en feministisk utrikespolitik och det ska vi 
vara mycket stolta över, det är modigt.

Feministisk utrikespolitik är en politik som 
aktivt verkar för att världens alla kvinnor 
och flickor fullt ut ska omfattas av de mänsk-
liga rättigheterna. Det är alltför många kvin-

En liten flicka får hjälp av 
sin pappa till skolan när 
gatorna i Bombay är över-
svämmade. En feministisk 
utrikespolitik ska verka 
för att alla flickor får gå i 
skolan, skriver Mia Sköld.

nor och flickor som i dag inte har möjlighet 
till utbildning och sjuk- och hälsovård. Det 
är i dag fortfarande alltför många kvinnor 
och flickor som måste böja sig för vad män 
i deras närhet bestämmer för dem. Vem de 
ska gifta sig med är bara ett exempel. Det är 
fortfarande för många kvinnor som förblir 
omyndiga livet ut.

Det är en politik som arbetar för att inga 
av världens kvinnor ska utsättas för fysiskt, 
psykiskt eller sexuellt våld, varken i hem-
met och som en psykisk terror i krig och 
konflikter. Det finns länder där sexuellt 
våld mot kvinnor är befriat från straff. En 
sådan orättvisa arbetar en feministisk utri-
kespolitik aktivt för att få bort.

En feministisk utrikespolitik verkar för att 
kvinnor och flickor i hela världen ska få 
vara med som jämlika aktörer i fredspro-
cesser och fredsfrämjande insatser för att 
förebygga och lösa konflikter och för att bi-

dra till att bygga fred efter att konflikter av-
slutats. 

Det är också en politik som stöttar och 
hjälper världens kvinnor att ta plats i po-
litiska organisationer, som hjälper dem ta 
makten över sina liv, ekonomiskt och so-
cialt, i arbetsliv och i samhället. En jäm-
ställd värld har större förutsättningar att 
uppfylla Agenda 2030-målen om hållbar 
utveckling.

Situationen i världen kräver en feministisk 
utrikespolitik som syftar till att stärka kvin-
nors rättigheter och representation. Genom 
att göra kvinnor delaktiga i samhället kan vi 
få ett mer hållbart samhälle. 

Så, Margot Wallström. Upp på barrika-
derna, sprid budskapet om feministisk utri-
kespolitik så vi får en reell möjlighet att nå 
en värld i fred.

Mia Sköld (MP)

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Glöd Debatt
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Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3 500 tecken (inklusive mel-
lanslag) men håller du dig under 2 500 tecken har du större chans att få in texten. Vi förbehåller oss också rätten 
att korta texter som är längre. Skicka gärna med en porträttbild (ansiktsbild framifrån) och en presentation av dig 
själv. Normalt publicerar vi inte texter under pseudonym.

USA byter president i 
dag. Vad tycker ni om 
Barack Obamas åtta år 
vid makten? Blev det 
någon ”change”?

Vad tycker du?
Vill vara med i vår panel skicka ett 
mejl till glod@tidningensyre.se.  
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Europa behöver 
flexibelt samarbete
DEBATT Vi deltagare från olika rörelser på 
EU-kritiska strategimötet i Göteborg 7 janua-
ri 2017 uppmanar till motstånd mot EUs nyli-
beralism och militarisering. I Sverige och Eu-
ropa behövs en internationalistisk EU-kritik. 
Drömmen om en allt fastare sammanslut-
ning mot ett federalt EU har gått i kras. Istäl-
let behövs ett flexibelt samarbete i Europa 
och dess omvärld för solidaritet, fred, soci-
al rättvisa och miljö.

Vi deltagare från olika rörelser på det 
EU-kritiska strategimötet i Göteborg 7 ja-
nuari 2017 uppmanar till motstånd mot 
EUs nyliberalism och militarisering. I Sve-
rige och Europa behövs en internationalis-
tisk EU-kritik. Drömmen om en allt fasta-
re sammanslutning mot ett federalt EU har 
gått i kras. Istället behövs ett flexibelt sam-
arbete i Europa och dess omvärld för solida-
ritet, fred, social rättvisa och miljö.

Vi har diskuterat en sådan internationalis-
tisk EU-kritik på flera områden. Det har gällt 

gemensam välfärd och sociala rättigheter, 
den allt tätare sammanvävningen av EU och 
Nato, polarisering väst–öst och en politik 
för fred, handels- och investeringsavtal som 
TTIP och Ceta, rasism och flyktingkris och 
en EU-kritik som är progressiv, euro- och 
skuldkris, samt EU-projektet som helhet, fe-
deralism, tillbaka till nationalstaten eller nå-
got tredje alternativ.

Vår ambition är att mötet kan bli startpunkt 
för en bättre samordning av den nödvändiga 
progressiva EU-kritiken i Sverige. Vi inbjuder 
till fortlöpande samordning för att sprida in-
formation och ordna aktiviteter i Sverige och 
internationellt.

Max Andersson, Europaparlamentariker, Tord Björk, 
Aktivister för fred, Ellie Cijvat, Jordens vänner
Ansa Eneroth, Folkrörelsen nej till EU, Birgitta Hedström, 
Jordens vänner, Per Hernmar, Folkrörelsen nej till EU, 
Joel Holmdahl, Nordbruk, Lars Igeland, Jordens vänner, 
Gustav Landström, Clarté, PO Larsson, Jordens vänner, 
Hans Sternlycke, Miljömagasinet

EU-ledare har rundabordssamtal om försvarsfrågor, migration, brexit och kriget i Syrien. Deltagarna på det EU- 
kritiska strategimötet i Göteborg vill se ett mer flexibelt samarbete för solidaritet, fred, miljö och social rättvisa. 

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
GlödDebatt

Foto: Privat

Lena Carlberg, 48 år, jour-
nalist, Östhammar

Panelen:

Foto: Privat

Alexandra Papamanoli, 
25 år, integrationskonsu-
lent, Borås

– Obama fick bara 
genom en liten del 
politiska beslut, till 
exempel om hälsopolitik och kli-
mat. Det utrikespolitiska resul-
tatet är tvivelaktigt, och att så-
dant som Guantánamo finns kvar 
är skamligt. Däremot visade han 
personlig integritet och inspirera-
de otaliga människor till ett sam-
hällsengagemang som kan visa sig 
bli den viktigaste delen av hans 
arv i framtiden.

Foto: Privat

Annette Chapligin, 40 år, 
aktiv i RSMH, Asperger-
rörelsen norra Småland

– Min på långt håll 
skapade bild är att 
Obama gjort enormt 
mycket för många 
enbart genom att 
kandidera, bli vald och omvald. 
Han utgör ett gott exempel som 
person, pappa, partner, yrkesper-
son och president. Och det han 
ville åstadkomma med vårdre-
formen är föredömligt i ett land 
där alla fostras att tänka på sig 
själva i första hand. Han har som 
första svarta amerikanska presi-
dent skapat en eftersträvansvärd 
ledarprofil och tillfört ämbetet 
kvalitéer och en värdighet som 
alla efterföljande – och tidigare 
– presidenter kommer att jämfö-
ras med. Helt i nivå med haussen 
kring Kennedy.

– Jag är personli-
gen lite kluven i 
fråga om vad Oba-
ma åstadkom eller 
ej. Iran-dealen var en stor fram-
gång, att han inte lyckades stänga 
ner Guantánamo ett misslyckan-
de. Även med sina brister var han 
dock en klart bättre president än 
sin föregångare.
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De som är allra mest utsatta för orättvisor är kvinnor på landsbygden visar Oxfams rapport.

2016 blev det varmaste året som 
man någonsin har uppmätt en-
ligt forskare på den amerikan-
ska myndigheten NOAA. För 
tredje året i rad slår världen re-
kord i uppvärmning av klimatet. 

Delvis förstärktes tempera-
turerna av väderfenomenet El 
Niño som inledde året, men 
forskarna understryker att den-
na inte har orsakat värmere-
kordet. I dagarna presenterade 
även Nasa sina mätningar som 
visar samma resultat för 2016. 
Benita Eklund

Intern MP-kritik 
och medlemstapp 
I Arboga hölls förra helgen ett 
möte med miljöpartister som 
vill se en annan utveckling för 
partiet. Ingen från partiled-
ningen deltog men några kritis-
ka riksdagsledamöter fanns på 
plats. Inbjudna som föreläsa-
re var gröna profiler som Birger 
Schlaug och Syres chefredaktör 
Lennart Fernström.

Fokus låg på att ringa in pro-
blem och hitta vägar framåt. 
Bland annat diskuterades intern-
demokratin och ledarskapet.

Vad gäller politiken ville delta-
garna att den tydligare ska grun-
das i den gröna ideologin och 
några motioner inför vårens kon-
gress lyftes fram som särskilt vik-
tiga, bland annat en om grön eko-
nomi och en om en fredsminister.

Att starta ett nytt parti är inte 
i sikte och i ett pressmeddelan-
de från konferensen säger Julia 
Fediouchek från Tyresö:

– Vi är ju inte här för att för-
göra de andra, utan för att få de 
andra att bli sig själva igen.

I veckan aktualiserades åter-
igen problemen i partiet när 
uppgiften om att partiet, för 
andra året i rad, tappar fler än 
3000 medlemmar spreds i me-
dierna. Vid årsskiftet hade Mil-
jöpartiet 13 689 medlemmar.

I en kommentar säger parti-
sekreteraren Amanda Lind att 
tappet var väntat eftersom ”vi 
slog alla rekord under superva-
låret 2014 då vi fick nästan 5000 
nya medlemmar”. Men hon be-
kräftar också att många med-
lemmar lämnat partiet under 
2016 bland annat på grund av 
missnöje med politiska beslut. 
Benita Eklund

Dela ut pengarna från höjd koldioxidskatt jämnt 
till varje medborgare. Det föreslås i en motion till 
MP-kongressen som ett sätt att göra skatten mer 
populär. Tanken är att utsläpp därmed ska kunna 
beskattas hårdare.

Grön skatteväxling – höjd skatt på sådant som skadar 
miljön och sänkt skatt på arbete – är sedan länge Mil-
jöpartiets politik. Nu vill flera miljöpartister ta idén 
ett steg vidare. I en motion till kongressen i maj fö-
reslås att när koldioxidskatten höjs ska staten dela ut 
intäkterna jämnt till varje medborgare. 

Genom att på ett tydligt sätt låta pengarna gå till-
baka till medborgarna är förhoppningen att stödet 
för ytterligare höjningar ska öka.

– Koldioxidskatt är ett effektivt sätt att minska 
utsläppen. Rent tekniskt vore det bra att höja den 
rejält för att klara klimatmålen. Samtidigt vet vi vil-
ken debatt det blir varje gång man vill göra det dy-
rare att köra bil eller flyga, säger Linus Pettersson 
Lakso som skrivit motionen.

MP-riksdagsledamöterna Stefan Nilsson och 
Niclas Malmberg har redan skrivit en riksdagsmo-
tion i frågan, men nu vill Linus Pettersson Lakso 
att partiet ställer sig bakom och gör det till en val-
fråga 2018. Han menar att det förutom klimatet 
handlar om att öka jämlikheten.

– Man pratar ofta om vem som har råd att 
vara miljövänlig, men i verkligheten är det tvärt-
om, att de som tjänar mer släpper ut mer. Kol-
dioxidskatt som delas ut till medborgarna får 
då en utjämnande effekt. Det är viktigt i en tid 
när ojämlikheten skenar, säger Linus Pettersson 
Lakso.

Partistyrelsens klimatansvariga Karin Svensson 
Smith är däremot skeptisk till förslaget.

– Det fungerar säkert bra i andra länder. Men 
efter åtta år med Alliansens skattesänkningar be-
höver vi använda intäkterna till nya järnvägar och 
andra klimatinvesteringar, säger hon.

Olof Olsson Klugman

Utdelad koldioxidskatt 
kan bli MP-politik

2016 varmaste 
året sedan man 
började mäta

Utvecklingen mot en värld där kvinnors arbetsin-
satser värderas lika högt som männens går myck-
et långsamt. Enligt Oxfams nya rapport om de glo-
bala orättvisorna skulle det i nuvarande takt ta 170 
år innan kvinnor får lika mycket betalt som män.

Den nya rapporten från biståndsorganisationen 
Oxfam visar att åtta personer, alla män, äger lika 
mycket som den fattigaste hälften av världens be-
folkning på 3,6 miljarder människor. 

Rapportförfattarna lyfter särskilt fram kvinnornas 
situation och Anna Ratcliff vid Oxfam säger till IPS 
att kvinnor lever i en mycket utsatt position i sto-
ra delar av världen. 

– De utgör en majoritet av dem som arbetar med 
de sämst betalda och mest otrygga jobben, samti-
digt som de ansvarar för det mesta av det obetal-
da arbetet. Och detta är ingen slump, den rådande 

ekonomiska modellen är beroende av denna ar-
betskraft som är billig eller gratis. 

De som är allra mest utsatta för orättvisor är 
kvinnor på landsbygden, som ofta är bönder. En-
ligt EUs biståndskommissionär Neven Mimica 
skulle också världens jordbruksproduktion öka 
med nästan en tredjedel om kvinnor fick tillgång 
till samma resurser som männen. 

– Resultatet skulle bli att upp emot 150 miljo-
ner färre människor i världen tvingades gå hung-
riga, sa Neven Mimica nyligen vid ett högnivåmö-
te mellan flera FN-organ och EU-kommissionen. 

Över hela världen är det ett återkommande feno-
men att kvinnor inte ges möjlighet att äga sina jord-
bruksmarker, eller tilldelas sämre jordar. Färre än 
20 procent av världens markägare är kvinnor. 

Baher Kamal/IPS 

Kvinnors inkomster långt efter

Foto: C
harles D
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Fler lagliga vägar in i Europa – det vill Malin Björk 
(V) ska bli resultatet när hon förhandlar om 
EU-förslaget om kvotflyktingar. Men motståndet 
är hårt och ursprungsförslaget gör murarna till 
Europa högre, menar hon.

I somras lade EU-kommissionen fram ett förslag 
som ska ge medlemsländerna ekonomiska mo-
rötter att ta emot kvotflyktingar. För varje kvot-
flykting ett EU-land tar emot ska EU bidra med 
10 000 euro. 

Men att det totala antalet kvotflyktingar i EU 
skulle öka är inte säkert och förslaget handlar 
inte bara om att uppmuntra fler länder att bidra. 
EU-kommissionen vill också göra det möjligt att 
utöva påtryckningar på tredje land, alltså de län-
der där kvotflyktingarna hämtas från i läger. 

Det kan handla om att få länderna att skriva på 
återvändandeavtal eller vidta åtgärder för att hin-
dra flyktingar att ta sig till EU. Helt oacceptabelt, 
tycker EU-parlamentarikern Malin Björk (V) som 
har uppdraget att förhandla fram parlamentets 
svar på kommissionens förslag.

– Istället för solidaritet får man ett smutsigt de-
alande med länder för att stoppa människor på 
flykt. Den här delen måste lyftas ut ur kommissi-

onens förslag. Jag ser det som en fortsättning på 
EUs avtal med Turkiet, säger hon.

Malin Björk arbetar nu för att få uppslutning 
bland främst socialdemokratiska, gröna och libe-
rala parlamentariker bakom en linje som innebär 
att fler kvotflyktingar tas emot utan att möjlighe-
terna att fly försämras för andra. För att ett så-
dant system ska komma på plats räcker dock inte 
en majoritet i EU-parlamentet. Det Europeiska 
rådet, där medlemsländernas regeringar sitter, 
måste också övertygas.

– Vi har uppförsbacke, men jag räds inte det. 
Vi måste samla alla som har ett uns av värdighet 
kvar, säger Malin Björk.

Om stödet inte räcker för att förändra förslaget 
tycker Malin Björk det är bättre att fortsätta som 
i dag, att de länder som vill tar emot kvotflykting-
ar utan inblandning från EU. Från flera flykting- 
och människorättsorganisationer är tongångarna 
liknande. 

– Kommissionens förslag kan bli förödande 
både för rätten att söka asyl och för antalet perso-
ner som tas emot i Europa. Det måste omarbetas, 
annars är det bättre att det inte ser dagens ljus, 
säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.
Olof Olsson Klugman

Strid i EU om lagliga  
vägar och kvotflyktingar

Flyktingar i en övergiven fabrikslokal i Belgrad under rekordkylan förra veckan. Enligt människorättsorganisationer kan ett nytt 
förslag från EU-kommissionen  bli förödande  för rätten att söka asyl och för antalet personer som tas emot i Europa.

I den amerikanska valkampan-
jen underblåstes intolerans 
och i Europa röner populistis-
ka ledare allt större framgångar. 
Det här innebär allvarliga hot 
mot de mänskliga rättigheter-
na, menar Human rights watch 
som i sin årliga rapport under-
sökt hur mänskliga rättigheter 
tillämpas i över 90 länder.

– Populisterna bygger upp 
ett folkligt stöd genom att ge fel-
aktiga förklaringar och föreslå 
enkla lösningar på verkliga pro-
blem. Det kan väljarna bemöta 
genom att kräva en politik som 
bygger på sanning och de vär-
deringar som ligger till grund 
för ett demokratiskt styrelsesätt 
med respekt för alla människors 
lika rättigheter, säger  HRW-che-
fen Kenneth Roth. 

Human Rights Watch kri-
tiserar västliga ledare för att 
spela med i missnöjespoliti-
ken istället för att stå upp för 
människorättsprinciper. 
Tharanga Yakupitiyage/IPS

 

Anti-terrorlagarna breder ut sig
En mängd nya anti-terrorlagar som i snabb takt 
antagits i EU kränker mänskliga rättigheter och 
underminerar grundläggande friheter. Det men-
ar Amnesty som i en ny rapport visar att framsteg 
som kommit av hårt arbete nu monteras ned. 

Rapporten är baserad på över två års resear ch-
ar bete i 14 EU-länder och av analyser av initativ på 
både internationell nivå och EU-nivå.

– I kölvattnet efter en serie fruktansvärda attack-
er, från Paris till Berlin, har regeringar forcerat fram 
en mängd oproportionerliga och diskriminerande 
lagar, säger John Dalhuisen, chef Amnesty Interna-
tionals Europaavdelning, i ett pressmeddelande.

I flera länder har anti-terrorismåtgärder undergrävt 
rättsstaten, förstärkt den exekutiva makten, be-

gränsat yttrandefriheten och utsatt alla invånare 
för i det närmaste obehindrad övervakning från re-
geringen menar Amnesty. Effekterna som lagarna 
har fått för utländska personer och för etniska och 
religiösa minoriteter har varit särskilt allvarliga.

 I bland annat Storbritannien, Frankrike, Tyskland, 
Polen, Ungern, Österrike, Belgien och Nederlän-
derna finns nu möjlighet till massavlyssning och 
att samla data om miljontals människor.

– Medan terrorhotet är verkligt och alltid mås-
te bemötas kraftfullt, är regeringars roll att se till 
att alla människor har möjlighet att utöva sina rät-
tigheter i säkerhet, snarare än att begränsa dessa 
rättigheter med hänvisning till ”säkerheten”, sä-
ger Johan Dalhuisen.
Benita Eklund

Populister hot 
mot mänskliga 
rättigheter

Ex-soldaten och visselblåsaren 
Chelsea Manning, som fängsla-
des för att ha släppt sekretessbe-
lagda dokument till Wikileaks, 
har fått sitt straff förkortat av 
Barack Obama och släpps till vå-
ren i stället för 2045. Dokumen-
ten visade hur illa amerikanska 
soldater betedde sig i Afghanis-
tan och Irak. Det är många som 
kampanjat för en benådning 
och de senaste dagarna har nä-
tet svämmat över av inlägg un-
der hashtagen hugsforchelsea. 

Avgående presidenter har för 
vana att avsluta sina ämbeten 
med att benåda fångar och med 
på Barack Obamas lista fanns 
också revolutionären Oscar 
López Rivera som suttit fängslad 
sedan 1981. Många andra med do-
mar som av människorättsorga-
nisationer anser orättvisa sitter 
dock kvar, bland dem aktivisten 
Leonard Peltier som porträttera-
des i Syre förra veckan.

Wikileaks grundare Julian As-
sange har tidigare sagt att han går 
med på att bli utlämnad till USA 
om Chelsea Manning blir benå-
dad. Enligt uttalanden på Twitter 
står han fast vid detta beslut.
Benita Eklund

Obama benådar 
Chelsea Manning
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Fortsatt känsligt med  
klimatskatt på mat 

kommer endast jordbrukssektorn att ta upp 
hela jordens utsläppsbudget år 2050, enligt 
studier publicerade i Nature Climate Change. 
Enbart köttproduktionen förväntas öka med 
75 procent utan åtgärder.  

Men trots uppmaningar från bland annat FNs 
egna experter och även förväntan hos delar 
av opinionen enligt fokusgruppsundersök-
ningar, har frågan om vår mats klimatpåver-
kan svårt att ta plats på förhandlingsborden 
på politisk nivå.

Enligt tankesmedjan Chatham House som 
bevakat ämnet under flera år finns dock tecken 
på förändringar. Under 2016 har bland annat 
Kina beslutat om nya kostråd som förespråkar 
en halvering av mängden kött som invånarna i 
dag i genomsnitt äter. De ansluter sig därmed 
till samma linje som USA, Storbritannien, Ne-
derländerna och Sverige, som alla förespråkar 
minskad köttkonsumtion i sina kostråd.

Men att ta steget till de ekonomiska styr-
medel som efterfrågats har ännu inte skett. 
Det blev i veckan klart att det inte blir någon 
blocköverskridande överenskommelse om en 
ny livsmedelsstrategi, istället redogjordes det 
för vilka mål som ska styra det framtida arbe-
tet. Regeringens egna förslag presenteras näs-
ta vecka, den 26 januari. Landsbygdsminister 
Sven Erik Bucht (S) har dock sagt till Ekot att 
han inte tror på en köttskatt om det inte sker 
i internationell skala.  

Det finns dock ledamöter i riksdagen som hopp-
as förändra politiken och som på egen hand lagt 
förslag på klimatskatter på livsmedel. Senast i 
raden är de tre miljöpartisterna Annika Hirvo-
nen Falk, Niclas Malmberg och Stefan Nilsson. 

Tyska miljömyndigheten är de senaste i raden 
av expertinstanser som vill ta till ekonomiska 
styrmedel för att minska utsläppen från det vi 
äter. Men förslaget, som i första hand skulle 
höja priset på korv- och mejeriprodukter, får 
kalla handen. 

Den federala miljömyndighetens UBAs för-
slag att ta bort den sänkta momsen på vis-
sa animaliska produkter har orsakat debatt i 
Tyskland. I en rapport som årligen granskar 
vilka ”miljöskadliga subventioner” som ges 
till sektorer som kräver mycket energi- och 
naturresurser togs nämligen för första gång-
en vissa livsmedel upp.

Enligt myndighetens uppskattningar upp-
går subventionerna till främst resurskrävande 
animaliska livsmedel, som folkkära korv- och 
mejeriprodukter, varje år till 5,3 miljarder 
euro. Tillsammans med stöd till framför allt 
transport och energisektorn uppgår dessa 
”skadliga subventioner” till totalt 57 miljar-
der euro per år.

Men det nya förslaget fick direkt mothugg av 
ansvariga miljöministern, och livsmedels- 
och jordbruksministern avfärdade helt tan-
ken på att ändra beskattningen.

– Jag vill inte använda straffskatter för att 
ange vad medborgare ska sätta på bordet, sa 
Christian Schmidt till DW. 

Den tyska miljömyndigheten ansluter sig 
dock till en växande skara som pekar på ris-
kerna med frånvaron av ekonomiska styrme-
del för att begränsa den hälso- och miljömäs-
siga skadan som livsmedel i dag orsakar. Om 
inga åtgärder vidtas för att begränsa fram-
för allt produktionen av animaliska livsmedel 

– Utsläppen från köttproduktion och djur-
hållning utgör i dag ungefär 20 procent. Det 
är dessutom en växande andel och vi måste 
bryta utvecklingen, så att utsläppen minskar. 
Politiker i andra länder väntar på att någon 
ska våga ta steget. Om vi kan gå före och visa 
att det går, så kommer fler länder också att 
följa, säger Stefan Nilsson (MP).

Nilsson tror dock inte på att han och parti-
kollegornas förslag kommer att gå vidare i be-
handlingen denna vår, men han planerar att 
fortsatt lägga motioner och driva opinion för 
att ökat stödet. 

När SOM-institutet senast undersökte svensk-
arnas inställning till exempelvis en köttskatt 
var intresset svagt, var fjärde väljare ställde 
sig bakom förslaget år 2015.

– Det är främst två saker som försvårar för 
att gå vidare med en klimatskatt på mat tror 
jag. Kunskapsnivån är först och främst låg om 
klimatpåverkan från köttproduktion och där-
för behövs mycket opinionsarbete. Men det 
är också en mycket känslomässig fråga att sty-
ra vad för mat människor ska äta, säger Ste-
fan Nilsson.

Enligt en studie från Oxfordforskare som 
publicerades i vintras i Nature Climate Change 
skulle det globalt behövas genomsnittliga till-
läggsavgifter på 40 procent på nötkött och 20 
procent på mjölk för att kompensera den ska-
da som produktionen orsakar människor via 
klimatförändringar. En skatt skulle även en-
ligt forskarna minska antalet förtida dödsfall 
till följd av ohälsosamma dieter med nära en 
halv miljon per år. 

Jacob Hederos
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Högre pris på kött minskar konsumtionen enligt forskning från Oxford.  Studier visar också att om inget görs kommer jordbrukssektorn ta upp hela utsläppsbudgeten 2050. 

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Radar Nyheter



11
Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se

RadarNyheter

Under fredagen väljs Donald Trump  
till världens kanske mäktigaste 
person. Här kan han beskådas som 
nyinvigd vaxdocka på Madame 
Tussauds vaxkabinett i London. 

Foto: Frank Augstein/TT
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Älgen kommer enligt forskarna 
att få det svårt att överleva i södra 
Sverige när klimatet blir varmare.

Foto: Mikael Fritzon/TT



Skörd av turkisk 
industrihampa. 

Foto: Robert Conell 
Clarke
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Den globala uppvärmningen har kommit för att stanna,  
något som märks inte minst på det vilda svenska djurlivet. 
Särskilt drabbat är de norra delarna av Sverige och enligt 
forskarna kan vi vinka adjö till fjällripa, sill och älg i fram-
tiden. I de södra delarna däremot kan vi säga hej till både 
jätteostron och visent.

E n olidligt varm sommar, en torr höst och en mild 
och snäll vinter. 2016 slog världen värmerekord 
för tredje året i rad. Forskarna på SMHI vill inte 
dra några slutsatser om ifall detta är ett resultat av 
den globala uppvärmningen eftersom klimattren-

der utläses i 30-årsperioder. Diverse klimatmodeller talar dock 
sitt tydliga språk:

– Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma takt som 
nu kommer Sverige att få 3–6 graders uppvärmning till nästa 
sekelskifte. Om utsläppen begränsas blir uppvärmningen läg-
re, kanske 2–4 grader, säger Ingrid Gudmundsson, kommuni-
katör på SMHI.

Text: Izabella Rosengren

Störst blir uppvärmningen i norra Sverige. Bland annat 
kommer trädgränsen att höjas, vilket gör att kalfjällsområdena 
minskar kraftigt. Dessutom blir snötäcket tunnare och mindre 
varaktigt. Det är således inte konstigt att djurlivet i norra Sve-
rige är det som ser ut att drabbas värst av ett varmare klimat.

Ripor vid vägs ände
En internationell studie, där bland annat Naturhistoriska riks-
museet och Stockholms universitet ingår, visar på en oroväck-
ande framtid för våra dal- och fjällripor. Enligt forskarna har ri-
porna flyttat så långt norrut de har kunnat sedan den senaste 

Livet med  
klimatförändringen



Matthias Obst, forskare 
vid institutionen för marina 
vetenskaper på Göteborgs 

universitet.

Foto: Sofia Frändberg

Fo
to

: S
ta

ffa
n 

W
ae

rn
dt

, N
at

ur
hi

st
or

is
ka

 ri
ks

m
us

ee
t

Vendela Kempe Lagerholm i DNA-labbet. Hennes forskning visar att riporna kommer att försvinna helt från vissa områden, som norra Sverige, när klimatet blir varmare.

”Det handlar inte 
om att riporna helt 

utrotas, utan om 
lokala utdöenden, 
där en del av den 
genetiska diversi-
teten hos arterna 

försvinner.”

”Både istäcke, 
temperaturvaria-
tion och salthalt 

är ofta avgörande 
miljöfaktorer för 

djurens marina 
utbredning.”

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom14

istiden och kan nu inte flytta mycket 
högre upp.

– För en dalripa från svenska fjäl-
len är det stor skillnad på att skifta ut-
bredning gradvis inom samma konti-
nent och att flyga över öppet hav så 
långt som till Svalbard som är näs-
ta landområde. Framför allt för en 
stannfågel vars  normala spridnings-
beteende  begränsar sig till närom-
rådet, säger Vendela Kempe Lager-
holm, förstaförfattare till artikeln och 
forskarassistent vid University of St 
Andrew i Skottland.

De habitatmodelleringar som hon 
och de andra forskarna har gjort vi-
sar att riporna i och med den varma-
re framtiden minskar kraftigt i antal 
och till och med kommer att försvin-
na från vissa områden.

–  Det handlar inte om att riporna 
helt utrotas, utan om lokala utdöen-
den, där en del av den genetiska di-
versiteten hos arterna försvinner.

Men det finns ytterligare ett alter-
nativ. På de brittiska öarna finns en 
dalripa som inte ruggar till vit vinter-
dräkt, vilket Vendela Kempe Lager-

holm menar kan vara en anpassning 
till regionernas mildare vintrar.

– Baserat på detta kan man speku-
lera i att riporna kanske stannar kvar i 
sina nuvarande utbredningsområden 
även i framtiden och anpassar sig till 
ett varmare klimat, snarare än att flyt-
ta på sig för att behålla samma klimat 
som de lever i nu.

Enligt en separat studie vid Umeå 
universitet är det inte bara riporna 
som ligger risigt till. Enligt forskar-
na kan så mycket som var tionde få-
gelart som häckar i de kyligare områ-
dena i norra Europa trängas undan i 
ett varmare klimat. Fåglar i riskzonen 
är bland annat de redan rödlistade ar-
terna dubbelbeckasin, fjällvråk, röd-
strupig piplärka, tornseglare, berglär-
ka, myrspov och taigablåstjärt, samt 
lavskrikan som nyligen klassades som 
livskraftig igen.

Jätteostronen anfaller
Matthias Obst är forskare vid insti-
tutionen för marina vetenskaper på 
Göteborgs universitet. Med hjälp av 

klimatmodeller kan han räkna på sce-
narion över tid och på så sätt få reda 
på vilka marina arter som skulle tri-
vas i våra vatten under speciella om-
ständigheter. En av dessa omständig-
heter är klimatförändringen.

– Temperaturförändringen i Öster-
sjön har framför allt lett till att antalet 
mycket kalla dagar och dagar med is-
täcke har minskat. Ändringar i neder-
börd påverkar salthalten i havet och 
för vissa delar av Östersjön förutsäger 
man en minskning i den redan låga 
salthalten. Både istäcke, temperatur-
variation och salthalt är ofta avgöran-
de miljöfaktorer för djurens marina 
utbredning, säger han.

Klimatförändringen innebär dess-
utom att främmande arter som fun-
nits här i liten skala plötsligt kan ex-
pandera sin utbredning. Ett sådant 
exempel är japanskt jätteostron som 
importerades från Japan och Kana-
da till Frankrike på 1970-talet och 
som därefter spred sig norrut för 
att etablera sig i Kosterområdet. För 
drygt tio år sedan började de expan-
dera och blev plötsligt en invasiv art 



Norrbottens nya klimat
Hur klimatet i Sverige utvecklas beror på hur an-
vändningen av fossila bränslen blir i framtiden, det 
vill säga mängden växthusgaser i atmosfären. Det 
finns olika klimatscenarion beroende på om och 
i så fall när utsläppen minskar, på vilken nivå det 
sker och hur snabbt nivåerna sedan minskar. Lågut-
släppsscenariot kallas RCP2,6 och begränsar tempe-
raturökningen till under två grader. RCP4,5 innebär 
att koldioxidutsläppen ökar fram till 2040, RCP 6 
fram till 2060 och RCP8,5 innebär fortsatt höga ut-
släpp av koldioxid.

Enligt SMHIs länsobservationer (som utgår från sce-
nario RCP4,5 respektive RCP8,5) kommer årsmed-
eltemperaturen i Norrbotten att öka från -1,5°C till 
2°C alternativt 5°C till slutet av seklet. I och med 
detta kommer vegetationsperioden att öka med en 
månad alternativt cirka 50 dagar.

Antalet dagar med snötäcke minskar i hela landet 
till slutet av seklet. Med RCP4,5 beräknas en minsk-
ning på cirka 40 dagar medan RCP8,5 visar cirka  
80 dagars minskning.         Källa: SMHI

Foto: Jan Frodhe H
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Invasiva arter
En invasiv art är en främman-
de art vars introduktion och/
eller spridning hotar biologisk 
mångfald och/eller ekono-
miska värden. I Sverige finns 
drygt 2 000 främmande arter, 
varav en fjärdedel är invasiva, 
det vill säga skadliga för den 
inhemska floran och faunan. 

Mink från Nordamerika
Ett känt exempel är jätte-
björnlokan vars saft kan or-
saka brännskador när det 
reagerar med solljus. Andra 
exempel är mink som intro-
ducerades från Nordameri-
ka på 1920-talet och Kanada-
gäss som infördes till Sverige, 
också från Nordamerika, på 
1930-talet.

Källa: Länsstyrelsen

Det finns också en möjlighet att de svenska riporna anpassar sig till ett varmare klimat, på liknande sätt som verkar ha skett på de brittiska öarna.

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom 15

med en explosionsartad utbredning. 
I dag känner man till minst 250 plat-
ser längs den svenska västkusten där 
arten har etablerat sig med upp till 
500 000 ton biomassa.

– I klimatmodellerna ser vi tydligt 
hur migrationen fortsätter längs den 
norska kusten, vilket vi också får fler 
rapporter om. Unga ostron är känsli-
ga för is och frös tidigare bort, men 
på grund av varmare vatten kan de nu 
etablera sig längre norrut.

Enligt Matthias Obst finns det en 
risk att jätteostronet kommer att kon-
kurrera ut både blåmusslan och våra 
egna ostron.

Slutet för sillen
Som om inte jätteostron vore nog vi-
sar en rapport från Coalition Cle-
an Baltic från 2015 att torsk, sill och 
skarpsill, de tre helt dominerande ar-
terna i Östersjön, kommer att helt el-
ler delvis slås ut om havet blir två gra-
der varmare. Det innebär att sälar, 
tumlare och sjöfåglar kommer att få 
svårare att hitta mat. Ökad nederbörd 



Carl-Gustaf Thulin, före-
ståndare för Centrum för 

vilt- och fiskforskning  
vid SLU.

Foto: Eva Thulin

För drygt tio år sedan började det japanska jätteostronet breda ut sig krafigt längs den svenska västkusten. På sikt kan det konkurrera ut blåmusslan och inhemska ostron. 
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Zoom16

kommer även att göra Östersjön min-
dre salt vilket gynnar invasiva arter 
som svartmunnad smörbult och kam-
manet. De i sin tur dammsuger vatt-
net på djurplankton, vilket är basföda 
för nästan alla fiskar under någon del 
av deras liv.

En ny avhandling vid Umeå univer-
sitet visar att även sötvattensarter i 
norra barrskogsbältet påverkas nega-
tivt. Mer nederbörd innebär ökad vat-
tentemperatur och ett förhöjt inflöde 
av organiskt kol från land till sjösyste-
men. Detta förmörkar botten och hin-
drar fotosyntesen hos bottenlevande 
växter, vilket i sin tur minskar pro-
duktionen av viktig föda. När primär-
produktionen minskar får djur längre 
upp i näringskedjan mindre föda vil-
ket innebär lägre fiskproduktion.

Visent tar plats
Tvärtemot fisk- och fågellivet verkar 
inte de nordiska däggdjurspopulatio-
nerna drabbas av några extrema för-
ändringar. Om man bortser från fjäll-
räven, vill säga. Enligt Vendela Kempe 
Lagerholm kommer nämligen fjällrä-
ven, som är anpassad till extrem kyla, 
troligtvis inte att överleva det nya var-
mare klimatet.

– Historiskt sett har de har haft 
problem med att hantera klimatupp-
värmningar. Vad det beror på vet vi 
inte, men man kan spekulera i att 
ökad konkurrens med rödräv kan ha 
bidragit till att sydliga populationer av 
fjällrävar dog ut efter den senaste isti-
dens slut. Populationerna vi har i dag 
har återkoloniserat Sverige från Sibi-
rien.

Redan i dag hotar rödrävens ex-
pansion fjällräven och det kommer 
troligtvis att fortsätta i takt med att 
trädgränsen drar sig högre upp.

Enligt Carl-Gustaf Thulin, före-
ståndare för Centrum för vilt- och 
fiskforskning vid SLU, kommer även 
älgen att få det svårt i framtiden, åt-
minstone de som lever i södra Sveri-
ge. Det beror dels på att det är en ut-
präglat boreal art, dels på grund av 
konkurrens från andra hjortdjur. Re-
dan 2013 antogs klimatförändringen 
vara orsaken till 15 älgkalvars död på 
Öland. Eftersom älgarna inte anpassa-
de sig tillräcklig snabbt missade de fo-
derfönstret, vilket fick dem att produ-
cera för lite mjölk till sina kalvar.

Carl-Gustaf Thulin hoppas istället 
på återintroduktioner av sedan länge 
svunna arter.

– Jag hoppas mycket på visent som 

antagligen skulle klara sig bättre än äl-
gen i ett varmare Sydsverige och på 
sätt och vis ersätta den som storvux-
en växtätare. Jag är heller inte främ-
mande för etablering av saigaantilop 
– kanske kan klimatet på Öland kom-
ma att passa? säger han.

Allt lugnt – i Sverige
Till skillnad från många andra fors-
kare, som om inte räds så åtminsto-
ne oroar sig för klimatförändringen, 
är Carl-Gustaf Thulin inte det minsta 
bekymrad.

– Allt jag har nämnt är mycket po-
sitivt om du frågar mig. Jag kan inte 
se några allvarligare utmaningar med 
dem, åtminstone inget vi inte redan 
nu kan hantera. I min mening över-
drivs ofta riskerna, åtminstone här i 
Sverige. Sen finns det ju såklart andra 
mer katastrofala exempel i till exem-
pel Australien, säger han.

Enligt Carl-Gustaf Thulin är det vik-
tigt att komma ihåg att alla i dag ex-
isterande arter har upplevt stora kli-
matsvängningar tidigare.

– Det är egentligen inget att tala om 
ur ett evolutionärt perspektiv.

Text: Izabella Rosengren

”I min mening 
överdrivs ofta ris-

kerna, åtminstone 
här i Sverige.”
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”Jag hoppas mycket på 
visent som antagligen 
skulle klara sig bättre 

än älgen ...”

Visenten, en europeisk art 
av bisonoxe, lever i dag vilt i 
naturreservat i bland annat 
Polen och Bulgarien.

Foto: N
ick Jonsson/F

lickr
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Några av vårens 
teaterpremiärer

Stockholm

Göteborg
Kriget har inget kvinnligt ansikte
På Göteborgs dramatiska teater är 
det premiär 22/2 för Kriget har inget 
kvinnligt ansikte av den vitryska No-
belpristagaren i litteratur, Svetlana 
Aleksijevitj. Om krigets vansinne och 
mänskligheten mitt i vanmakten.

5114 dagar
Premiär på Backateatern i Göteborg 
17/3 för 5114 dagar i regi av Johanna 
Larsson, tredje delen i en trilogi om 
ålder, denna om att vara 14 år, nästan 
vuxen men sedd som en fjortis. 

De andra
På Angeredsteatern har De andra av 
Christofer Bocker premiär 3/3. Ett 
undersökande av migration och iden-
titet i ett postapokalyptiskt Sverige. 
Regi: Ulrich Hillebrand.

Malmö
Movements
På Malmö Stadsteater har Cir-
kus Cirkör urpremiär 5/5 med 
Movements som är den tredje 
delen i deras trilogi om gräns-
överskridande, medmänsk-
lighet, migration och mot-
tagande. Idé och regi: Tilde 
Björfors.

I'm her(e)!
Teatergruppen PotatoPotato, 
hemmavarande i Malmö spe-
lar I'm her(e)! En humoristisk, 
existentiell föreställning med 
manus och regi av Linda For-
sell. Den har urpremiär 8/3 
i Malmö, Stockholmpremiär 
15/3 och spelas även på Månte-
atern i Lund och på Umeå Fol-
kets hus under våren. 

Stadsteatern

Stockholm
Dramaten

Det blåser på månen
På Dramaten i Stockholm är 
det två premiärer av pjäser 
om syskonkärlek i januari. 
Premiär 21/1 för Det blåser på 
månen i regi av Ellen Lamm, 
ett sagoäventyr om två syst-
rar med frihetsdrömmar, 
från 7 år. 

Ritter, Dene, Voss
Och med premiär 6/1 ges 
Ritter, Dene, Voss – en dras-
tisk, rolig och bitvis mörk 
pjäs om syskonkärlek av 
Thomas Bernhard i regi av 
Gunnel Lindblom.

Molnens bröder
På Dramatens stora scen har 
Barbro Lindgrens vuxen-
pjäs Molnens bröder premiär 
23/2, en musikalisk berät-
telse om vilda fantasier och 
bortglömda öden, med mu-
sik på scenen av och med 
hyllade jazzgruppen Fire! I 
regi av Lars Rudolfsson.

I'm her(e)! har urpremiär 8/3 
i Malmö, Stockholmpremiär 
15/3 och spelas även på Mån-
teatern i Lund och på Umeå 
Folkets hus under våren. 

Dumma jävla mås
Stadsteatern i Stockholm 
startar teateråret med 
Dumma jävla mås, en sorts 
bearbetning av Tjechovs 
Måsen, med nyskriven mu-
sik av den internationellt 
uppmärksammade Göte-
borsduon BF/C. Premiär 
27/1.

Århundradets kärlekskrig
Urpremiär 3/3 för Århund-
radets kärlekskrig av Ebba 
Witt-Brattström, en dra-
matisering för teatersce-
nen av den hyllade och 
omtalade boken om ett äk-
tenskap i upplösning. 

Bernardas hus
Hyllade regissören Anna 
Pettersson gör en egen ny-
tolkning av den klaustro-
fobiska klassikern Bernar-
das hus av Federico García 
Lorca. Premiär 10/3. 

Hemsöborna
17/3 är det premiär för 
skärgårdsklassikern Hem-
söborna med Ann Petrén 
och Claes Malmborg i hu-
vudrollerna.

Fun home
Europapremiär 21/4 blir 
det för Fun home, en musi-
kal om en ung flickas kom-
plicerade uppväxt, drama-
tiserad av Lisa Kron och 
Jeanine Tesori efter Alison 
Bechdels kritikerrosade 
serieroman.

"Århundradets kärlekskrig" 
är en dramatisering av Ebba 

Witt-Brattströms bok.

Foto: P
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Ett sagoäventyr 
om två systrar.
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Mat med Jenny
Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se

Idévärlden. Mycket bra pratshow på tv. För-
sta programmet om arbetskritik, med Roland 
Paulsen, som alltid en suverän tänkare, vars 
ideér om arbetstidsförkortning och bas- 
inkomst jag hoppas vi får se mer av framö-
ver. Saknade dock en röst från proletariatet/
prekariatet i samtalet, det hade gett en annan 
dynamik vad gäller erfarenheter kring arbete, 
inkomstlöshet och arbetslinjens konsekven-
ser. Finns på SVT-Play.

