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”Ceta ska begrän-
sa ländernas rätt 
att stifta och upp-
rätthålla lagar om 
till exempel miljö, 
arbetsrätt och djur-
skydd, om företa-
gen skulle besväras 
av lagarna.”
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Isabella Lövin vill 
återinföra friåret.

Samtidigt säger Isa-
bella Lövin till DN att 
diskussionen om sex-
timmarsdagen inte 
känns riktigt aktuell.

Omslagsfoto: Hanna Sistek

I oroliga tider behöver världen mer 
samarbete – inte mindre, skriver han-
delsminister Ann Linde (S) och Jo-
han Büser (S), ledamot i riksdagens 
EU-nämnd, på sitt partis hemsida. 

Det handlar om Ceta, handelsavtalet mellan 
EU och Kanada, och skrevs i höstas, när av-
talet hade skrivits under. Äntligen, efter en 
tids osäkerhet, som de uttrycker saken. För 
Ceta ska se till att handeln, som ska ”skapa 
fler jobb, tillväxt och sprida välståndet” sker 
”på schyssta villkor”.

Att se saken så är ingen självklarhet inom 
den europeiska socialdemokratin – bland EUs 
socialdemokrater går åsikterna vitt isär. Vid 
omröstningen i parlamentets miljöutskott 
den 12 januari blev resultatet visserligen att 
utskottet rekommenderar ett ja, men bland 
socialdemokraterna röstade åtta ja, nio rösta-
de nej och en lade ner sin röst.

Den brittiska Labour-politikern Barry Gardiner, 
partiets talesperson i internationella handels-
frågor, förklarar i debattforumet Labourlist 
att han, som vän av frihandel, är emot TTIP 
och Ceta. En allvarlig invändning rör den obe-
fintliga transparensen runt avtalen. Dessut-
om har han inte hittat någonting i TTIP, det 
förslag till handelsavtal med USA som nu lig-
ger på is, som stillar hans oro för de sociala 
och miljömässiga effekterna om det skulle gå 
igenom. ”Vad jag fann var förslag som skulle 
främja den ekonomiska tillväxten genom att 
ge storföretag tillgång till större marknader – 
till priset av ökande ojämlikhet och till priset 
av det allmänna bästa i vidare bemärkelse” 
(min översättning).

TTIP tycks just nu vara ute ur leken, men 
dess ”lillebror” Ceta är på god väg att godkän-

nas av EU-parlamentet. I veckan röstade även 
handelsutskottet ja och den 1 februari har 
parlamentet sin slutliga omröstning – ja el-
ler nej till det färdiga avtalet. Det finns många 
skäl att hålla tummarna för ett nej. Det stora 
och övergripande är avsikten: att öka pengar-
nas makt över människorna och därmed även 
över jorden. Ceta ska begränsa ländernas rätt 
att stifta och upprätthålla lagar om till exem-
pel miljö, arbetsrätt och djurskydd, om före-
tagen skulle besväras av lagarna. Inte ens om 
man anser att jobb och tillväxt är vad världen 
behöver är det ett pris värt att betala.

I december hade EU-parlamentets sysselsätt-
ningsutskott omröstning om Ceta, och de re-
kommenderar parlamentet att rösta nej. Sys-
selsättningen skulle som mest kunna öka med 
0,018 procent till följd av avtalet och effekten 
på tillväxten väntas bli försumbar. Däremot 
kan avtalet bidra till ökad långtidsarbetslös-

het och större klyftor i samhället, skriver ut-
skottet.

Så världen behöver mer samarbete, ja, det 
kan man inte annat än hålla med om. Men 
inte vilket samarbete som helst – inte organi-
serad brottslighet, till exempel. Och inte hel-
ler ett handelsavtal som undergräver demo-
krati, miljö, arbetsrätt och djurskydd och gör 
samhällsklyftorna större.

Hur det går för Ceta i EU-parlamentet är 
oklart. För närvarande är fler för än emot, 
med argument som att andra avtalsförslag har 
varit sämre och att EU inte kommer att tas på 
allvar som handelspartner om det blir ett nej. 
Men den som accepterar vad som helst lär inte 
heller tas på allvar, varken som 
handelspartner eller som be-
slutsfattare. Säg nej till Ceta!

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

Polska Ceta-motståndare protesterar mot avtalet, som enligt sysselsättningsutskottet inte ens kommer att ge jobb.
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Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
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Syre – nu 39 gånger  
större än Trump!*

*Alternativ fakta från Mediehuset Grönt
Montage: Jan-Åke Eriksson. Foto: Jan-Åke Eriksson, TT

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Vi delar jorden med andra arter 
och har ett ansvar för deras livs-

villkor. För att vargen ska klara 
sig behöver det finnas livskraftiga 

populationer, och det får männ-
iskan anpassa sig till, skriver  
Torbjörn Nilsson på veckans  

Under ytan.

H ur många vargar ska vi ha? 
Var ska de få finnas? På vil-
ka villkor ska de få jagas? Det 
är tre kärnfrågor i debatten 
om vargen. För mig som bor 

i Värmland känns vargfrågorna nästan stän-
digt aktuella. Just nu får vargen även lite mer 
uppmärksamhet i riksmedia, på grund av den 
vargjakt som vi i miljöorganisationerna inte 
lyckades stoppa. På en knapp vecka avlivades 
två dussin vargar och fyra vargrevir tömdes 
nästan helt.

I Sverige finns över 300 000 älgar, över 
100 000 vildsvin, över 100 000 rävar – och 
omkring 300 vargar. Vargpopulationen är 
alltså en liten djurpopulation. Och vargar-
na är extremt hårt inavlade – inaveln är i ge-
nomsnitt lika stark som när man parar syskon 
med varandra. Att inaveln blivit så hård beror 
på att vargpopulationen härstammar från få in-
divider, att den varit liten under lång tid, och 
att nya, obesläktade vargar alltför sällan kom-
mit in i populationen. Och problemet med för 
lite invandring kvarstår. Det är alldeles för långt 
från den finska vargpopulationen till den skan-
dinaviska, och de flesta vargar som kommer in 
i norra Sverige dödas eller förolyckas innan de 
haft en chans att träffa inhemska vargar, bilda 
par och föröka sig. En djurpopulation som är så 
liten, så inavlad och så pass isolerad är väldigt 
känslig. Det är därför som flera miljöorganisa-
tioner har engagerat sig så mycket för att försö-
ka stoppa licensjakten efter varg. 

Livskraftig population
Vi ska ha långsiktigt livskraftiga populationer 
av alla arter, även av vargen. En gång i tiden 
trodde många på att Noak hade räddat alla ar-
ter på jorden genom att ta med sig en hane 
och en hona av varje art i arken. Långt in på 
1900-talet trodde många naturvänner att det 
går att bevara arter i väldigt små populatio-
ner. I dag vet vi att det finns för stora risker 
med det. Små populationer slås lätt ut av oför-
utsedda händelser – nya sjukdomar som bry-
ter ut, enstaka år med ovanligt dåligt väder 

eller dålig födotillgång, eller andra plötsliga 
miljöförändringar. Liten populationsstorlek 
leder också till inavel och brist på genetisk va-
riation, som minskar artens förmåga att över-
leva sådana förändringar. Därför har ekolo-
ger och populationsgenetiker föreslagit olika 
kriterier för när en djurpopulation ska räknas 
som livskraftig, och utvecklat modeller för att 
beräkna hur stora populationer av olika arter 
behöver vara för att uppfylla sådana kriterier. 
Kriterier för kortsiktig livskraft brukar hand-
la om hur stor risk populationen har att dö ut 
inom 100 år eller mycket genetisk variation 
den förlorar på 100 år. Det mest etablerade 
kriteriet för långsiktig livskraft handlar om att 
förlusten av genetisk variation ska balanseras 
på en bra nivå av att sådan variation samti-
digt skapas genom mutationer, så att popula-
tionen aldrig blir genetiskt utarmad. 

Hur många vargar behövs då för att kla-
ra kriteriet för långsiktig livskraft? Några be-
räkningar som gjorts tyder på att det innebär 
drygt 2 000 vargar. Naturvårdsverket bedöm-
de häromåret, utifrån en sammanvägning av 
flera olika studier, att det skulle räcka med 
1 700 vargar. 1 700 eller drygt 2 000 är ingen 
jättestor skillnad, och det kan ju forskarna 
analysera vidare. En viktigare fråga att disku-
tera politiskt är om en sådan långsiktigt livs-
kraftig vargpopulation ska finnas inom Sveri-
ges gränser, eller om den kan fördelas på flera 
länder och i så fall vilka?

Begränsat utbyte
Om en djurpopulation hänger samman över 
gränserna mellan olika länder, så att djurens 
gener blandas över ett större område, så kan 
populationen som helhet vara långsiktigt livs-
kraftig fast det är färre djur i varje land. Na-
turvårdsverkets nuvarande hållning verkar 
vara att eftersom det finns flera tusen vargar 
i Ryssland, så behöver det bara finnas 300 i 
Sverige. Men det finns flera goda skäl att inte 
låta naturvårdsmålen i vårt land vara beroen-
de av Ryssland. Vi vet inte mycket om hur sto-
ra och hur sammanhängande vargpopulatio-

Torbjörn Nilsson är 51 år och bor i Värmland. 
Han är biolog, har doktorerat i zoologisk 

ekologi och har senare gjort flera analyser av 
arters livskraft. Sedan 2015 är han tjänstledig 

från naturvårdsjobb på länsstyrelsen för att 
ägna sig åt kommun- och landstingspolitik. I 

april 2016 blev han ordförande för Svenska 
Rovdjursföreningen.

 Foto: Privat

Vargstammen är för  
liten och för isolerad

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan
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nerna i Ryssland är. Utbytet av vargar mellan 
Ryssland och Finland verkar vara begränsat. 
Ryssland är inte med i Bern-konventionen om 
skydd av europeiska vilda djur och växter och 
deras naturliga miljö. 

”När vargstammen är så liten, 
inavlad och isolerad som den 
fortfarande är, så är det orim-
ligt att skjuta bort tiotals var-
gar för att människan ska få 
mer av älgköttet.”

Det finns inget avtal med Ryssland om att 
gemensamt jobba för att få sammanhängan-
de, långsiktigt livskraftiga populationer av 
vargar och andra arter. Och så länge Ryssland 
inte är en stabil demokrati, utan styrs av en 
ganska auktoritär och oberäknelig ledning, så 
skulle det nog inte kännas så tryggt även om 
vi fick till ett sådant avtal. Därför anser jag att 
om inte Sverige kan hysa en långsiktigt livs-
kraftig vargpopulation, så borde vi åtminsto-
ne sträva efter att göra det tillsammans med 
Norge och Finland. 

Varg i norra Sverige
Vargen har funnits i hela Sverige utom möjli-
gen på Gotland. Lämpliga livsmiljöer och föda 
finns i större delen av alla svenska landskap. I 
princip borde vi på sikt kunna låta vargen åter-
få större delen av sitt naturliga utbredningsom-
råde. För att vargpopulationen ska kunna bli 
livskraftig är det viktigaste att den får sprida 
sig norrut och ha åtminstone några revir med 
föryngringar i norra delen av Sverige, så att in-
vandrade vargar får bättre chans att träffa in-
hemska partner och föröka sig. Det förutsätter 
att rennäringen – som haft en vargfri parentes 
på drygt hundra år – anpassas så det finns plats 
både för rovdjur och rennäring. 

Renskötselområdet omfattar ungefär halva 
Sveriges yta, och det är inte rimligt att ute-

stänga en djurart från hela det området. Sam-
hället kompenserar i dag rennäringen med cir-
ka 50 miljoner kronor årligen för beräknade 
rovdjursskador. Alla mänskliga verksamheter 
måste anpassas till naturens förutsättningar, 
och till rennäringens naturvårdsansvar hör att 
anpassa sig till att det kommer finnas varg även 
i norra Sverige. 

Skydda får och hundar
Vargar är inte bara till glädje. En del av dem 
ställer till problem också. En del angriper får, 
vilket drabbade fårägare brukar tycka är väl-
digt obehagligt. En del angriper tamhundar, 
som ofta är älskade familjemedlemmar. Mer 
sällsynt händer det att någon varg börjar an-
gripa andra tamdjur. Varg i norra Sverige dö-
dar renar. Man ska inte förringa problemen, 
men man ska inte heller överdriva dem. I 
Värmlands län, som har uppemot hälften av 
Sveriges vargar i dag, skedde under 2016 tio 
vargangrepp på får och elva vargangrepp på 
hundar. Ibland dödas många får vid ett an-
grepp, ibland bara något enstaka. 

Det är tråkigt när det sker, men man ska 
också komma ihåg att i många vargrevir sker 
inga tamdjursangrepp alls. Drabbade tam-
djursägare kompenseras ekonomiskt av sta-
ten.  Får kan som regel skyddas effektivt med 
elstängsel, som samhället ger bidrag till. För 
jakthundar pågår utveckling av skyddsvästar. 
Som komplement till sådana förebyggande 

åtgärder är det i vissa lägen rimligt att avliva 
vargar som orsakar allvarliga skador på tam-
djur. Ju större och ju mer livskraftig vargstam-
men får bli, desto lägre behöver tröskeln vara 
för att ta bort vargar som angriper tamdjur.

