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Regeringen vill ha 
skatt på flygresor.

Det är fortfarande  
för dyrt att åka tåg.

Omslagsfoto: David Isaksson

A tt vara gravid är speciellt – det 
är ju ett barn som växer i ma-
gen. Men dessutom kan man 
bli trött och tung, man kanske 
behöver vara borta från jobbet 

ibland och tillvaron kan bli en röra av känslor 
och hormoner. Ibland blir det inte som man 
har tänkt sig och ibland går det illa på allvar. 
Så att erbjuda sig att vara gravid åt någon an-
nan är en stor sak. Till exempel en vän eller 
släkting som inte själv kan bli gravid.

Kan en kvinna fatta ett sådant beslut frivil-
ligt? Om hon säger att det är ett frivilligt och 
självständigt beslut, kan vi tro henne? Eller 
ska vi misstänka att någon pressar henne el-
ler lockar med svarta pengar som hon inte 
har råd att säga nej till? Måste det inte rent av 
vara fel på henne annars?

Surrogatmödraskap hänger i dag juridiskt i luf-
ten, det är inte lagligt men egentligen inte 
olagligt heller. De politiska partierna har tagit 
ställning på olika sätt, eller misslyckats med 
att ta ställning, utifrån frågor som de ovanstå-
ende. Alla riksdagspartier utom Moderaterna 
är emot att en kvinna ska kunna ta betalt för att 
genomgå en graviditet åt någon annan. Däre-
mot säger Centerpartiet och Liberalerna ja till 
altruistiskt surrogatmödraskap, där hon som 
bär barnet gör det utan ersättning. Kristdemo-
kraterna, Sverigedemokraterna och Vänster- 
partiet är emot även detta, medan Miljöpar-
tiet och Socialdemokraterna ännu inte har 
någon klar inställning.

Men inför Socialdemokraternas kongress i 
april har partistyrelsen nu berett frågan och 
kommit fram till ett nej. De vill inte att altruis-
tiskt surrogatmödraskap ska vara tillåtet. Del-
vis handlar det om vad som kallas barnper-
spektivet, där de menar att det finns för lite 
kunskap. Det är en luddig ståndpunkt efter-
som det inte finns några belägg för att det 
skulle skada barnen att vara födda av en sur-
rogatmamma. Men framför allt tror de inte 
att en kvinna är kapabel att fatta ett sådant 
beslut.

– Vi ser att det kan innehålla en uppenbar 
risk att det blir påtryckningar mot kvinnor, 
vi ser att det finns en risk för kommersialise-
ring, och vi ser också att det finns en risk för 
kvinnors rätt till sin bestämmande över sin 
egen kropp, säger partistyrelseledamot He-
len Fritzon till Sveriges radio.

Eller som S-kvinnor utvecklade sitt ställ-
ningstagande förra året: påtryckningar, ut-
satthet och maktobalans kan få kvinnor att 
ställa upp. För att skydda dem mot sådana si-
tuationer sa S-kvinnor nej.

Tanken att påtryckningar, utsatthet och makt- 
obalans inte ska påverka viktiga val i livet är 
vacker, och man kan önska att Socialdemo-
kraterna skulle tänka så i fler sammanhang. 
Till exempel att den som blir sjuk ska få till-
friskna i sin egen takt eller leva med sin sjuk-
dom på ett sätt som känns rimligt. Att den 
som är arbetslös ska kunna välja bort natt-
jobb, som påverkar hälsan, eller avstå från att 
söka jobb långt bort. 

Men Socialdemokraternas ledning följer 
ett välmenande men auktoritärt mönster. De 
vill undvika att kvinnor genomgår gravidite-

ter åt andra för att de inte har råd att säga nej 
– visserligen handlar det om altruistiskt surro-
gatmödraskap, men vem vet om de får peng-
ar under bordet? Deras lösning är inte att se 
till att kvinnorna har råd att säga nej utan att 
förbjuda själva valet. Att ta ifrån kvinnor rätt-
en att bestämma över sina egna kroppar – för 
att skydda rätten att bestämma över sin egen 
kropp.

Alla kan inte få barn på det enklaste sättet. 
Barn är ingen rättighet, men en möjlighet 
som många vill ha. Om någon vill bära ett 
barn åt den som inte själv kan är det ett stort 
förtroende, kanske en uppoffring, men ing-
enting för staten att lägga sig i. Precis som sta-
ten inte ska ha synpunkter på vem eller vil-
ka man väljer att leva med. Inför kongressen 
önskar jag att Socialdemokraterna ska min-
nas att de för hundra år sedan kämpade för 
kvinnlig rösträtt – inte för att 
omyndigförklara kvinnor.

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

Om någon vill bära ett barn åt den som inte själv kan är det ingenting för staten att lägga sig i.

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



3

Sara Granér

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



4

Debatt:
Borde djurrät-
tare vara emot 

abort?

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Glöd Debatt

Djur och ofödda barn
behandlas lika illa
DEBATT Jag har länge känt stor respekt för 
dem som kämpar för djurens rättigheter 
och i tonåren var jag faktiskt en grön miljö- 
aktivist. Något inom mig förnimmer en själs-
frände i dem som värnar djur och natur och 
i mångt och mycket för liknande resone-
mang som pro-liferörelsen, men för en an-
nan grupp individer, eller i ett större per-
spektiv, det som skapar och upprätthåller 
en livsfrämjande levnadsmiljö för alla varel-
ser. Livets värde är en röd tråd.

Djurrättskämpar kan nämligen i någon mån 
betraktas som right-to-lifeare. