
Fredag 10 mars 2017 - nr 20
Lösnummer 30 kr

För dig som vill förändra världen #145
tidningensyre.se

GLÖD Göran Dahl på Under ytan: Det politiska fältet • Birger Schlaug om planetens dilemma 
RADAR Asylkampanj växer i Finland • Flashmob på kvinnodagen • Fortsatt kamp mot oljeledning  

ENERGI I blickfånget: Nycirkus för miljön • Mat med Jenny • Syre tipsar: Odla egen chili – del 2 • Pyssel

Förbud mot plastpåsar löser inte problemen 

”Nu ska den frihe-
ten försvaras ge-
nom att ungdomar 
tas ifrån sin frihet.”

Lennart Fernström
Glöd – Ledare
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I-can’t-keep- 
quiet-manifest- 
ationerna på  
8 mars.

Under 2016 ökade 
köttförbrukningen i 
Sverige med ett halvt 
kilo per person.

Omslagsfoto: Lynne Sladky/AP/TT

D et sägs att Sverige behöver en 
stark krigsmakt för att det finns 
stora hot mot oss. Hot mot de-
mokratin, de svenska värdena 
(vilka de nu är), mänskliga rät-

tigheter, ja till och med freden och friheten. 
Nu ska den friheten försvaras genom att ung-
domar tas ifrån sin frihet. De ska tvingas in i 
en verksamhet som de inte valt, för att försva-
ra något som de inte fått ta ställning till om de 
vill försvara eller ens är för. Fred ska skapas 
genom att fler tvingas lära sig kriga. 

Ingen ska sticka under stol med att vi le-
ver med ett antal hot. Det är möjligt att rys-
sen eller andra militärmakter i ett exceptio-
nellt läge till och med kan bli ett av de större. 
Alla militärmakter är ett hot mot jordens in-
vånare, ju mer militär vi har på planeten, de-
sto mer växer hotet. Men en militär invasion 
är knappast det största hotet mot oss på den 
skandinaviska halvön. 

De största hoten mot oss och alla andra levan-
de varelser är miljöhoten i form av växthusef-
fekten, överanvändande av naturresurserna 
och spridande av diverse ämnen på fel ställ-
en. En av de värsta verksamheterna när det 
gäller bidrag till miljöhotet är den militära in-
dustrin. Trots det lägger den så kallade rödgrö-
na regeringen sex gånger mer pengar på det 
militära försvaret än på miljön i årets budget. 

Och trots de gigantiska summorna som 
läggs på militarismen är inte krigsmakten be-
redd att betala mer än 4 400 kr i månaden till 
dem som gör lumpen. Det i sin tur gör att de 
inte får ihop de 4 000 personerna per årskull 
som de önskar, så nu ska den svenska friheten 
försvaras med tvångsrekrytering. Vilka andra 
verksamheter skulle få göra så? Undersköter-
skor råder det också brist på, bland annat på 

grund av deras låga löner. Dags att tvångsre-
krytera? Ingen ska säga att brist på vårdperso-
nal inte är ett hot mot ett välfärdssamhället. 

Ett annat konkret och stort hot mot frihet 
och mänskliga rättigheter är de alltmer domi-
nerande auktoritära och nationalistiska idé-
erna som sprider sig som en cancersvulst i 
såväl Sverige som stora delar av västvärlden. 
Nationalistiska idéer som monterar ner de 
mänskliga rättigheterna och folks frihet ge-
nom att sätta upp id-krav som stoppar folk på 
flykt på andra sidan Öresundsbron, som byg-
ger Trumpliknande murar runt Europa och 
som låter 4 000 flyktingar per år drunkna i  
Medelhavet. Nationalistiska idéer som vill 
hindra folk från att bära de klädesplagg de vill 
eller välja vilka de badar med. Mot det hotet 
hjälper ingen krigsmakt, däremot vet vi vilka 
hot nationalistiska regimers krigsmakter är. 

Vi vet att flyktingförläggningar brinner nästan 
varje vecka, politiskt motiverade mord eller 
mordförsök från högernationalister blir allt 
vanligare liksom uppgörelser med skjutva-
pen. Ett bra försvar mot det vore att kraftigt 
minska tillgången på vapen, men istället vill 
regeringen vapenutbilda 4 000 till 8 000 ung-
domar per år. En vill inte ens tänka på vad det 
kan komma att innebära när nationalisterna 
ska försvara ”det svenska”.

Vill vi skydda oss mot dem som verkligen 
hotar demokratin, mänskliga rättigheter, fre-
den och friheten ska vi inte lära ungdomar-
na gå i raka led i nationens tjänst. Istället be-
höver vi bygga ett frivilligt försvar där vi lär 
oss göra motstånd mot auktoritära regeringar 
som hotar våra och våra barns frihet. Reger-
ingar som låter utarmningen av denna jord 
fortgå, som låter samhället glida isär och in-
för allt mer auktoritära lagar. Ett försvar där 

motstånd bygger på olydnad och ett kritiskt 
eget tänkande. Där vi utan vapen vägrar stäl-
la upp på förstörelse och förtryck oavsett om 
det kommer från ”vår” regering eller någon 
annan. Ingen regering, inhemsk eller främ-
mande, kan styra ett land utan lydiga invåna-
re. Invånare som utför deras order. 

1990 gavs boken Socialt försvar – en ickevålds-
revolution av Jörgen Johansen ut. På baksidan 
av boken hade en av initiativtagarna till bok-
en skrivit:

”Jag är inte rädd för ryssen. Jag är däremot 
livrädd för präktiga ansvarsfulla helsvenska 
politiker. De hotar mig varje dag (...) De vrä-
ker varje år ut 30 miljarder på vapen och mi-
litär. Ett socialt försvar är en motmakt för den 
som inte har en fet plånbok, för den som vill 
försvara sig utan att använda våld. Den som 
lärt sig grunderna kan, som i Östeuropa, ak-
tivt vara med och störta militärdiktaturer lika 
väl som att försvara dagis eller demokratin.” 

Förra veckan beslutade textförfattaren, 
som i dag är bostadsminister, tillsammans 
med övriga präktiga och ansvarsfulla reger-
ingsledamöter att tvångsrekrytera ungdomar 
till den militärmakt som han tidigare sett som 
ett hot. Det visar på hur viktigt det är med ett 
försvar som inte styrs av dem som tar eller får 
makt utan tvärtom kan skydda oss från deras 
förtryck. Ett försvar som vi kan använda mot 
allt från miljöförstöringen till den brunblå 
och rödgröna nationalism som nu vill tvinga 
oss in i raka led.  

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Mattias Svensson
Hur får man en sosse att acceptera låg-
lönearbete? Kalla det plikt och ge 
dem makten att tvinga folk till det.

Foto: Privat

Mattias Svensson, liberal debattör, på Facebook om att värnplikten återinförs.

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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E n politisk skala, eller ett spek-
trum om man så vill, brukar an-
vändas för att beskriva en po-
sition i det politiska fältet. Man 
kan definiera ett politiskt spek-

trum som ”ett system för att klassificera olika 
politiska positioner på en eller flera geome-
triska axlar som symboliserar oberoende po-
litiska dimensioner” (Wikipedia). 

Hajpad skala
Det var en gång en höger och en vänster. Se-
dan blev det flera. Och skillnaderna mellan 
dem har man börjat visa på en ny skala.

I höstas talades och skrevs en hel del om 
den så kallade gal–tan-skalan. Det rör sig om 
en politisk axel, skala eller spektrum, och i 
centrum för hajpen stod statsvetaren, väljar-
forskaren och chefen för Som-institutet Hen-
rik Oscarsson. Samma dag som han skrev på 
sin blogg om gal–tan-skalan (den 28 augusti) 
sände Aftonbladet TV ett inslag om just detta. 
Och under några veckor vimlade det av blog-
gar, ledare och andra texter. Alltså en kortva-
rig men intensiv hajp. 

Gal–tan ska utläsas Green-Alternative-Li-
bertarian – Traditional-Authoritarian-Natio-
nalist. På svenska kan det översättas till un-
gefär grön-alternativ-frihetlig respektive 
traditionalist-auktoritär-nationalist. När be-
greppet först användes har jag inte lyckats att 
finna ut, men en kvalificerad gissning är att 
det har minst tio år på nacken. I flera stats-
vetenskapliga, främst amerikanska, texter 
förekommer resonemang och analyser som 
förebådar eller använder begreppet. Den am-
bitiöse läsaren kan själv googla på ordet.

Resonemangen går ut på att den klassiska 
vänster–höger-skalan (som brukar vara hori-
sontell) inte längre förklarar lika mycket som 
tidigare. Därför kan man bygga en modell där 
gal–tan läggs in som en vertikal linje. Vi får 
på så sätt fyra boxar. På så sätt kan man bätt-
re begripa politiska förflyttningar, åsikter och 
strategier. Till exempel kan en vänsterposi-

tion ha en auktoritär och/eller nationalistisk 
inriktning och en högerposition kan på mot-
svarande sätt ha frihetliga och kosmopolitis-
ka komponenter. I alla fall på pappret. Tidiga-
re försök att lansera alternativa skalor – den 
gröna och den feministiska – är inkorporera-
de i den nya vertikala skalan.

Franska revolutionen
Gal–tan-värderingarna är klart relaterade till fe-
nomen som globalisering, terrorism och flyk-
tingkrisen. Men parametrarna på skalan är inte 
nya. De har föregångare och rötter sedan lång 
tid tillbaka. Så låt oss börja från början.

”Vänster” och ”höger” uppstod efter den 
franska revolutionen 1789 i och med inrättan-
det av ett beslutande parlament, den franska 
nationalförsamlingen. Beteckningarna stod 
för var de olika delegaterna hade sina plat-
ser i församlingen. De som satt till vänster 
försvarade revolutionen och upplysningstän-
kandet medan de till höger ville återupprätta 
den gamla ordningen – l’ancien régime – med 
dess monarki, privilegier och en stark kyr-
ka som höll samman landet. Frihet, mänsk-
liga rättigheter med mera (frihet, jämlikhet, 
broderskap) stod mot historiskt arv och tra-
dition, ordning och hierarkier. Vänstern var 
den framväxande borgarklassens politiska 
uttryck, till exempel var frihandel en del av 
friheten. I stället för kyrkans Gud satte man 
historiens förnuft, mot feodalismens ofrihet 
satte man kapitalismens frihet. På motsvaran-
de sätt fanns två dominerande partier i Stor-
britannien: The Party of progress och The 
Party of order. Upplysning och universalism 
stod (och gör det än) mot motupplysningens 
partikularism och relativism.

Men runt mitten av 1800-talet händer nå-
got som kan symboliseras med Karl Marx och 
Friedrich Engels lilla skrift Det kommunistiska 
partiets manifest, utgiven 1848. Här formuleras 
i skrift för första gången den socialistiska ideo-
login. Utgivningen reflekterar arbetarrörelsens 
framväxande, en rörelse som gav en röst åt den 

Gal–tan kompletterar 
höger–vänsterskalan

I höstas fick den politiska skalan 
gal–tan mycket uppmärksamhet. 
Den mäter sådant som den klas-
siska höger–vänster-skalan mis-

sar, som frihetlighet kontra auk-
toritarism och internationalism 

kontra nationalism. Det är pa-
rametrar som har funnits i poli-
tiken lika länge som höger och 
vänster, skriver Göran Dahl på 

veckans Under ytan.