Licensjakt
Den vargjakt vi nu sett kallas för licensjakt 
och handlar inte om att ta bort vargar som an-
griper tamdjur. Reviren där vargarna skjutits 
bort har inte valts utifrån var det skett sådana 
angrepp. Istället har principen varit att man 
valt något revir i ett område där reviren ligger 
förhållandevis tätt. Tanken bakom det är att 
när reviren ligger tätt så blir de mindre, men 
vargarna äter fortfarande lika mycket älg, så 
påverkan på älgstammen och på människans 
älgjakt i området blir större än om reviren lig-
ger glesare.   

När vargstammen är så liten, inavlad och 
isolerad som den fortfarande är, så är det 
orimligt att skjuta bort tiotals vargar för att 
människan ska få mer av älgköttet. Det är ock-
så orimligt att skjuta bort en massa vargar för 
att motverka vargstammens ökning och ut-
bredning, när den behöver få öka och accep-
teras även i norra Sverige för att bli livskraftig. 
Den vargjakt som kan vara befogad i nuläget 
är skyddsjakt för att ta bort vargar som angri-
per tamdjur.

Torbjörn Nilsson

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

Vargarna i Sverige möter sällan vargar från till exempel Finland och Ryssland. För att minska inaveln behöver den svenska vargstammen vara större, anser Torbjörn Nilsson.
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Kort fakta om vargen
• Vetenskapligt namn: Canis lupus

• Vikt: 30–55 kg. Hannarna är oftast tyng-
re än tikarna.

• Mankhöjd: Upp till 90 cm.

• Antal valpar: 2–6, ibland upp till 8. De  
första valparna börjar vandra ut i mars/
april då de är cirka 12 månader.

• Livslängd: Vilda vargar blir sällan mer 
än 10 år.

• Antal i Sverige: Cirka 300

• Hotkategori: Sårbar.

• Hot: Inavelseffekter, illegal jakt och  
alltför omfattande legal jakt, trafik.
Källa: Svenska Rovdjursföreningen
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Det ska vara lätt att resa kollektivt
DEBATT Vi har bara en jord och klimatföränd-
ringarna är i ett alarmerande läge. I november 
låg temperaturen 20 grader högre än normalt 
i Arktis och forskare uttrycker oro för att vi ser 
ännu fler tecken på en eskalerande klimatför-
ändring. För att bygga ett samhälle som stäl-
ler om till låg klimatpåverkan krävs ett struk-
turerat arbete för investeringar som minskar 
utsläppen. Nyligen antog riksdagen den eko-
nomiska ramen för transportsystemet 2018–
2029. Vänsterpartiet har varit med och för-
handlat upp nivåerna till järnvägsunderhållet 
och vi har fått in en ökad målstyrning gente-
mot klimatmålen, vilket vi är glada för. Dock 
är en stor del kvar då det gäller att se till att 
det blir en infrastrukturplan som bidrar till att 
nå klimatmålen. 

Både Utredningen för en fossilfri fordonsflot-
ta, FNs klimatpanel, IVL- Svenska miljöinsti-
tutet och en lång rad forskare pekar på att 
vi måste satsa på en samhällsplanering för 
mindre bilåkande och mer tåg- och kollek-
tivtrafik i kombination med utveckling av ny 
teknik, om vi ska klara av klimatmålen. Sats-
ning på enbart ny teknik räcker inte. Den 
antagna infrastrukturpropositionen med en 
ökande satsning på våra transporter med 
över 100 miljarder jämfört med nuvarande 
infrastrukturplan ger bättre förutsättningar 

att genomföra en sådan hållbar samhällspla-
nering. I den nuvarande ramen på samman-
lagt 622,5 miljarder stärks järnvägsunder-
hållet kraftigt och vägunderhållet ökar, och 
innebär även satsningar på nyinvestering-
ar. För Vänsterpartiet är inriktningen tyd-
lig i vilka investeringar som behöver priori-
teras för att resenärer och näringsliv ska få 
tillgång till klimatsmarta resor och transpor-
ter. För resenärer måste tillgängligheten till 
järnväg, kollektivtrafik och cykelinfrastruk-
tur ges företräde. 

Genom ökad och förbättrad kollektivtrafik 
och järnväg ges stora möjligheter att minska 
vägtransporterna och klimatbelastningen, 
men effekten blir även att krav på nya vägin-
vesteringar minskar. Satsningar på kollektiv-
trafik underlättar även för den som i dag re-
ser med bil att resa på ett mer hållbart sätt. 
För en omställning till mer hållbart resande 
krävs, förutom att tågkaoset förhindras med 
förstärkt järnvägsunderhåll, att biljettpri-
serna för resenärer som reser klimatsmart 
blir attraktivt i jämförelse med bil och flyg. 
Därutöver krävs satsningar för näringslivet 
på ökad andel långväga godstransporter på 
järnväg och via sjöfart. Så bygger vi en mil-
jömässigt hållbar ekonomi som får hela lan-
det att leva.
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Många efterfrågar bra järnväg i dag, där-
för är det angeläget att genom opinionen 
stärka nödvändig tågsatsningar. Men om-
ställningen till hållbara resor kräver för-
stås även lokala initiativ. För Vänsterpartiet 
i Stockholms läns landsting är det grundläg-
gande att alla har möjlighet att åka kollek-
tivt, därför bör priset för månadskort hållas 
nere och satsningar bör göras på att utöka 
trafiken samt starta upp de busslinjer som 
det borgerliga styret i landstinget dragit in. 
Det finns mycket kvar att göra för klimatet 
och kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. 
Vänsterpartiet är villigt att ta sig an den ut-
maningen. 

Emma Wallrup
trafikpolitisk talesperson (V)

Gunilla Roxby Cromvall
gruppledare med fokus på trafikfrågor (V) i Stockholms 
läns landsting

Med låga biljettpriser blir det lätt 
att ta bussen eller tåget ibland. 

I Syre #129 skrev Jan Govella, ingenjör och 
miljöutbildare, om att Sverige kan lära värl-
den om demokrati och miljö. Tyvärr blev 
hans efternamn fel i tidningens pappers-
upplaga. Jan Govella och inget annat heter 
skribenten. Syre beklagar misstaget.

Rättelse

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 3500 tecken (inklusive mellan-
slag) 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.

På Läsarnas skriver 
Marlene Persson att 
Sverige är ett sköt-
dig-själv-samhälle där 
många är rädda för el-
ler ointresserade av 
okända och inte gärna 
hjälper till. Håller du 
med?

Fo
to

: S
V

D
/T

T

Får fredsrörelsen  
ha någon röst?
DEBATT Nyligen avslutades Folk och för-
svars rikskonferens i Sälen. Alla viktiga be-
slutsfattare var på plats. En huvudfråga var 
försvarets ekonomi. En annan väsentlig frå-
ga rörde samhällsinformation som infiltreras 
av främmande stater. Som exempel nämn-
des USAs presidentval då ryska hackare tog 
sig in i Demokraternas datorer och spred 
känslig information till media, vilket kan ha 
påverkat valutgången.

Försvarsminister Peter Hultqvist menar 
att även vi i Sverige har varit och är utsatta 
för denna verksamhet. Han har otaliga gång-
er hävdat att det till exempel skedde i sam-
band med debatten om svenskt värdlandsav-
tal med Nato. Utan att rodna påstår han att 
de som tog upp frågan om ifall avtalet skulle 
kunna innebära att kärnvapen skulle kunna 
föras in på svensk mark for med lögner och 
deltog i rysk desinformation. Det är en fruk-
tansvärd anklagelse mot fredsrörelsen.

Hela hanteringen av värdlandsavtalet var 
dessutom mycket odemokratiskt skött. I fle-
ra år förbereddes avtalet utan att riksdagens 
ledamöter i utrikes- eller försvarsutskott var 
informerade. När det väl blev offentligt dröj-
de det bara två månader innan ÖB under-
tecknade avtalet på Natos toppmöte 2014. 
Eftersom avtalet krävde att riksdagen beslu-
tade om vissa lagändringar så skickades för-
slaget på remiss – men inte till fredsrörelsen.

Trots det lämnade flera fredsorganisa-
tioner in sina synpunkter efter att ha läst 
promemorian och avtalet. Kvinnor för fred 
var en av dessa och anförde följande ci-

tat från försvarsdepartementets skrivelse: 
”värdlandsstödsavtalet är avsett att vara i 
överensstämmelse med Natos ’doktrin’ och 
fungera som ett övergripande avtal för värd-
landsstöd.”

Kvinnor för fred hävdade i vårt svar att: ”Det 
står inte vad denna doktrin avser men Nato 
har en kärnvapenstrategi som innebär att 
Europas säkerhet ska garanteras av en mix 
av konventionella vapen och kärnvapen.” 
Vi ansåg därför att Sverige klart måste ta av-
stånd från Natos kärnvapenstrategi och klar-
göra att kärnvapen aldrig kan tillåtas på 
svensk mark vare sig i fredstid eller krig.  

På grund av dessa synpunkter så pekas 
vi ut som lögnare och som deltagare i rysk 
desinformation. Ingrid Segerstedt Wiberg 
skrev 1983 i sin biografi Utkastad och fri att 
de som arbetat inom fredsrörelsen ”utsatts 
för beskyllningar för kommunistiska sympa-
tier gränsande till landsförräderi, dåligt om-
döme eller naivitet”.

I dag råder uppenbarligen samma förhållan-
den men nu kallas det att vi deltar i rysk des-
information, vilket väl också måste ses som 
gränsande till landsförräderi – eller?

Det är mycket allvarligt att försvarsminis-
tern offentligt anklagar oss från fredsrörel-
sen på detta sätt därför att vi framför kritiska 
synpunkter på den militarisering som nu på-
går i Sverige. Detta förhållningssätt är ett hot 
mot det öppna och demokratiska samhället.

En demonstration mot kärnvapen 1961. Förra året skrevs värdlandsavtalet med kärnvapenmakten Nato under. Men 
den som påpekar att Nato kan föra in kärnvapen i Sverige är enligt försvarsminister Peter Hultqvist ett offer för rysk 
propaganda. 

Foto: Privat

Kenneth Andersson, 
50 år, skogsarbetare, 
Äppelbo

– Håller definitivt 
med, men det skil-
jer sig åt beroende 
på var du bor i Sve-
rige. Det finns säkert 
en uppsjö med skäl. Jag blir kall-
lad pratig, högljudd och pinsam 
i alla möjliga och omöjliga sam-
manhang. Många svenskar verkar 
känna sig osäkra att gå in i okla-
ra situationer. De vill kanske inte 
ta ansvar för något de inte vet 
om de klarar av. Men jag är kan-
ske osvensk, orädd, pratar med 
alla och ger även tiggare mat och 
pengar.

Om du vill vara med i vår debatt-
panel, skicka ett mejl till glod@tid-
ningensyre.se. Bifoga lite informa-
tion om vem du är och vilka ämnen 
du är intresserad av.

Foto: Privat

Lena Carlberg, 47 år, 
journalist, Östhammar

Ingela Mårtensson
Kvinnor för Fred                                                     

– Det löjligaste jag 
läst på länge. Typ-
iskt sånt som hip-
pies och andra 
dumjävlar brukar vräka ur sig. 
Själv tycker jag att svenskar för 
det mesta är både öppna, hjälp-
samma och trevliga. Utom möj-
ligtvis överklassen. Och hennes 
man får väl gilla läget. Vi är varken 
döda eller olyckliga bara för att vi 
inte är som han är van att folk är.

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

–Känner igen mig till 
100 procent i arti-
keln då jag upplevt 
samma sak. Har levt 
halva mitt liv i Grekland och där 
finns det varma mottagande och 
den sociala kontakt som beskrivs, 
helt olikt Sverige. ”Människor här 
är mer döda än levande” sätter 
pricken över i. Kryp ur era skal 
och börja socialisera mera! 

Foto: Privat

Alexandra Papamanoli, 
25 år, integrationskonsu-
lent, Borås
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Radar Nyheter

I mars arrangerar FN en stor konferens för att dis-
kutera ett förbud mot kärnvapen och öka trycket 
på USA, Ryssland och övriga kärnvapenmakter.

Donald Trump har signalerat att USA vill skaffa 
mer kärnvapen. Beatrice Fihn, chef för en inter-
nationell kampanj mot kärnvapen, beskriver det-
ta som ”kärnvapenskrammel” och säger att det är 
absolut nödvändigt att nå ett avtal. 

– Detta avtal kommer att förhandlas fram med 

eller utan stöd från USA, så jag ser inte att Donald 
Trump kommer att ha något betydande inflytan-
de. Dock bör hans retorik definitivt fungera som 
en motivation för oss alla, säger hon till IPS. 

I slutet av förra året togs beslutet i FNs general-
församling om att arrangera en konferens i mars 
2017 för att förhandla om ett ”rättsligt bindande 
avtal för ett förbud av kärnvapen som skulle leda 
till ett totalt avskaffande”. 
Andy Hazel/IPS

Kärnvapenförbud i fokus
Utrikesminister Margot Wallström (då kulturminister) i demonstration på Tahiti mot Frankrikes planerade kärnvapentest 1995. 
Nu ligger ett förslag om förbud mot kärnvapen på FNs agenda och till våren väntar en stor konferens.

Det blir ingen EU-finansierad re-
klamkampanj för ökad köttkon-
sumtion. EUs jordbrukskommis-
sionär Phil Hogan tvingas skrota 
PR-planen som väckt protester 
från miljörörelsen, skriver Land. 
EU-kommissionen ska istället 
satsa på att marknadsföra håll-
bar livsmedelsproduktion. 

Syftet med förslaget var att 
motverka den negativa publici-
tet som drabbat köttbranschen 
i samband med klimatdebatten.
Men istället gav Phil Hogans 
kött-stöd upphov till ännu en 
kritikerstorm där gröna politi-
ker i EU-parlamentet krävt jord-
brukskommissionärens avgång. 
Benita Eklund

Gömda barn  
skapar rum av 
”normalitet” 
Papperslösa barn som lever 
gömda är ständigt på sin vakt 
och det innebär en långvarig 
stress som riskerar att präg-
la dem för livet. Det menar Åsa 
Wahlström Smith, forskare i so-
cialantropologi vid Göteborgs 
universitet och Henry Ascher, 
professor i folkhälsovetenskap 
som i en studie följt 19 gömda 
barn mellan 2012 och 2014. 

På sajten Forskning.se be-
skriver de hur barnen levde i 
utsatthet och fattigdom och att 
många barn hanterade stressen 
genom  att skapa rum av ”nor-
malitet”. Det kunde vara i en 
idrottsförening, i kulturskolan 
eller på internet. För att hjälpa 
barnen borde till exempel för-
eningar vara flexibla och inte 
alltid kräva hela personnumret, 
menar Åsa Wahlström Smith.

– Enligt barnkonventionen 
har barn rätt till fritid, till frihet 
och beskydd. Men det finns ad-
ministrativa hinder som gör att 
de inte får sina rättigheter till-
godosedda. Okunskapen om 
hur man ska bemöta dessa barn 
och vad de har för rättigheter 
är också utbredd. Det är till ex-
empel inte olagligt att hjälpa en 
person i papperslöshet så länge 
man inte gör det för ekonomisk 
vinning. Det finns inte heller nå-
got krav att man ska ange pap-
perslösa personer till polisen, 
säger Åsa Wahlström Smith till 
forskning.se.
Benita Eklund

EU slopar plan 
för att öka  
köttkonsumtion

Stridsflyg, stridsbåtar och stridsvagnar från USA 
och andra Natoländer välkomnas till Sverige i sep-
tember. Aurora 17 är tänkt att bli landets största 
militärövning på 20 år. Fredsrörelsen protesterar 
och fruktar att spänningarna med Ryssland ökar.

Göteborgs skärgård, Gotland och Mälardalen blir 
spelplatser när 19 000 svenska soldater ska öva 
tillsammans med minst 1 000 militärer från sex 
Nato-länder och Finland. En halv miljard kronor 
kostar det svenska skattebetalare. 

Scenariot är att Sverige blir anfallet och bistås av 
de andra deltagande länderna med USA i spetsen. 
Försvarsmakten vill sända signalen att om Sverige 
blir angripet, kommer andra hjälpa till. Men hellre 
pratar man om att öka försvarsförmågan.

– Sverige ska stärka sin militära förmåga och det 
gör vi genom att träna med andra. Det är en direkt 
leverans av det senaste försvarsbeslutet, säger Ri-
kard Wissman, kommunikationschef för Aurora 17.

I fredsrörelsen är kritiken hård mot övningen som 
man menar bidrar till militär upptrappning.

– Det är lätt att se att en sådan här övning för-
sämrar säkerhetsläget runt Östersjön. Vid den sto-
ra stridsflygsövningen i norra Sverige 2015 sva-
rade Ryssland direkt med en egen övning, säger 
Kristina Johansson, en av personerna bakom upp-
ropet Stoppa Aurora.

Hon menar att Putin-regimens agerande måste 
mötas med andra medel än militära.

– Vi matas med att militären är det enda verk-
tyg vi har. Men det är märkligt att vi inte för någ-
ra diplomatiska samtal med Ryssland, säger Kris-
tina Johansson.

Sedan länge finns också ett lokalt motstånd 
i Göteborgs södra skärgård mot militärens öv-
ningsverksamhet. Många är oroliga för miljön när 
en stor mängd ammunition avlossas både på land 
och rakt ut i havet.

– Det är uppenbart att det har negativa konse-
kvenser för miljön, säger Kristina Johansson.

En rad fredsorganisationer har nu gått samman för 
att protestera mot övningen. I Göteborg planeras 
förutom traditionella manifestationer också en 
icke-våldsaktion där målet är att ställa sig i vägen 
för övningen och stoppa den fysiskt.

Vad den nya amerikanska administrationen 
innebär för övningen återstår att se. President 
Donald Trumps signaler om en mer inåtvänd 
amerikansk utrikespolitik och om ett närmande 
till Putins Ryssland väcker frågor om de ens kom-
mer att fullfölja deltagandet. Men det vill Kristina 
Johansson inte spekulera kring.

– Det vi vet är att USA i dag är det ledande land 
som Nato vilar på, säger hon.
Olof Olsson Klugman

Fredsaktivister vill  
stoppa jätteövning

Foto: Francois M
ori / T
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RadarNyheter

Den långa väntan på en ny lag har inneburit stiltje i djurrättsdebatten, menar Camilla Björkbom från Djurens rätt. Hon pekar 
bland annat på att flera EU-länder i praktiken stoppat minkuppfödning genom skärpta lagar medan inget händer i Sverige.

200 000 liter olja har enligt Re-
uters läckt ut från en oljeled-
ning i provinsen Saskatchewan 
i Kanada. Läckaget kommer en-
dast sju månader efter ett annat 
stort oljespill i samma område då 
225 000 liter läckte ut i en flod 
och resulterade i förorenat vat-
ten i två städer.

Det är ännu oklart hur läcka-
get uppstod och vilket bolag som 
ligger bakom. Det finns en rad 
ledningar på platsen.

Marken som är drabbad till-
hör urbefolkningen Ocean man 
first nation som har 540 medlem-
mar, varav en tredjedel lever på 
platsen. Ledaren Connie Big Eag-
le berättar för Reuters att läcka-
get upptäcktes efter att det luktat 
olja i omgivningen i en vecka.
Benita Eklund

Ny byggstart i North Dakota
De uppmärksammade protesterna mot oljeled-
ningen i North Dakota slutade i höstas med att Ba-
rack Obama stoppade bygget. I tisdags gav USAs 
nya president Donald Trump klartecken till nystart.

Både DAPL som ledningen kallas, och Keysto-
ne XL, som också stoppades efter intensivt mot-
stånd, ska byggas enligt Donald Trump.

– Mr Trump är mycket angelägen om att vi maxi-
malt utnyttjar naturresurserna till Amerikas fördel, 
kommenterade pressekreteraren Sean Spicer.

Båda projekten kan dock få problem, skriver The 
Independent, som hänvisar till professorn i juridik 
Bruce Huber, specialist på miljö och energilagar. 

Och sioux-stammen utlovar fortsatt kamp. I en 

kommentar på Facebook säger de att Trumps beslut 
går emot både lagar och avtal med urfolk. De utlo-
var rättsligt motstånd och betonar att ”inget kom-
mer att stoppa oss i kampen för rent vatten.” 

Andra beslut från Donald Trump har varit att stop-
pa stöd som berör aborthjälp, till viss del upphä-
va Obama care, lämna förhandlingarna om han-
delsavtalet TPP, ge statliga bidrag till muren mot 
Mexikos gräns och skärpa regler för migrationen.

Samtidigt har republikanerna i kongressen röstat 
igenom lagar som underlättar utförsäljning av stat-
lig mark. Enligt The Guardian kan det till exempel 
handla om mineralrika marker runt Grand Canyon 
och försäljning kan även ske med förlust.
Benita Eklund

Den utlovade djurskyddslagen dröjer för länge. 
Det tycker Djurens rätt som nu frågar sig vilken vil-
ja regeringen har att stärka djurskyddet. Lands-
bygdsministern manar till tålamod – ambitionen är 
en proposition till hösten.

Redan 2011 föreslog en statlig utredning en ny 
djurskyddslag. Alliansregeringen drev igenom ett 
förbud mot sexuella övergrepp mot djur, men i öv-
rigt har förslagen blivit liggande. Bland dem finns 
förbud mot att använda elefanter och sjölejon på 
cirkus och förbud mot avel som innebär lidande 
för avkomman eller moderdjuret.

Den nuvarande lagen från 1988 lanserade statsmi-
nister Ingvar Carlssons som 80-årspresent till Astrid 
Lindgren. Nu är den föråldrad, tycker Djurens rätt.

– Andra länder har gått före och antagit strikta-
re lagstiftningar. Vi vill gärna se oss själva som ett 
land som har ett starkt djurskydd. Då måste vi ock-
så ha en lag som håller måttet, säger förbundsord-
föranden Camilla Björkbom.

Hon pekar bland annat på att flera EU-länder i prak-
tiken stoppat minkuppfödning genom skärpta la-
gar, medan mycket lite hänt med svenskt djur-
skydd de senaste åren. Den långa väntan på en ny 
lag har inneburit stiltje i djurrättsdebatten, menar 
Camilla Björkbom. Om det finns svårigheter med 
att ta fram en helt ny lag tycker hon regeringen 
borde bryta ut enskilda förslag.

– Förbud mot vilda djur på cirkus kan man läg-
ga fram i morgon om man vill och arbeta vidare 
med lagen under tiden. Nu kan man misstänka att 
regeringen förhalar arbetet för att man egentligen 
inte är intresserade av att stärka djurskyddet, sä-
ger Camilla Björkbom.

Men det avfärdar man på Näringsdepartementet.
– Det är ett oerhört viktigt är arbete som mås-

te bli rätt. Vi arbetar systematiskt med det i re-
geringskansliet nu och ambitionen är att en pro-
position ska läggas på riksdagens bord i höst. Att 
bryta ut enskilda förslag skulle riskera att försena 
arbetet, säger Maria Soläng, pressekreterare hos 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Camilla Björkbom ser också intressekonflikter 
mellan djurskydd och livsmedelsindustri som ett 
möjligt skäl till att lagen dröjer. 2011 var Lantbru-
karnas riksförbund (LRF) positiva till en ny lag, 
men kritiserade bland annat förslaget om förbud 
mot avel som innebär lidande.

– Vi ser fram emot en ny lag även i dag. Ett pro-
blem med förslaget om avel var bristen på rätts-
säkerhet för den enskilde lantbrukaren. I vissa 
fall är djurhållarnas möjlighet att påverka aveln 
mycket begränsad, då man är hänvisad till stora 
avelsföretag, säger Erika Brendov, djurskyddsex-
pert på LRF.

Olof Olsson Klugman

Stärkt djurskydd dröjer

Stort oljeläckage 
på urfolksmark

De tidigare millenniemålen er-
sattes 2015 av 17 mål för global 
utveckling som antogs av värl-
dens ledare i FN. De övergripan-
de syftet är att avskaffa extrem 
fattigdom, minska orättvisor och 
att lösa klimatkrisen. De ska vara 
förverkligade till  2030 och även 
i Sverige finns en del att göra. Nu 
går 40 myndigheter samman för 
att genom gemensamma projekt 
öka takten i arbetet.

– Vi har ett ansvar och en möj-
lighet att bidra till att genomföra 
de globala målen, såväl i Sverige 
som internationellt, säger Björn 
Risinger, Naturvårdsverkets ge-
neraldirektör i ett pressmedde-
lande.

En prioriterad fråga under 
2017 blir att hitta sätt att mäta 
hur de globala målen kan upp-
nås.  Till exempel bör svenska 
myndigheter hitta en gemen-
sam form för att regelbundet 
bidra med information om de 
framsteg som görs. 

Benita Eklund

Myndigheter 
samarbetar för  
globala mål

  
Foto: P
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Rättelse

I Syre nr 131  fanns en artikel om en 
motion till MP-kongressen om utdel-
ning av koldioxidskatt. I artikeln stod 
felaktigt att Karin Svensson Smith (MP) 
är kli ma tans varig i partistyrelsen, ett 
uppdrag hon lämnade 2015. Det korrekta 
är att hon är  riksdagsledamot och trafik-
politisk talesperson.
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Satsning mot spelberoende 
bland unga i Malmö

spel via internet, samtidigt som marknadsfö-
ringen av spelen är allt mer intensiv.

– Nu upptar spelbolagen ibland hela re-
klamutrymmet på tv, eftersom de betalar så 
bra, säger Rafi Farouq.

Han bekymrar sig över att unga tidigt får 
en positiv inställning till spelbolagen, som 
ofta syns kring till exempel fotboll.

– Många som själva spelar fotboll gillar 
Real Madrid och har Ronaldo som idol. De ser 
honom med reklam för spelbolag på sin trö-
ja. Många slutar sedan spela själva men har 
den där positiva bilden av spel och vill kanske 
fortsätta göra något som har med att tävla och 
vinna att göra. Då hamnar de lätt i ett spelan-
de, menar Rafi Farouq.

Ali Zamini och Rafi Farouq är noga med att på-
peka att High stakes vänder sig till både kil-
lar och tjejer. Dessutom ska inte bara Malmö-
bor kunna få hjälp. Nästa steg är att bygga en 
internetplattform där den som har spelpro-
blem kan få hjälp via en e-utbildning, som 
kan nås var som helst ifrån. För att sprida 

I flera år har de anställda på en ungdomsgård 
i Malmö hört unga människor prata om hur 
mycket pengar de spelar bort. Nu finns pro-
jektet High stakes som ska hjälpa spelbero-
ende unga i Malmö – och i resten av landet.

Att satsningen görs just i området Kroksbäck 
och i Malmö är ingen slump. Området är ett 
av de mest socialt utsatta i Malmö.

Liksom med kriminalitet och våldsbeja-
kande extremism är risken större att hamna 
i spelmissbruk för personer som växer upp 
i socialt utsatta områden, berättar Ali Zami-
ni, beteendevetare som arbetar med High sta-
kes tillsammans med bland andra Rafi Farouq 
från Flamman Ungdomarnas hus som driver 
projektet.

– Unga berättar att de spelar för att de har 
tråkigt, eller inte kan vara hemma för att de 
är trångbodda. De sätter sig på krogen eller 
klubbar och spelar i stället. Men ofta rör det 
även sig om ett flyktbeteende. Där de vill få 
bort tankarna från något som får dem att må 
dåligt.

Flamman driver sedan tidigare verksamhet 
både för dem som vill hoppa av kriminell 
verksamhet och för att motverka att unga blir 
radikaliserade.

High stakes betyder ”höga insatser” och 
symboliserar inte bara de pengar som sätts 
på spel. Den som har spelproblem riskerar 
ofta mycket mer: relationer med vänner och 
familj, jobb och kanske hela sin framtid. Man 
kan ha lurat anhöriga och kompisar på peng-
ar och inte sällan leder spelandet in på tyng-
re kriminalitet.

– I vår metod fokuserar vi inte på proble-
men utan tittar också mycket på det som 
finns runtom, som vänner, familj, och eko-
nomi. Om det går att lösa andra problem så 
finns det ofta inte plats för spelmissbruket 
längre, säger Ali Zamini.

De som söker hjälp kan till exempel gå på 
motiverande samtal och få lägga upp en stra-
tegi för att nå sina mål, som att gå en utbild-
ning och få ett jobb. 

Inom projektet hålls också utbildningar och fö-
reläsningar på skolor och i föreningar.

Rafi Farouq säger att samhället inte har så 
bra koll på ungas spelberoende. Unga får in-
formation om alkohol och droger men sällan 
om spelande. Ända talar Folkhälsomyndighe-
ten om överdrivet spelande som ett växan-
de folkhälsoproblem, som i dag drabbar upp 
emot två procent av befolkningen. I gruppen 
killar i åldern 16–29 år har var tionde pro-
blem.

En riskfaktor är den ökade tillgången till 

kunskapen görs också en podd och en blogg. 
Projektet finns på sociala medier och ska star-
ta en Youtube-kanal där de hoppas få drag-
hjälp av kändisar. Målet är att nå 200 ungdo-
mar lokalt och 20 000 i hela Sverige varje år.

Samtidigt som High stakes drog igång i 
Malmö inrättades den första professuren i 
spelberoende i Sverige vid Lunds universitet. 
Den innehas av Anders Håkansson, också lä-
kare på Beroendecentrum i Malmö.

– Spelberoende är i dag klassat som en di-
agnos. Därför behövs forskning kring det, 
precis som det finns kring alkohol och narko-
tika, säger han.

Forskningen tittar både på hur det går att ar-
beta förebyggande och hur spelberoende kan 
behandlas.

– Men vi fokuserar lite mer på prevention 
eftersom vi inte vet så mycket om hur man 
kan förebygga dessa problem.

Hur kan forskningen hjälpa spelmissbru-
kare?

– Både genom att förbättra behandlingen 
och genom att visa att det faktiskt behövs be-
handling, att det här inte är något som löser 
sig av sig själv. Det måste lösas inom vården, 
säger Anders Håkansson.

Han tror också att forskningen kommer 
kunna visa saker som vilken roll det spelar att 
spelen numera finns tillgängliga dygnet runt.

– Om samhället kan se vilka faktorer som 
gör att en del blir spelberoende, så kan före-
byggande åtgärder sättas in tidigt.
Text och foto: Jenny Eriksson

High stakes finansieras av Allmänna arvsfonden och görs 
i samarbete med Malmö stad, Lunds universitet, Region 
Skåne och Spelberoendes förening i Malmö.

Spelproblem grundar sig ofta i flyktbeteende och risken att hamna i spelmissbruk är större i socialt utsatta områden. Ali 
Zamini och Rafi Farouq jobbar med projektet High stakes , ett initiativ för att få unga att komma ifrån spelberoende. 

Nyligen inrättades den första professuren i spelbero-
ende i Sverige vid Lunds universitet. Den innehas av 
Anders Håkansson.

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



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

RadarNyheter

Tisdag 24 januari. Aktivister från 
organisationen Peta (People for 
the Ethical Treatment of Animals) 
protesterar mot behandlingen av 
kycklingar i Manila, Filippinerna. 
Djurrättsaktivisterna uppmanar 
människor att bli vegetarianer och 
avstå från att äta kyckling under 
firandet av det kinesiska nyåret som 
inleder Tuppens år 2017. 

Foto: Bullit Marquez/TT
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Leonard Peltier fotograferad i 
fängelset i februari 1986. Am-
nesty satte 2010 upp Peltiers 
fall på listan över ”orättvisa 
rättegångar i USA”.

Foto: Cliff Schiappa/AP/TT

Gurbhej Singh har tvingats att låna 
motsvarande ett års inkomst för att 
täcka sin tumörbehandling, en summa 
som blir svår att betala tillbaka. 
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S olens första strålar smeker de gröna ris- och vete- 
odlingarna som brer ut sig likt en nordindisk hel-
täckningsmatta. Denna morgon tar det extra lång tid 
för 53-årige Gurbhej Singh att blaska av sig på inner-
gården och vira turbanen runt huvudet. För en må-

nad sedan opererade han bort en cancertumör och fortfarande 
sticker en dräneringstub ut från bröstet. 

”Jag tror cancern beror på alla bekämpningsmedel och 
konstgödsel som har läckt ut till grundvattnet”, säger han se-
nare över en kopp chai i familjens kombinerade sov- och var-

Text och foto: Hanna Sistek

dagsrum. Vi befinner oss i byn Kalewala i Muktsar-distriktet i 
Punjab, där basmatirisbonden Gurbhej anammade moderna 
jordbruksmetoder för 30 år sedan. 

”Allt vi tänkte på var att öka skördarna”, minns han. Gur-
bhej är analfabet och har aldrig läst instruktionerna på för-
packningarna med bekämpningsmedel. Ingen förklarade bief-
fekterna för honom. Visst märkte han av hudutslagen när han 
sprejade. Men inte tänkte han på vattnet då. Det var först 20 
år senare som familjen skaffade det omvända osmosfilter som 
myndigheterna börjat rekommendera för dricksvatten.

Basmatirisets  
dödliga baksida 

Odlat med vatten från det vackra Himalaya-massivet 
står det ofta på basmatiris-paketen. Men verkligheten 
ser annorlunda ut. Mycket basmatiris växer i indiska 
delstaten Punjab där ett ohållbart jordbruk har lett till 
vattenbrist och sjukdomar. 

I dag använder provinsen 
Punjab mest bekämpnings-
medel i hela Indien.



Basmati i Sverige
Sveriges största risimpor-
tör är Ica. Det mesta riset 
kommer från Thailand, 
följt av Indien och Pakis-
tan. Basmati står för drygt 
hälften av allt ris. 

Bönderna får drygt 18 ru-
pier för ett kilo basmati-
ris, motsvarande 2,40 kr 
(priset har fluktuerat de 
senaste åren). Riset köps 
av lokala mellanhänder, 
som gör det redo för ex-
port, till ett pris motsva-
rande 6 kr/kg. I Sverige 
kostar ett kilo basmatiris 
cirka 27–40 kronor.

Det är mestadels svenska 
mindre företag som im-
porterar ris från Punjab. 
Till dessa hör: 

• Svensk Risimport i Jär-
fälla – har även egen 
riskvarnsvenskrisimport.
com. Säljer till storkök 
och industrier.

• Scandinavia Asia Food 
i Örebro. Säljer rissorten 
India Salaam. scandina-
viaasiafood.se

Källa: Jordbruksverket,  
egen research.
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Det frodiga Punjab är sikhernas 
delstat och Indiens brödbod. Det 
var här som den gröna revolutionen 
först implementerades på 1960- och 
1970-talen, med bevattningskanaler, 
hybridfröer och bekämpningsme-
del samt konstgödsel. I dag använ-
der Punjab mest bekämpningsmedel 
i hela Indien, vilket börjat lämna av-
tryck på befolkningen. 

Gifter i flaskvattnet
I södra Delhi hade misstankarna re-
dan grott ett tag hos Indiens främsta 
miljöorganisation, Center for science 
and environment (CSE) – och bekräf-
tades genom tester av mineralvatten i 
Delhi och Mumbai. 

– Vi hittade en cocktail av bekämp-
ningsmedel, berättar välklädde Amit 
Khurana, 39, som är CSEs specialist 
på livsmedelssäkerhet och gifter.

Året var 2001 och CSE drog slut-
satsen att användningen av bekämp-
ningsmedel inte reglerades som den 
skulle. Uppföljningstester på Coca-Co-
las indiska läsk visade liknande re-

sultat (även de använde grundvatten 
utan ordentlig filtrering) och ledde till 
att parlamentet började ta tag i pro-
blemet. Dittills hade Indien saknat ett 
livsmedelsverk.

Om till och med flaskvattnet i stor-
städerna innehöll gifter, hur kunde 
det då se ut i brödboden Punjab? fun-
derade CSE. År 2005 tog de blodpro-
ver på 20 bönder i fyra olika byar. De 
hade alla höga doser av pesticider i 
blodet. 

Traditionella fröer
”Vi känner ingen som odlar kemiskt 
och är frisk”. Det unga tjejgänget sit-
ter likt färgglada fåglar på det gråbru-
na fältet i skuggan av ett träd utanför 
byn Chaina i Faridkot i Punjab. De är 
döttrar till landlösa bönder och ska i 
dag lära sig om vintergrönsaker och 
traditionella fröer. Det är den lokala 
organisationen Kheti virasat mission 
(KVM), som hjälper bönder att övergå 
till ekologiskt jordbruk, som håller i 
undervisningen. Man måste börja nå-
gonstans, och KVM lär unga kvinnor 

att odla ekologiskt i familjens egna 
köksträdgårdar.

Tjejerna vittnar om att grannar 
bland annat har fertilitetsproblem, 
cancer och ledbesvär från karbami-
den i konstgödseln. 

Allvarliga effekter
En timme därifrån sitter läkaren GPI 
Singh vid sitt enorma mahognyskriv-
bord på Adash-universitetet i Bathin-
da, där han även är vicekansler. Singh 
förklarar att många bekämpnings-
medel imiterar kvinnliga könshor-
moner, så flickor har börjat få mens 
så tidigt som i sju-åtta års ålder i del-
staten. Pojkar kommer istället in i pu-
berteten senare än vanligt. Singh ser 
epidemiologiska samband mellan 
cancer, hormonella rubbningar (däri-
bland ryggmärgsbråck på bebisar, fer-
tilitetsproblem och ADHD hos barn) 
och områden i södra Punjab där pes-
ticidanvändningen är som högst. Han 
tycker att försiktighetsprincipen från 
FNs första miljökonferens, i Rio 1992, 
bör gälla:  

Den lokala organisationen Kheti virasat mission (KVM) hjälper bönder att övergå till ekologiskt jordbruk, bland annat genom kurser.



Manpreet Singh Grewal, 
ordförande för Böndernas 
klubb på Punjabs lantbruks-
universitet.
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– När det råder misstanke om att 
något kan orsaka irreversibla miljö-
skador, då bör det stoppas. Man be-
höver inte vänta tills misstankarna be-
kräftas i ett labb, säger han.

Ökande vattenbrist
Själva namnet Punjab betyder de fem 
flodernas land och har sin tillkomst 
i delstatens vattendrag. Nu har dock 
rikligheten förvandlats till brist. De 
törstande bevattningskanalerna har 
tvingat allt fler bönder att borra djupt 
efter vatten, med sänkta grundvatten-
nivåer och tungmetallkontaminering 
som följd. År 2009 så hade en fem-
tedel av alla undersökta brunnar för 
höga nitratnivåer på grund av över-
gödsling enligt en Greenpeace-studie, 
vilket kan vara farligt för spädbarn 
och även leda till cancer. 

– Vattenbristen är ett stort problem 
som saknar lösning. Vi är hjälplösa 
och basmati är i alla fall bättre än van-
ligt ris, säger basmatibonden Resham 
Singh, 45, i blå salwar kameez-dräkt, 
som vi träffar i en jordbruksaffär i den 

lilla staden Jaito på lördag morgon. 
Resham syftar på att basmati krä-

ver mindre vatten än vanligt ris då det 
sås efter monsunen. 

Försäljningsmål
Den lilla familjeägda affären Surin-
ders sädförråd i Jaito är öppen mot 
gatan, med hyllorna fulla av olika be-
kämpningsmedel och golvet täckt av 
staplar av utsäde. Ägaren Surinder 
Mahashweri, 50, erkänner skamset 
vad som ligger bakom den ökande an-
vändningen av bekämpningsmedel i 
jordbruket:

– Om du i vanliga fall behöver an-
vända 30 milliliter bekämpnings-
medel så rekommenderar vi 60. 
Agroföretagen säger 100 ml. Bönder-
na sprayar 150 ml och dagarbetarna 
200, förklarar han. 

Det indiska jordbruket är småska-
ligt, så arbetarna sprejar bekämp-
ningsmedel för hand. I princip ingen 
använder skyddsutrustning, då den-
na är både dyr och opraktisk.

Surinder, i rutig skjorta, kortklippt 

hår och chinos, har drivit sin bu-
tik sedan 1992 och berättar även om 
agroföretagens försäljningsmål. Ju 
mer han säljer, desto bättre premier 
från företagen – ungefär som vid jul-
tidningsförsäljning. Själv har Surin-
der belönats med resor till Goa, Sing-
apore och Dubai av agroföretagen. 

– Vi sa åt bönderna att använda 
mer och mer kemikalier för att göra 
bättre affärer, erkänner han.

I ett vagt försök att göra något åt 
saken har lokalpolitikerna genomdri-
vit att pesticidförsäljarna måste ha 
en examen från ett lantbruksuniver-
sitet. Men många tycker att politiker-
na, som generellt sett har bagatellise-
rat problematiken inom jordbruket, 
borde göra mer. 

– Regeringen är inte sträng nog mot 
företagen. Om de hade velat hade de 
kunnat förbjuda de internationella 
agrobolagen, eller tvinga dem att till-
handahålla rätt utrustning och utbild-
ning, och förbjuda dem från att sätta 
säljmål. 

Det säger 35-årige Manpreet Singh 
Grewal, som är ordförande för Bön-

Läkaren GPI Singh har sett att många sjukdomar förekommer oftare i södra Punjab, där pesticidanvändningen är som högst.

”Om de hade velat 
hade de kunnat för-
bjuda de internatio-
nella agrobolagen, 
eller tvinga dem att 
tillhandahålla rätt 
utrustning och ut-
bildning ...”

”När det råder miss-
tanke om att något 
kan orsaka irrever-
sibla miljöskador, då 
bör det stoppas.”
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Surinder Mahashweri har drivit sin butik 
sedan 1992 och berättar om agroföreta-
gens försäljningsmål för bekämpnings-
medel. Ju mer han säljer, desto bättre 
premier får han från företagen.

”Vi sa åt bönderna att 
använda mer och mer 
kemikalier för att göra 
bättre affärer.”



Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom 17

Problem för bönderna i Punjab
Punjab har 2,5 procent av Indiens jordbruksmark men 
använder 17 procent av landets bekämpningsmedel.

Den höga användningen av bekämpningsmedel har 
lett till ökade reproduktiva sjukdomar, cancer, för-
sämrad mental kapacitet hos barn (ökad prevalens av 
ADHD och andra kognitiva störningar) och fosterska-
dor som ryggmärgsbråck i södra Punjab där mest ke-
mikalier används i jordbruket.

Vattenkris och skuldsättning har satt tre hela byar i 
konkurs (byn Harkishanpura i Bathinda, 2002, byn 
Malsinghwala i Mansa 2005 och byn Mullanpur Sand-
harsi i Patiala, 2010).

På vissa håll har vattenbristen lett till salta jordar på 
grund av sänkt grundvattennivå – jordar som inte går 
att odla på.

1970 fanns 190 000 borrbrunnar i Punjab. Nu är siff-
ran 1,4 miljoner. En stor del av byarna har problem 
med dricksvattnet.

Kostnaden för sjukvård ökar den allmänna pressen på 
bönderna och Punjab är på andra plats i Indiens själv-
mordsepidemi bland bönder. 2015 tog 449 bönder li-
vet av sig av ”jordbruksskäl” i delstaten enligt myndig-
heterna.

Källor: Kheti Virasat Mission, Center for Science and Environ- 
ment.

Många av bönderna är an-
alfabeter och kan inte läsa 
instruktionerna för bekämp-
ningsmedlen.



Umendra Dutt, chef för organisa-
tionen Kheti virasat mission, KVM, 

menar att Punjab inte är lämpat för 
basmati- och annan risproduktion.

Uppemot en tredjedel av passagerarna på 
kvällståget mot Bikaner i södra grann-

staten Rajastan var tidigare punjabiska 
cancerpatienter.
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dernas klubb på Punjabs lantbruks-
universitet. Klubben organiserar 
möten varje månad för sprida jord-
bruksforskning bland bönder. Pro-
blemet, menar Manpreet, är att agro-
bolagen korrumperar politikerna 
genom att sponsra deras kampanjer – 
en åsikt som delas av många men är 
svår att bevisa.

Cancertåget
Andra pekar på att monokulturen 
med framför allt vete och ris har rub-
bat den biologiska mångfalden i del-
staten. 

– Punjab är en döende civilisation, 
säger Umendra Dutt, chef för organi-
sationen Kheti virasat mission, KVM. 
Han vill återuppta odlingen av hirs, 
linser och andra grödor som kräver 
mindre vatten och var populära här 
innan gröna revolutionen. 

– Nu suger vi ut vatten på flera 
hundra meters djup och exporterar 
basmatin. Punjab är inte menat för 
basmati- och annan risproduktion, 
säger han.

Aktivisten Umendra Dutt mynta-
de även begreppet Cancertåget – ett 
fenomen av inhemsk medicinsk tu-
rism som Punjab blivit ökänt för. Tå-
get i fråga avgår fortfarande varje 

kväll klockan 21.20 från Bathindas 
järnvägsstation och kommer fram på 
morgonen i Bikaner i södra grannsta-
ten Rajastan. Uppemot en tredjedel 
av passagerarna var tidigare punjabis-
ka cancerpatienter, berättar tågkon-
duktören, en smart och älskvärd man 
som har jobbat här sedan 2007 men 
vill förbli anonym. 

– Cancerbehandlingen var väldigt 
dyr i Punjab och billig i Bikaner – och 
de rajastanska läkarna var duktiga. Så 
därför sökte många vård söderöver, 
säger han och klipper min biljett. I 
dag har flera nya cancersjukhus öpp-
nats i Punjab för att möta det stigande 
behovet, så trycket på tåget har lättat. 
Men än kommer en del Punjab-bor 
ned för behandling. 

Leukemi hos barn
En av dem är tioårige Palam Sharma, 
som jag träffar på barnavdelningen i 
Acharya Tulsis omtalade cancerinsti-
tut i Bikaner. Takfläktarna surrar ag-
gressivt i sina lönlösa försök att svalka 
den 39-gradiga hettan och Palam sit-
ter i skräddarställning på sin sjukhus-
säng med en kanyl i vänster under-
arm. Han kommer från byn Roherian 
Wali utanför Abohar i Fazilka-distrik-
tet i sydvästra Punjab och fick för tre 

månader sedan diagnosen leukemi. 
Familjen bor på landet i Punjab, 

där grannarna använder bekämp-
ningsmedel på sina fält. Sedan sonens 
diagnos har föräldrarna känt sig oroli-
ga för dricksvattnet, som är ofiltrerat. 

– Vi misstänker att bekämpnings-
medlen i vattnet kan ha orsakat can-
cern, säger pappa Vinod Kumar Shar-
ma, 41, uppgivet. 

Detta går hand i hand med en litte-
raturstudie gjord på uppdrag av den 
europeiska livsmedelssäkerhetsmyn-
digheten, EFSA, som visade att be-
kämpningsmedel ökar risken för att 
drabbas av leukemi – särskilt då expo-
neringen sker redan i livmodern eller 
under barndomen. 

– Läkarna har sagt att det kan ta två 
år men att det finns chanser att Palam 
kan botas, säger pappa Vinod hopp-
fullt. 

Andra patienter jag träffar på sjuk-
huset tycker att myndigheterna borde 
distribuera gratis vattenfilter till invå-
narna.

I den anlagda delstatshuvudstaden 
Chandigarh, verkar jordbrukssekre-
teraren Kahan Singh Pannu, högste 
tjänstemannen på jordbruksdeparte-
mentet i Punjab, inte vara bekymrad 
över invånarnas hälsa. Det är däre-
mot Madhu Gill, 58, som är insekts-

Madhu Gill, insektsexpert 
och chef för jordbruksde-
partementets ekologiska 

avdelning.

”När vi bildades 
var Punjab ökänt 

för sin höga an-
vändning av be-

kämpningsmedel.”



Effekter på barn
2010 visade en studie gjord av barnklini-
ken Baba Farid Centre och Micro Trace 
Minerals Laboratory i Tyskland att barn 
med utvecklingsstörning som fick behand-
ling i centret i Faridkot, Punjab, i åldrarna 
13–18 år hade ”alarmerande höga” nivåer 
av tungmetaller som bly och uran i krop-
pen, vilket tyder på långtidsexponering.

I rapporten Kids on the frontline (maj 2016) 
fastslår den globala organisationen Pesti-
cide Action Network att det finns ett starkt 
samband mellan exponering för bekämp-
ningsmedel och cancer som drabbar barn, 
exempelvis leukemi och hjärntumörer.

Rapporten visar också att barn som bor i 
närheten av åkermark där bekämpnings-
medel används i större utsträckning har 
problem med utvecklingen av nervsyste-
met och högre prevalens av exempelvis 
autism. 

”Vi misstänker att 
bekämpningsmedlen 
i vattnet kan ha  
orsakat cancern.”
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expert och chef för jordbruksdepar-
tementets ekologiska avdelning, som 
grundades för tio år sedan. 

– När vi bildades var Punjab ökänt 
för sin höga användning av bekämp-
ningsmedel. Jorden var hopklumpad, 
vi hade mycket sjukdomar och sär-
skilt cancer, som var vanligare i områ-
den med hög användning av bekämp-
ningsmedel. Regeringen tänkte att vi 
måste hitta lösningar, förklarar hon. 

Därav den ekologiska satsningen. 
Hittills har Madhu och hennes kolle-
gor hjälpt över tusen bönder att över-
gå till ekologisk odling på åtminstone 
en liten del av sin mark. I år har reger-
ingen för första gången stödköpt eko-
logiskt vete och ris till ett 30–40 pro-
cent högre pris än den konventionella 
skörden. Fortfarande står den ekolo-
giskt brukade marken för mindre än 
en procent av den totala jordbruksa-
realen i Punjab, men den är i alla fall 
en början. 

Dumpningsplats
Den europeiska människorättsorga-
nisationen ECCHR konstaterade i en 
rapport 2015 att Indien har blivit en 
dumpningsplats för bekämpnings-
medel som redan hunnit förbjudas 
i Europa. Då bönderna saknar kun-

skap om hur medlen bör hanteras, 
och agroföretag som Syngenta och 
Bayer misslyckats med att förse dem 
med skyddsutrustning och ta hand 
om pesticidförpackningar efter an-
vändning (i dag brukas de istället ofta 
som dryckeskärl i byar), så vill ECCHR 
att de farligaste bekämpningsmedlen 
helt ska förbjudas i Indien. Fallet är 
uppe i indisk domstol och kommer 
även tas upp av världshälsoorganisa-
tionen och FNs mat och jordbruksor-
ganisation 2017.

Tillbaka på basmatirisbonden Gur-
bhej Singhs gård – hans nio personer 
stora familj är orolig för framtiden. De 
har tvingats låna motsvarande ett års 
inkomst för att täcka Gurbhejs tumör-
behandling, en summa som blir svår 
att betala tillbaka. 

– Vi är panikslagna! Många i vår si-
tuation tvingas att ta allt mer lån och 
till slut sälja sin mark, säger Gurbhej, 
och avslutar: Innan den gröna revolu-
tionen fanns pengarna i fickorna hos 
människor – i dag finns de hos ban-
kerna.

Text och foto: Hanna Sistek

Resan har delvis finansierats av European 
Journalism Centre (EJC) via Innovation in De-
velopment Reporting Grant Programme (www.
journalismgrants.org).

Familjen Sharma på barnavdel-
ningen i Acharya Tulsis omtalade 
cancerinstitut i Bikaner.
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V änligheten är slå-
ende, lugnet smit-
tande. Men orden 
är skarpa. Sofia Jan-
nok säger det hon 

tycker måste sägas. När gruvbola-
gens planer på runt ett tiotal nya 
gruvor i Sápmi förs på tal glöder 
rösten.

– Min familj, min släkt, mitt 
folk. Var ska vi vara, var ska vi 
andas om allt försvinner? Det är 
så mycket som ligger i kontakten 
med de marker som vi hör till, 
våra minnen, vårt sätt att leva. 
Gruvorna hotar allt det, säger So-
fia Jannok.

2016 var hektiskt. Plattan Orda 
– This is my land har följts av tur-
né från Svalbard till Seycheller-
na. Skådisdebut i krimdramat 
Midnattssol. Och så den ständi-
ga kampen för urfolks rättighe-
ter. När det samiska samhället 
slöt upp bakom urfolket oceti sa-
kowin i Standing rock stod Sofia 
Jannok i frontlinjen. Precis som 
hon gör här hemma, mot gruv-
planerna.

Gruvorna största hotet
Exploateringen av Sápmi är inte 
enbart en samisk fråga, beto-
nar hon. Oron för vilka ekologis-
ka konsekvenser en gruva kan 
få, inte minst för renhjordar och 
dricksvatten, är stor. I Gallok (el-
ler Kallak som är det svenska 
namnet) har motståndet rönt viss 
uppmärksamhet även söderöver, 
på många andra håll har det förts 
utan att riksmedierna ens note-
rat det.

– Jag skulle säga att gruvorna 
är det största hotet mot miljön i 
Sverige i dag. Vattnet blir förgif-
tat, det går aldrig att reparera, sä-
ger Sofia Jannok.

För Sofia Jannok är miljökamp naturligt. Det är 
att kämpa för sig själv och för sitt samiska folk. 
Motståndet är hårt, men artisten hämtar hopp 
såväl hos de släktingar som gått före som i en 
växande global urfolksrörelse. 

Tystnaden i majoritetssamhäl-
let kan bara förstås på ett sätt, an-
ser hon: kolonialism.

– Det är ett starkt system och 
till det hör censuren som gör att 
allmänheten inte vet vad som 
händer. Konsekvensen blir att 
makthavare kan fortsätta förstö-
ra vårt land och ta ifrån oss våra 
rättigheter.

Genom sin musik vittnar Sofia 
Jannok om generationer av sam-
er som kränkts och som rest sig. 
Hennes morfars familj hörde till 
dem som såg sitt hem dränkas 
när vattenkraften byggdes ut.

– När jag började skriva musik 
handlade exploatering mer om 
vad mormor och morfars genera-
tion gick igenom. Det var den ti-
dens gärningar mot urfolk vi kän-
de oss tvungna att deala med. 
Men det senaste decenniet har vi 
sett ett massivt ökat tryck mot ur-
folksmark. Vi har gått bakåt i ti-
den. Också de spillror vi har kvar 
är nu hotade i och med gruvorna.

”Går om vi är enade”
Segern – delsegern åtminstone – 
i Standing rock gör att Sofia Jan-
nok vågar hoppas på framgångar 
också i kampen mot gruvplaner-
na. Vita husets besked att Stan-
ding rock ska fredas från den pla-
nerade oljeledningen föregicks 
av protester från urfolk världen 
över.

– Det visar att det går om vi är 
enade. Folk kämpar överallt för 
rent land och vatten och för att 
bo kvar på sina förfäders marker. 
Vi gör det i Sápmi, mina kompi-
sar i Amazonas likaså, i Nordame-
rika, i Ryssland, överallt. Nu finns 
en enad styrka att kontakta när 
Sverige gör intrång på våra mar-
ker.

Less blir hon ibland, på att det 
är just som företrädare för det sa-
miska hon får plats i offentlighe-
ten. På ansvaret hon känner för 
att bemöta den okunskap om sitt 
folks historia och villkor som hon 
menar bereder väg för intrång.

– Det hade varit skönt om po-
pulärkulturen kunnat lämna sin 
roll som utbildare. Att upplysa 
10 miljoner människor tar ener-
gi. Det måste vara myndigheter-
nas ansvar.

Samisk representation
Men ansvar känner hon. Så hon 
tar sats ännu en gång och radar 
upp exempel på okunskap i ma-
joritetssamhället: som att många 
inte vet att lapp är ett skällsord, 
än mindre reagerar på att ett 
landskap heter Lappland. Eller 
känner till att samer är ett urfolk, 
trots att det sedan 2011 är fastsla-
get också i svensk grundlag.

Att Sverige ratificerar FN-kon-
ventionen om urfolk är grundläg-

gande för att stärka samers rättig-
heter, anser Sofia Jannok. Sverige 
var med och tog fram den i slutet 
av 80-talet, men har sedan väg-
rat införliva den i sin lagstiftning. 
Där finns bland annat krav på att 
de markrättigheter som urfolk 
har ska respekteras. Och så krä-
ver konventionen att urfolk ska 
få delta i beslutsfattande, något 
som Sofia Jannok tycker det är 
illa ställt med i Sverige. I regering 
och riksdag saknas samisk repre-
sentation. Inte ens sameminister-
posten, som Alice Bah Kunkhe 
har i dag, har någonsin tilldelats 
en same.

– Under rasbiologins tid för-
sökte man vetenskapligt bevisa 
att samer är mindre värda. I dag 
borde vi veta att vi är kompetenta 
nog att deala med våra egna gre-
jer.

De långa perspektiven
Samer skulle kunna bidra med 
så mycket, om de tilläts sitta 

I blickfånget: Sofia Jannok

”Viljan att existera är 
fundamental”

Sofia Jannok (nedre andra från höger) deltog i höstas i protesterna för rätten till en ren 
miljö och urfolks rättigheter vid Standing Rock, USA.

Foto: Jeff S
chad Im

agery
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Om Sofia Jannok
Heter: Brita Maret Sofia  
Jannok

Levt: 34 år

Bor: Umeå och Rävud-
den, Luokta-Mávas sameby 
norr om Arjeplog

Gör: Skriver och framför 
musik, på nordsamiska, 
svenska och engelska.  
Pop och jojk.

Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se
I blickfånget

med vid borden där besluten tas, 
menar Sofia Jannok. Inte minst 
de långa perspektiven.

– En politikers mandatperiod 
är en blinkning. Beslut ska fattas 
med tanke på fyra generationer 
framåt, inte fyra år. Hemma vill 
man kunna återvända till sam-
ma sjö hela sin livstid och sedan 
lämna den så att även barn och 
barnbarn kan ta del av samma ri-
kedom.

Urfolks världsbilder skiljer sig 
från västerländska, påpekar hon. 

Inte minst märks det i relationen 
till naturen.

– Jag blir frustrerad när man 
pratar om att vi måste skydda na-
turen, som att den vore något an-
nat än oss själva. Hemma finns 
ingen skiljelinje mellan människ-
an och naturen. Därför är det ing-
en uppoffring att stå upp för na-
turen, det är att stå upp för sig 
själv.

”Ingen kan äga mark”
I västvärlden blir naturen ofta en 
motståndare, något som ska be-
segras och kuvas. Sofia Jannok 
har fått lära sig att inte försöka 
kontrollera den.

– Man bestiger aldrig ett berg. 
Tanken om att berg är något man 
ska erövra och ta sig upp och sät-
ta ner en flagga på är främman-
de. Ingen kan äga mark, men du 
kan tillhöra den.

Gemenskapen med naturen 
gör att förändringarna i den blir 
uppenbara. 

– Jag har sett klimatförändring-
arna i decennier. Första nödåret 

med dåligt renbete jag var med 
om var i början av 90-talet.

När vintrarna avbryts med 
dagar av blidväder packas snön 
ihop till is. Renarna som betar lav 
under snötäcket kommer inte åt 
den och svälter, om de inte häg-
nas in och utfordras. Mot sin fria 
natur, enligt Sofia Jannok, som 
själv äger renar. 

– När till och med renen ho-
tas, som lever under de svåraste 
förhållanden i Arktis och är det 
största survivor-djur som finns, 
hur ska vi kunna leva här? De äld-
re har alltid sagt att så länge re-
nen kan leva av naturen, så kan 
vi också det.

Medvetenheten växer
Hon skakar på huvudet åt medi-
ernas beskrivningar av den glo-
bala uppvärmningens konse-
kvenser som något som visar sig 
långt borta.

– Man pratar om att regnsko-
gar försvinner och isbjörnar dör, 
sen bor vi i ett område där kata-
strofen redan är runt hörnet.

I en tid när de flesta lever 
stadsliv och inte upplever bero-
endet av naturen – kan vi vär-
na om den då? Det är Sofia Jan-
nok övertygad om. Hon bor själv 
i stan till stor del numera och för-
söker påminna sig själv om sin 
del i det stora hela. Världen runt 
ser hon medvetenheten om kli-
matet växa. När människor går 
samman är förändring möjlig.

– Jag tror att alla har det inom 
sig. Din vilja att existera är fun-
damental. Det märker man när 
människor vistas i naturen, inte 
minst i fjällvärlden. Naturens 
storslagenhet lämnar ingen obe-
rörd.

Oron finns hos Sofia Jannok, 
hoten mot livet är akuta. Men 
uppgiven – aldrig.

– Jag vaknar inte upp och är 
ledsen. Vi finns kvar här, tack 
vare obrutna generationer av 
starka släkten. Det är så mycket 
livsglädje i det. Man har försökt 
att kuva oss, men det går inte. 
Alltså kommer det gå bra, det är 
mitt yttersta budskap.
Olof Olsson Klugman

"Jag blir frustrerad 
när man pratar om 
att vi måste skydda 
naturen, som att den 
vore något annat än 
oss själva."

Foto: S
otarn

Genom sin musik vittnar 
Sofia Jannok om gene-
rationer av samer som 
kränkts och som rest sig. 
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B önor är grejen för 
entreprenören An-
na-Kajsa Lidell och 
företaget Food 
for Progress. Se-

dan 2012 finns bönprodukten 
Beat ute i storköken, som är ett 
slags bönmassa baserad på kok-
bönor. Nu tar Food for Progress 
bönvurmen till en ny nivå. Ve-
ganska färdigprodukter är företa-
gets senaste tillskott. Det handlar 
om potatisbullar och majsbollar, 
baserade på Krav-certifierade, 
svenska åkerbönor.

– Vi ser Beat-konceptet som en 
nyckel till att få människor att äta 
grön mat. Det handlar om att ad-
dera bönor till favoritmaten. Det 
är mat som barn verkligen gil-
lar. Vi har lyckats få ut produk-
ter i butik som vi smakmässigt 
tror starkt på. Och som bygger på 
svensk, ekologisk böna, säger An-
na-Kajsa Lidell.

Svenskodlade bönor är verkligen 
på framfart, vilket är perfekt för 
den som oroar sig över transpor-

ter och vill stödja svenska bön-
der. Just nu odlas åkerbönor på 
16 000 hektar och nästan allt har 
gått till djurfoder. Fram tills nu.

– Ur perspektivet att vi ska 
kunna stimulera de gröna pro-
teingrödorna och snabbt få upp 
volymer, samt skapa en mer lön-
sam affär för bonden, så är åker-
böna outstanding. Den är en grö-
da som många har kunskap om 
och utrustning för att odla. Där-
till är den kvävefixerande och 
därmed bra i växtföljden då det 
gynnar jordarna, säger Anna-Kaj-
sa Lidell.

Båda produkterna lanseras på Ci-
tyGross vecka 7 och majsbollar-
na lanseras på Ica samma vecka. 
I övrigt jobbar företaget med sitt 
varumärke Oumph! och med att 
tillverka produkter åt kedjornas 
egna varumärken, till exempel 
produktserien Vegott, som lan-
serades på CityGross i november.

Jenny Luks

I en rad Ica-butiker runt 
om i landet, kan man hit-
ta veganska färdigrätter 
och spett i manuella dis-
ken. Det är matentrepre-

nören Christer Ridderheims se-
naste projekt och i april lanseras 
även tre olika BBQ-spett i konsu-
mentförpackning.

– Vi har försökt få fram en pro-
dukt av högsta kvalitet, som har 
ett tuggmotstånd och behåller 
strukturen när man tillagar det. 

Vi sparar inte på smakerna. Alla 
kryddor, som koriander och basi-
lika, ska vara färska, säger Chris-
ter Ridderheim.

Det är snart tio år sedan som han 
sålde delikatessföretaget Ridder-
heims till den finska matkoncer-
nen Atria. Han har i stället satsat 
på egentillverkning av veganska 
rätter i varumärket iFood. De nya 
sojabaserade spetten kommer 
finnas i smakerna Whiskey & red 

Krav-märkta åkerbönor i  
helt ny produktserie

Tre nya BBQ-spett lanseras i april

Fababönor finns i två undergrupper och en av 
dessa är åkerbönan. Åkerbönan har tidigare 
mest använts som djurfoder, men nu gör den 
entré i matdiskarna genom den nya produkt- 
serien Beat.

pepper, Mango & smoked sweet 
chili samt Malaysian curry.

Han har själv slutat att äta kött.
– Efter många år i branchen 

tröttnade jag på kött. Jag har sett 
alldeles för mycket. Jag mår bätt-
re och det är bättre för miljön. I 
framtiden måste vi rikta in oss på 
vegansk mat, säger Christer Rid-
derheim.

Jenny Luks

En tanke bakom Beats nya koncept är att addera bönor till barnens favoritmat.

Fram till nu har de svenska åkerbönorna mest använts till djurfoder.

Foto: Food for progress 

Foto: iFoodLagom till grillsäsongen lan-
seras grillspett i tre smaker.



