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Röda-tråden-mar-
schen med krav 
på amnesti för alla 
ensamkommande 
barn.

S ”skyddar” asylsökan-
de genom att de inte 
ska kunna få put om 
de arbetar under för 
dåliga arbetsvillkor.

Omslagsfoto: Jae C. Hong/AP/TT 

H östen 2015 lade Socialdemo-
kraterna ner sin migrations-
politik. Efter det har de stolt 
framhärdat att omläggningen 
var nödvändig och ett sätt att 

både visa att man kan fatta tuffa beslut och 
skydda svenska intressen. Det här var en om-
läggning av politiken som vare sig väljarna el-
ler den egna partiorganisationen kan ha varit 
förberedd på, för S hade tidigare bedyrat att 
flyktingarna var välkomna och att Sverige ska 
vara en humanitär stormakt. 

Det är också i det ljuset man ska se Soci-
aldemokraternas kongress som börjar den 
8 april i år. Det här är första kongressen sen 
omsvängningen och en stor mängd av motio-
nerna som kommit in har också handlat om 
migrationspolitiken. I förra veckan kom par-
tistyrelsen med sina utlåtanden och egna för-
slag och vi kan vänta oss en intensiv debatt 
fram tills kongressen.

Att partistyrelsen ställer sig bakom den tillfäl-
liga lagstiftningen kommer kanske inte som 
en stor överraskning, men att läsa deras svar 
är ändå nedslående. Till exempel konstaterar 
de att de förvisso inte tycker att den tillfälliga 
lagstiftningen ska gälla längre än nödvändigt 
men att man ”samtidigt måste beakta hur si-
tuationen ser ut vid det tillfälle lagen är tänkt 
att löpa ut”. Då vi inte får riskera att hamna i 
samma ohållbara situation som vid 2015. 

Trots allt fagert tal om åtgärder för att för-
bättra kapaciteten i mottagandet så tänker de 
sig att vi riskerar att hamna i samma situation 
igen och vi kommer inte ha lärt oss någonting 
om hur vi ska hantera ett stort flyktingmottag-
ande. Det är inte heller speciellt  förvånande, 
för i samma stund som den nya migrations-
uppgörelsen slöts upphörde de flesta förslag 
om hur kapaciteten ska ökas, som till exem-
pel hur asylsökande ska kunna bo hos enskil-
da, dyka upp. Det ligger också väl i linje med 
att regeringen budgeterade för minskade utgif-
ter och uppsägningar inom Migrationsverket 
under 2019 och 2020, trots att den temporära 
lagen upphör i mitten av 2019. Om det inte var 
tydligt innan, så är det det nu: tanken var ald-
rig att nämnvärt öka kapaciteten. 

När partistyrelsen presenterade sina för-
slag konstaterade Löfven till Ekot (24/2) att 
det bästa sättet att hjälpa flyktingar på är att 
hela EU ska ta sitt ansvar. Det är en politik 
som regeringen drivit utan framgång sen hös-
ten 2015 och de nya striktare reglerna motive-
rades också delvis med den politiken. Att de 
skulle leda till att andra länder behövde ta ett 
större ansvar. 

Inom EU bor cirka 500 miljoner invånare. När 
vi slutade ta vårt ansvar droppade flykting-
mottagandet och under 2016 kom 309 000 av 
65 miljoner flyktingar till EU. Drömmen om 
att EU kommer att ta ansvar blir aldrig något 
annat än en dröm. Tvärtom. I det EU, som 
ledningen inom S vill ha harmoniserade reg-
ler med, börjar Malta få gehör för att vi ska 
upprätta avtal med Libyen liknande det vi har 
med Turkiet. Där vi förser den svaga libyska 
regimen med pengar för att skydda vår gräns 
så att vi kan skicka tillbaka de flyktingar som 
lyckats passera den vägen över havet. 

Den här hållningen får stöd av till exem-
pel Frankrike och Tyskland, som i ett internt 
dokument som Ekot tagit del av (21/2) skriver 
att enda sättet att stoppa flyktingströmmen 
är genom samarbete med länder utanför EU. 
Där de också föreslår Turkiet-liknande samar-
bete med “nordafrikanska” länder.

Om man vill få en känsla för situationen för 

flyktingar i Libyen kan man läsa UNICEFs rap-
port som släpptes den 28 februari, den pre-
senteras bland annat med ett talande citat: 

”Min resa från Nigeria till Libyen var fruk-
tansvärd. Genom öknen utan mat eller vat-
ten. Mannen som satt bredvid mig dog. Nu 
har jag varit i det här ungdomsfängelset i Li-
byen i sju månader. De slår oss, de ger oss ing-
en bra mat eller rent vatten, de trakasserar 
oss. Det är så många människor som dör här, 
av sjukdomar eller fryser ihjäl.”

Vidare konstaterar man att majoriteten av 
de ensamkommande barn som kommit till 
Italien via Libyen också har varit frihetsberö-
vade där.  Men det slutar inte vid avtal med Li-
byen. I dokumentet som SR tog del av beskri-
ver Tyskland och Frankrike också en önskad 
“krismekanism” som när den är aktiverad gör 
det möjligt att direktavvisa alla flyktingar till 
ett läger utanför EU, utan prövning. Ett för-
farande som UNHCR, Amnesty och Human 
rights watch unisont vädjar om att vi ska av-
stå ifrån.

Någonstans måste vi inse att vägen fram-
åt inte är att harmonisera i EU, vägen fram-
åt är att gå fram själv och med goda exempel, 
våra bästa argument, värme 
och patos övertyga de andra 
om att följa efter. 

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Mattias Gönczi

Foto: M
aja S

uslin/T
T

I september 2015 stod Stefan Löfven i regnet på Medborgarplatsen under parollen Refugees welcome och talade 
om ett Europa som inte bygger murar. Redan ett par månader senare var det ett annat ljud i skällan, och ett och ett 
halvt år senare vill han permanenta de stängda gränser som var ”tillfälliga” när de infördes.

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Makedonien/ 
Grekland

Österrike/Slovenien

Ungern/Kroatien/ 
Serbien/Rumänien

Ukraina/ 
Ryssland

Frankrike/ 
Storbritannien

Norge/Ryssland

Lettland/Ryssland

Estland/Ryssland
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Spanien/Marocko
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Bulgarien/ 
Grekland/ 
Turkiet

Slovenien/ 
Grekland

Österrike/Italien

Källa:SVT
*Stängslen sträcker sig inte över hela den gräns som syns på  
kartan. En del är i planeringsstadiet eller under konstruktion.

Medan vi förskräcks  
över Trumps murplaner

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Politisk och ekonomisk demokra-
ti hänger ihop, och länder som 

omfördelar rikedomar med hjälp 
av skattesystem har bättre kun-
nat stå emot auktoritära ström-

ningar, skriver Erik Sandberg på 
veckans Under ytan.

P å hundra år har Sverige gått från 
ett extremt klassamhälle till värl-
dens mest jämlika välfärdsland – 
för att sedan förvandlas på nytt 
och bli det västland där de eko-

nomiska klyftorna växer allra snabbast. En 
betydande faktor bakom de tvära kasten är 
något så torrt som skattepolitik. 

Vi backar bandet. Det är inte 2017 utan 
1917. Regeringen har infört ransonering av 
mjöl och bröd. Det blir hungerkravaller och 
de största massdemonstrationer landet skå-
dat. ”Bröd och fred” står det på banderoller-
na i blåsten. Anarkister slåss med sabelbe-
väpnade poliser och i Seskarö i Norrbotten 
avväpnar strejkande sågverksarbetare ett mi-
litärkompani. I förlängningen ska turbulen-
sen under våren 1917 leda till demokratins 
genombrott i Sverige. Liberaler och social-
demokrater får regeringsmakten och lyckats 
inom några år driva igenom principen om 
lika rösträtt för alla. 

Parallellt med demokratiseringen sker ett 
annat jättelikt skifte, som ofta glöms bort när 
vi tecknar Sveriges politiska historia. Vi får ett 
helt annat skattesystem. 1917 års demonstran-
ter krävde hårdare beskattning av de rika – in-
komstklyftan mellan löntagare och kapitaläg-
are är det här året den största som någonsin 
uppmätts – och den nya koalitionsregeringen 
höjer arvsskatten och förmögenhetsskatten 
och mer än fördubblar marginalskatten för 
höginkomsttagarna. Och medan Sverige un-
der kommande decennier formas till en allt 
mer stabil parlamentarisk demokrati får lan-
det allt mer omfördelande skatter. 

En smärre revolution
”Det svenska samhället är ännu icke det goda 
medborgarhemmet.” säger Per Albin Hans-
son i riksdagens kammare. Det har hunnit bli 
1928. ”Här råder visserligen en formell likhet, 
likheten i politiska rättigheter, men socialt be-

står ännu klassamhället och ekonomiskt rå-
der fåtalets diktatur.” 

Det är den blivande statsministerns be-
römda folkhemstal. Han varnar för våldsam-
ma konflikter om inte den politiska demokra-
tin kompletteras med social och ekonomisk 
demokrati. Klasskillnaderna måste avlägsnas 
genom utjämning. ”Det ekonomiska fåväldet 
måste falla.” 

Det är med skattepolitiken som Socialde-
mokraterna vill åstadkomma detta. Och det 
som sker är en smärre revolution. På tret-
tio år, från 1918 till 1948, femtonfaldigas den 
högsta skattesatsen på arv och gåvor. Förmö-
genhetsskatten ökas 25 gånger. Marginalskat-
ten på de högsta inkomsterna höjs från 12 till 
73 procent. Finansminister Ernst Wigforss 
kallar det själv för ”det stora samhällsexpe-
rimentet”. Men det är ett framgångsrikt ex-
periment. De ekonomiska skillnaderna mins-
kar påtagligt samtidigt som ekonomin växer 
allt snabbare. Den rikaste hundradelen av 
svenskarna får se sin andel av förmögenhe-
terna halveras under den här trettioårsperi-
oden. Den breda massan får allt större del av 
det växande välståndet. 

Upprätthålla demokratin
Utvecklingen är snarlik i hela västvärlden. 
Land efter land prövar allt mer progressiva 
skatteskalor. I täten går USA. Franklin D Roo-
sevelts regering blir först med att införa rent 
konfiskatoriska nivåer, med skattesatser på 
över 80 procent för de högsta inkomsterna 
och arven. I sitt valtal i Worchester 1936 för-
klarar Roosevelt att beskattningen av de rika 
är en kamp som syftar till att upprätthålla de-
mokratin i Amerika.  Det är stora ord av pre-
sidenten. Men i efterhand är det slående att 
de demokratier som lyckas bäst med att stå 
emot den auktoritära våg av fascism, nazism 
och kommunism som sveper fram under mel-
lankrigstiden är de som inför kraftigt omför-

Erik Sandberg är författare och journalist, 
aktuell med boken "Jakten på den försvunna 

skatten – så blev Sverige ett skatteparadis för 
de rika" (Ordfront). 

Foto: Max Palm

Överlever demokratin 
utan skatt på rikedomar?

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



5

delande skattesystem. Och Roosevelts USA 
vinner världskriget, och blir en förbild i hela 
västvärlden. Under hela 1950- och 1960-talet, 
det som brukar räknas som den amerikan-
ska kapitalismens guldålder, ligger de högsta 
marginalskatterna i USA på över 90 procent. 
I Storbritannien når de otroliga 98 procent.

Kursen läggs om
Även i Sverige finns under efterkrigstiden en 
bred politisk enighet om ett starkt utjämnan-
de skattessystem och höga skatter på stora in-
komster, förmögenheter och arv präglar vår 
väg till ett modernt välfärdssamhälle. Så ser 
skattesystemet ut ännu på 1980-talet när Mag-
dalena Andersson går med i SSU. Inkomst-
klyftorna i Sverige har då blivit de lägsta som 
uppmätts i något land. Men vid just den tiden 
– för trettio år sedan – läggs kursen om och 
skattesystemet har sedan dess ändrats i grun-
den. Lika radikalt som när det en gång bygg-
des upp monteras nu de omfördelande skat-
terna ner.

I det som kallades århundradets skattere-
form sänks den högsta marginalskatten på 
kapitalinkomster från 75 till 30 procent och 
skatten på företagsvinster halveras. För sto-
ra aktieägare är det en ofantlig skattesänk-
ning. Förebilden är än en gång USA, där en 
nygammal skattepolitik tagit form under Ro-
nald Reagans styre och sedan 1980-talet har 
kapitalskatter sänkts i hela västvärlden. Men 
få länder har gått så resolut fram som Sverige. 
Bolagsskatten har sänkts gång på gång. Arvs- 
och gåvoskatten har tagits bort helt. Även för-
mögenhetsskatten har slopats, liksom fastig-
hetsskatten. 

Demokratin på tillbakagång
Under samma tid har ojämlikheten skjutit 
fart. SCB visar att nästan hela förklaringen 
till de växande klyftorna ligger i ökade kapi-

talinkomster hos de rika. Finansmännen drar 
ifrån och får en allt större del av kakan. In-
komstklyftan mellan löntagare och kapital-
ägare inom industrin är tillbaka på de nivå-
er som gällde på Per Albin Hanssons tid. De 
femton rikaste svenskarna har nu tillgång-
ar som motsvarar en tredjedel av Sveriges 
BNP. Motsvarande siffra på 1960-talet var en  
sextiondel. 

”Regeringen har satt som mål 
att minska klyftorna men ta-
lar svävande om hur det ska 
uppnås. Det enda som verkar 
klart är att det inte ska ske ge-
nom traditionell fördelnings-
politik. Att återinföra skatter 
på kapital ”är inte aktuellt” är 
det inövade svaret från Mag-
dalena Andersson och Stefan 
Löfven.”

En fråga vi bör ställa är vad en snabbt ök-
ande koncentration av inkomster och rike-
domar gör med demokratin. Ekonomer talar 
om att samhällskontraktet riskerar att bry-
tas. Den amerikanske vänsterpolitikern Ber-
nie Sanders talar om de superrikas tyranni. 
”Minskar vi inte förmögenhets- och inkomst-
skillnaderna är vi på väg att få en oligarkisk 
samhällsform där nästan all makt vilar hos 
miljardärsklassen”. En liknande oro kan nog 
anses befogad också i Sverige som faktiskt nu-
mera har fler dollarmiljardärer i förhållande 
till landets storlek än vad USA har.

Statsvetare noterar hur tilltron till demo-
kratin avtar för varje år som går. 2017 är första 
året som USA klassas som ”bristfällig demo-
krati” i Democracy Index. 2015 registrerade 
organisationen Freedom house att demokra-

tin är på tillbakagång i hela 72 länder i värl-
den. Forskarna bakom den världsomspän-
nande attitydundersökningen World Value 
Survey ser hur stödet för ett demokratiskt 
styre avtar även i Sverige. Det lägsta stödet 
för demokratin finns hos samhällets förlorare 
– de med lägst inkomst – och hos vinnarna – 
miljardärerna.

Prövas på nytt
1980 sade Olof Palme i ett klassiskt tal att ett 
fredligt framåtskridande i Sverige förutsat-
te en utveckling i riktning mot ekonomisk ut-
jämning. ”Det krävs inte väldiga förändringar 
på kort tid men färdriktningen mot utjäm-
ning måste vara alldeles klar.” 

Nu har färdriktningen under tre decennier 
varit lika klar åt motsatt håll. Närmar vi oss 
nu brytpunkten där de superrika kan diktera 
villkoren utan hänsyn till folkviljan, där med-
elklassen resignerar och där de eftersatta od-
lar sitt hat? Eller kan samhället hålla ihop i 
ytterligare en tid? Regeringen har satt som 
mål att minska klyftorna men talar svävande 
om hur det ska uppnås. Det enda som verkar 
klart är att det inte ska ske genom traditio-
nell fördelningspolitik. Att återinföra skatter 
på kapital ”är inte aktuellt” är det inövade 
svaret från Magdalena Andersson och Stefan 
Löfven. 

Men i den nya världen med Putin, brexit 
och Trump, där extremhögerns vindar drar 
med stormstyrka över Europa, bör den frågan 
kanske prövas på nytt. När auktoritära idéer 
på nytt vinner framgång måste folkstyret visa 
sin styrka. Och om vi ska tro Olof Palme är 
det ”naivt att tro att vi kan åstadkomma en 
lugn och balanserad utveckling i vårt land om 
klyftorna ökar och makten alltmer koncen-
treras i händerna på en liten grupp kapital- 
ägare.”

Erik Sandberg

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

Kravaller på Slottsbacken 1917. Folket krävde bröd och fred – protester som kom att leda till allmän och lika rösträtt.
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Radar Nyheter

Hårdare tag mot 
demonstranter i 
Arizona
Arizona är på väg att inskränka 
demonstrationsrätten. Om pro-
tester blir våldsamma ska polisen 
få större möjligheter att slå till – 
även mot dem som inte själva an-
vänder våld, enligt ett lagförslag.

Det är inte bara på nationell 
nivå som demokratiska princi-
per nu diskuteras i USA. I för-
ra veckan röstade Arizonas del-
statssenat för ett lagförslag som 
ger myndigheterna rätt att be-
slagta arrangörernas tillgång-
ar om våld och skadegörelse 
förekommer på en demonstra-
tion, rapporterar Arizona Capi-
tol Times. Dessutom ska polisen 
kunna arrestera personer som 
deltar i protester – även innan 
någonting verkligen händer.

Senatens republikaner stöd-
de förslaget, medan Demokra-
terna röstade emot. Om så sker 
också i delstatens representant-
hus blir lagen verklighet.

Hur polisen ska agera vid pro-
tester har diskuterats på flera håll 
i USA den senaste tiden, enligt 
The Independent. Många av de 
230 personer som fick böter för 
våldsamt upplopp under presi-
dent Trumps installation hävdar 
att de inte använt våld eller van-
daliserat. I North Dakota arreste-
rades aktivister under flera dagar 
i samband med att polisen med 
våld tömde lägret i Standing rock, 
där man protesterat mot den pla-
nerade oljeledningen.
Olof Olsson Klugman

 En malaysisk hjälpkonvoj har till slut nått Rakhi-
ne i Burma med förnödenheter till den statslösa, 
muslimska folkgruppen rohingya. Burmas reger-
ing uppges ha motarbetat konvojen.

Hundratals ton med mat och förnödenheter, 
bland annat kläder och hygienartiklar har nu nått 
staden Sittwe i delstaten Rakhine. Militära fartyg 
har även kommit med leveranser till grannlandet 
Bangladesh dit många från folkgruppen rohingya 
har flytt sedan våldet det senaste året trappats upp. 

Burmesisk militär inledde en offensiv efter att fle-
ra burmesiska gränsvakter dödats i oktober i den 
nordliga delstaten Rakhine. Kontoret för FNs hög-
kommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR, 
rapporterar om sexuellt våld, utomrättsliga av-
rättningar, tortyr och påtvingade försvinnanden i 
samband med den brutala militärinsatsen. 

Sedan i oktober har omkring 90 000 människor 
flytt från Rakhine och 66 000 har tagit sig över 
gränser in till grannlandet Bangladesh. 

Den malaysiska regeringen har gjort flera utta-
landen kring situationen för folkgruppen rohin-
gya i Burma. 

”Vi kan inte bara sitta och titta på när folk-
mord äger rum. Vi måste försvara folkgruppen 
inte bara för att de har samma tro utan för att de 
är människor, deras liv har värde”, sa Malaysias 
premiärminister Najib Razak i december. 

Trots att minoritetsfolket rohingya levt i många ge-
nerationer i Burma vägrar landets myndigheter att 
ge folkgruppen medborgarskap. De flesta är myck-
et fattiga och får inte resa utan tillstånd eller till-
gång till sjukvård. FNs flyktingorgan UNHCR har 
kallat folkgruppen ”den mest förföljda i världen”. 
Tharanga Yakupitiyage/IPS

Hjälp når rohingyas i Burma

Katter får i sig hormonstörande ämnen via dam-
met i våra hem, visar ny forskning. Förutom att kat-
ternas hälsa hotas oroar resultatet eftersom små-
barn exponeras för gifterna på ett liknande sätt.

Tidigare har forskare uppmätt höga halter av bro-
merade flamskyddsmedel hos katter. En studie 
från Stockholms universitet slår nu fast att katter-
na får i sig kemikalierna via damm från exempelvis 
elektronik och möbler. Ämnena är hormonstöran-
de och kan bland annat orsaka sköldkörtelsjukdo-
mar. Man kan anta att småbarn som ofta slickar på 
saker och stoppar dem i munnen utsätts för ämne-
na på ett liknande sätt.

Flera av de kemikalier som hittats i katternas blod 
är förbjudna sedan mer än femton år tillbaka. En 
viktig påminnelse om att farliga kemikalier kan 
vara långlivade och hota hälsa och miljö under 
lång tid, tycker Cecilia Hedfors, expert på miljögif-
ter på Naturskyddsföreningen. 

– Enda lösningen är att inte släppa ut ämnen på 
marknaden som vi inte har studerat noga. De fles-
ta ämnen som finns i dag vet vi inte hur de påver-
kar oss, säger hon.

Arbetet inom EU med att registrera och utvär-
dera kemikalier måste gå fortare, tycker Cecilia 
Hedfors. Av de över 120 000 ämnen som omfat-
tas av EUs kemikalielagstiftning Reach, har unge-
fär 15 000 registrerats, sedan lagen antogs 2006. 
Av dessa har man endast hunnit utvärdera hur ett 
hundratal av dem påverkar miljö och hälsa.

– Det satsas för lite pengar, det prioriteras inte, 
säger Cecilia Hedfors.

Det är EUs medlemsländer som ska stå för ut-
värderingen av kemikalierna. Sverige har så här 
långt tagit på sig att utvärdera 14 ämnen. Cecilia 
Hedfors vill att Sverige ska bidra mer. 

– Det finns ett intresse för frågorna hos den svens-
ka regeringen. Men vi måste öka takten, säger hon.
Olof Olsson Klugman

Höga halter kemikalier i 
katters blod oroar

En ny studie slår fast att de höga halter av bromerade flamskyddsmedel som uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem.

Extremt höga temperaturer och 
rekordlitet istäcke har uppmätts 
i Arktis. Havsisutbredningen i ja-
nuari var den lägsta som upp-
mätts på 38 år, både i Arktis och 
Antarktis, enligt Nationella snö- 
och isdatacentret i USA och tys-
ka Alfred Wegener-institutet. 

– Det finns allt fler bevis för 
att uppvärmningen av Arktis 
och den minskade havsisen på-
verkar strömmar och stör väder-
mönster på lägre breddgrader i 
Asien. Att glaciärer smälter leder 
på kort sikt till översvämningar 
och jordskred och på lång sikt 
till brist på vatten för miljontals 
människor, säger Petteri Taalas, 
generalsekreterare för Meteoro-
logiska världsorganisationen. 
Baher Kamal/IPS

Värme i Arktis 
väcker oro

Foto: Leif R
 Jansson/T
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I onsdags blev Finland det sis-
ta nordiska landet att öppna 
för samkönade äktenskap. Även 
rätten till adoption gäller nu för 
dessa par, skriver Svenska Yle.

Sociologen Kati Mustola men-
ar att nya äktenskapslagen sym-
boliskt är ett väldigt stort steg.

– Juridiskt tog vi steget 2002 
då vi införde registrerat part-
nerskap. Men det var ju ett an-
dra klassens äktenskap. 

41 par har anmält att de vill 
ingå äktenskap under denna  
första historiska vecka.

De allra flesta länder tillåter 
inte samkönade äktenskap.
Benita Eklund

 

Samkönade par i 
Finland får gifta 
sig och adoptera

Det har gått bra för de flesta en-
samkommande som slussats ut i 
samhället via HVB Bergis i Tierp 
skriver Uppsala nya tidning. En 
undersökning i kommunen vi-
sar att 76 procent av ungdomar-
na hade fått jobb 2015 och att 
genomsnittsinkomsten låg på 
178 000 kronor. För unga vuxna 
i Uppsala län var snittinkomsten 
120 600 kronor per år 2014. Dess-
utom har hälften körkort och ing-
en är lagförd för brott i länet.

När Shafa Mahmoud kom till 
Tierp från Somalia 2010 hittade 
han bland annat motivationen 
i fotbollen, som personalen på 
hemmet öppnade dörren för. 

För honom dröjde det fyra 
månader innan han utreddes 
och fick besked om uppehållstill-
stånd. I dag tar det ofta ett år el-
ler mer innan Migrationsverket 
hinner fatta beslut. Många unga 
går med en gnagande ”migra-
tionsstress” menar Matthew Mc-
Neill, områdeschef och förestån-
dare på boendet HVB Bergis.

– Tiden innan ungdomarna 
fyller 19 är så viktig, det är myck-
et som de ska hinna lära sig sam-
tidigt som det kan vara svårt att 
hitta motivation utan att veta 
om man får stanna eller inte, sä-
ger han till Upsala nya tidning.

Han betonar värdet i ett 
varmt välkomnande och att fin-
nas där för frågor men lyfter 
också vikten av vägledning och 
information.
Benita Eklund

Unga flyktingar i 
Tierp klarar  
sig bra

I går möttes ett stort antal organisationer och län-
der i Bryssel för att ”mobilisera politisk kraft och fi-
nansiellt stöd” för aborträtten. Sverige gav besked 
om  ytterligare 200 miljoner i bistånd till arbetet för 
sexualupplysning och abort.  

Med konferensen ”She decides”, som Sverige med-
arrangerar, hoppas man kunna väga upp för USAs 
beslut att stoppa allt bistånd som går till organisa-
tioner som stödjer sexualupplysning och abort.

– She decides är ett ställningstagande för kvin-
nors rättigheter och självklara rätt att bestämma 
över sin egen kropp, säger Isabella Lövin, minis-
ter för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat, i ett pressmeddelande.

På en presskonferens inför konferensen med-
delade Isabella Lövin att Sverige ökar sitt stöd till 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med 
200 miljoner kronor.
Benita Eklund

Ökat stöd för aborträtten

Foto: A
nders W

iklund/T
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Frågan om vinster i välfärden plågar Socialdemo-
kraterna. Partiet lyssnar för mycket på lobbyister, 
anser S-debattören och vinstmotståndaren Da-
niel Suhonen. Linjen att begränsa vinsterna är tyd-
lig, menar partisekreteraren.

Debatten kring vinster i välfärden är het igen. För-
ra fredagen gick remisstiden för Ilmar Reepauls 
utredning som föreslår ett vinsttak för välfärdsfö-
retag. Kritiken har varit högljudd från välfärdskon-
cernerna, men också ideella aktörer har haft in-
vändningar mot att förslaget inte bara begränsar 
vinstuttag utan också möjligheterna att bygga upp 
en buffert.

Samtidigt fortsätter striden i Socialdemokrater-
na om vilken linje partiet ska anta på kongressen 
i april. Förra onsdagen sa civilminister Ardalan 
Shekarabi (S) till Dagens industri att partistyrelsen 
var beredd att släppa kravet på vinstbegränsning i 
vård och omsorg för att rikta in sig mot friskolor-
nas vinster.

Men efter protester från bland annat LO kom två 
dagar senare ett nytt besked från statsminister Ste-
fan Löfven. Partilinjen är att vinster ska begränsas 
i hela välfärden, men skolan lyfts fram eftersom 
chansen till en uppgörelse över blockgränsen be-
döms större där, enligt statsministern.

Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för 
tankesmedjan Katalys, är kritisk till att det redan 
på förhand kommer signaler om vad man är be-
redd att kompromissa om.

– Man blandar ihop vad man vill och vad man 
kan. Vi måste ha ett utgångsbud som går att för-
handla ifrån, säger han till Syre.

Daniel Suhonen menar socialdemokratiska po-
litiker påverkats av lobbyister att tro att vinstbe-
gränsningar är svåra att genomföra.

– Socialdemokratin är försvagad gentemot ka-
pitalkrafterna. Man har inget självförtroende att 
sätta emot. Det är därför vinsterna är en svår frå-
ga för vårt parti, säger han.

 
I sin bok om Håkan Juholts tid som partiledare teck-
nade han bilden av ett parti där välfärdsbolagens 
lobbyister har ett stort inflytande. Debatten som 
följde tror han delvis begränsat deras utrymme.

– Jag tror inte att folk är lika naiva i dag. Man 
kan tänka tanken att den som argumenterar inte 
bara gör det som partivän, utan kan ha uppdrag 
från näringslivet. Det gör lobbyisternas uppdrag 
lite svårare, säger Daniel Suhonen.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad tyck-
er inte partiet vacklar i vinstfrågan.

”Jag har varit tydlig med att partistyrelsen står 
fast vid att vi vill se begränsningar på hela väl-
färdsområdet”, skriver hon i ett mejl till Syre.

Kritiken om lobbyisters inflytande bemöter 
Lena Rådström Baastad indirekt:

”På kongressen kommer partistyrelsens för-
slag att diskuteras. Det är kongressen och ingen 
annan som har det slutgiltiga beslutet i frågan”, 
skriver hon.
Olof Olsson Klugman

S strider om välfärdsvinster 
Demonstration mot vinster i välfärden 2012.  Den utdragna debatten går het efter att remisstiden för förslaget om vinsttak  gått ut. 
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Intensiva EU-förhandlingar 
om skrotat överskott

lemsländer och kommissionen, där progres-
siva länder försöker att skruva på ramarna 
så att de över 15 miljarder utsläppsrätter som 
ska ingå i handeln mellan 2021–2030 ska göra 
mest klimatnytta. Varje utsläppsrätt motsva-
rar rätten att släppa ut ett ton koldioxid, vil-
ket är ungefär den mängd som en genom-
snittlig bil ger ifrån sig per 500 mil. 

Tidigare förslag som skulle pressa på vissa 
sektorer att minska utsläppen har åkt av bor-
det till miljöorganisationers förtret. Nu lär de 
flesta industrier utanför värme- och elsektorn 
fortsatt få sina utsläppsrätter gratis. En av de 
svåraste striderna som fortsatt väntar är frå-
gan om länder ska vara tvungna att också ge 
ytterligare stöd till industrier om energipri-
serna stiger på grund av ETS. 

– Vissa länder ger i dag stöd till sin indu-
stri och då vill parlamentet att det ska vara 
samma regler för alla. Men rådet anser att det 
fortfarande ska vara upp till medlemsstaterna 
att själva bestämma detta, säger Joshua Pren-
tice, som ansvarar för utsläppshandeln på 
Miljödepartementet.

Hoppet hos miljöorganisationerna ställs nu till 
de förslag som gör att en större del av över-
skottet av utsläppsrätter kan skrotas eller 
gömmas undan från handeln. Därigenom kan 
inte exempelvis en industri fortsatt lita på att 
det alltid går att köpa sig ur ökade utsläpp. 
Redan nu finns det mellan 2 och 3,5 miljard 
utsläppsrätter över, enligt olika bedömning-
ar. Och överskottet ser ut att öka. 

Parlamentet föreslår att en miljard ut-
släppsrätter fram till år 2021 ska kunna tas 
bort från handeln. Medlemsländerna vill 

När EU-lagstiftarna nu positionerat sig inför 
slutförhandlingar lutar det mot att utsläpps-
priset fortsätter sin kräftgång. Samtidigt väx-
er andelen utsläpp som omfattas av handel 
vilket ökar trycket på att ta fram ett system 
som verkligen fungerar.

Utsläppshandeln i EU är världens första och 
största marknad för att sätta pris på utsläpp. 
När det ser allt mer osannolikt ut att få till ett 
globalt pris på växthusgasutsläppen är det of-
tast unionens väg som förs fram som inspira-
tionskälla för andra, och fler följer efter. Bara 
under 2017 förväntas andelen utsläpp som 
omfattas av handel växa från 14 till 25 procent. 

Tanken i detta handelssystem är att den 
som minskar sina utsläpp ska tjäna på det 
framför sina konkurrenter. Därigenom ska de 
omkring 11 000 industrier som omfattas av la-
gen vilja satsa på att ställa om. Men när det 
kommer till att fungera som styrmedel har 
unionens system inte varit särskilt lyckat. 

– Ett lågt pris på runt fem euro till följd av 
överskottet på marknaden har lett till att det 
varit billigare att köra på med exempelvis kol 
och köpa utsläppsrätter än att satsa på att 
ställa om till ett förnybart alternativ och mins-
ka utsläppen, säger Lars Zetterberg på svens-
ka miljöinstitutet IVL. 

Detta har orsakat huvudvärk hos lagstifta-
re som vill att EU ska vara en pionjär på 
kli ma tområdet. Utifrån resultatet av miljömi-
nistrarnas överenskommelse i tisdags ser fle-
ra av problemen också ut att överleva, även 
om tonen var försiktigt positiv. Nu inleds slut-
förhandlingarna mellan parlament, med-

is tället att utsläppsrätter som gömts undan i 
fem år ska börja skrotas år 2024, vilket enligt 
miljöorganisationen Sandbag kan innebära 
att totalt tre miljarder utsläppsrätter tas bort 
från handeln.

– Det är bra att rådet också kommer fram 
med en idé att döda utsläppsrätter, men det 
är fortfarande inte tillräckligt, säger center-
partisten Fredrick Federley, som företräder 
EU-parlamentets industriutskott i förhand-
lingarna som nu ska dra igång. Han fortsätter:

– Nu väntar svåra förhandlingar. 

Sammantaget tvivlar de flesta på att de re-
formförslag som nu ligger på bordet kommer 
att göra att marknaden fungerar som tänkt 
för att driva på en omställning. Alltfler länder 
sneglar också på att lägga till egna styrme-
del ovanpå det europeiska systemet. I Stor-
britannien har man redan infört ett prisgolv 
som höjer dagens utsläppspris på fem euro 
till runt 25 euro för el- och energisektorerna. 
Sverige, Frankrike och Tyskland tittar även 
på liknande åtgärder, den svenska utredning-
en presenteras i sommar.

Inom den kommande månaden samlas 
lagstiftarna för slutliga förhandlingar och re-
formen kan vara i hamn efter sommaren. EU 
kommer dock oavsett att behöva skärpa sin 
utsläppshandel ytterligare framöver om de 
ska stå upp för sin del av att nå FNs klimat-
mål. I förslagen som nu ligger på bordet öpp-
nas också för en översyn.

– Det är helt avgörande om vi ska stanna 
vid en och en halv grad, kommenterade kli-
matminister Isabella Lövin efter mötet.
Jacob Hederos

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

När det nu närmar sig slutförhandlingar i frågan om utsläppshandeln tvivlar de flesta på att de reformförslag som ligger på bordet kommer att kunna få marknaden att fungerar 
som tänkt och driva på en omställning från fossilt till förnybart. Hoppet hos miljöorganisationerna ställs nu till att en del av överskottet av utsläppsrätter kan tas bort.  

Foto: A
P/T
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Fredagen 24 februari.  En migrant som 
greps på väg från Turkiet till Grekland  
i ett flyktingförvar i byn Fylakio i norra 
Grekland. 

EU-kommissionen uppmanar nu 
EU-länderna att hålla migranter utan 
asylskäl i förvar för att få dem att åter-
vända hem. 

Foto: Giannis Papanikos/TT
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Donald Trumps intåg i Vita huset är en motgång 
för miljöfrågan och oroar forskarvärlden. På veten-
skapskonferensens AAAS 2017 i Boston förklarades 
forskning och fakta vara under angrepp, allt i en 
stad som har stora vattenproblem.

V årens första vykort är efterlängtat och stämp-
lat med solsken. Längs Newbury Street fylls ute-
serveringar av sollapande gäster som kisar i det 
plötsliga ljusinfernot. Bara några dagar tidiga-
re lamslogs centrala Boston av snökaos, men nu 

smälter snödrivorna i gränder och ställer till problem för buti-
ker och restauranger.

– Boston och vattnet är en evig följetong, menar Christian 
Simonelli, chef för organisationen Boston Groundwater Trust. 

Hans arbetsrum ligger i stadsdelen Back Bay, en träskmark 
som under 1800-talet stöptes om till viktorianskt hamnkvarter. 
Marknivån höjdes med grus och sand, varefter infrastrukturen 

Text och foto: Klas Lundström

placerades ovanpå tallpålar som skulle balansera upp bygget 
av den nya värld som alltjämt kallas Nya England.

Simonelli beskriver nybyggarnas lösning som ”modern för 
sin tid”, men dess tydligaste arv förblir den eviga oron kring 
sjunkande grundvattennivåer.

– På den tiden låg vattnet långt nere på prioriteringslistan, 
säger han. Och det var egentligen först när stadsbibliotekets 
träpålar behövde repareras 1929 som frågan blev aktuell på all-
var. Restaureringen kostade 200 000 dollar i den tidens pen-
ningvärde, vilket var en hisnande summa.

Så länge pålgrunderna av furu i centrala Boston står helt un-
der vatten bevaras de intakta i århundraden, men när grund-

Den dolda vattenkrisen



Att kunna producera själv är en viktig 
beståndsdel i en mer hållbar ekonomi enligt 
Decrescita felice. Över hela Italien finns 
lokala cirklar med aktivister som träffas, 
diskuterar och går olika kurser som alla går 
ut på att lära sig att bli mer autonom.

Foto: Movimento decrescita felice
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Den dolda vattenkrisen

Stora delar av det över hundra år 
gamla Boston är byggd på sank 
träskmark och de gamla träpålarna 
som stabiliserar husgrunderna är i 
ömtålig balans med grundvattnet.



Christian Simonelli, chef 
för organisationen Boston 

Groundwater Trust.

”... det är en svår 
utmaning eftersom 

problemet med 
sänkta grundvat-

tennivåer är något 
som folk har svårt 

att ta till sig. Det 
är inget du kan se 

med blotta ögat ...”

Hundratals demonstranter samlades på Copley Square i Boston med banderoller och plakat med budskap som ”Stå upp för forskningen”.

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom12

vattennivån sjunker, och träet utsätts 
för luft och mikroorganismer, så bör-
jar det ruttna. Det kan på sikt ställa 
till med enorma infrastrukturella pro-
blem och Boston Groundwater Trust 
råder därför fastighetsägare att täta 
läckor som berör grundvatten i stället 
för att pumpa bort det. Varje droppe 
är med andra ord värda mycket.

"Att många av Bostons gamla bygg-
nader vilar på konstruerad mark gör 
att  staden ständigt är sårbar för vat-
tenrelaterade problem", skriver orga-
nisationen på sin hemsida.

"Som ett enormt badkar"
På 1990-talet seglade miljöfrågor upp 
på agendan och en rad åtgärder vid-
togs. Tankarna på en eventuell stads-
flytt finns inte på kartan, understry-
ker Simonelli.

– Det förutsätter att vi håller vat-
tenfrågan under uppsikt och tar itu 
med klimatförändringarna. Men det 
är en svår utmaning eftersom proble-
met med sänkta grundvattennivåer 

är något som folk har svårt att ta till 
sig. Det är inget du kan se med blot-
ta ögat och det gör det svårare att en-
gagera folk. 

Bostons vattenkälla liknas vid ett 
”enormt badkar” som det gäller att 
”hålla så rent som möjligt”. Men de 
senaste årens uteblivna regelbundna 
regn oroar, menar Simonelli, även om 
grundvattennivåerna ännu inte har 
sjunkit till några akuta nivåer.

– Mycket är tack vare stadens pre-
ventiva arbete. Numera måste företag 
och myndigheter installera moderna 
vattensystem i fastigheter. Hittills har 
drygt 400 påfyllningssystem kommit 
på plats och jag vill nog säga att Bos-
ton som stad är unik i världen när det 
kommer till övervakning av grundvat-
tennivåer. Vi har helt enkelt inget an-
nat val.

Trots underjordens betydelse för 
Bostons välstånd riskerar stadsbor att 
vakna upp till obehagliga överrask-
ningar. Försäkringar saknas som täck-
er problem med träpålar till följd av 
sjunkande grundvattennivåer och åt-

gärdsnotan landar på två miljoner 
kronor per byggnad, enligt Boston 
Groundwater Trust.

Vetenskapskonferensen
Donald Trumps adressändring från 
Trump Tower i New York till Vita hu-
set i Washington fyllde Copley Squa-
re med hundratals demonstranter. På 
banderoller och plakat står det ”Stå 
upp för forskningen” eller ”Albert Ein-
stein var en flykting”. I det mäktiga 
konferenscentret Hynes några kvar-
ter bort pågår vetenskapskonferen-
sen AAAS 2017 mellan den 16 och 20 
februari. Det är bråda dagar för fors-
karvärlden. Inställningen till evidens-
baserade fakta som ”en åsikt vilken 
som helst” har vuxit sig stark bland 
väljargrupper som ser med skepsis på 
klimatförändringarnas globala påver-
kan, gläds åt en president som ”sätter 
media på plats” och avfärdar rappor-
terna om de osanningar han sprider 
som vår tids verkliga ”fake news”.

Stämningen på AAAS 2017 är rakt 



”... årets vetenskaps-
konferens har blivit 
ett stridsrop från hela 
forskarvärlden.”

USA och grundvattnet
80 procent av USAs vattenkon-
sumtion är knuten till jord-
brukssektorn, och enligt USGS 
(USAs motsvarighet till Lantmä-
teriet) märks de tydligaste minsk-
ningarna av grundvattennivå-
er i viktiga jordbrukardelstater 
som Kalifornien, Texas, Ne-
braska och Kansas. Under 2016 
kunde forskare för första gången 
koppla ”fracking” till kontamine-
ring av grundvattenkällor, vilket 
startade en debatt om starkare 
miljödirektiv för den fossila en-
ergiindustrin. 2015 kallade USA 
Today USAs sjunkande grundvat-
tennivåer för ”en dold kollaps”. En törstig 
industri är exempelvis Kaliforniens växande 
vinindustri.

Källor: USGS, National Groundwater Association, 
USA Today 
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igenom politisk och talare efter tala-
re varnar för att forskningens plats i 
samhället är ”under attack”. Enligt 
Rush Holt, chef för organisationen 
AAAS (Amerikanska organisationen 
för främjande av vetenskap och forsk-
ning) och tidigare demokratisk kon-
gressledamot, kretsade oron tidiga-
re mest kring finansiering. Nu, menar 
han, är själva stommen hotad:

– Kommer innovation och nytän-
kande att erbjuda nya jobb eller är det 
säkrare att sitta still i båten och se om 
sitt eget hus? 

Han är inte övertygad om att den 
nya regeringen har den kunskap och 
expertis som krävs för att trygga en 
hållbar framtid. Det främsta exem-
plet är, enligt Holt, att Trump ännu 
inte har utsett någon rådgivare i forsk-
ningsrelaterade frågor. Och den som 
ligger bäst till för posten, fysikern Wil-
liam Happer vid Princeton Universi-
ty, har enligt tidningen The Guardian 
kallat klimatforskningen för en kult.

Trumps aviserade forsknings- och 
klimatpolitik – eller brist på sådan, 

enligt kritiker – fick anställda forska-
re vid USAs federala miljömyndighet 
EPA att öppet kritisera presidenten. 
Att Scott Pruitt, republikansk politi-
ker från Oklahoma med nära band till 
den fossila energisektorn, blir ny EPA-
chef bedöms som ett definitivt slut på 
den kontakt med oberoende klimat-
forskare som Vita huset hade under 
Obamaadministrationen, bland an-
nat i fråga om skydd av grundvatten-
källor. 

Trump har även rivit upp en av 
Obamaadministrationens lagar om 
striktare kontroller och regler kring 
gruvslagg i anslutning till vattenkällor. 
Lagen välkomnades av miljörörelser 
men kritiserades av kol- och oljelob-
byn. Trump kallar lagen ”en jobbdö-
dare” och han ackompanjerades av 
kolarbetare iförda arbetshjälmar vid 
undertecknandet av en ny och för in-
dustrin generösare lagstiftning. En av 
dem var en äldre man som fick syre-
tillförsel via en slang i näsan. Alla var 
nöjda: dagarna med försök till fede-
ral översyn av vattenkällor i anslut-

Hårdgjorda ytor i staden, som asfalt och betong, gör att regnvattnet inte kan sippra ner till grundvattnet utan istället rinner ner i avlopp som slutligen når havet.



En viktig mötes-
plats för forskning 
och vetenskap
Amerikanska organisa-
tionen för främjande av 
vetenskap (AAAS) ger ut 
den välansedda tidskrif-
ten Science samt ordnar 
årliga konferenser där 
viktiga och aktuella ve-
tenskaps- och forsknings-
områden stöts, blöts och 
diskuteras. 2018 års kon-
ferensen äger rum i Aus-
tin, Texas.

Källa: AAAS

Barbara Schaal, ordförande 
i AAAS, evolutionsbiolog 

och professor vid Washing-
ton University i St Louis.

Paul Sutton, chef för Urban 
Wild Development i Boston.
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ning till kolgruvor och naturgasbrun-
nar var räknade.

Vatten – en rättighet?
Vatten har intresserat marknadsaktö-
rer ända sedan moderna bevattnings-
system gjorde det möjligt att komma 
åt grundvattenlager djupt nere i mar-
ken. Några av de största ekologiska 
katastroferna genom tiderna som har 
orsakats av människor har varit knut-
na till dränerade vattenkällor: bom-
ullsindustrins utarmning av Aralsjön i 
Centralasien och den sexåriga torkan 
i USA, som under depressionsåren 
gick under namnet ”dust bowl”. Men 
först under nyliberalismens politiska 
guldålder på 1970- och 1980-talet bör-
jade många länder världen över priva-
tisera vad som dittills hade betraktats 
som en mänsklig rättighet.

USA gick i bräschen för utveck-
lingen och under WTO-mötet i Doha 
2001 fanns vatten med i slutdoku-
mentet, med syftet ”att reducera el-
ler, när så låter sig göras, eliminera 
murar i form av tullar eller andra hin-

der kring varor och tjänster på miljö-
området”.

Barbara Schaal är AAAS-ordföran-
de, evolutionsbiolog och professor 
vid Washington University i St Louis 
som ägnat många år åt att studera vat-
tenfrågan. Hon beskriver dess många 
olika dimensioner: ekonomiska, geo-
grafiska, politiska.

– Men framför allt etiska, säger hon 
till Syre.

Utmaningen är att lyckas balanse-
ra enskilda delstaters vattenlagar mel-
lan jordbrukets och energiindustrins 
intressen.

– Det är svårt att få överblick.
”Vattensäkerhet” är enligt Schaal 

en alltmer brännande fråga världen 
över, och som så ofta i klimatfrågor är 
kvinnor de stora förlorarna.

– På många håll i Afrika växer av-
stånden mellan människor och när-
maste säkra brunn. Och det faller 
ofta på kvinnans lott att vandra den 
sträckan fram och tillbaka så att famil-
jen ska ha något att dricka.

Vattenrelaterade klimatfenomen 
är i dag stora samhällsproblem som 

kostar skattebetalare enorma sum-
mor. För Boston är klimatförändring-
ar inget nytt problem: bara sedan 1991 
har staden utropat katastroftillstånd 
21 gånger, enligt stadskontorets rap-
port Climate ready Boston från 2016. 
Höjda havsnivåer väntas medföra 
översvämningar och hota såväl invå-
nare som infrastruktur. Därför under-
stryker lokalpolitiker vikten av enskil-
da medborgares förståelse för vad 
framtiden kan bära med sig, ett bud-
skap som går i otakt med president 
Trumps inställning.

– Politik måste baseras på fakta, 
säger Barbara Schaal. Det är därför 
årets vetenskapskonferens har blivit 
ett stridsrop från hela forskarvärlden. 
Vi måste se till så att debatten fortsät-
ter, dock utan att forskarnas röster 
blir en partsinlaga.

Urbana grönområden
Numera bor fler människor i stä-
der än på landsbygden. Ändå förblir 
människors behov av grönområden 
intakt. I Boston trängde 1800-talets 

I Boston satsar staden i dag på ”urbana vildmarker” mitt i den övriga bebyggelsen. Parken Bussey Brooks är ett sådan område.



”Innan staden 
expanderade var 
parkerna kom-
ponenter i ett 
träsk-ekosystem 
med ett rikt växt- 
och djurliv ...”

Forskare och andra är djupt oroade över utvecklingen i USA efter att Donald Trump tillträde som president.
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stadsplanering undan unika land- och 
vattenområden och lämnade små grö-
na utspridda öar efter sig. År 2000 
insåg stadens parkförvaltning hur 
mycket som hade gått förlorat och 
bestämde sig för att göra något åt sa-
ken. Lösningen blev så kallade ”urba-
na vildmarker” mitt i den övriga be-
byggelsen. Initiativet har kommit en 
bit på väg.

– Men det finns ännu mycket kvar 
att göra, säger Paul Sutton, ansvarig 
för programmet, till Syre.