Göran Dahl är sociolog och författare och 
forskar om politisk och ekonomisk historia, 

extremism, nationalism, med mera.  
Foto: Privat

partikularism = motsatsen till univer-
salism, generaliserande utifrån ens 
egen horisont, hävdande av särar-

tens betydelse – till exempel när en 
folkgrupp eller en stat strävar 

 efter en särställning

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan
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nya klass av egendomslösa som blott ägde en 
vara att sälja på marknaden – sin arbetskraft. 
Medan liberalerna såg arbetarnas frihet att säl-
ja sin arbetskraft såg Marx och de andra soci-
alisterna ett förtryck: när anställningen var ett 
faktum hade arbetskraftsköparna total makt 
inne på fabrikerna. Socialismen verkade ge-
nom fackföreningarna (som länge var förbjud-
na) för bättre löner och arbetsvillkor samt kor-
tare arbetstid och, genom sina partier, för ett 
nytt produktionssystem där fabrikerna ägdes 
av folket i stället för av ett fåtal. Med detta upp-
stod en ny vänster – socialismen – och en ny hö-
ger – liberalerna. Motsättningen stod nu mellan 
arbetare och kapitalägare. Den gamla högern 
(de konservativa) kom mer och mer att accep-
tera det nya ekonomiska systemet och bli ett 
slags reformkonservatism eller liberalkonserva-
tism. Men stora delar av högern stod för fort-
satt reaktionära ståndpunkter. Socialismen var 
ett symptom på vad som brukar kallas den so-
ciala frågan – arbetarnas fattigdom och usla lev-
nadsvillkor, och denna fråga hotade den nya 
ordningen (kapitalismen). Därför kan vi under 
1800-talets andra hälft se framväxten av soci-
alliberalism och socialkonservatism. Järnkans-
lern Bismarcks socialpolitiska reformer i det 
Tyska riket är ett bra och känt exempel på det-
ta: socialpolitik utan demokrati. 

Två politiska axlar
Efter första världskriget ser vi, under hotet 
om kommunistiska revolutioner, ett exempel 
på en allians mellan den gamla (liberalerna) 
och den nya (socialisterna/socialdemokrater-
na) vänstern i införandet av lika och allmän 
rösträtt för alla myndiga medborgare.

Redan på 1800-talet uppstår alltså två po-
litiska axlar:

1) vänster–höger – socialister mot liberaler 
och konservativa

2) universalism (socialister och liberaler) 
mot partikularism (de konservativa), det för-
ras tro på förnuft, framsteg, kosmopolitism 

och frigörelse står mot nationen och det egna 
folket i dess etniska betydelse.

Det hävdas ofta att den första skalan är på 
väg att dö ut. För det talar centrismen, ett 
slags samling i ”mitten” där partierna slåss 
om medelklassens väljare. Kända exempel 
är Bill Clinton och Tony Blairs New Labour. 
Mot centrismen kan vi ställa den uppfatt-
ning som den italienske filosofen Norberto 
Bobbio, som såg sig själv som en liberal so-
cialist, framför i boken Vänster och höger 
(svensk översättning 1998) att vänstern käm-
par för ”jämlikhet” och högern för ”frihet”. 
Med ”jämlikhet” avses inkomstutjämning ge-
nom till exempel progressiva skatter och om-
fördelning, med ”frihet” avses rätten att be-
hålla större delen av sina inkomster. Därmed 
står det klart att de utesluter varandra, man 
kan inte både äta kakan och ha den kvar. Bob-
bio menar att vi bör renodla motsättningen 
för att förstärka den politiska debatten, som 
annars tenderar att försvinna.

Så funkar det
Min poäng blir helt enkelt att gal–tan inte re-
presenterar något radikalt nytt. Låt mig avslu-
ta med två exempel på hur en fyrfältsmodell 
(alltså en modell med en horisontell skala och 
en vertikal dito) kan konstrueras.

Ett sätt är att göra den så kallade F-skalan 
till den vertikala axeln. F-skalan är en psyko-
logisk skala där ”F” står fascism och en aukto-
ritär hållning. Den konstruerades av Theodor 
W Adorno (och några medarbetare) i slutet av 
1940-talet och presenterades i boken The Au-
thoritarian personality, 1950. Man ville se hur 
pass auktoritära olika individer var genom att 
mäta bruket av stereotyper, vidskeplighet, in-
ställningen till våld, sexism med mera. Även 
om dess giltighet är omstridd talar två saker 
för att den säger något viktigt:

• som Freud skrev skapar oftast barn-
domstrauman och auktoritär uppfostran auk-
toritära individer 

• det finns starka likheter mellan till exem-
pel stalinism och fascism (auktoritära stater, 
ledarkult med mera) och en auktoritär per-
son kan tämligen lätt förflytta sig från den 
förra till den senare. 1900-talshistorien visar 
flera exempel på politiska resenärer som gått 
från auktoritär vänster till auktoritär höger. 
Exemplen på resor i andra riktningen är dock 
mycket få.

Gamla rötter
Jag har för övrigt gjort en egen modell, först 
publicerad i den danska tidningen Informa-
tion 14 och 21 juli 2001. Horisontellt löper 
vänster–höger, i Bobbios tappning, vertikalt 
löper partikularism–universalism. Uppe i 
den vänstra övre boxen hamnar stalinism 
och nationalbolsjevism, i den övre högra 
högerpopulism. 

”1900-talshistorien visar flera 
exempel på politiska resenä-
rer som gått från auktoritär 
vänster till auktoritär höger. 
Exemplen på resor i andra 
riktningen är dock mycket få.”

Det sista dock med en reservation: precis 
som fascism och nazism kan den ha vänster-
inslag (ett aktuellt exempel är Front national). 
Men alla tre tenderar att gå åt höger – jäm-
för Sverigedemokraternas senaste svängning-
ar, Mussolinis accepterande av kyrkan och 
monarkin, Hitlers likvidering av vänsterna-
zismen och de facto-uppgörelserna med det 
tyska storkapitalet. I den nedre vänstra box-
en finns vänsterliberaler, vänstergröna och 
vänstersocialister; slutligen i den nedre hö-
gra boxen finns nyliberalismen. Som sagt: det 
som gal–tan beskriver är inte speciellt nytt. 

Göran Dahl

Grön
Alternativ 

Libertär

Traditionalistisk
Auktoritär

Nationalistisk

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

Hitlerjugend på marsch i gasmasker 
och kortbyxor en majdag 1939. Nazis-
men och liknande ideologier finns allra 
längst ut på den auktoritära axeln på 
gal–tan-skalan. 
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Att konsumera mer och 
mindre samtidigt
DEBATT Det sägs att vi ska konsumera min-
dre, äta mindre kött, resa mindre, flyga min-
dre, köpa rätt och mindre. Det sägs att det 
är vi konsumenter som ska bidra till ett bätt-
re klimat. Ansvaret för klimatet vilar tungt 
på våra axlar, vi känner skuld.

Samtidigt växer en enorm reklammark-
nad fram. På tv och internet får man ha järn-
koll på volymknappen tills reklamen har fått 
skråla ut sitt mantra, som till slut obönhörli-
gen når medvetandet.

Som konsumenter lever vi ett dubbelspel: 
samtidigt som vi har ansvaret för klimat-
förändringarna, och därför ska konsume-
ra mindre, ska vi konsumera mer. Minskar 
konsumtionen drabbas viktiga samhälls-
funktioner som skola, utbildning, löner, 
pensioner, sjukvård och rättssystem.

Det här med att vi ska konsumera mer 
men samtidigt mindre kräver komplicerade 
resonemang. Därför försöker man förenk-
la det och säger: Vi måste konsumera min-
dre – eller mer, fast med grön teknik! Och 
vi, som inte längre vet hur vi skulle leva som 
självförsörjande bönder, packar in affärens 
plastpaket från världens alla hörn i våra 
plastpåsar efter jobbet och kör hem dem 
med i bilen till vår kyl och frys. 

Djupt insnärjda i vårt eget system, och 
fullt upptagna med att fullfölja våra studier 
för att utföra vår arbetsplikt, tar det emot 
att erkänna att vi faktiskt lever ett bedräg-
ligt dubbelspel.

Ett sunt miljöarbete förblir i det närmaste 
omöjligt eftersom det går stick i stäv med 
vårt ekonomiska systems tillväxtmantra – 
om man inte kan skapa ett win-win-win-kon-
cept och se nya affärsmöjligheter med den 
gröna tekniken!

Men även det är besvärligt, eftersom olje-
bolagen och den fossiltörstande tekniken re-
dan är djupt förankrad på marknaden. 2016 
understöddes fossilbranschen med 3 000 
miljarder kronor av världens länder, unge-
fär fem gånger mer än världen gav i stöd till 
förnybara energislag. Den gröna tekniken 
har haft svårt att konkurrera med den gamla 
beprövade, och visat sig bli dyr. De sällsyn-
ta jordartsmetaller som används i vindkraft-
verk och batterier är dessutom radioaktiva 
– de har gjort människor sjuka och förgiftat 
bönders mark runt om i världen. 

Men eftersom en majoritet väljer att ha 
kvar vårt ekonomiska tillväxtsystem fortsät-
ter vi att mata systemets krafter med mer 
energi och utsätter oss för livsfarliga klimat-
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förändringar, giftigt avfall och sjukdomar. 
Tragiskt nog kommer både det ekonomis-
ka och ekologiska systemet att bli svårt att 
hantera i en nära framtid, då våra barn ska 
överta vårt verk och göra det bästa de kan 
av situationen.

Vårt system fortsätter av ren mekanik 
och oförstånd sin gilla gång och närmar 
sig den punkt som forskarna länge var-
nat för, men som vi inte klarar att ta tag 
i. Själv känner jag att det är dags att lägga 
alla kort på bordet och erkänna i djupet 
av mitt hjärta vad som är rätt och fel. Det 
känns jättefel att delta i ett system som 
slutar med en förstörd jord. Vad ska jag 
säga till mina barn? ”Förlåt att vi råkade 
förstöra jorden!”

Vad som akut behövs är att vi alla ”sys-
tem-medarbetare” deltar i aktiv brainstor-
ming tills vi finner ett samhällssystem som 
gynnar en minskad konsumtion, och som vi 
kan vara stolta över!

Kom ihåg att allt börjar med tanke, en 
vision, en dröm. Våra drömmar kan rädda 
jorden!

Helen Rosell
Författare och kompositör

Det känns fel att delta i ett system 
som slutar med en förstörd jord, 
skriver Helen Rosell. Men här, på 
väg in på Gekås i Ullared, tycks 
sådana tankar vara långt borta.

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

Värnplikten ska åter-
införas. Om du vore 17 
år, skulle du vilja göra 
lumpen? Om du har 
barn, hoppas du att de 
ska göra lumpen? Var-
för eller varför inte?
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En pluralistisk och 
sekulär skola
DEBATT Som positiv humanist tycker jag att 
det är okej med religiösa symboler i skolan. 
Jag är för mångfald och ser det överlag inte 
som ett problem, utan som viktigt för tole-
ransen och pluralismen i samhället. Det vik-
tiga är att den sekulära staten finns, så att 
till exempel undervisningen i den offentligt 
drivna skolan är sekulär, behandlar indivi-
der lika och ger dem kunskap som är base-
rad på vetenskapliga metoder.

Om de nu överlag upplevs som problem skul-
le skolan kunna sekulariseras ytterligare ge-
nom ett förbud mot religiösa symboler. I så 
fall skulle förbudet gälla samtliga symboler 
utan undantag. De familjer och elever som 
ändå skulle önska undervisning i skolmil-
jö med religiös grund och religiösa symbo-
ler skulle i så fall kunna söka sig till sådana 
skolor.

Det viktiga är att den sekulära och öpp-
na staten och samhället kan leva i symbios. 

Staten ska inte finansiera religiösa friskolor, 
men den ska erbjuda skattelättnader så att 
människor själva kan finansiera verksam-
heten. Staten ska genom Skolinspektionen 
fortfarande kunna agera mot religiösa frisko-
lor som bryter mot reglerna.

Religionsfrihet handlar inte bara om att kunna 
välja religion utan även om att man ska kun-
na avstå från religion. Vilket är bra eftersom 
det ger utrymme för fler människor att göra 
eller inte göra vissa existentiella val i livet. 
Samtidigt som människor kan komma över-
ens om centrala institutioner som behövs för 
samhällsfunktionen. 

På det sättet upprätthålls både en ”soci-
al ordning” och en social harmoni med se-
kulär mångfald och individen som grunden-
het i samhället.

Vladan Lausevic
Aktiv i Liberalerna

Att förbjuda religiösa symboler, som de här israeliska killarnas tinninglockar, är inte det viktigaste för att få en sekulär 
skola, anser Vladan Lausevic.

– Jag gjorde inte 
lumpen när jag var 
17 för att jag inte vil-
le och jag vill inte 
göra det nu heller. För mina barns 
del hoppas jag att de känner sig 
fria att fatta ett eget välgrundat 
beslut. Mina anledningar till att 
låta bli är att jag är pacifist, ogillar 
vapen och inte ville att andra skul-
le ha laglig rätt att bestämma över 
mig, anledningar som gäller än i 
dag. Men vapenfri krigsberedskap 
kanske skulle vara intressant.

Vill du vara med i panelen?
Varje vecka svarar tre personer i Syres lä-
sarpanel på en fråga. Vill du vara en av 
dem? Skriv till glod@tidningensyre.se. 

Foto: Privat

Helena Sjöberg, 75 år, 
pensionär, Ängelholm

Panelen:

– Jag är nu över 60 
år och fortfaran-
de anser jag att min 
tid i lumpen var den mest tanke-
befriade och därmed bortkastad. 
Bara lyda, absolut inte tänka själv.  
Istället vill jag införa ett ”samhälls-
tjänstår” med jobb inom skolan, 
äldreomsorgen, krisberedskap, 
försvaret, men även i hjälporgani-
sationer i Sverige och utomlands, 
trossamfund eller andra samhälls-
funktioner. Ett roligt äventyr för 
individen samtidigt som man får 
jobberfarenhet som gynnar Sveri-
ge på flera plan.

Foto: Privat

Willi Reichhold, 62 år, 
aktiv i Palestinagruppen, 
patientstödsgruppen och 
Djurens rätt, Stockholm

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

Foto: Privat

Olle Hilborn, 31 år,  
kognitionsvetare och 
spelutvecklare, Jämjö

– Om jag var 17 år 
skulle jag gärna vil-
ja göra lumpen. Jag 
var nämligen myck-
et äventyrlig i den 
åldern. Dessutom behöver Sverige 
ett försvar och jag skulle skämmas 
över att inte ställa upp om det för-
väntades av mig.
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Olja har upptäckts till havs utanför Guyana. Samti-
digt vill den karibiska gemenskapen Caricom och 
alliansen för små östater, Aosis, driva på för att be-
gränsa den globala temperaturökningen till högst 
1,5 grader.

Den amerikanska olje- och gaskoncernen Exxon 
Mobil har provborrat utanför Guyanas kust och 
uppger att landets kustvatten kan innehålla årti-
ondenas största olje- och naturgasfyndigheter. 

Men Al Binger, tillförordnad chef för det kari-
biska centret för förnyelsebar energi och energi-
effektivitet, CCREE, påminner om att Guyana till-
hör alliansen för små östater, Aosis, som kämpar 
för att begränsa temperaturökningen till högst 1,5 
grader Celsius, i enlighet med Parisavtalet. 

Exempel på klimatåtaganden i Guyana är ett avtal 
med Norge enligt den så kallade Redd-mekanis-

men där Guyana förbinder sig att hålla skogsav-
verkningen på en mycket låg nivå, mot att Norge 
en kompensation på 250 miljoner dollar. 

– Jag vet inte hur mycket olja Guyana kommer 
att kunna sälja eftersom landet samtidigt försöker 
uppfylla sitt klimatlöfte, säger Al Binger. 

Redan nu, med en temperaturökning på min-
dre än en grad, har små önationer drabbats av 
kus terosion, saltvatteninträngning, förstörelse av 
den marina miljön och kraftfulla tropiska stormar. 

Samtidigt är Guyana ett av de fattigaste länderna i 
regionen och produktionen av olja kan få ekono-
min på fötter. 

– Men om att vi inte kan släppa ut mycket kol-
väten så måste det som finns där nere stanna där, 
om vi inte vill använda det för att göra saker som 
plast och kemikalier, säger Al Binger. 
Desmond Brown/IPS

Oljefynd väcker debatt i Guyana
Guyanas klimatlöften innebär bland annat  en överenskommelse med Norge om att upprätthålla en låg avskogningstakt. 

Återigen har djurrättsorganisatio-
ner i EU dokumenterat plågsam-
ma djurtransporter  på väg mot 
slakt, rapporterar Djurens rätt.

Filmerna visar hur transpor-
ter kan pågå i upp till en vecka 
och att djuren, en del högdräkti-
ga och nyfödda, lider av utmatt-
ning, uttorkning, skador och 
sjukdomar under transporterna. 

De visar också på slaktme-
toder som orsakar djuren ett 
enormt lidande – detta trots att 
artikel 13 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt slår 
fast att EU-länder ska ta full hän-
syn till att djuren är kännande 
varelser, samt att EU-domstolen 
fastslagit att de krav som ställs 
på transport av djur ska uppfyl-
las under hela resan, även om 
den avslutas utanför EU.
Benita Eklund

Att mata fåglar 
kan skada  
häckningen
Fåglar bör inte matas när snö-
täcket smält undan då det kan på-
verka häckningen och storleken 
på ungarna. Det menar Caroline 
Isaksson, evo lu tionä re ko log vid 
Lunds universitetet. Något som 
Sveriges ornitologiska förening – 
Birdlife – menar är en svagt un-
derbyggd slutsats. 

Nu ska den frågan och annat 
som rör småfåglarnas hälsa ut-
redas i ett femårigt projekt. 

– Varje år ges enorma mäng-
der mat till småfåglar, självklart 
i tron att det är av godo. Men är 
det alltid det? 

Det frågar sig Caroline Isaks-
son i ett pressmeddelande. Hon 
leder studien som ska reda ut 
matningens för- och nackdelar 
men också undersöka hur bra 
olika typer av fågelmat är och hur 
förtätningen påverkar fågellivet.

Birdlife hänvisar i en kom-
mentar till studier som ”visar 
att fågelmatning snarare ger fler 
ungar och bättre ungfågelöver-
levnad”. Särskilt viktig är mat-
ningen just nu, menar man, när 
nytt vinterväder kommer samti-
digt som vårfåglar återvänder.

”Tillgång på mat under den 
känsliga perioden mellan vår 
och vinter är för många indivi-
der skillnaden mellan liv och 
död”, menar Birdlife.
Benita Eklund

Fortsatt plåga för 
djur på väg till 
slakt

Tillfälliga anställningar på deltid. Det är vad som 
står till buds för många när otryggheten ökar på 
arbetsmarknaden, enligt en ny LO-rapport. Och 
det är för unga kvinnor i arbetaryrken som otrygg-
heten är som störst. Män i tjänstemannayrken 
jobbar å sin sida mycket övertid.

Att hoppa in när behovet finns, för en längre tid 
eller bara några timmar. Det är verkligheten för 
många på arbetsmarknaden, där de tillfälliga an-
ställningarna ökat stadigt de senaste decennierna. 
Men det är stor skillnad mellan könen och mellan 
olika yrken, visar en rapport från LO. Var fjärde 
arbetarkvinna har en tillfällig anställning, jämfört 
med var tionde manlig tjänsteman.

– Det är väldigt stora skillnader om man tit-
tar på klass och kön. Vi måste diskutera på allvar 
inom LO vad vi ska göra åt det, säger Mats Larsson 
som har författat rapporten.

I mansdominerade branscher som industrin och 
byggsektorn finns det regleringar i kollektivavta-
len som gör fasta anställningar till norm. I han-
deln, vården och på andra områden där många 
kvinnor jobbar är däremot de tillfälliga anställ-

ningarna snarare regel än undantag – inte minst 
för unga.

Mats Larsson menar att det kan bli nödvändigt 
för LO att kräva lagstiftning mot de tillfälliga an-
ställningarna ifall man inte lyckas begränsa dem i 
förhandlingar med arbetsgivarna.

– Något måste göras, annars kommer bara ut-
vecklingen att fortsätta, säger han.

Arbetarkvinnor jobbar också ofta mindre än vad 
de skulle vilja göra, enligt rapporten. Totalt har 
andelen deltidsanställda sjunkit något, men skill-
naden mellan branscherna är mycket stora. I han-
deln jobbar två tredjedelar av de anställda deltid – 
och de flesta för att det inte finns heltid.

– Man kan tycka att det inte borde vara så svårt 
för ett köpcentrum som har öppet mellan 7 och 
23 att erbjuda heltider, men man vill optimera sin 
bemanning timme för timme, säger Mats Larsson.

Medan arbetarkvinnorna jobbar deltid jobbar 
de manliga tjänstemännen övertid. I höstas visa-
de en TCO-rapport att svenskarna 2015 arbetade 
övertid motsvarande 150 000 heltidstjänster. 

Olof Olsson Klugman

Deltid för arbetarkvinnor –
övertid för tjänstemän

Foto: D
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En tredjedel av världens narko-
maner är kvinnor, men trots det 
är bara var femte missbrukare 
som erbjuds vård en kvinna. Det 
uppger Internationella narkoti-
kakontrollstyrelsen INCB i en ny 
rapport.

Orsakerna anges vara att ”sys-
tematiska, strukturella, sociala, 
kulturella och personliga barriä-
rer påverkar kvinnors möjlighe-
ter att få vård för missbruk”. 

Enligt rapporten har kvinnor 
som dör i överdoser av narkotika 
ökat under det senaste året och 
författarna hävdar att kvinnor i 
högre grad än män förskrivs nar-
kotikaklassade och ångestdäm-
pande mediciner. 

INCB, som övervakar hur 
världens länder lever upp till in-
ternationella överenskommel-
ser om narkotika, menar att det 
behövs nya satsningar och pro-
gram med särskilt fokus på kvin-
nors situation. 
IPS

Olivia One Feather, i mitten, i glädjetårar efter att Seattle beslutat att dra tillbaka investeringar som gynnar oljeledningen i North 
Dakota. Även om den inte kan stoppas hoppas aktivisterna  att investerare i framtiden får kalla fötter inför liknande projekt.

Banker kopplas till skogsskövling
Sju av Sveriges största banker investerar miljar-
der i företag som skövlar regnskog och kränker 
ursprungsfolk på Borneo. Det visar en ny rapport 
från Swedwatch och Fair Finance guide. 

– Bankerna har ambitiösa riktlinjer som säger att 
de ska skydda ursprungsfolken, men ingen bank 
klarade en närmare granskning, säger Jakob König, 
från Fair finance guide, i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på en fältstudie av Swedwatch 
och handlar om skog och mark som blir till palmol-
jeplantager, vattenkraftsdammar och gruvor. Sköv-
lingen av Borneos regnskogar har pågått i decen-
nier och enorma ytor har avskogats under åren.

– Läget på Borneo är alarmerande. I våra mö-
ten med människor från olika ursprungsfolk berät-

tades att de hade fråntagits sin mark och skog utan 
att tillfrågas eller kompenseras. Att svenska banker 
inte satt tillräcklig press på företagen att respekte-
ra ursprungsfolkens rättigheter är oerhört allvar-
ligt, säger Frida Arounsavath från Swedwatch.

Sämst resultat fick Danske bank, Skandia, Nordea, 
Länsförsäkringar och Handelsbanken. Banker-
na har inte undersökt företagens verksamhet or-
dentligt eller ställt tillräckliga krav för att påverka.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar 
på Nordea, kommenterar rapporten i Dagens Ny-
heter där han förklarar att det är svårt att ha kon-
troll över alla de 4 000 bolag Nordea är aktiva i. 
Han menar dock att banken för dialog med företa-
gen och försöker ta reda på så mycket som möjligt. 
Benita Eklund

Polisen har tömt lägret i Standing rock. Nu riktas 
protesterna mot finansieringen av den omstridda 
oljeledningen och flera investerare har den senas-
te tiden dragit sig ur projektet.

Lägret Oceti Sakowin har samlat tusentals akti-
vister som protesterat mot oljeledningen Dakota 
Access pipeline som planeras att gå genom bland 
annat sioux-reservatet Standing rock. Den 23 fe-
bruari tog det stopp. Tungt beväpnad polis töm-
de lägret på de kvarvarande aktivisterna. Ett drygt 
40-tal arresterades då och dagen innan, rapporte-
rade The Guardian. 

Men motståndet mot oljeledningen fortsätter.
– Stängningen av lägret är inte slutet för mot-

ståndsrörelsen, det är en ny början. De kan 
inte släcka elden som Standing rock starta-
de, säger Tom Goldtooth, ledare för Indigenous 
en viron me ntal network i ett uttalande som The 
Guardian citerar.

Nu riktar sig aktivisterna mot dem som investe-
rat pengar i oljeledningen för att få dem att dra till-
baka sina pengar. Och viss framgång har man haft. 

Flera investerare, däribland svenska Nordea har 
sålt sina aktier i företagen som ska bygga oljeled-
ningen. Senast i raden var norska Storebrand som 
i förra veckan meddelade att man säljer tillgångar 
motsvarande drygt 300 miljoner kronor och upp-
manade andra investerare att följa efter.

En rad kampanjer riktas nu mot såväl banker som 
offentliga institutioner med tillgångar i företagen 
bakom oljeledningen. Även om sannolikheten får 
anses liten att ledningen i North Dakota stoppas, 
finns förhoppningar om att protesterna ger inves-
terare kalla fötter inför liknande projekt i framti-
den.

– Grejen med vår rörelse är att vi är överallt. Vi 
har den ekonomiska makten att visa företagen att 
när de finansierar miljörasistiska projekt kommer 
deras vinster sjunka, säger aktivisten Jackie Fiel-
der till The Guardian i samband med en aktion 
som uppmanade San Francisco county att dives-
tera från oljebolagen.

Under fredagen planeras en protestmarsch mot 
oljeledningen till Vita huset i Washington.
Olof Olsson Klugman

Standing rock är tömt  
men kampen fortsätter 

Svårt för kvinnor 
som missbrukar 
att få vård

En lång rad församlingar i Fin-
land ska i början på april, under 
fastan, läsa upp nekande asyl-
beslut från Migrationsverket un-
der sina gudstjänster, rappor-
terar den finländska tidningen 
Kyrkpressen. 

– Under fastan är det cen-
tralt att vända bort blicken från 
sig själv och mot dem som lider, 
säger diakon Kristiina Huotari i 
Olarin seurakunta i tidningen.

Hittills har ett 10-tal försam-
lingar anslutit sig och intresset 
växer. Kyrkorna fångar upp en 
kampanj som startats av lan-
dets teatrar där ett 20-tal nyli-
gen använde samma material 
på scen.

Syftet med kampanjen We see 
you är att öka medmänsklighet-
en och visa allmänheten på vil-
ka grunder asylbesluten fattas.

– Vi läser upp helt riktiga 
asylbeslut för att berätta om den 
motstridighet de innehåller. Å 
ena sidan ser man människor-
nas nöd och behovet av skydd, 
å andra sidan beviljar man ändå 
inte asyl, säger Juha Rintamäki, 
kyrkoherde i Drumsö försam-
ling, till Svenska Yle.
Benita Eklund

Asylkampanj 
växer i Finland
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Kvinnorna som tar solenergin 
till Indiens avlägsna byar

13 länder – däribland Indien, Burma, Syrien, 
Mali, Sierra Leone och Botswana. 

Kretskorten till soldrivna lyktor består av dus-
sintals elektroniska chip som monteras på en 
platta. Magan Kawar säger att de använder sig 
av tecken och gester när de inte har något ge-
mensamt språk. 

– Först listar vi de viktigaste delarna och 
alla får möjlighet att lära sig namnen på dessa. 
Sedan kommunicerar vi genom att peka på 
olika delar. Kvinnorna upprepar det jag gör, 
säger Magan Kawar. 

– Tänk dig en kvinna som aldrig rest utan-
för sin by och som inte kan läsa eller skriva. 
Hon tar ett flyg i 19 timmar och kommer till 
ett främmande land med främmande mat och 

Barfotauniversitetet i Tilonia i Indien har utbil-
dat hundratals kvinnor från hela världen. Som 
tekniker sprider de kunskap om solenergi 
långt ut på landsbygden. 

Magan Kawar, 52, stöttes bort av sina svär-
föräldrar när hon för åtta år sedan gav sig av 
från hembyn Bhawani Khera, 40 mil väster 
om huvudstaden New Delhi. Hon och hennes 
man skulle utbilda sig till solcellstekniker. 

– För dem var det skamligt för en kvinna 
att lämna hembyn och arbeta på ett kontor 
tillsammans med män. De sa att jag hade dra-
git skam över familjen. 

Hon slutade själv skolan i tredje klass men 
är nu en av Indiens främsta experter på för-
nyelsebar energi och huvudansvarig för att 
utbilda kvinnor vid Barfotauniversitetet i Ti-
lonia, utanför Jaipur i norra Indien. Kvinnor 
från Indien och hela världen lär sig här hur 
solceller fungerar och underhålls. 

Universitetets grundare, Bunker Roy, en visio-
när pedagog och miljöaktivist, skapade en 
plats där kvinnor som ofta saknar formell ut-
bildning kunde utbildas för att kunna få en in-
komst och ledande roller i sina samhällen. 

På Barfotauniversitetet i Tilonia finns kur-
ser i sömnad, svetsning och snickeri men 
framför allt en utbildning på sex månader i 
solenergiteknik. Den riktar sig till fattiga kvin-
nor som är 35 år och äldre och som bor i byar 
på landsbygden som är långt utom räckhåll 
för några elnät. Kvinnor från Indien och an-
dra länder utbildas till ”Solar Mamas”. 

De som går utbildningen har valts ut av det 
egna lokalsamhället och tilldelas ett stipendi-
um från den indiska regeringen som täcker 
mat och boende. En del av pengarna kan ock-
så användas för att starta ett företag. 

För närvarande utbildas 30 kvinnor från 

språk. Under sex månader utbildas hon till in-
genjör med hjälp av tecken. Vad kan vara mer 
upplyftande än detta?, frågar sig Bunker Roy, 
som också är rektor för centret. 

Elizabeth Halauafu, 42, från öriket Tonga kan 
gå i bräschen för utvecklingen av solenergi 
när hon återvänder hem efter ett halvår på 
Barfotauniversitetet. Trots sårbarheten till 
följd av stigande havsnivåer har få åtgärder 
för klimatanpassning vidtagits i Tonga. 

– Jag har lärt mig om installation av solcel-
ler. Jag kan bygga kretskort, montera och re-
parera soldrivna lampor. När jag återvänder 
till Tonga skulle jag gärna vilja ha ett jobb där 
det är möjligt för mig att använda mina kun-
skaper. Jag och min man funderar också på 
att starta ett solenergiföretag. 

Hala Naseef och Azhar Sarhan studerar 
också på Barfotauniversitetet och kommer 
från Damaskus i Syrien där elavbrotten är 
vanligt förekommande och där många befa-
rar att hela nätet kommer att kollapsa. 

Lila Devi Gujjar som är en av lärarna säger 
att många av deltagarna kommer från konflikt-
områden och bär på smärtsamma upplevelser. 

– Men här har de möjlighet att komma vi-
dare och bygga upp sina liv igen. 

– Kvinnor världen över ställs inför samma ut-
maningar, men tillsammans kan vi hjälpas åt att 
skapa nya livsberättelser, säger Magan Kawar. 

För några år sedan bjöd hon in sina svär-
föräldrar till Barfotauniversitetet. 

– De såg mig undervisa och min svärmor 
såg att det var kvinnor som undervisade var-
andra. Hon välkomnade mig tillbaka i famil-
jen, säger hon med ett leende. 
Text och foto: Stella Paul/IPS

Amarmani Oraon från delstaten Chhattisgarh tillverkar kretskort till soldrivna lyktor. Hon kan inte läsa eller skriva men 
är snart utbildad barfotaingenjör. 

Kvinnor från lokala byar i Indien med soldrivna lyktor som tillverkats av utbildade vid Barfotauniversitetet i Tilonia.

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Radar Nyheter
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Onsdag 8 mars. Med anledning 
av Internationella kvinnodagen 
hölls på onsdagen en flashmob för 
kvinnors rättigheter på Centralen i 
Stockholm.

Idén till en internationell kvinnodag 
kommer från USA och ett protest-
möte i New York 1909 då textilarbe-
terskor samlades för att kämpa för 
bättre villkor och kvinnors rösträtt. 
Den internationella kvinnodagen 
instiftades 1910 av den socialistiska 
världsorganisationen Andra inter-
nationalen på initiativ av den tyska 
kommunisten Clara Zetkin. Varje år i 
varje land skulle man på samma dag 
fira en kvinnodag under parollen: 
Rösträtt för kvinnor skall ena vår 
styrka i kampen för socialism. 

I Sverige uppmärksammades 
kvinnodagen första gången den 12 
maj 1912 då de socialdemokratiska 
kvinnoklubbarna höll möten med 
rösträtt som huvudfråga. Men det 
var ryska kvinnors demonstration 
för bröd i Sankt Petersburg den 8 
mars 1917 som blev startskottet för 
den ryska februarirevolutionen och 
den händelse som gav internatio-
nella kvinnodagen dess datum.

Foto: Jessica Gow/TT
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Å tminstone åtta miljoner ton plast hamnar i havet 
varje år. Det motsvarar en fylld sopbilslast i minu-
ten. Plastproduktionen i världen har gått från 15 
miljoner ton år 1964 till 311 miljoner ton år 2014, 
enligt Ellen MacArthur foundation. Förra året 

släppte organisationen en rapport som visar att det kan finnas 
mer plast än fisk i havet år 2050 om ingenting görs åt situationen. 

– Man tror att det finns 150 miljoner ton plast i haven i dag. 
Det bryts i princip aldrig ner och försvinner inte, säger Johanna 
Ragnartz, vd på stiftelsen Håll Sverige rent. 

Varje år gör stiftelsen mätningar längs olika stränder i Sverige 
och resultaten visar att den vanligaste skräptypen är oidentifier-
bara bitar av plast som kommer från sönderfallna plastproduk-

Text: Madeleine Johansson

ter som till exempel plastpåsar. Samma typ av plastprodukter 
som senare bidrar till mikroplastproblematiken.

– Man glömmer ofta bort det faktum att majoriteten av mikro-
plasterna är sekundär mikroplast, alltså stora plastföremål som 
sönderdelats av vattenmassorna, säger Johanna Ragnartz.

Därför är det kanske inte så konstigt att mer än en miljon fåg-
lar och hundratusen däggdjur dör varje år för att de ätit plast 
eller fastnat i plast. Var tredje havssköldpadda har i dag plast 
i magen, då de lätt kan förväxla omkringflytande plastpåsar 
med maneter, som är en del av deras normala kost. Även stör-
re djur drabbas. Senast i slutet av januari strandade en småhu-
vudval längs Norges västkust med magen full av 30 plastpåsar 
och tarmsystemet helt tömt på föda. 

– en symbolisk miljöbov
De senaste åren har plastskräp i haven visat sig vara ett mycket  
större miljöproblem än någon kunnat tro. Mikroplaster i fiskar, 
plastpåsar som äts upp av valar och andra djur som sedan svälter 
till döds. Nu försöker forskarna lära sig mer om eventuella risker 
för människor, samtidigt som politiker i ett antal länder försöker 
vidta åtgärder – bland annat genom att minska den enorma mängd 
plastpåsar som vi använder. Men den svenska regeringen går  
långsamt framåt. 

Plastpåsen
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EU beslutade år 2015 att 
användningen av plastpåsar i 
EU-länderna skulle minska till 
90 per person och år till slutet 
av 2019 och 40 till slutet av 
2025.

Foto: Håll Sverige rent



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

Mängder av plastpåsar har fastnat i 
trädgrenar längs floden Tiber efter 
en översvämning. I Italien förbjöds 
försäljning i affärer av icke nedbryt-
bara plastpåsar med start 2011.

Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Plastfragment i förstoring. Det är cirka 
2–3 mm långt och kan när det flyter i 
ytvattnet bli uppätet av små havslevande 
djur. Antingen dör djuret eller så blir det 
uppätet i sin tur och plastbiten fortsätter 
upp i näringskedjan.

Foto: Allen Shimada, NOAA/NMFS/OST

En låda med upphittade  
gamla tändare efter städning 
på en strand i Hawaii i april 
2013.
Foto: Kristen Kelly/NOAA/NMFS/
Pacific Islands Fisheries Science 
Center Blog

Ett stort bil- eller båtbatteri 
vilar på havsbotten utanför  
Kalifornien.
Foto: NOAA/NMFS/SWFSC 
Benthic Resources Group



Johanna Ragnartz, vd på 
stiftelsen Håll Sverige rent. 

Foto: Håll Sverige rent
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– Plastpartiklarna har hopat sig och 
skapat en propp i systemet, sa zoolo-
gen Terje Lislevand till NRK. 

Ett kanske ännu allvarligare pro-
blem verkar mikroplasterna stå för. 
De har visat sig ha en förmåga att dra 
till sig miljögifter, och forskare runt-
om i världen försöker nu undersöka 
vad det innebär för de marina eko-
systemen, om gifterna kan ansamlas 
uppåt i näringskedjan och hur männ-
iskors hälsa kan påverkas av konsum-
tion av fisk med mikroplaster i sig. I 
olika laboratoriestudier på fiskar har 
man redan kunnat se beteendeför-
ändringar, leverskador och en och 
annan tumör. Eventuella effekter på 
människor är fortfarande okänd.

– Vi tog del av en opublicerad bel-
gisk studie i förra veckan som visade 
att en vanlig fiskkonsument får i sig 
ungefär 11 000 mikroplastbitar var-
je år. Det kanske bara är en procent 
av dessa som lagras i kroppen, det 
vet man inte riktigt. Men man sam-
lar ju på sig allteftersom, och om det 

finns en risk att det skadar människor 
tycker jag det är skäl nog att använ-
da sig av försiktighetsprincipen, säger  
Johanna Ragnartz.  

Förbud och prishöjningar
Med detta enorma och komplexa pro-
blem som bakgrund har en rad län-
der i världen förbjudit eller på olika 
sätt höjt priserna på plastpåsar – sym-
bolen för och en stor del av vår snab-
ba plastkonsumtion. EU beslutade år 
2015 att användningen av plastpåsar i 
EU-länderna skulle minska till 90 per 
person och år till slutet av 2019 och 
40 till slutet av 2025 – från ett genom-
snitt på 198 påsar per person och år. 
Vi använder alltså mer än 100 miljar-
der plastpåsar varje år i Europa.

Hur detta direktiv ska genomföras 
är upp till de olika länderna, då förut-
sättningarna varierar kraftigt. Irland 
är ett positivt exempel som redan år 
2002 införde en avgift på 15 cent på 
alla plastpåsar. Resultatet blev en re-

jäl förbättring, där användandet gått 
från 328 påsar per person och år till 14 
påsar år 2014, med hjälp av en ytterli-
gare prishöjning längs vägen. 

Två av EU-länderna – Italien och 
Frankrike – har istället satsat på ett 
förbud mot de påsar som är tunnare 
än 50 mikrometer, det vill säga den 
vanliga tjockleken på påsar i matva-
rubutikerna. Förhoppningen är ock-
så att detta ska leda till nya jobb inom 
bioplastproduktion. Italien, som del-
vis införde ett förbud redan 2012, har 
kunnat se en ökning av den inhemska 
produktionen av biologiskt nedbryt-
bara majspåsar. 

Frankrike har följt efter och förbju-
dit påsar tunnare än 50 mikrometer. 
Den första januari i år började förbu-
det gälla även för de supertunna påsar 
som är avsedda för grönsaker och ost. 

Men besluten har kritiserats på 
ett antal punkter. Vissa menar att 
plastpåsarna bara kommer att bli 
tjockare för att undgå förbuden. An-
dra, bland annat branschorganisa-

Mikroplaster är små partiklar av plast, mellan en tusendels och fem millimeter stora. Här ses partiklarna som små runda korn inuti ett fiskyngel. 

”... om det finns en 
risk att det skadar 
människor så  
tycker jag det är 
skäl nog att använ-
da sig av försiktig-
hetsprincipen.”
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Plastpåse som sjunkit  
till  havsbotten.
Foto: NOAA Okeanos  
Explorer Program

”... majoriteten av 
mikroplasterna är 
sekundär mikroplast, 
alltså stora plastföre-
mål som sönderdelats 
av vattenmassorna”

311
miljoner ton plast  
producerades i  
världen 2014. Minst  
8 miljoner ton plast 
hamnar i havet  
varje år.
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Skräp från havet har ansam-
lats på den här stranden i 
Lysekil. Det finns många olika 
sorters plast och alla är mer 
eller mindre långlivade. Men 
plasten försvinner inte, utan 
bryts egentligen bara ner till 
mindre och mindre bitar.

Foto: Håll Sverige rent
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”Det är inte självklart 
att en ’bioplastpåse’ är 
bättre för miljön ...”

tionen Pack2go Europe, menar att 
problemet med nedskräpning kom-
mer att förvärras då de nedbrytba-
ra alternativ som kan ersätta de gam-
la plastpåsarna inte bryts ner utanför 
en kompostmiljö. Risken är istället att 
människor tror att det är okej att lämna 
dessa påsar i naturen efter användning.

Nedbrytbart eller inte
Att den nedbrytbara plasten oftast 
inte alls är nedbrytbar utan de rätta 
förutsättningarna är ett känt faktum 
i branschen. De rätta förutsättning-
arna uppnås sällan i naturen och re-
sultatet blir därför samma typ av ned-
skräpningsproblem. Det faktum att 
plastpåsarna dessutom måste hålla 
för sin uppgift innan de börjar brytas 
ner komplicerar det hela ytterligare. 
Det finns inte någon gemensam defi-
nition av nedbrytbarhet, vilket gör att 
olika påsar på marknaden håller oli-
ka länge. Det gäller också att skilja på 

nedbrytbarhet och biobaserad plast. 
Den biobaserade plasten är helt eller 
delvis gjord på biomaterial, men den 
är inte nödvändigtvis nedbrytbar. 

Ann-Christine Albertsson, profes-
sor i polymer teknologi på KTH men-
ar att materialval är en mycket kom-
plex fråga och att man måste beakta 
alla steg för varje produkt för att avgö-
ra vad som är bäst för miljön. 

– Det är inte självklart att en 
”bioplastpåse” är bättre för miljön, 
lika lite som det är självklart att all an-
vänd plast ska bli nya produkter. Det 
stora problemet är att inerta material 
kastas på fel ställe och att människor 
inte tar ansvar för sina påsar och pry-
lar, säger hon.

Det pågår i dag mycket forskning 
på alternativ i många länder, men 
Ann-Christine Albertsson ställer sig 
tveksam till att detta är lösningen. 

– Eftersom området är komplext 
kommer det tyvärr också fram en 
del  vilseledande resultat. Om vi ska 

börja laborera med material som för-
svinner i naturen när vi kastar dem 
okontrollerat räcker det inte med att 
materialen är nedbrytbara i en viss 
miljö. Man måste ha koll på tidsas-
pekten och nedbrytningsprodukter-
na och veta exakt vad man vill uppnå. 
Det finns inga enkla svar till en lös-
ning på människans miljöpåverkan 
och brist på såväl kunskap som an-
svar, säger hon.

Begreppsförvirring
Komplexiteten i frågan är en av anled-
ningarna till att svenska Naturvårds-
verket istället för förbud har föreslagit 
en rejäl prishöjning, där det nya pri-
set skulle bli fem kronor per plastpåse 
– även för de tjockare påsar som i dag 
ges ut gratis i många butiker.

– Det finns en begreppsförvirring 
när det gäller bioplaster och nedbryt-
bara påsar. Det finns så många olika 
varianter och det enda gemensamma 

Ann-Christine Albertsson, 
professor i polymer tekno-
logi på KTH. 

Foto: KTH

”Det stora proble-
met är att inerta 
material kastas på 
fel ställe och att 
människor inte tar 
ansvar för sina på-
sar och prylar.”
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är att de till någon del består av fos-
silfritt material, men det är ofta något 
oljebaserat material också, säger Ma-
lin Göransson på Naturvårdsverket. 

Trots Naturvårdsverkets rekom-
mendation, som bygger på en bak-
omliggande studie av flera andra 
länders erfarenheter, har den svens-
ka regeringen valt att hittills inte ta 
till några drastiska medel. I novem-
ber kom en förordning med krav på 
att handlarna från den sista maj i år 
ska börja informera kunderna om 
plastpåsarnas miljöpåverkan. Exakt 
på vilket sätt detta ska göras är ännu 
oklart – Naturvårdsverket har fått i 
uppgift att specificera detta närma-
re. Men någon prishöjning eller nå-
got förbud har det inte beslutats om. 
Miljöminister Karolina Skog menar 
ändå att frågan är viktig. 

– Vi måste minska vår användning 
av oljebaserade plaster. Jag ser för-
ordningen från november som ett 
första steg i detta. Informationsåt-
gärder och mål behövs för att änd-
ra beteenden och peka ut riktningen 
framåt. Men det pågår redan arbete 
på Miljö- och energidepartementet 

kring ytterligare åtgärder för att mins-
ka användandet av plastpåsar och 
dessa kommer jag att återkomma till. 
Vi tittar naturligtvis också på erfaren-
heter från andra länder, säger hon. 

Ändra beteenden
Men flera miljöorganisationer vill se 
snabbare åtgärder. Världsnaturfon-
den WWF anser att ett förbud är det 
bästa alternativet, då en prishöjning 
som förslaget ser ut nu skulle ge öka-
de intäkter till handeln och därmed 
minska incitamentet att minska an-
vändandet av plastpåsar.

– Sverige satsar på havet och har glo-
balt tagit på sig ledartröjan för hållba-
ra hav inför FNs havsmöte i juni. En av 
frågorna är den oroande situationen 
med plastskräp i haven. Här har Sveri-
ge ett gyllene tillfälle att koppla inter-
nationella havsfrågor till egna konkre-
ta åtgärder och börja med att förbjuda 
plastbärkassar på hemmaplan. Flera 
länder har redan genomfört ett förbud, 
så vi anser att det enkelt kan införas i 
Sverige, säger Inger Näslund, expert på 
havs- och fiskefrågor hos WWF.

Organisationen rekommenderar 
även att man tar fram system för mer 
hållbara lösningar för att ta hem varor 
från butiken. 

– Det viktigaste är kanske ändå 
att sätta stopp vid källan, att ändra 
människors beteende och samhällets 
sätt att ta hand om restprodukter, sä-
ger Inger Näslund.

Naturskyddsföreningen är inne på 
samma spår, även om de är mer kluv-
na i frågan. De menar att alla påsalter-
nativ har positiva och negativa aspek-
ter, beroende på vilket perspektiv 
man utgår ifrån. En tygpåse förbrukar 
till exempel mer energi vid tillverk-
ningen och en plastpåse ger en hög 
energiutvinning när den förbränns. 

– Svenskar är också generellt bra 
på att slänga och återvinna. Majori-
teten av plasten vid de svenska kus-
terna kommer inte från Sverige. Den 
kasse är bäst som man använder flest 
gånger. Kanske är det just en prishöj-
ning på plastpåsar som behövs för att 
folk ska börja se dem som en resurs 
och använda dem fler gånger. Det är 
också ett bra förslag att alla plastkas-
sar ska kosta, även de i klädbutiker, sä-

En havssula använder plast till att bygga sitt bo. Plastföroreningar har blivit ett stort problem och fåglar fastnar ofta i nätrester.
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”Det viktigaste är 
kanske ändå att sät-
ta stopp vid källan, 
att ändra människ-

ors beteende ...”

Inger Näslund, expert på 
havs- och fiskefrågor  

vid WWF

Foto: WWF
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ger Ellen Bruno, sakkunnig på marina 
ekosystem på Naturskyddsföreningen.

”Lite av en symbol”
För Håll Sverige rent är frågan ganska 
enkel.

– Plastpåsen är lite av en symbol. 
Vi kan leva utan den, det är egentli-
gen inget större problem. Att förbjuda 
den är ganska enkelt. Då sätter man ju 
också fart på alternativa inovationer, 
säger Johanna Ragnartz.

Tills man hittar alternativa, helt 
och hållet nedbrytbara plastpåsar 
tycker hon att också dessa alterna-
tiv ska vara förbjudna. Hon menar att 
det riskerar att bli förvillande när det 
gäller återvinning av många olika ty-
per av plaster. Det kan dessutom ska-
pa problem i återvinningsprocessen, 
då teknologin redan i dag har svårt att 
separera alla olika typer av plaster. 

– För konsumenten ska det vara 
lätt. Man ska kunna säga att ”från och 
med nu säljer vi inga mer engångspå-
sar. Här kan du köpa en flergångspå-
se som du kan använda 300 gånger!”
Text: Madeleine Johansson

Flera länder i Europa vidtar åtgärder för att minska mängden plastpåsar i omlopp.

100
miljarder plast- 
påsar används  
varje år – bara i  
Europa.

Veterinärer undersöker en strandad knölvalskalv i Alaska. Många djur äter plast i tron att det är mat och svälter till döds.

100 000
däggdjur dör varje år för att de 
ätit plast eller fastnat i plast.
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F öreställningen är en 
av flera där Karavan 
har tagit sig an miljö-
frågor och andra stora 
frågor. Ett samhälls-

engagemang har alltid funnits där 
men de senaste åren har det bör-
jat handla allt mer om just miljö.

Idén till Efterträdare föddes 
bland annat ur en föreställning 
som Karavan gjorde i träden i 
Kungsparken för Malmö sommar-
scen för ett par år sedan. 

– När vi hade gjort den kände 
vi att vi inte var riktigt klara med 
träd, utan vi ville fördjupa oss 
mer, säger Ida Stenman, en av de 
nycirkusartister som driver Kara-
van och Cirkus Saga.

Det sammanföll med att hon 
och flera av andra hade ett gan-
ska nyvaknat miljöintresse och 
-engagemang. Det politiska in-
tresset hade tidigare handlat om 
andra frågor, som jämställdhet.

 – Lite sent gick det upp för mig 
hur fantastiska träd faktiskt är, att 
de bär livet på vår planet. Det är 
så sjukt hur urskogar skövlas och 
att vi planterar konstgjorda sko-
gar i stället, som inte lever på sam-
ma sätt, säger Ida Stenman.

Så kom boken Trädens hemliga 
liv som bland annat tar upp hur 
träd kan kommunicera med var-
andra, och frågan kändes ännu 
viktigare.

Urflippad scenkonst
Karavan startade i stadsdelen So-
fielund i Malmö för åtta år sedan. I 
det som tidigare var en bilverkstad 
ryms lokalen som har 9 meters 
takhöjd och en golvyta på mer än 
300 kvadratmeter. Där huserar 

Vad finns i en tid långt fram, när människan har hug-
git ner det sista trädet? Vad är vi människor utan träd? 
Den frågan ställer sig scenkonstkollektivet Karavan i 
Malmö i föreställningen Efterträdare som spelas nu.

ett 20-tal olika artister som ar-
betar inom nycirkus, musik och 
annan scenkonst. Några av de 
mest kända grupperna är nycir-
kusgruppen Cirkus Saga, världs- 
musikbandet Faela och Lur, ett 
band som blandar elektronisk 
musik med urflippad scenkonst.

I föreställningen Efterträdare 
är det de tre nycirkusartisterna i 
Cirkus Saga och de två musikerna 
och scenkonstnärerna i Lur som 
samarbetar. Med bara fem artis-
ter på scenen är det Karavans 
minsta ensemble hittills. En av 
de första sakerna de gjorde när 
de skulle börja arbetet var att alla 
läste Helena Granströms civilisa-
tionskritiska bok Det som en gång 
var från 2016.

– Den handlar bland annat om 
att krisen börjar långt innan att 
det sista trädet huggs ner, säger 
Christoffer Remberger, som ock-
så är nycirkusartist och driver 
Cirkus Saga tillsammans med Ida 
Stenman och Josefin Karlsson.

Han förklarar Helena Gran-
ströms teori om att en ekologisk 
katastrof är svår att undvika. 

– Det som kan produceras blir 
också producerat. Ny teknik ifrå-
gasätts aldrig utan ses alltid som 
bra. Men till slut kommer tekni-
kens gräns, finns det något annat 
kvar då?

En värld av plast
Det är i den framtiden som före-
ställningen utspelar sig. Till den 
har Karavan lånat in Amanda 
Wickman, Malmöscenograf som 
också är känd som programleda-
re i barnprogrammet Fixa rum-
met i Sveriges television. Den 

framtidsvärld utan träd som hon 
har skapat i Karavans lokaler be-
står av ett enda material: plast. 
Det är vad som finns kvar i den 
nya världen, när all grönska är 
borta. Figurerna på scenen syns 
för publiken främst genom plas-
ten och är själva sammanflätade 
med samma material. Kanske är 
de människor, kanske någon an-
nan framtida livsform?

Artisterna själva beskriver fö-

reställningen som suggestiv och 
lite skrämmande, vilket också 
förstärks genom Lurs experimen-
tella musik.

– Det kan finnas något absurt 
hoppfullt i detta att det kan fin-
nas något efter människorna, om 
man tolkar den så. Men jag tror 
att publiken kommer tolka före-
ställningen väldigt olika. Någon 
som inte läst något om den inn-
an kanske uppfattar den på ett 

I blickfånget: Karavan – Cirkus Saga

Ida Stenman, Christoffer Remberger och Josefin Karlsson är nycirkusgruppen Cirkus 
Saga, som också driver scenkonstkollektivet Karavan i Sofielund i Malmö.

De kämpar för miljön 
med nycirkus

Foto: C
irkus S

aga
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helt annat sätt än vi, säger Ida 
Stenman och menar att föreställ-
ningen mer handlar om att vara 
ett konstverk med olika tolk-
ningsmöjligheter än att skriva 
människor på näsan kring miljö-
frågan.

– Fast jag tror att de kommer 
förstå mer av vad vi menar än 
vad vi själva tror, säger Josefin 
Karlsson.

– Ja, det är kanske ett tydligt 
budskap ändå, svarar Ida Stenman.

Miljökatastrofer i dag
En förhoppning är att väcka tan-
kar och frågor kring vilken fram-
tid vi önskar för oss själva och 
framtida generationer.

– Miljörörelsen och vänstern, 
som pratar mycket om miljöfrå-
gan, är ändå ofta inne på att vi 
bara behöver ändra oss lite grand, 
så kommer det lösa sig. Men det 
tror inte jag längre, jag tror att vi 
kommer behöva börja om på en 
helt ny bana, säger Ida Stenman 
som också har gått från att tro att 
miljökatastrofer kan drabba ge-
nerationer långt fram till att tän-
ka att de kan komma i dag.

– Det finns något slags tabu att 

ifrågasätta vår civilisation. Vi ifrå-
gasätter fabrikernas utsläpp men 
inte fabriken i sig, säger Christof-
fer Remberger och fortsätter:

”Ny teknik ifrågasätts  
aldrig utan ses alltid som 
bra. Men till slut kommer 
teknikens gräns, finns det 
något annat kvar då?”

Foto: M
ikael H

olgersson

Om Karavan:
• Startades 2009 i Malmö 
som ett scenkonstkollek-
tiv av Cirkus Saga tillsam-
mans med Faela! och Lur. 
Det är både en scen, ett 
träningsställe och en platt-
form för professionella 
cirkusartister och fysiskt 
utövande konstnärer som 
tidigare inte haft någon 
permanent plats.

• Producerar en föreställ-
ning varje år.

• I alla sina föreställningar 
tar de upp och vädrar de 
problem som mänsklighet-
en står inför och de frågor 
som berör och oroar. ”Allt 
är politik, så även cirkus 
och musik” skriver de.

Läs mer på:  
cirkussaga.com

– Vi vill kunna fortsätta leva 
som vanligt, bara behöva byta 
våra glödlampor till mer miljö-
vänliga. Men vi är på toppen av 
hur mycket fossila bränslen som 
kan tas ut och de förnyelseba-
ra energikällorna kommer inte 
täcka våra behov. I längden kom-
mer det inte att hålla, och då kan 
man välja att vara förberedd el-
ler inte.

Kollektivt arbetssätt
Ida Stenman säger att hon allt 
mer undrar hur livet kan levas 
mer miljövänligt.

– Att göra en sådan här före-
ställning är en del av det vi kan 
göra.

Hon säger att det också har va-
rit extra roligt att arbeta fram den 
tillsammans med kollegorna ef-
tersom de använder ett kollektivt 
arbetssätt.

– Samhället i dag strävar myck-
et mot det individuella och så 
kan det vara också som cirkus-
artist. Men vi jobbar mycket som 
grupp inför våra föreställningar. 
Vi tar beslut där alla är med, mu-
siker, artister, tekniker och så vi-
dare. Det ger en fin motvikt mot 

samhället i stort. Våra manus och 
föreställningar föds alltid ur våra 
gemensamma diskussioner.

Det postapokalyptiska temat 
har funnits med i flera av Kara-
vans tidigare föreställningar, 
som Days of war – nights of love 
och One way. I den förstnämn-
da fick publiken vara med och in-
teragera och leva sig in i hur det 
skulle kunna kännas att vara de 
få överlevande efter efter en stor 
katastrof. 

– När man har gett upp hoppet 
om en social förändring finns det-
ta som en utväg. Även om det är 
mörkt finns det något hoppfullt i 
att tänka att saker kommer att gå 
åt skogen och vad som kan kom-
ma sedan, säger Ida Stenman.