23
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

Energi

Jenny tipsar:

Mat med Jenny
Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se

Mat med Jenny

Estrella har inte legat i fram-
kant när det kommer till ve-
ganska chips, men nu lan-
seras linschips med smak 
av Sourcream & onion. De 
presenteras som lite lättare 
chips, med 40 procent mindre 
fett än vanliga potatischips. 
Från och med denna vecka ska 
chipsen finnas ute i butik.

– Det känns väldigt spän-
nande att lansera en så unik 
produkt på marknaden. För-
utom att den är fantastiskt 
god så har den många an-
dra fördelar med mindre 
fett och hög proteinhalt. En 
produkt med hög potential helt enkelt, säger 
Karin Isaksson, produktchef på Estrella.

Chips på linser

Food for progress lanserar två nya varianter i 
sin produktserie Oumph!. Den ena har vi re-
dan berättat om i Syre: Bibim Oumph! med 
inspiration från det koreanska köket. Den an-
dra produkten är Salt & smoky. Förhoppning-
en från Food for Progress är att Salt & smoky 
ska få en självklar plats både på 
hotellens och konsu-
menternas brun-
cher och frukost-
bord. Senare i vår 
lanseras ännu en 
ny Oumph!-pro-
dukt: Tarragon 
& lemon.

Salta och rökiga  
sojabitar

Food for progress utökar sortimentet av Oumph!.

Foto: Food for progress 

U ppsalaföretaget Ul-
tuna Mejeri star-
tade 2014 och har 
specialiserat sig på 
veganska desser-

tostar. Trots att produkterna va-
rit mycket uppskattade har nu Ul-
tuna Mejeri begärts i konkurs.

– Det finns flera olika skäl till 
detta. Ett var att våra ostar hade 
så kort hållbarhetstid. Volymer-
na ökade inte tillräckligt snabbt 
samtidigt som distributionskost-
naderna blev väldigt höga. Våra 
inkomster täckte inte våra utgif-
ter och vi lyckades helt enkelt 
inte få företaget lönsamt, säger 
Johan Tilli, en av grundarna.

Ultuna Mejeri profilerade sig 
snabbt med produkter framställ-
da med hjälp hantverksmässiga 
mejeritekniker och ekologiska rå-
varor. Ostarna var unika på den 
svenska marknaden, men det är 
inte enkelt att hitta lönsamhet i 
ett nystartat företag.

– Vi försökte med många olika 

strategier och idéer och vi var på 
väg att lägga om fokus helt för att 
satsa på produktutveckling och 
helt nya produkter. Till slut fick vi 
dock inse att företagets ekonomi 
var för dålig och vi själva var för 
slitna för att kunna börja om från 
början, säger Cecilia Tilli, som 
också är en av grundarna.

De är inte helt främmande för nya 
projekt i framtiden, men just nu 
vill Johan Tilli satsa på sitt band 
Death team, som var nominera-
de till Årets grupp i P3 Guld i år. 
Cecilia Tilli kommer bland an-
nat jobba med det gemensamma 
skivbolaget Rich parents. Båda 
har dock flera idéer till framtida 
företag, när de fått ekonomin på 
fötter igen.

– Det är jätteviktigt att våga 
satsa även på sådant som är svårt 
och när man inte är säker på hur 
det kommer att gå, säger Cecilia 
Tilli.

Jenny Luks

Ostföretaget  
Ultuna Mejeri  
går i graven

Ultuna Mejeri profilerade 
sig med hantverksmäs-
siga mejeritekniker och 
ekologiska råvaror.

Foto: U
ltuna M

ejeri
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Matlådan, nappflaskan, bunken och glassmaskinen 
– allt är av plast, som varken är bra för hälsan eller 
miljön. Vad ska man göra? Plastbanta? Ja, kanske det. 
Men att slänga sina gamla köksprylar och köpa nya 
gör ingen nytta för miljön. Tvärtom, så det är bra att 
veta att det finns grader i plasthelvetet. 

P lastkärl ska vara märkta med en siffra som visar vilken 
sorts plast de är gjorda av. En del sorter går bra att an-
vända till mat, om det är hälsan man tänker på. Undvik 
ändå att köpa sådan plast – av miljöskäl. Men det du re-
dan har kan du lugnt använda.

Siffrorna står i botten på plastprodukterna, under lite annan infor-
mation, i relief, ibland inuti en kretsloppssymbol eftersom de även 
används vid återvinningshantering. Det här är vad siffrorna står för:

Det finns grader i 
plasthelvetet

1. Polyetentereftalat, PET
Används till pet-flaskor, förpackningar för flytande tvål och plastför-
packningar som innehåller mat som ska värmas upp i förpackningen. 
Så länge du inte har något varmt i burken eller flaskan är det ingen 
fara. Men i varm mat och dryck kan plastkemikalier lösas ut, så und-
vik det. Även om det står på förpackningen att du ska värma maten i 
den.

2. PE-HD, härdad polyeten
En mycket vanlig sorts plast som bland annat används i förvarings-
kärl för mat. Den är inte speciellt farlig i sig, men kan innehålla far-
liga tillsatser som till exempel flamskyddsmedel. Ha inte varm mat 
eller dryck i polyetenkärl eftersom både tillsatser och kemikalier från 
själva plasten kan lösas ut.

3. PVC
Tillverkas av vinylklorid som kan orsaka cancer och innehåller ofta 
mjukgörare, till exempel ftalater, som är farliga på olika sätt. Undvik.

4. PE-LD, mjuk polyeten
Används till plastfolie, plastkassar, beläggningar i t ex mjölkpaket 
och vattenledningar. Ha inte varm mat eller dryck i polyetenkärl ef-
tersom både tillsatser och kemikalier från själva plasten kan lösas ut.

5. PP, polypropen
Används till matförpackningar, i ledningar, leksaker med mera. Den 
är inte speciellt farlig i sig, men kan innehålla farliga tillsatser. Ha 
inte varm mat eller dryck i polyetenkärl eftersom både tillsatser och 
kemikalier från själva plasten kan lösas ut.

6. PS, polystyren
En hårdplast, tillverkad av etylbensen. Den används till frigolit och 
cellplast, till exempel till tråg för färskvaror i butiker. Det finns upp-
gifter som tyder på att kemikalier från plasten kan läcka ut i maten. 
Den kan också innehålla farliga tillsatser. Undvik.

7. Diverse.
Här finns dåliga, giftiga plastsorter, snälla, biologiskt nedbrytbara 
och allt däremellan. Hittar du ingen mer information än en sjua un-
der plastprylen, undvik att använda den.
Malin Bergendal
Källor: Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket, Kretsloppsbloggen, Sund.nu och 
Wikipedia

Att åka bil är både dyrt och dumt. Dyrt för 
den egna ekonomin och dumt för miljön. Så 
vad gör man då när det inte finns kollektiva 
transportmedel att tillgå dit man ska? Jo, man 
samåker. Tillsammans. Med andra. Som ock-
så vill värna miljön. 

I dag finns det en uppsjö olika sajter där man 
kan komma i kontakt med andra som också 
behöver skjuts någonstans, eller som erbjud-
er skjuts. Det kan vara en längre resa, eller 
daglig väg till jobbet. Eller om du vill frakta 
ditt ett ton tunga kassaskåp till sommarstu-
gan. Här följer en liten översikt:

Skjutsgruppen– skjutsgruppen.nu
Definierar samåkning som ”alla former av ge-
mensamt miljövänligt resande”, det kan vara 
buss, tåg, luftballong eller bil etcetera.

GoMore – gomore.se
Företag för både hyra av privatbil och samåk-
ning. Enligt dem själva Skandinaviens ledan-
de plattform för samåkning och privat bilut-
hyrning.

Mobil samåkning– mobilsamakning.se
Samåker på landsbygden och har även bok-
ningssystem för organisationer och arbetsgi-
vare.

Roadmate– roadmate.se
Roadmate är en samåkningstjänst som drivs 
av biluthyrningsföretaget Hertz där du kan 
skapa dina egna resor eller söka efter andra 
som letar resesällskap. 

Samlast– samlast.se
Samlast är sajten där man möts för att få gra-
tis frakter eller skicka större prylar, saker med 
släp, eller för att samåka med någon.

Comovee – comovee.se
Comovees organiserar samåkning för företag 
och organisationer, för arbetspendling och 
samåkning för klubbar till eve-
nemang.

Jan-Åke Eriksson
Bildredaktör 

Åka tillsammans
Redaktionens favoriter:
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Snott från GP

Snott från Inte rasist men ...

Snott och blandat 25
Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Snott från Kent Wisti

Snott från Ove Brandén

Snott från Skyltat

Snott från Skyltat

Snott från Dagens tabbe

Snott från SN Framtidens ålderdomshem Snott från The Sound
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Lotta Sjöberg
Det kan alltid bli värre
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Jag talade nyligen med en fd prenumerant, 
som gillade mycket i tidningen, men inte 
stod ut med din vegantalibanism. (…) det 
duger inte för en seriös chefredaktör att 
spöa upp sin läsekrets. Mänskligheten har 
ätit kött under ett par miljoner år, det är ju 
inget nytt påfund. Ändå lyckas du förmedla 
en känsla av att detta är ett resultat av kött- 
industrin. Detta är desinformation, minst 
sagt.

Jag hoppas innerligen att Syre kan leva vida-
re, men då måste man vara en smula stre-
etsmart och inte spöa sina vänner. Självklart 
får chefredaktörer tycka vad de vill, men 
ska de trycka allt de tycker? 

Mats om Lennart Fernströms ledare Det finns 
ingen ursäkt för julskinkan

Syre engagerar!

Underskrift:

Fler behöver Syre – ge bort en provprenumeration!  
Välj mellan en månad (8 nr) för 45 kr, två månader  
(16 nr) för 85 kr eller tre månader (25 nr) för 125 kr. 

Skickas till (inget porto behövs) 
Syre c/o Mediehuset Grönt

Svarspost
20664138

110 04 Stockholm

Mottagare av prenumerationen (glöm inte att informera mottagaren):

Mina uppgifter (hit skickas fakturan):
Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

1 månad (8 nr) för 45 kr 2 månader (16 nr) för 85 kr 3 månader (25 nr) för 125  kr

Om du vill ge bort till fler skicka med ett separat papper.

OBS: ge bort-erbjudandet gäller endast er som är prenumeranter.  
Är du inte det kan du teckna en egen prenumeration på tidningensyre.se.

23/12 2016 skrev du (Lennart Fernström, reds anmärk-ning) om köttkonsumtion i Syre och även om jag hela tiden sedan Syre började komma ut har försökt att inte reta upp mig för mycket på den svepande veganpropa-gandan så gjorde jag en minnesanteckning om din text som jag sedan inte riktigt kunnat släppa.
Som du redan anat är jag mycket kritisk till vad jag ser som tendenser till att delar av den nutida radikala mil-jö- och alternativrörelsen blivit helt urban och tappat rimliga humanekologiska referensramar. Jag har inga problem med att många vill vara vegetarianer eller vega-ner – köttkonsumtionen är generellt alldeles för hög i de moderna industriländerna – men jag störs av hur man i sin propagandaiver (inkl. du i den aktuella texten) helt tappar proportionerna och den etiskt och miljömässigt  helt centrala frågan om hur kött produceras. (…)

Du menar att "Om marken istället används för vegetabi-lisk mat till alla, inte kött och mejerier till få, nyttjar vi resurserna mycket effektivare” men verkar då ha glömt att ”mark” i Sverige (och förstås annorstädes) är av oli-ka beskaffenhet och naturbetesmarker inte självklart går att använda till annan produktion.
God fortsättning på det nya året och försök då gärna att något mindre definiera ut den radikala miljö- och alter-nativrörelsen från landsbygden.

Klas om Lennart Fernströms ledare Det finns ingen ursäkt för julskinkan

Tidningen är inte alls opolitisk. Många 
artiklar är mycket bra var för sig. Men 
sammantaget är detta för mig rent fun-
damentalistisk miljötalibanism. Spiken 
i det hela var de annonser där er chef-
redaktör propagerar för veganmat. 
Den inriktningen är fullständigt verk-
lighetsfrämmande för mig. 

Bengt

Min favoritkrönikör på 
Syre. Alltid relevant. 
Tack Unni för ytterli-
gare några tänkvärda 
ord.

Robert om Unni Drougge
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I vårt samhälle 
sköter vi oss 
själva

Läsarnas:

Om fler stannade upp och hjälpte en med-
människa eller bara sa hej skulle vi få ett var-
mare samhälle, anser Marlene Persson. Har 
du också tankar och texter som du vill sprida 
till Syres läsare? Välkommen att skicka dem 
till malin.bergendal@tidningensyre.se!

J ag har förmånen att leva med en 
man från Sydamerika. Då våra kul-
turer är olika har det blivit många 
tankeställare. Saker som jag vux-
it upp med och inte ifrågasatt har 

frekvent diskuterats vid matbordet. Händel-
ser som i hans ögon är overkliga som i en film. 
Vi själva är så vana vid vissa normer och be-
teenden att vi inte kan genomskåda dem och 
lätt går i försvar. Istället borde vi vara nyfikna 
på kritiska synpunkter – kanske finns det nå-
got att lära.