Han parkerar sitt fordon utanför 
parken Bussey Brooks i stadsdelen Ja-
maica Plain och pekar på den asfalte-
rade vägen:

– Vägen gör det svårare för vattnet 
att rinna från kullarna ner till bäckar-
na och insjön. Så nu försöker vi få till 
stånd en vattenviadukt för att grön-
området intill inte ska riskera att tor-
ka ut helt.

Snön knastrar under fötterna. De se-
naste årens problem med torka var ett 
hårt slag för arbetet, medan ett åter-
kommande problem är kortsiktigheten. 

– Vi samarbetar med tillfälliga sam-

arbetspartners som ofta har egna 
agendor, viljor och alltsomoftast 
orimliga målsättningar. 

Ett annat problem är att få lokalbor 
engagerade i ”de urbana vildmarker-
na”. Istället är det mest studenter från 
närliggande universitet som tar tåget 
hit och tillbringar en dag i grönskan, 
samlar in material till någon rapport 
och åker härifrån i skymningen utan 
att komma tillbaka igen. 

– Jag saknar långsiktighet i arbetet, 
säger Sutton.

Den större bilden
Projektet utkämpar dessutom en 
kamp med byggen av förskolor, kyr-
kor och bostäder. Ibland fuskar de an-
svariga med miljöuppgifter som att 
få snö bortskottad så att salterna inte 
hamnar i ekologiskt känsliga bäckar, 
eller leder trafik genom leder som en-
dast är avsedda för fotgängare.

– Det kan tyckas vara småpotatis, 
men i slutändan är det de små ting-
en som bygger de stora bilderna, sä-
ger han. 

Det kunde ändå vara värre: kart-
läggningen av Bostons urbana land- 
och vattenområden är mycket bättre 
än den var för 30 år sedan.

– Innan staden expanderade var 
parkerna komponenter i ett träskeko-
system med ett rikt växt- och djurliv, 
och att bevara dem för framtida gene-
rationer är en skyldighet.

Solen sjunker och kastar några 
sista strålar genom nakna grenar. I 
fjärran hörs trafikens sorl från Jamai-
ca Plains genomfartsleder. En hack-
spett knackar på en trädstam ovanför 
en istäckt göl. En man och hans tre 
döttrar passerar längs den upptram-
pade snöstigen. Den yngstas orangea 
mössa skiner som ett eldklot i skym-
ningen.

Paul Sutton ser efter barnen och ler:
– Det är det här det handlar om: att 

ge stadsbor tillgång till lite tystnad, 
natur och frisk luft utan att lämna allt-
för stora fotavtryck efter sig.

Text och foto: Klas Lundström



Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Energi16

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

N är man har sett 
in i ögonen på en 
ung människa som 
undrar varför Sve-
rige inte är en plats 

för mig. Som undrar: Varför vill 
de skicka mig in i döden? Det går 
inte … 

Helena Lindroos röst darrar 
när hon berättar. Det har gått 
några månader sedan hon tog 
initiativ till rörelsen Vi står inte 
ut, men fortfarande är känslor-
na starka. Konsekvenserna av 
svensk asylpolitik och Migra-
tionsverkets hantering av de en-
samkommande barnens asylan-
sökningar har blivit personligt på 

Rörelsen "Vi står inte ut" har på några månader blivit en stark 
röst som försvarar de ensamkommande barnens rättigheter i 
Sverige. De var nominerade till årets avslöjare på Faktumgalan 
i februari. Helena Lindroos arbetar på ett hvb-hem i Göteborg 
och är en av grundarna. ”Aldrig tidigare har jag varit en männ-
iska som driver sådant här”, säger hon. 

ett sätt som Helena Lindroos inte 
hade kunnat föreställa sig. 

För drygt två år sedan började 
hon arbeta på ett boende för en-
samkommande ungdomar som 
drivs av Göteborgs räddnings-
mission – en frivilligorganisation 
som arbetar med socialt utsatta 
människor. Helena Lindroos är so-
cialhandledare och hade tidigare 
arbetat på boenden för män med 
missbruk och psykiska besvär. 

– Att arbeta med ensamkom-
mande ungdomar var något nytt. 
Det är människor med kraft, 
drömmar och en vilja att gör sa-
ker, men som också bär på väl-
digt mycket svårt. 

Hon kände beundran för ung-
domarna hon mötte i sitt arbete. 

–  Jag frågade mig hur de kun-
de vara så fulla av framtidstro. 
Det jag såg stämde inte med bild-
en som fanns i media. Glappet blir 
så stort mellan medias bild av en-
samkommande ungdomar och 
min egen. 

Kände bara sorg
Så kom hösten 2015 och flykting-
vågen. Tal om att öppna hjärtan 
blev så småningom stängda grän-
ser och tillfälliga asyllagar. 

– När Sveriges stängde grän-
serna kände jag bara sorg. Men 
jag tänkte ändå att vi skulle ta 
hand om dem som var här. Jag 
tog en dag i taget. 

Men den politiska vändning-
en slog hårt mot ungdomarna på 
hvb-hemmet. Bara några måna-
der tidigare hade de haft besök 
av kultur- och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke.

–  Hon stod då i vårt vardags-
rum och sa till ungdomarna: ”Jag 

är stark och strider för er.” Men 
hon var en av dem som röstade 
igenom den nya lagen, säger He-
lena Lindroos. 

På ett personalmöte ställdes 
allt på sin spets när personalen 
fick information om de tillfälliga 
asyllagarna. 

–  Det blev en chock för mig 
när jag insåg att det blir svårt för 
dem som redan är här att stanna. 
Det kändes som om någon släck-
te lampan. Jag tänkte att det här 
är inte sant. 

Mot slutet av mötet berättade 
en av kollegorna att Migrations-
verket höll på att bygga ut förva-
ret i Kållered, eftersom fler skulle 
utvisas framöver. 

– Jag började storgråta där och 
då. Det här händer inte på riktigt, 
tänkte jag. Det är som en mar-
dröm. I bilen hem grät jag också. 
Det var som om mörkret håller på 
att krypa in i vårt samhälle från 
alla håll. Det går jag inte med på. 

Samma dag gick Helena 
Lindroos in på Facebook och hit-
tade ett inlägg av läraren Sara Ed-
vardson Ehrnborg om de ensam-

kommande barn som flytt till 
Sverige. Texten slutar med orden: 

”Och nu kan jag säga att var-
ken  socialsekreterare, socio-
nomer, psykologer, kuratorer, 
skolsköterskor, pedagoger, sam-
ordnare, gode män, rektorer, rek-
torernas chefer, personal på bo-
enden och övriga som varje dag 
tittar in i den panikslagna blick-
en hos en ensamkommande ung-
dom som fått avslag, fått sin ålder 
uppskriven, ska bli satt i förvar 
och får veta att hans liv är förött 
kommer att stå ut.  Vi kommer 
inte att stå ut.”

Växte snabbt i antal
När Helena Lindroos berättar om 
den dagen blandas hennes ord 
med tårar, fler tårar.  

–  När jag läste det klack nå-
got till i mig. Jag tänkte: Det är 
inte bara jag som gråter i bilen 
på väg hem. Det är inte bara jag 
som känner att det som händer 
nu är fel. Tänk om vi kunde hitta 
varandra, alla vi från olika yrkes-
grupper som är nära de här ung-

I blickfånget: Helena Lindroos och #Vi står inte ut

Vi står inte uts Facebooksida har i dag över 8000 medlemmar. Människor som på nära 
håll sett hur barn och ungdomar påverkas av asylprocessen.

Foto: P
rivat

Tårarna som startade 
en folkrörelse

Om #vistårinteut
Rörelsen kräver:

1. Att stat och kommuner 
omedelbart stoppar om-
flyttningarna av ensam-
kommande barn och unga 
som befinner sig i asyl-
process i suicidpreventivt 
syfte.

2. Att Migrationsverket fry-
ser alla utvisningar för en-
samkommande barn och 
unga omedelbart utifrån 
den rättsosäkerhet och 
brist på kunskap om barn-
perspektivet som råder på 
Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar be-
slut om amnesti för alla 
ensamkommande barn 
och unga som varit i Sveri-
ge mer än ett år.
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Röda tråden- 
marschen: 
Den 4 mars inleds en 
marsch från Sveriges alla 
landskap till Stockholm 
med ryggsäckar som 
innehåller barnkonven-
tionen och andra symbo-
ler för barn på flykt. Må-
let är en manifestation på 
Medborgarplatsen i Stock-
holm 11 mars.

Mer info finns på hemsi-
dan vistarinteut.org

Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se
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domarna. Kanske kan vi tillsam-
mans göra oss hörda. 

Hon tog kontakt med Sara Ed-
vardson Ehrnborg som är legiti-
merad gymnasielärare och sam-
ordnare för nyanlända barn och 
ungdomar i skolan. De föreställ-
de sig att de kunde samla någ-
ra hundra personer som jobbar 
med ensamkommande i en Face-
book-grupp. 

– På en månad var vi flera tu-
sen i Vi står inte ut-gruppen. Jag 
kan fortfarande inte förstå det. 
Aldrig tidigare har jag varit en 
människa som driver sådant här, 
har inte engagerat mig politiskt 
eller varit aktivist. 

Akut situation
Ytterligare två personer var med 
och grundade rörelsen: Kinna 
Skoglund, socionom och frivilligt 
familjehem, samt Sissel Larberg, 
socionom och verksamhets-
chef för hvb-hem för ensamkom-
mande. I dag är kärnan i Vi står 
inte ut-rörelsen en sluten Face-
book-grupp för personer som ar-
betar direkt med ensamkomman-
de barn och ungdomar. När den 
här artikeln trycks har den cirka 
8 200 medlemmar. Rörelsens Fa-
cebooksida utåt har fått namnet 
"Vi står inte ut men vi slutar ald-
rig kämpa" och har vid samma 
tidpunkt över 35 000 gillare. 