Jenny Eriksson

Föreställningen "Efterträdare" hade premi-
är på Karavan den 4 mars. Den spelas även 
fre–sön helgerna 10–12 mars och 17–19 
mars. Nästa grej som Karavan gör blir att 
arrangera en nycirkusfestival den första 
helgen i juni. Det blir den tredje festivalen 
de arrangerar och liksom tidigare år blir 
det uppträdanden, cirkusskola, workshops 
och konserter både inne på Karavan och 
på gatan utanför.

I Karavans föreställning ”Efterträdare" har någon huggit ner det sista trädet och all grönska har försvunnit från jorden. Det som finns kvar i den 
värld som kommer sedan är … plast. De människoliknande varelserna i den världen lever invirade i konstgjorda material.
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Food for progress är ett av de få vegoföretag som syns på blandkostmässorna. De 
bjuder på smakprover från flaggskeppet Oumph.

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

Nyligen arrangerades den årliga mässan 
Passion för mat i Eriksbergshallen i Göte-
borg – en blandkostmässa med stort fokus 
på delikatesser, vin och tilltugg. 

A tt som vegan besö-
ka en mässa med 
blandkost kan tyck-
as vara ett onödigt 
tilltag, men Sofia 

Säljö var där av en särskild an-
ledning. Hon är projektledare för 
Djurens rätts veganska mässa Ve-
govision, som arrangeras i Göte-
borg, Stockholm och Umeå.

Syre tar ett snack med Sofia 
Säljö, som besökte mässan för att 
bland annat spana in lokalen. Ve-
govision börjar nämligen växa ur 
sina kläder.

Varför besökte du mässan?
– Dels för att det är roligt att se 

hur andra mässor gör. Men också 
för att det så klart är värdefullt att 
lära av andras misstag i stället för 
att göra dem själv. Som besökare 
på ett arrangemang så ser man ju 
saker ur ett annat perspektiv och 
upptäcker var det finns förbätt-
ringspotential.

Vilka Var dina intryck när du var 
där?

– Det är en fin lokal och det 

var många trevliga utställare. 
Men det var väldigt mycket kött, 
ost och alkohol vilket inte är in-
tressant för mig. Men det fanns 
en del pärlor också. Utställa-
re som sålde äppelmust, svamp 
och olika chilisåser till exempel. 
Det var också kul att se att hylla-
de Oumph vad där och delade ut 
vegokött.

På veganska mässor brukar det 
serveras luncher och fika. Lycka-
des du hitta något att äta på Pas-
sion för mat?

– Nej, jag hade räknat med att 
kunna köpa lunch inne på mäss-
san, men fick tyvärr gå hungrig 
därifrån eftersom de bara hade 
provsmakning. Som tur var är 
det bara något kvarter till Eriks-
bergs pizzeria så det löste sig ju 
snabbt.

På vilket sätt kan Vegovision vara 
ett komplement till en blandkost-
mässa?

– Det var uppenbart på Pas-
sion för mat att de helt har mis-
sat den stora efterfrågan på ve-

getarisk mat. Alla som är det 
minsta intresserade av vego lär 
ha gått besvikna från mässan. Vi 
har gjort besökarenkäter flera år 
på våra mässor och vet att en stor 

del av besökarna inte är veganer. 
Vårt mål är göra en mässa som in-
spirerar var du än befinner dig på 
din vegoresa.
Text och foto: Jenny Luks

Edgy veggie saluför havreprodukter som kan användas som till exempel färs i tacos.

Rudenstams bär & frukt bjöd på smakprover på både äppelmust och cider.

Matmässor med 
och utan vegotänk

K okboksförfattaren 
Mattias Kristians-
son släpper sin sjät-
te veganska kok-
bok: Vegomenyer 

– festliga trerättersmiddagar för 
alla tillfällen. Boken bjuder bland 
annat på läckerheter som grati-
nerad, fylld kronärtskocka med 
mintolja, saffransmarinerad, gril-
lad tofu i zucchini, bruschetta 
med confiterad tomat, friterad 
silkestofu, ärt- och bönbiffar med 
pistaschnötter, spenat och persil-

Festliga vegomenyer som imponerar på svärmor
ja, chili- och kokoskräm och mar-
ängtårta på kikärtsmaräng.

– Det känns jättekul att få släp-
pa den här boken som är full av 
helt veganska trerättersmenyer. 
Det är en salig blandning av enkla 
och lite mer tidskrävande recept 
för alla tillfällen som behöver fi-
ras. Det kan vara till födelsedags-
festen, för att imponera på svär-
föräldrarna, ”jag har fått nytt 
jobb”-middag eller bara fira att 
sparrisen är i säsong, säger Mat-
tias Kristiansson.

Mattias Kristianssons sjätte 
kokbok är full av helt veganska 
trerättersmenyer. 
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Mat med Jenny

I december förra året 
stängde stjärnkocken Ma-
thias Dahlgren sina anri-
ka restauranger Matsalen 
och Matbordet på Grand 

hôtel i Stockholm. Den 13 febru-
ari öppnade han i stället Rutaba-
ga, en vegetarisk finrestaurang. 
Rutabaga, som är ett engelskt 
ord för kålrot, serverar mjölk och 
ägg, men att få veganskt på bor-
det är inga problem.

– Rutabaga är en lakto-ovo-ve-
getarisk restaurang där menyn är 
uppbyggd kring rätter att dela. Vi 
har några rätter varje kväll som är 
helt veganska, men de varierar i 
antal då menyn ändras i stort sett 
dagligen. Utöver dem har vi ock-
så några rätter som vi kan anpassa 
och göra om till veganska rätter, 
säger Maya Johansson, marknads-
föringsspecialist på Grand hôtel.

Rätterna har anspråkslösa och 
tidstypiska namn som Rårivna 
morötter och Friterad aubergi-
ne. Att öppna vegetarisk finkrog 
är sällsynt och nu återstår att se 

om rätterna tar Mathias Dahlgren 
ända till Michelinguiden. Rutaba-
ga är dock inte den enda restau-
rangen som serverar vegansk fine 
dining. Det finns till exempel den 
helt veganska restaurangen Växt-
huset i Stockholm och den näst 
intill veganska Syster Marmelad i 
Göteborg.

När kålroten tar plats i 
de fina salongerna

Syre berättade i september att de kanadensiska 
varumärkena Daiya och Gardein försöker eta-
blera sig i Sverige tack vare nederländska dist-
ributören Green food company. Nu finns dessa 
varumärken äntligen i butik. Först ut var Ica Su-
permarket Möllevången i Malmö och Ica Kvan-
tum Liljeholmen i Stockholm. Nu kommer de 
också snart till Happy vegan, Ica Kvantum San-
negården och Ica Focus i Göteborg, samt Ica 
Supermarket Hagsätra i Stockholm. Fler buti-
ker och städer är att vänta.

Nya märken från 
Kanada i butiker

Jenny tipsar:

Varumärket Paulún lanserar tre nya veganska 
soppor i smakerna Rödbeta & ingefära, Ros-
tad sötpotatis, Lime & chili samt Pumpa, pap-
rika & ingefära. Serien heter Paulúns Super-
green och sopporna är färdiga att värma.

– Sopporna är tillagade av naturliga råva-
ror och erbjuder konsumenter en närings-
riktig och nyttig lunch. Hampa-, 
solros- och pumpafrön 
ger extra protein 
och crunchig upp-
levelse. Dessutom 
är de veganska, 
säger Nina Sand-
ström, mark-
nadschef på 
Orkla Foods 
Sverige.

Soppor med 
färgstarkt grönt
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Den 13 februari 
öppnade Mathias 
Dahlgren Rutabaga, 
en vegetarisk finres-
taurang, på Grand 
hôtel i Stockholm.

Foto: Joona Laulajainen

Mathias Dahlgren.

Rätterna har anspråkslösa namn som Rårivna morötter och Friterad aubergine.

Foto: B
obo O

lsson

Tre nya veganska soppor.

Kanadensiska varumärkena 
Daiya och Gardein finns nu i 
flera butiker i större städer.



Förra året delade Naturskyddsföreningen ut 
sitt skogspris för första gången. Priset är av-
sett för skogsägare – privata i första hand – 
och andra eldsjälar som gör mycket för den 
biologiska mångfalden och skogens sociala 
värden. 2016 gick det till Gunnel och Dag Ek-
man i Linköping, som bland annat har åter-
skapat lövskogar och våtmarker i sin skog.

Men vem ska få priset i år? Vet du någon som 
borde få det? Senast den 19 mars kan du no-
minera din ”skogshjälte” på Naturskyddsför-
eningens hemsida. Där finns också informa-
tion om hur man gör och vilka regler som 
gäller. Juryn består av tre personer ur Na-
turskyddsföreningens styrelse, en oberoen-
de expert och en sakkunnig vid föreningens 
kansli.

"Alla är välkomna att nominera pristagare, 
oavsett om du aldrig tidigare varit i kontakt 
med föreningen eller är medlem. Det vore 
roligt om skogsbranschen hör av sig med tips 
på duktiga markägare. Priset består av ett 
konstföremål i trä, äran och naturligtvis en 
unik chans att visa hur man kan gå före och 
påverka utvecklingen i sko-
gen", säger Johanna Sandahl 
på Naturskyddsföreningen.

Malin Bergendal 
Redaktör

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Energi24 Syre tipsar

• Ta fröna som har grott i de fuktade kaffefiltren 
och sätt dem i krukor med jord. 6–8 frön i en 
vanlig blomkruka är lagom. Försök att ha en 
och samma chilisort i samma kruka, så du 
vet vilka sorter du får och kan jämföra hur 
de utvecklas. Peta ner fröna någon centi-
meter och vattna.

• Ställ krukan på ett varmt och ljust stäl-
le, till exempel i ett ljust fönster över ett 
element. En temperatur på 24–26 grader 
brukar rekommenderas. Det kunde vi inte 
få här, men det har kommit upp små gröna 
pluppar ändå. Det tar från några dagar till en 
vecka. 

• När plantorna får riktiga blad är det dags att ge var-
je planta en egen liten kruka. De behöver mycket ljus, så be-
lys dem gärna med lysrör eller led-lampa cirka 14 timmar per 
dygn. Kom ihåg att vattna – de mår inte bra av att bli torra.

• En månad efter att varje chiliplanta har fått sin egen kruka 
är det dags att börja gödsla dem. Använd flytande ekologiskt 
gödsel för tomater eller andra grönsaker.

• När chiliplantorna är 30 cm höga behöver de flyttas över till 
större krukor. Någon gång i maj–juni kan chiliplantorna flytta 
ut på balkongen eller i trädgården. Se till att de inte står i för 
starkt solljus och att de är skyddade från vind. Snart vaknar 
humlorna och börjar pollinera och en kort tid senare kommer 
den första chilifrukten.

• Plantorna behöver mycket vatten, ofta både morgon och 
kväll. Lycka till!
Malin Bergendal

Vem vill du ge 
årets skogspris?

Redaktionens favoriter:

För två veckor sedan tipsade vi i Syre #141 om 
hur man kan ta tillvara chilifrön och få dem att 
att gro. Det har de gjort nu. Det har vuxit ut 
små svansar på habanerofröna, facing heaven- 
fröna och jalapeñofröna – inte på alla frön men 
på de flesta. Fröna från den torkade ancho- 
chilin grodde däremot inte. Det är dags för 
den spännande fortsättningen. 