Sociala ögonblick
När min man tar en tur i vår lilla by kör han 
iväg glad och förväntansfull, tänker att han 
ska träffa människor och dela ett par socia-
la ögonblick, för så fungerar det i hans hem-
land och många andra länder närmare ekva-
torn. Han hälsar på okända, försöker prata 
med någon i affären, skoja med folk i kön el-
ler öppna en dörr för någon annan. Han stan-
nar och släpper förbi en annan bil som behö-
ver köra ut. Resultatet när han hälsar är oftast 
en misstänksam blick och inte ens ett hej. I  
affären svarar människor på tilltal men fort-
sätter sedan sin handlingsrunda på ett robot-
liknande sätt.

Personerna i kön kanske ler lite snabbt, 
men sen vänder de sig om. Kassörskan får nå-
got jagat i blicken och kinderna rodnar. Per-
sonen som får dörren öppnad för sig tack-
ar, men skyndar snabbt vidare. Bilisten som 
släpps före ser förvånad ut men gasar sedan 
på, utan ett leende eller en vinkning som 
tack.

När min man kommer hem är han inte lika 
glad. Det mest tröttsamma för honom är att 

Visst finns det människor som stannar och hjälper till när det behövs – men fler vore bra.

Läsarnas

nästan aldrig möta någon som beter sig som 
han. Någon som börjar spontanprata, skojar 
lite, ler utan anledning, håller upp en dörr, 
socialt möter honom som medmänniska. 
”Ingen är lycklig här. Människor här är mer 
döda än levande”, hör vi honom muttra.

”Inte mitt ansvar”
Attityden ”det är inte mitt ansvar” verkar vara 
en grundpelare i sköt-dig-själv-samhället. Min 
man såg en skylt ramla omkull utanför affä-
ren. Ett par ungdomar gick in före honom 
utan att lyfta ett finger. ”Ser ni inte skylten?” 
frågar min man. ”Men det var inte vi” sva-
rar de, helt förvånade. Klart de svarar så. Det 
är detta som lärs ut i vårt samhälle: mitt och 
ditt, mina och dina saker, mitt och ditt ansvar. 
Väldigt lite gemensamt ansvar. Din tjocka gra-
vidkropp är inte mitt ansvar, så jag reser mig 
inte för dig på bussen. Det är din unge som 
bråkar, så jag säger inte till. Säkert finns det 
en osäkerhet, en gnutta lättja, en rädsla för 
att sticka ut, och så den vanliga slöheten.

Denna attityd anser jag är skadlig – den 
skapar frustration, apati, olycka, negativ iso-
lering et cetera hos oss som människor. Vi 
behöver mer än så. Vi behöver glädje och 
mänsklig kontakt. Vi behöver bli bemötta 
med intresse och respekt. Även om vi inte 
bryr oss om de sociala aspekterna kan vi väl 
beakta att det kostar ett samhälle mycket 
pengar att människor inte är lyckliga.

Naturligt att stanna
Det är viktigt att inte bara ta samhällsstruk-
turer för givna. Vi behöver lyssna när någon 
påpekar brister, reflektera och fundera. Då 

kan vi förändra. Jag har en egen liten historia 
kring att bli upplockad och erbjuden lift. Jag 
står vid busshållplatsen en tidig morgon i rus-
ningstrafik och slänger ut tummen, då min 
egen buss inte dyker upp. Bilar bara kör för-
bi, en efter en. Ingen stannar. Det är samma 
sak när vi får motorstopp och står i kanten 
och försöker stanna andra bilar. Ingen stan-
nar. När vi stannade för att hjälpa en gammal 
dam som fått bensinstopp och med skakiga 
händer försöker fylla på bensin från en dunk. 
Ingen annan stannade, men en bilist tutade 
och blängde surt, för att vi stod i vägen med 
bilarna. 

Så döm om min förvåning när jag en dag 
på väg hem, bärande på tre kassar, hör en 
bil stanna och en kvinna som ropar: ”Det ser 
tungt ut, hoppa in, jag kör dig.” Hon körde 
mig hem, vi pratade lite och här kommer min 
poäng: hon bodde inte kvar i Sverige. Hon 
hade flyttat till Afrika. För henne var det helt 
naturligt att stanna och erbjuda mig skjuts. 
För gemene man här är det helt naturligt att 
köra förbi, för det är så vi gör här. Sköter oss 
själva.

Jag ber om ursäkt till er som i dag gör det 
där lilla extra, ger lite mer än som förväntas 
och sprider glädje omkring sig. Ni finns. Över-
allt. Det goda samhället sprider sig och mäng-
der av människor vill göra vår del av världen 
till en bättre plats att vara på. Ni är bara så få. 
Men ni finns! Tack till er! Ni kommer bära vårt 
land framåt, tillsammans med dem av oss 
som vågar smittas av er attityd, se destruktiva 
beteenden och framkalla en vilja till föränd-
ring, till förbättring.

Foto: Fredrik S
andberg/T
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Marlene Persson
Initiativtagare till projektet Hands in union
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Ordtrianglar
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Gör så här: 
Använd  bok-
stäverna från 

raden över för att 
bilda ett nytt ord på 
nästa rad. Där finns 

också en ny bokstav 
som ska vara med i det 

nya ordet.
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Klartecken för linbana  
i Göteborg
Nu är det klart att Göteborg får en linbana. 
Byggnadsnämnden ska ta fram detaljplaner 
för hela banan och målet är att den ska invi-
gas till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. 
Det kräver dock att allt klaffar i den pressa-
de tidsplanen.

Samiska organisationer  
kritiserar ny konvention
Sedan 2011 har representanter från Sveri-
ge, Norge, Finland och sametingen för-
handlat om en nordisk samekonvention 
för att lagar och rättigheter ska bli mer lika 
i det tre länderna. Men förslaget som of-
fentliggjorts har fått kritik från flera samis-
ka organisationer.

”Det är måhända tidigt att måla 
Jimmie Åkesson på väggen, men 
vi bör förbereda oss på möjlig-
heten att vi i framtiden ser ho-
nom i Rosenbad.”

Moderaterna öppnar 
Pandoras ask

Radar – Veckans nyhetsbild

Trumps beslut "hot mot  
kvinnors hälsa"
Ett av de första beslut som Donald Trump 
fattade som USAs president var att stoppa bi-
stånd till utländska organisationer som stöd-
jer abort. Det innebär att fler kvinnor kom-
mer att dö, enligt RFSU.

Ja från parlamentet  
krävs för brexit
Storbritanniens parlament måste få säga sitt 
om landets ansökan om att få lämna EU, fast-
slår Högsta domstolen i London. Theresa 
May och hennes regering behöver dock inte 
få enskilda klartecken även från Skottland 
och Nordirland. Medborgarägd solcells- 

anläggning i ny satsning
Chile är ledande på solenergi i Latinamerika 
och nu tar landet nya steg mot självständig 
elproduktion. Under de närmaste fyra åren 
kommer Chile att satsa motsvarande nio 
miljarder dollar på förnyelsebar energi för 
att minska sitt beroende av fossila bränslen. 
Fortfarande står fossila energikällor för mer 
än 55 procent av elproduktionen i landet.

Radar – Nyheter

Kaya Mar visar sin senaste målning av Theresa May.

För första gången kan vanliga medborgare köpa 
andelar i ett solcellsprojekt i Chile.
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Efter byggadsnämndens möte i tisdags är det klart att Göteborg får en linbana.

tidningensyre.se/nummer

Abortmotståndare under en demonstration i 
Washington på måndagen.

Foto: F. Frayssinet/IP
S
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Nationalism  
– istället för  
gemenskap

Glöd – Karen Austin

”Det gemensamma drag 
som jag såg med Trumps 
basunerande och riksda-
gens första politiska debatt 
var politiker som i tider 
av polarisering rider på 
människors rädslor och 
månar om att visa upp ett 
'enat vi' som inte finns.”

Demokrati- och MR-strateg, 
debattör och

fristående krönikör i Syre

Zoom
Kvinnomarschen uppstart för ny 
kampanj för rättigheter
Dagens efter Trumps installation de-
monstrerade hundratusentals kvinnor i 
Washington, med mängder av systermar-
scher runt om i USA och världen. Detta för 
att skicka signalen att kvinnor och minori-
teter borde ha samma rättigheter som vita 
män. ”Jag är här för att solidaritet är vik-
tigt”, säger Dana Wayne från Baltimore.

Kvinnomarschen började som ett inlägg på Facebook efter presidentvalet.

 Foto: M
attias Lundblad

”Vi flög från Seattle till 
Houston och sedan DC 
och hela planet var fullt 
med kvinnor på väg till 
marschen.” 
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Ekologisk mat på snabb  
frammarsch i Argentina
Argentina är redan nu det land i Latiname-
rika som producerar mest ekologisk mat. 
Och utvecklingen går snabbt framåt.

Svenska röster höjs mot Trump
Runt om i Sverige demonstrerade på lörda-
gen fredsaktivister, kvinnogrupper, politiker 
och andra mot USAs nye president Donald 
Trump och för mänskliga rättigheter. I Stock-
holm deltog cirka 4 000 personer och poli-
sen var ”nöjd” med hur de skötte sig.

Kina täpper till kryphål i nätcensur
Myndigheterna i Kina har inlett en kampanj 
mot virtuella privata nätverk (VPN), som 
många använder för att ta sig förbi ”den sto-
ra brandväggen” som används för att censu-
rera internet.

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.

Foto: A
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Google, Youtube och Facebook är blockerade i Kina.

Både män och kvinnor samlades inför Women's march 
i Stockholm, i protest mot USAs nye president.



I boken Fattigfällan av Charlotta von Zweig-
bergk kämpar den anonymiserade men 
verkliga huvudpersonen Beata med att 
leva upp till socialtjänstens alla byråkra-
tiska regler och krav. Hon måste gång på 

gång bevisa att hon är fattig nog för att förtjäna 
såväl hjälp, inte bara inför socialens handläggare 
utan även inför sina vänner och sin familj. Ingen 
verkar förstå problematiken i systemet: Att trots 
att såväl omvärldens reaktioner och vårt sociala 
skyddsnät grundar sig i empati innebär själva idén 
om att vissa förtjänar bistånd men andra inte, och 
kontrollen därav, ett systematiskt nedtryckande 
som stjälper snarare än hjälper. 

Att vara fattig blir inte bara en faktisk ekonomisk 
position, det blir även en roll som måste spelas 
för att väcka omvärldens medkänsla. Man måste 
vara fattig på rätt sätt, oavsett hur kontraproduk-
tivt det är i det långa loppet. Man måste till och 
med se korrekt fattig ut. Hemlösa som fått done-
rade begagnade märkesjackor blir ifrågasatta för 
att de inte sålt jackan för en hundralapp istället för 
att värma sig i den över vintern, flyktingar och tig-
gare med mobiltelefoner avfärdas som bedragare, 
trots att det i dag inte ens finns några telefonkios-
ker längre. Men sådan är empatins baksida när det 
gäller fattiga; ologisk och irrationell. Först när den 
fattige skurit av alla sina möjligheter kan den hjäl-
pas. En stund. 

Och det är i enlighet med denna (o)logik som kon-
trollerna runt vårt sociala skyddsnät är uppbygg-
da. Inte för att vi inte har empati för dem som vi 
tycker förtjänar hjälp – men för att vi inte vill hjäl-
pa dem som inte förtjänar det. Knappt ens dem 
som uppför sig exemplariskt enligt fattigdomspro-
filens alla fördomar – det måste ju vara något de 
gör dåligt, annars skulle de ju inte sitta i den si-
tuationen, eller hur? ”Självklart måste det finnas 
kontroll av bidragstagarna” säger både Beata själv 
och många av de skribenter som tyckt till om bok-

en, och bakom den meningen ligger all den miss-
tro som ett system baserat på känsla snarare än 
förnuft för med sig. 

Det håller inte. Det är ytterst förmätet av oss att 
tro att huruvida vi tycker att någon gjort sig för-
tjänt av medkänsla borde styra vem som får hjälp. 
Snarare borde samhällsgrunden byggas utifrån 
principer om människors lika värde och långsiktig 
ekonomisk rationalitet. Som ett inkomstgolv, ex-
empelvis. Beata frågar sig upprepade gånger om 
inte medborgarlön vore ett bättre system än det 
nuvarande. Jag kan inte annat än att hålla med, 
när alla pilotprojekt med basinkomst världen över 
visat att de positiva effekterna som kommer med 
ekonomisk grundtrygghet inte bara gynnar indi-
vider utan hela samhällen i form av bättre hälsa, 
mer utbildning, mindre kriminalitet och fler små-
företag. 

När människor ändå argumenterar emot bas-
inkomst utifrån en tanke om att fattiga måste för-
tjäna att leva, då står det fullkomligt klart. Det är 
dags att byta ut den kortsiktiga känslopolitiken 
mot långsiktig rationalism. Vi kan inte bygga ett 
samhälle på godtycklig empati.

När fattiga måste  
förtjäna att leva

www.tidningensyre.se

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

Everything Trump. Semlor! 

Hannah Lemoine
Frilansskribent, genusvetare,  

jämställdhetskonsult och  
 fristående krönikör i Syre 

Glöd - Hannah Lemoine
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