Bra pratshow om 
arbetskritik

Nike tycker:

Marie-Louise  
Ekmans liv

Nike tipsar:

Kultur med Nike

Missa inte den fina dokumentären om  
Marie-Louise Ekman och hennes resa  
genom livet som en av Sveriges mest bety-
dande konstnärer. Hon har nyligen avträtt 
som chef för Dramaten, är fritt verksam igen, 
hon ska ha en separat- 
utställning på Moder-
na under 2017 och 
”ser fram emot en 
oviss framtid.” Do-
kumentären finns 
på SVT-Play.

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget /SVT
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Västerås
Ut med tiden
På 4:e Teatern i Västerås blir 
det premiär för Ut med tiden 
för åk 1–3, en föreställning som 
utforskar barns förhållande 
till tid, stress och tristess. Med 
Agnes Hargne Wallander och 
Anna Wadström i regi av Cilla 
Thorell.

Norrköping/
Linköping
Dissekering av ett snöfall
Östgötateatern sätter upp Disse-
kering av ett snöfall, Sara Strids-
bergs hyllade samhällssatir om 
drottning Kristinas kamp mot 
makten, i regi av Pontus Pla-
enge med musik av Pelle Halv-
arsson. Premiär 25/2 i Norr-
köping och nypremiär 7/4 i 
Linköping.

Gävle
Transaktion
Folkteatern i Gävle sätter upp 
Transaktion, en pjäs om sex mot 
ersättning bland unga killar med 
musik av artisten Tami T's. Pre-
miär 19/1 och ges sen på turné i 
Gävleborgs län.

"Transaktion", en pjäs om sex mot ersätt-
ning bland unga killar.

"Dissekering av ett snöfall" av Sara 
Stridsberg.
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Liv Strömquist tänker på dig
Den 4/3 är det premiär för Liv 
Strömquist tänker på dig på 
Norrbottensteatern med ef-
terföljande turné under våren 
2017. Serietecknarens kompro-
misslösa och ofta feministiska 
samhällskritik får blodfullt liv 
på teaterscenen i regi av Kia 
Berglund.

Luleå

Kiruna
CO2lonialNATION
CO2lonialNATION spelas på Gi-
ron sámi teáhter i Kiruna och 
turnerar i Sápmi, det samiska 
traditionella bosättningsområ-
det. Föreställningarna spelas på 
samiska och svenska för vuxna 
och ungdomar från 14 år. Ur-
premiär 8/2 i regi av Pauliina 
Feodoroff.

Sundsvall
Häxor – när drevet går
På Teater Västernorrland ges 
Häxor – när drevet går, om de 
svenska trolldomsprocesserna, 
om jakten på syndabockar och 
vårt behov att passa in i flock-
en. Premiär 11/3 i regi av Maria 
Löfgren.

"Häxor – när drevet går" är en föreställning om de svenska 
trolldomsprocesserna.

Foto: Lia Jacobi &
 iS

tockphotocom

Marie-Louise Ekman i K-Special.

Eric Schüldt är programledare för Idévärlden. "Arbetssam-
hället gör oss till slavar" var temat i första programmet.
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En flyktingflicka från Syrien 
gör en väggmålning av sina 
drömmar i ett flyktingläger i 
Jordanien. Kanske är hon en 
konstnär i vardande. 

En syl i 
vädret

S måord av olika slag 
kan vara en djungel 
för den som inte har 
satt sig in i gramma-
tiken. Visserligen gör 

vi rätt nästan hela tiden, oavsett 
grammatiska kunskaper. Men en 
del ord tenderar att råka illa ut. 
Vart och vart till exempel – det 
finns två, nej förresten, minst tre. 

”Vart leder stigen?”, ”Jag vet 
inte vart de tog vägen.” Här är 
vart ett frågande adverb, ett frå-
geord, och det man frågar efter 
är riktningen. Om du frågar vart 
vill du alltså ha ett svar som ”hit”, 
”ditåt” eller ”till Nuuk”. 

Men sedan länge används vart 
ibland också på ett annat sätt. I en 
text från 1563, upptecknad av nå-
gon av kungens tjänstemän, står 
det till exempel: ”Wardt och An-

ders befrågatt hwartt then sum-
me skulle ware, som her Niels 
hadhe fått igen på Åbo slott”. 
”Anders blev också tillfrågad vart 
summan som herr Niels hade fått 
på Åbo slott fanns.” Egentligen 
borde han ha blivit tillfrågad var 
pengarna fanns, inte vart.

Fast sammanblandningen har så 
djupa rötter verkar det bli van-
ligare i yngre generationer att 
både säga och skriva vart där det 
ska vara var och tvärtom. Men 
Språkrådet rekommenderar att 
vi håller fast vid skillnaden. Om 
du frågar vart vill du alltså ha 
ett svar som ”hit”, ”ditåt”, ”till 
Nuuk”. Och om du frågar var tå-
get går är ”på järnvägen” eller 
”vid perrong 3” rimligare svar än 
”till Kalix”.

Som den uppmärksamma lä-

saren kan ha noterat finns det två 
olika vart i exemplet från 1500-ta-
let. Dels ”hwartt den summe 
skulle ware”, dels ”wardt och An-
ders befrågatt” – vart också An-
ders tillfrågad. Är inte båda fel? 
Heter det inte blev tillfrågad?

Ja, det är ett modernare sätt att 
uttrycka saken, och väcker min-
dre uppseende i skrift. På med-
eltiden lånades det tyska ordet 
bleiben in och blev svenska bliva, 
som nästan helt ersatte det gam-
la verbet varda. Förr sa man ”det 
varder kväll” när det blev mörkt. 
Och det vart afton, och det vart 
morgon, den första dagen, som 
det står i Första Mosebok i 1917 
års översättning, där varda lever 
kvar. ”Varde ljus!” ett par rader 
upp är samma verb i imperativ.

I dag kan man lite högtidligt 
tala om en konstnär i vardan-

de – någon som håller på att bli 
konstnär. Annars är det mest då-
tidsformen vart som finns kvar i 
talspråk och nordliga dialekter: 
”hon vart glad” och ”det vart suc-
cé” och så vidare. Men när till ex-
empel västerbottningar undrar 
var eller vart tåget går använder 
de vars. ”Vars är stationen? Där 
borta” eller ”Vars är du på väg? 
Till Burträsk”.

Ett tredje vart är vart i vart och ett, 
som betyder varje, och ett fjärde 
är en sammandragen talspråks-
form av varit – ”Var har du vart 
hela dagen?”.  Men det är inte så 
vanligt i skrift, lyckligtvis. De vart 
som finns räcker så bra till en 
djungel.

Malin Bergendal

Fo
to

: M
oh

am
m

ad
 H

an
no

n/
A

P/
T

T

Vart vart vart av

En syl i vädret
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

Mer svensk mat på borden  
framöver Sverige
Svensk matproduktion ska öka. Det är re-
geringen, Vänsterpartiet och Alliansen 
överens om efter utdragna förhandlingar. 
Men hur det ska gå till är de fortfarande 
oense om.

”Om inte nolltaxa så borde 
i alla fall kollektivtrafiken 
skattesubventioneras i  
betydligt högre grad än 
vad som är fallet i dag ...”

Det ska vara lätt  
att resa kollektivt

Radar – Veckans nyhetsbild

Nästan 180 saknas  
efter förlisning 
Fyra personer har konstaterats döda och 
närmare 180 saknas efter lördagens olycka 
då en båt med migranter förliste i Medelha-
vet utanför Libyens kust, enligt FN:s flykting-
organ UNHCR och Internationella organisa-
tionen för migration (IOM).