Dags att sätta 
chilifröna i jorden
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Snott från Caroline Kling

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

Snott från Tradera

Snott från Skyltat Snott från Dr Status

Snott från Dr Status

Snott från Jenny Nilsson
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Lotta Sjöberg
Det kan alltid bli värre



27
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

Energi

Kompromissa?
Vad ska dessa partier ha för roll i riksdagen 
tänker du? Om det främst är som opinions-
bildare, varför kan det inte ske utomparla-
mentariskt? 

Om det är som förhandlare, som del av ma-
joriteter som driver igenom beslut, hur ska 
de lyckas med det utan att behöva kompro-
missa?

Björn om Leo Rudbergs krönika "Det behövs nya 
riksdagspartier". 

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.

Ironiskt 
Jag finner det ironiskt att ni lyfter fram att ”Källkritik har aldrig varit viktigare” efter att i ett tidigare nummer pu-blicerat Klas Lundströms artikel om Harrisburg/TMI. 
Lundström bygger sin artikel på människors känslor kring vad som hände, och han väljer (medvetet?) att helt bortse från de sakliga, vetenskapliga fakta som finns. (…)

Jag uppskattar att Valdemar Möller skriver om vikten av att kunna omvärdera sin egen ”känsla för att något är på ett visst sätt”, och jag vill tro att hela redaktionen ar-betar för att ge ut en tidning med korrekta fakta. Nu är min upplevelse tyvärr att jag inte kan lita på innehållet, därför att det väljs utifrån ideologi snarare än faktamäs-sighet. 

Jag hoppas att jag har fel och att framtida nummer gall-ras hårdare.

Emma

Insiktsförstärkning
Lördagsmorgonen börjar med insikts-
förstärkning. Artikeln "Vägvalen som 
ska leda samhället framåt" i tidningen 
Syre tänder en gnista.

Prenumerera!

Artikeln slutar: "Det finns alltså både 
positiva och lite mer cyniska krafter 
som gör att det här nog går vägen."

Toppen!

Håkan

Tårögd
Oj …Tårögd. Bäst hittills. Fan 
vad nyanserat, faktamässigt 
korrekt och pedagogiskt skri-
vet. Mycket, mycket bra!

Robban om Malin Bergendals 
ledare ”Gör naloxon receptfritt” 
i tisdagens Syre (tidningensyre.
se/2017/nummer-140) 

Enkelt
Just så. Låt oss som faktiskt 
VILL välkomna fler människor 
få göra det. Sen kan man tvinga 
på resten. Ganska enkelt egent-
ligen.

Martin om artikeln ”Kommuner: Vi 
behöver fler flyktingar”  (tidningen-
syre.se/2017/nummer-140/)

Kanonval igen!

Johanna om rekrytering-
en av Stina Oscarson som 
ny krönikör i Syre.

Wow! Det var en bra  
rekrytering!

Karen om rekryteringen 
av Stina Oscarson som ny 
krönikör i Syre.
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Syre för hjärnan

Finns i din bokhandel! Du kan även 
köpa Ordfronts böcker som e-böcker 
för 99:–/st. Gå in på ordfrontforlag.se 
och klicka dig vidare till vår e-bokshop. 

från Ordfront förlag

ANNONS
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Ordtrianglar

1 2

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?

Rut Elliot Blomqvist
Glöd – Ledare

EUs tungviktare tror på  
olika tempo
Ledarna för eurozonens fyra största ekono-
mier stöder idén om ett EU i ”olika hastig-
heter”, där vissa medlemsländer kan för-
djupa integrationen mer än andra. 

Svenskarna förbrukar  
rekordmycket kött
Trots det växande intresset för vegetarisk 
mat fortsätter den svenska köttkonsumtio-
nen att öka, enligt Jordbruksverket. Enligt 
en rapport förbrukade vi i Sverige 87,7 kg 
kött per person och år 2016. Det är en ök-
ning med ett halvt kilo per person jämfört 
med 2015. Världsnaturfonden (WWF) sä-
ger att uppgången är oroväckande.

”Då kan en högutbildad medel-
klasskvinna eller -transperson i 
storstaden skämta om korkade 
rasistiska arbetarklassmän på 
landsbygden utan att förstå att 
det är en form av klassförakt.”

Mellan ”grattis på kvinnodagen” 
och identitetspolitik

Radar – Veckans nyhetsbild

Wikström: Asylsökande  
ska inte få välja land 
Asylsökande ska inte ha rätt att välja land 
för sin ansökan. Det skriver liberala EU-par-
lamentarikern Cecilia Wikström, som är an-
svarig för EU-parlamentets syn på hur ett 
framtida asylsystem ska se ut, på Dagens  
Nyheters debattsida. 

Forskare sågar rapport  
till MSB om islamism
Ett stort antal forskare inom religionsveten-
skap kritiserar en rapport om islamistiska 
Muslimska brödraskapet i Sverige, skriven på 
uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). 

Kriget kan ha hjälpt  
kvinnor till rösträtt 
För 100 år sedan började kampen för kvinn-
lig rösträtt ge resultat i Europa och Nord-
amerika. En viktig faktor kan ha varit första 
världskriget. Masslakten i skyttegravarna 
gynnade paradoxalt nog kvinnorna. 

Radar – Nyheter

Terrorforskaren Magnus Norell är redaktör för den 
kritiserade rapporten. 
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Köttdiskarna lockar svenska konsumenter. Trots det växande intresset för  
vegetarisk mat konsumerar vi i Sverige 2016 mer kött per person och år. 

tidningensyre.se/nummer

Flyktingar på väg till EU över Medelhavet. 

EU-dom stoppar  
ambassadvisum
EU-länderna måste inte ge humanitära vi-
sum till personer som vill resa till EU för 
att söka asyl. En EU-dom slår fast att det 
får varje land själv bestämma om. En be-
svikelse, anser Amnesty. 



31
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

Energi

Ta det sociala 
utanförskapet 
på allvar

Glöd – Manijeh Mehdiyar

”Men vad händer om det 
inte finns något slut i tun-
neln? Vad händer med 
alla dem som inte fixar 
morgonspinning och hel-
tidsjobb? Ska deras röster 
aldrig bli hörda?”

Zoom
Hon går i täten för kampen mot 
jättekanal i Nicaragua 
En ny jättelik kanal ska enligt planerna bin-
da samman Atlanten och Stilla havet ge-
nom Nicaragua. Men projektet har mött 
hård kritik från delar av lokalbefolkning-
en. Främst i kampen mot projektet går den 
40-åriga jordbrukaren Francisca Ramírez, 
som nu fått stöd från Europaparlamentet. 

Francisca Ramírez, ledare för den bonderörelse som kämpar mot kanalbygget i  
Nicaragua, har utsatts för trakasserier av myndigheterna. 

Foto: Luis M
artínez/IP
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”Hennes rättigheter har 
kränkts och vi befarar att de 
kommer att kränka hennes 
allra mest grundläggande rät-
tighet: rätten att leva” 
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EU-klartecken för  
ungersk kärnkraft
Efter en lång granskning ger EU-kom-
missionen slutligen tummen upp för det 
statsstöd som Ungern ger till utbyggnaden 
av landets enda kärnkraftverk. Grannlan-
det Österrike hotar nu ta saken till dom-
stol. 

FN sätter ljuset på krisen  
kring Tchadsjön 
Över två miljoner internflyktingar. Nära två 
miljoner människor på gränsen till svält. 
I området runt Tchadsjön utspelar sig en 
enorm humanitär katastrof som enligt FNs 
säkerhetsråd inte uppmärksammas nog. 

Garverier i Dhaka tvingas stänga
En domstol i Bangladesh har beslutat att 
över 100 garverier i huvudstaden Dhaka ska 
stängas, efter ett upprop från miljöorganisa-
tioner. 

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.
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En delegation från FN besöker ett flyktingläger i Nigeria.

90-årige Mohammed Habib har arbetat vid ett av garverierna i Dhaka i 55 år. 

Manijeh Mehdiyar
Sociolog och  

fristående krönikör för Syre



D et är bedrövligt. Att förutsättning-
arna för den mest perfekta surfvå-
gen ska finnas just utanför Azorer-
na. Själv har jag inte funnit den där 
perfekta vågen. 

Det mest spektakulära jag hittat på Azorerna 
är en domherre. Vilket inte ska föraktas. Det finns 
nämligen bara knappt hundra stycken där. Den jag 
såg var ganska illa åtgången.

Men för många är det surfvågen som lockar. Och 
när vi blivit tillräckligt rika så kan vi unna oss att 
leta efter den där förbaskade vågen. Det är det som 
är planetens dilemma. Vi har råd att unna oss det. 

Oavsiktligt formulerades detta dilemma av Johan 
Rockström i ett Sommarprogram. Det kom liksom i 
en bisats. Han berättade att den bästa morgonjogg-
ningen upplevde han i Central Park. Eftersom han 
inte surfat till New York utan flugit dit blev det så 
tydligt: mannen som mer än de flesta arbetar för 
att lära världens ledare att vi lever med ett klimat-
hot blir ett exempel på mänsklighetens stora kli-
matdilemma. 

Kollektivt har vi som människor inte råd att 
krossa de planetära processer – till exempel klima-
tet – som medför att vi kunnat bygga goda samhäll-
en och växa som art. Men som enskilda personer 
har vi råd att krossa dessa processer.

En del menar att vi bör införa personliga koldi-
oxidkonton. Så att våra kontokort inte bara tär på 
insatt kapital, utan även på vårt tilldelade utrym-
me för utsläpp av koldioxid. 

Fast en del av oss kommer undan ändå ... vi använ-
der inte våra egna kontokort för vare sig resa till 
New York eller Azorerna. Någon annan betalar. Ar-
rangörer för debatter eller föreläsningar. Eller fö-
retaget som vill att man ska forska eller kränga sa-
ker eller bara visa upp sig. Eller tidningsägare som 
inte bara lever på att göra reklam för fler och läng-
re resor – ibland för att studera hur isarna smälter 
– utan skickar journalister världen runt för att de 
ska springa i flock.

Mycket av det där är bra. För demokratin, för lä-
rande, för personliga upplevelser. Men det är åt hel-

vete för planeten. Dilemman står som spön i backen.
Tillbaka till Azorerna. När jag inte glodde på 

en domherre så föreläste jag. Om ekonomi versus 
miljö och andra frågor som fått rubriken ”fram-
tidsfrågor”. För några av deltagarna var framtiden 
så långt borta kvällen före att de, när framtiden 
plötsligt dök upp på morgonkvisten, var så pass 
bakfulla att den tid som låg bakom framtiden kän-
des bättre.

Det var dessa morgnar jag tänkte på Sveriges 
riksdag. Där jag tillbringat några år. Under viss 
vånda. Där tycks också framtiden ligga så långt 
borta att när den plötsligt dyker upp känns den 
som en baksmälla.  

Det blir lätt så när man tror att gårdagens lös-
ningar duger i framtiden. Som att 40-timmars-
veckan är en naturlag, att socialförsäkringssystem 
anpassade för en annan tid ska fungera i morgon, 
att privata banker ska ha rätten att skapa pengar, 
att ekonomisk tillväxt kan vara evig trots att till och 
med Nationalencyklopedin slår fast motsatsen.

Det är då man vill blunda och fly till Azorerna. 
Jaga den perfekta vågen. Eller den illa åtgångna.  

Då vill man fly till Azorerna

www.tidningensyre.se

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

Bankföreningen 
anser sig kränkt av 
att behöva ta sam-
hällsansvar  
istället för att 
maximera vinsten.

Regeringen vill 
att bankerna ska 
betala mer av sin 
egen drulleför-
säkring, kallad re-
solutionsreserven.

Birger Schlaug
Oberoende grön debattör,  

fd språkrör för MP,
fristående krönikör för Syre 

Glöd - Birger Schlaug
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