Gruppens medlemmar har på 
nära håll sett hur barn och ung-
domar påverkas av asylproces-
sen och bemötandet från svenska 
myndigheter. Många tonåringar 
har fått sin ålder ändrad för att 
de inte kan bevisa när de är föd-
da, och förvandlas över en natt 
till vuxna av Migrationsverkets 
handläggare. Det gör inte bara 
att de betraktas som vuxna i asyl-
processen, utan medför inte säl-

lan att de förlorar sin gode man 
och sitt boende. Barn som har 
bott på hvb-boenden eller i famil-
jehem flyttas hastigt till asylboen-
den långt borta. 

Bilda opinion
Särskilt akut har situationen bli-
vit för afghanska ungdomar, ef-
ter att Sverige skrev ett avtal med 
Afghanistans regering om att ta 
emot tvångsutvisade personer 
från Sverige. Flera yrkesgrupper 
har larmat om att ungdomarna 
mår väldigt dåligt. Självmord och 
självmordsförsök förekommer. I 
december 2016 lyfte ett plan med 
13 utvisade personer med desti-
nation Kabul. In i det sista käm-
pade personer från Vi står inte ut 
för att stoppa utvisningarna, och 
ordnade en ljusvaka utanför för-
varet där de utvisade tillbringade 
sin sista tid i Sverige. 

Ljusvakan är en av många ak-

tioner som vuxit fram ur Vi står 
inte ut-rörelsen, med målet att 
bilda opinion och på sikt förbätt-
ra situationen för ensamkom-
mande barn och ungdomar. En 
av de första aktionerna var en 
film som spelades in och spreds 
i sociala medier, där fyra ungdo-
mar berättar om hur det är att 
komma ensam till Sverige. Rörel-
sens företrädare runtom i landet 
har skrivit närmare 100 remiss-
svar på lagförslag om åldersbe-
dömning i asylprocessen och i fe-
bruari arrangerades en konferens 
i Stockholm. 

Ur rörelsen har även ett antal 
upprop och en namninsamling 
växt fram och i november överläm-
nades 11 046 underskrifter till stats-
minister Stefan Löfven i Göteborg. 
Det var Helena Lindroos som läm-
nade över luntan med namn. Sam-
tidigt berättade hon om de ungdo-
mar hon arbetar med. 

– Jag upplevde att Stefan Löf-

ven mötte mig som en människa, 
och sedan svarade som en politi-
ker. Det fanns ändå en öppenhet 
att lyssna. Han blev till och med 
tårögd.

Vi står inte ut arbetar för att 
barn och unga som söker asyl ska 
garanteras rättssäker utredning 
och bedömning av sina ärenden, 
samt att de ska ha samma rättig-
heter som alla andra barn. De 
kräver nu amnesti för alla ensam-
kommande barn och unga som 
varit i Sverige mer än ett år och 
påtryckningar sker på alla nivåer 
och mot flera politiker från flera 
olika partier. Vissa framsteg har 
skett, bland annat ett lagförslag 
som ska ge ungdomar som läser 
på gymnasiet möjlighet till uppe-
hållstillstånd. 

– Men det räcker inte. Vi fort-
sätter att kämpa och ni kommer 
att se mer av oss, säger Helena 
Lindroos. 
Annelie Drewsen

"Glappet blir så stort 
mellan medias bild av 
ensamkommande ung-
domar och min egen."

Helena Lindroos är socialhand-
ledare och började för drygt två 
år sedan arbeta på ett boende 
för ensamkommande ungdomar 
som drivs av Göteborgs rädd-
ningsmission. Foto: P

rivat
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Om Lucy
Australopithecus afarensis

• var en sydapa som levde 
i Afrika för cirka 2,9 till 3,7 
miljoner år sedan

• kan vara en förfader till 
dagens människa

• levde sannolikt nära vat-
ten där den hittade mat

• klättrade bra och kunde 
även springa på alla fyra

• var cirka 1,5 meter lång, 
men med stor skillnad 
mellan könen

• vägde 30–70 kilo.

Omöjliga intervjuer

D et är en tidig mor-
gon i februari, 
drygt tre miljoner 
år före Kristus. 
Platsen är Afar-

sänkan i Etiopien, området där 
människoapan Lucy levde och 
dog. Det är henne jag ska träf-

Den 24 november 1974 hittade en grupp arkeologer 
ett tre miljoner år gammalt skelett vid en utgrävning i 
Etiopien. Samtidigt spelades Beatleslåten Lucy in the 
sky with diamonds på radion i bakgrunden. De kallade 
den kvinnliga människoapan av arten Australopithe-
cus afarensis som skelettet hade tillhört för Lucy.  
Tove Lundin har mött henne i en omöjlig intervju.

fa, och hon vill att vi ses högst 
uppe i ett av de stora träden nere 
i Awashdalen. ”För att slippa bli 
störda av rovdjur” säger hon som 
förklaring. Efter att ha letat upp 
bilder på djur som levde under 
den epoken, i dag kallad pliocen, 
och sett sabeltandade kattdjur 
och hyenaliknande djur, större 
än björnar håller jag med henne 
om att det är en mycket god idé 
att ses högt uppe i ett träd.

Lika och olika
Men när jag kommer fram till 
Awashdalen och ser det stora 
akaciaträdet som Lucy sitter i och 
vinkar glatt, sjunker mitt mod. 
Hon sitter tio meter upp på en 
ganska tunn gren och pekar på 
platsen bredvid sig. 

– Här kan du sitta, soluppgång-
en är jättevacker härifrån!

Jag tar tag i första bästa gren 
och försöker dra mig upp med ar-
marna. Det går inte så bra. Istäl-
let försöker jag klättra på utskjut-
ningar i barken samtidigt som jag 
häver mig upp, det går lite bättre. 
Men jag kommer bara till första 
grenen, ungefär två meter upp. 
Lucy skrattar så hon kiknar.

Vi kommer överens om att 
mötas halvvägs, Lucy klättrar ner 
fem meter och jag möter henne 
där med darrande ben. 

– Du vet väl att det var så du 
dog, va’? frågar jag andfådd. Fors-
karna säger att du ramlade ner 
tolv meter från ett träd. Vad skulle 
du där uppe och göra?

Lucy skrattar igen, hon tittar 
på mig med sina snälla bruna 
ögon och sträcker fram en skalad 

rot att tugga på under samtalet.
– Vi sover i träden för att slip-

pa rovdjuren, visst vet vi att vi 
kan ramla ner men alternativet 
är ännu värre, säger hon.

Hon är liten, ungefär en meter. 
Men armarna är längre än mina, 
det är förmodligen därför hon 
klättrar så mycket bättre. Huden 
är grövre och hårigare än min, 
men vi har ändå fler likheter än 
olikheter. 

– Vad tycker du om att du kom-
mer att bli kallad vår urmoder? 
undrar jag.

– Det är väl okej, svarar hon. 
Men jag tycker inte bilderna ni 
har av mig stämmer. Jag är myck-
et snyggare i verkligheten. Och 
måste ni släpa runt mitt skelett 
till en massa museer och forsk-
ningsinstitut i hela världen? Bru-
kar inte ni begrava era döda släk-
tingar för att de ska få vila i frid? 

Den ”riktiga” människan
Jag håller med henne om att hon 
är snyggare i verkligheten och 
ber om ursäkt för allt kringresan-
de. Vi sitter tysta ett tag bredvid 
varandra och tuggar på våra röt-

Omöjlig intervju: Lucy

En riktig människa

Homo sapiens – den riktiga människan? 
Lucy, här avbildad på Naturhistoriska 
museet i Houston, är skeptisk.

Foto: P
at S
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ter. Nedanför trädet vandrar någ-
ra antiloper, solen är snart helt 
uppe på himlen. Det var en vack-
er soluppgång, även om den sä-
kert var ännu vackrare fem me-
ter upp. 

– Du kallas ju också för den 
felande länken, säger jag. Och 
man säger att du var i ett utveck-
lingsskede precis innan den rikti-
ga människan.

Nu skrattar hon så hon kiknar 
igen, och jag blir rädd att hon ska 
trilla ner från grenen. 

– Riktiga människan, ska det 
vara du? Du som knappt kan 
klättra två meter upp i ett träd, är 
långsmal som en mask, blek och 
dallrig som ett blötdjur och med 
käkar och tänder som knappt kan 
tugga genom en rot. Skulle du 
vara den riktiga människan?

Jag tittar på hennes stora, vas-
sa tänder, kraftiga benstomme 
och satta figur. Hon har rätt, det 
är inte mer att tala om.

– Dessutom, fortsätter hon, 
har ni Homo sapiens sapiens inte 

ens existerat en fjärdedel av vad 
vi Australopithecus gjorde. Var-
för skulle just ni vara färdiga och 
riktiga? Vad skulle du säga om nå-
gon som levde tre miljoner år ef-
ter din död skulle hälsa på dig 
och säga att Homo sapiens sa-
piens bara var ett led i utveck-
lingen innan den riktiga männ-
iskan blev till?

Jag funderar över ett svar, men 
innan jag hinner komma på något 
vettigt säger hon långsamt och 
med mycket sarkasm i rösten.

– Nej visst ja, det kommer 
ju aldrig att hända. Ni riktiga 
människor kommer under er kor-
ta livstid att lyckas förstöra hela 
planeten. Den finns inte kvar tre 
miljoner år efter att du har dött.

Att gå upprätt
Nu känner jag att jag vill byta 
samtalsämne. Lucy har så klart 
rätt. Jag känner samhörighet med 
henne och tänker att vi istället 
kan fokusera på våra likheter. Vi 

pratar en stund om våra favorit-
frukter och bär, finaste fåglarna, 
livet i allmänhet och barnupp-
fostran och relationer i synner-
het. Sen frågar hon mig om vi 
ska gå en sväng. Hon hoppar smi-
digt ner mellan grenarna, jag föl-

jer klumpigt efter. Vi promenerar 
sen långsamt bredvid varandra i 
det lummiga landskapet. Långt 
innan avskogningen som i dag är 
ett stort problem i landet. 