Lång lista över vad FN  
ska uppnå under året
FNs medlemsstater ska under året försöka 
nå en lång rad överenskommelser för att lösa 
globala utmaningar. Det handlar om allt från 
hur världshaven ska skyddas till förbud mot 
så kallade mördarrobotar och hur man ska 
bekämpa tuberkulos, som är en av världens 
dödligaste sjukdomar.

Mays tal ger vink  
om "hård" brexit 
Storbritannien vill inte ha en uppgörelse 
som lämnar landet halvvägs kvar i EU, 
väntas premiärministern Theresa May säga 
i ett tal i dag.

Radar – Nyheter
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Världens hav är hotade. Det innebär också att närmare 200 miljoner människor i världen kan få svårare att överleva 
eftersom de är beroende av fiske för sin försörjning.

tidningensyre.se/nummer

Premiärminister Theresa May.

Regeringen är överens med Vänsterpartiet och Allian-
sen om en ny nationell livsmedelsstrategi. 

Båten förliste i Medelhavet utanför Libyens kust.
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Zygmunt 
Baumans 
avtryck

Glöd – Masoud Vatankhah

”Baumans bok är en av 
dem som har gjort ett 
stort avtryck i mitt liv.”

Masoud Vatankhah 
sociolog, fritidspedagog och 

 fristående krönikör i Syre
 

Zoom
Trumps tillträde oroar frack-
ing-motståndare 
Earl Hatley säger sig inte längre kunna 
besöka sina ägor i delstaten Oklahoma i 
USA. Orsaken är den omfattande utvinning 
av naturgas med hjälp av så kallad frack-
ing som pågår i området – en teknik som 
kritiker befarar ska få ytterligare ett upp-
sving genom Donald Trumps tillträde som 
president.

En arbetare vid en skiffergasansläggning i Van Buren i Arkansas. Uppgifter från landets energimyndigheter visar att 
drygt hälften av den naturgas och råolja som producerades i USA under 2015 kom från fracking.
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”Fracking är skadligt för 
vattenresurser, naturliv 
och fastighetsvärden. 
Det utlöser jordskalv på 
platser där det inte före-
kom tidigare."
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Elefanterna fällde  
berömd cirkus i USA
Det världsberömda cirkussällskapet The 
Ringling Bros and Barnum & Bailey i USA ska 
läggas ner efter 146 år i branschen.

Du läser alla artiklar som puffas för på detta  
uppslag på tidningensyre.se/nummer. 

Du skapar som prenumerant ett konto genom att gå in på tidningensyre.se/lost-
password. Får du problem mejla prenumeration@tidningensyre.se.

Biljettförsäljningen minskade dramatiskt när elefan-
terna plockades bort ur programmet i maj förra året. 

Åtta rikaste äger lika mycket  
som fattigaste hälften
Åtta män äger lika mycket som den fattigaste 
hälften av världens befolkning på 3,6 miljar-
der människor. Det visar en ny rapport från 
organisationen Oxfam.

En pakistansk flicka får en oral dos poliovaccin.

Svårt nå ut med vaccin till  
marginaliserade barn
Vaccinationer kan vara livsavgörande. 
Många av världens mest utsatta barn 
går fortfarande ovaccinerade men en ny 
rapport från Världshälsoorganisationen 
innehåller mestadels positiva nyheter om 
vaccinationer.



M iljöpartiet är lika hårt mot brotts-
lighet som mot miljöförstöring, 
meddelas från grönt regerings-
håll. Därefter följer ett antal utta-
landen som tydliggör att ytterliga-

re ett parti fallit in i kören av röster som ropar på 
hårdare straff och fler poliser som en lösning på 
samhällets utmaning med brottslighet i vissa för-
orter. 

Själv blir jag mest trött. Det är tråkigt när alla sä-
ger samma sak, särskilt i en fråga som skulle behö-
va en så mycket mer seriös ingång. Missförstå mig 
inte. Jag tror säkert att politiker både från MP och 
S har ett bredare perspektiv på frågan. Problemet 
är att de väljer ett så enkelspårigt angreppssätt i 
media. Därmed blir ”hårdare straff och fler poli-
ser” det enda perspektiv som förs fram, vilket i sin 
tur påverkar opinionen.

Nu i dagarna visar opinionsmätningar att frå-
gan om lag och ordning kommer allt högre upp på 
agendan för väljarna. Att detta kan vara dåligt för 
regeringen är en mindre fråga i sammanhanget. 
En större fråga är hur vi ser till att denna för väl-
jarna viktiga fråga tas på allvar på riktigt. Inte ”på 
allvar” i betydelsen att alla partier tävlar om vem 
som kan hitta på flest nya befogenheter för poli-
sen eller kräva hårdast straff. Utan ”på allvar” i be-
tydelsen att diskutera hur man gör något åt krimi-
nalitet i längden. 

Det finns i min erfarenhet få politiska områden där 
man kommer undan så lätt med ett antiintellektu-
ellt förhållningssätt som just inom kriminalpoliti-
kens område. Först måste vi separera frågan om 
hårdare straff från frågan om fler poliser. Det finns 
mycket lite som tyder på att hårdare straff fung-
erar väl som brottsförebyggande åtgärd. När det 
gäller att motverka återfall i brottslighet är inte 
heller straffets längd av störst betydelse, utan sna-
rare innehållet i kriminalvården och återetable-
ringen i samhället efter avtjänat straff. 

Fler närvarande poliser, däremot, kan förebyg-
ga brott. Om detta innebär att det behövs fler po-
liser eller en omprioritering av polisens resurser 
kan jag inte bedöma. Det jag däremot vet är att om 

vi verkligen vill förebygga brottslighet och därmed 
minska behovet av poliser och kostsamma platser 
inom kriminalvården, då är det sociala insatser 
som är mest effektiva. Särskilt när det gäller ung-
domsbrottslighet. Tidiga insatser inom socialtjäns-
ten, en skola som aldrig ger upp om elever som ris-
kerar att hamna snett, en omgivning där det finns 
meningsfull fritidssysselsättning och jobb.  

Förvånansvärt ofta är det just de partier som påstår 
sig ta frågan om brottslighet på allvar som i minst 
utsträckning gör det. De må ha den mest aggres-
siva retoriken, men knappast de bäst fungerande 
lösningarna.

Jag är dessutom övertygad om att partierna gör 
en grav felbedömning av väljarna när de tror att 
det bara är krav på hårdare straff som går hem. Jag 
tror att många fler än jag längtar efter någon som 
tar den här frågan på allvar. På riktigt. 

Om MP menar allvar med att angripa frågan om 
brottslighet på samma sätt som frågan om miljö- 
förstöring, då ska rimligen även kriminalpoliti-
ken utformas kunskapsbaserat, förebyggande och 
långsiktigt hållbart.

Avstå från  
straffpopulismen MP

www.tidningensyre.se

Returadress: Syre, C/O Telont, Kvarnstensgatan 6, 252 27 Helsingborg

Maria Wetterstrand
grön samhällsdebattör

 före detta språkrör för MP
fristående krönikör för Syre 

Det är Masters 
i Snooker, bäs-
ta distraktionen 
från vardagen 
och samhällets 
utmaningar.

Hur kan reglerna 
vara sådana att en 
nioårig flicka skiljs 
från sin familj för 
att utvisas till en 
osäker framtid i 
Marocko?

Glöd - Maria Wetterstrand
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