– Tänk att ni gick upprätt, pre-
cis som vi, redan för tre miljoner 
år sedan, säger jag. 

Lucy tittar förvånat på mig. 
– Går ni upprätt? Jag har hört 

att ni mest sitter ner och glor in 
i skärmar, och tar er fram i rull-
lande maskiner som förstör jor-
den och er hälsa. Och att fast ni 
har forskare som säger att det är 
jättefarligt för både er och miljön 
slutar ni inte upp med det, säger 
hon. Jag har hört att det inte spe-
lar någon roll hur mycket mer 
era hjärnor är utvecklade för ni 
förstår ändå inte vad som är bäst 
för er. 

Resten av promenaden går 
vi tysta. Var och en försjunken i 
sina egna tankar. 

Tove Lundin

Det kan ha sett ut så här när en grupp Australopithecus afarensis en gång gick över en slätt i 
norra Tanzania, där man 3,66 miljoner år senare hittade 14 av deras fotavtryck. 

Lucy anser sig ha varit mycket snyggare i 
verkligheten, men så här har hon avbild-
ats på Naturhistoriska museet i Washing-
ton DC, USA.
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”Ni riktiga människor 
kommer under er korta 
livstid att lyckas förstöra 
hela planeten.”
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

Norra ishavet allt surare
Havsvattnet i Norra ishavet blir allt sura-
re, visar en ny studie. En av effekterna blir 
att vissa marina arter får svårare att bilda 
sina skal. ”Det är en stor potentiell fara för 
framtiden” säger Leif Andersson, profes-
sor i Göteborg. 

”Problemen handlar om 
att de sociala klyftorna har 
vuxit snabbare i Sverige än 
i något annat västland  
sedan början av 90-talet.”

När S och SD tävlar i 
falska bilder

Radar – Veckans nyhetsbild

Nepal: Kampen mot fattigdomen 
inför många hinder 
Nepal har högt ställda målsättningar för 
kampen mot den omfattande fattigdomen 
i landet och fram till år 2030 ska andelen 
fattiga minska mycket kraftigt. Frågan är 
bara om landets myndigheter har förmåga 
att genomföra de planerade programmen. 

Trendbrott för svensk  
vapenexport
Den svenska exporten av krigsmateriel 
uppgick till 11 miljarder kronor 2016. Det 
är en ökning med 45 procent jämfört med 
2015, enligt Inspektionen för strategiska 
produkter (ISP) som nu ser ett trendbrott. 

Många frågor kring  
fängslad förläggare
Det har gått 500 dagar sedan den svenske 
förläggaren Gui Minhai frihetsberövades. 
Han är den enda av de fem Hongkongbok-
handlarna som fortfarande sitter fängslad. 
Svenska UD försöker räta ut de många 
frågetecken som omgärdar fallet. 

Radar – Nyheter
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Tjugotalet havsörnar har dött under vintern i Kalmar län, vilket länsstyrelsen beskriver som långt fler än vanligt, rappor-
terar P4 Kalmar. 

tidningensyre.se/nummer

Böcker med den kinesiska presidenten Xi Jinping 
som är förbjudna i Kina säljs istället i Hongkong.

Vattnet i Norra ishavet har blivit allt mer försurat. Svensk export av krigsmateriel ökade kraftigt 2016.

Fler döda havsörnar än  
normalt i vinter
Tjugotalet havsörnar har dött under vin-
tern i Kalmar län, vilket länsstyrelsen 
beskriver som långt fler än vanligt, rappor-
terar P4 Kalmar. Flera havsörnar tros ha 
dött av blyförgiftning efter att ha fått i sig 
hagel som blivit kvar efter jakt. 
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Vi behöver nya 
riksdagspartier

Glöd – Leo Rudberg

”Riksdagspartierna har 
svikit oss. Vi behöver ett 
nytt parti i riksdagen, som 
konsekvent kämpar för en 
öppen, medmänsklig och 
progressiv värld”

Zoom
Sjöar blir allt mer  
förorenade i Kashmir 
Natursköna berg och sjöar har sedan länge 
lockat många turister till den nordindiska 
delstaten Kashmir. Men med tiden har 
många vattendrag försvunnit eller blivit 
svårt förorenade.

Fiskaren Fayaz Ahmad Khanday livnär sig på att fiska i Wularsjön, där fångsterna har minskat drastiskt på senare år.
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”När vattnet i floderna steg 
brukade dessa sjöar och de 
enorma våtmarkerna fungera 
som lagerutrymmen för stora 
vattenmängder som förhin-
drade att stora områden i 
dalen blev översvämmade”
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Männen tar ut mer pappaledighet
Männen tog ut en större andel av föräldra-
ledigheten under 2016, visar färska siffror 
från Försäkringskassan. Men effekterna 
av den tredje pappamånaden kommer att 
dröja ett par år. 

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.

MP håller inte med om S asyllinje
Miljöpartiet vill att den tillfälliga, restrik-
tiva asyllagstiftningen ska bli så kortvarig 
som möjligt. ”Vi tycker att det är helt själv-
klart att vi kan införa en mer öppen, hu-
man migrationspolitik”, säger MPs migra-
tionspolitiska talesperson Maria Ferm. 

Mahboba Madadi kom ensam från Afghanistan för tre år sedan. Nu är hon ordförande för Ensamkommandes förbund.

”Tjejer som flyr ensamma  
gör revolution”  
Mahboba Madadi kommer från ett land där 
”en bra tjej är en tyst tjej” – Afghanistan. 
Nu är hon nybliven ordförande för Ensam-
kommandes förbund. Andelen tjejer bland 
de ensamkommande växer. 

Leo Rudberg
Aktivist i Fältbiologerna, UNF, Piratpartiet och 

Unga för basinkomst,  
fristående krönikör för Syre

Män tog ut en större andel av föräldrapenningen 2016. 



T änk dig att Kommunal plötsligt fatta-
de ett gemensamt beslut med arbets-
givarna om en 30-procentig sänkning 
av alla löner inom barnomsorgen, 
med motiveringen att det var mer gi-

vande att jobba med barn än med gamla och sju-
ka. Eller att staten lade en straffskatt på bostads-
rättsinnehavare som motsvarade bostädernas 
ökade marknadsvärde. Tänk vilket upplopp det 
skulle bli.

Men ett liknande beslut har Hyresgästförening-
en Region Stockholm just fattat i samråd med de 
kommunala bostadsbolagen. Denna pakt ingicks 
över huvudet på medlemmarna och bakom ryg-
gen på lokalavdelningarna. Nu ska marknadshy-
ror äntligen införas och undan ska det gå. Redan 
vid årsskiftet sjösätts det nya systemet under täck-
namnet ”Stockholmshyror”. 

Trots de nyspråkliga dimridåerna är syftet de-
sto tydligare: kraftiga hyreshöjningar i innersta-
den, dock utan motsvarande hyressänkningar i 
ytterområdena. Att innerstadshyrorna generellt 
redan ligger på en betydligt högre nivå än utan-
för tullarna räcker inte. Nu sneglar de kommunala 
värdarna girigt på de upptrissade bostadsrättspri-
serna, inte minst i de bestånd som allmännyttan 
själv sålt ut till underpris. Den som vill bo med sta-
dens hela serviceutbud inom räckhåll får väl ock-
så betala för kalaset, resoneras det. Visserligen är 
det inte fastighetsägarna som bekostat närbeläg-
na serviceinrättningar, butiker och kollektivtrafik, 
men det är det de som tar sig friheten att casha in.

Vad alla tycks ha glömt är hyresrättens särställning, 
även den stora intresseorganisation vars existens 
bygger på att värna just hyresrätten. Bostadsbris-
ten och det hejdlösa ombildandet till bostadsrät-
ter har fått hyresrätten att tolkas genom ett bo-
stadsbubbelfilter. En bostad är således inte längre 
att betrakta som ett hem, och ett bostadsområdes 
funktion går inte ut på social förankring och ge-
menskap. En privatbostad är istället ett investe-
ringsobjekt och dess läge är en del i kalkylen. Att 
bo är att vänta in det stora klippet, det som kall-
las bostadskarriär. Men detta gäller inte hyresrät-

ter. Ett hyreskontrakt får inte säljas, det kan bara 
bytas, och bytesmarknaden bygger på individuell 
matchning i motsats till fri budgivning. När värden 
höjer hyrorna höjs också värdet på fastigheten, lik-
som att värdet på en borätt följer prisstegringen. 
För hyresgästen sjunker däremot bytesvärdet av 
hyreshöjningar. 

Hyresrätten ger ett besittningsskydd som garan-
terar rätten att bo kvar så länge man sköter sina 
åtaganden. Om då hyrorna ska höjas i skyn efter 
bostadsrättsmarknadens trender gröps denna rätt 
ur. Därmed når den segregering som påbörjades 
på 1980-talet sin finala fullbordan. Det var då fi-
nansvalparna fick för sig att det var hett att bo i 
stadskärnan. Först måste bara kåkarna lyxrenove-
ras, så upp med hyrorna och ut med gamla tanter, 
studenter, bohemer och annat fattigt slödder som 
nöjt sig med dass i farstun. Nu ska de som ändå 
kunnat bo kvar, tack vare allmännyttans rimliga 
hyror från tiden då dessa bolag gjorde skäl för att 
kallas allmännyttiga och inte profitlystna, också ut 
i periferin där ingen kan höra dem skrika.

Hyresgästföreningen  
gröper ur rätten att bo

www.tidningensyre.se

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

Att vår regering 
agerar turistbyrå 
i sitt försvar av 
Trumps Sverige-
dissning.

Medierna i P1, 
som faktiskt fort-
farande kan noll-
ställa sig och hål-
la huvudet kallt.

Unni Drougge
Författare och samhällsdebattör

fristående krönikör för Syre 

Glöd - Unni Drougge
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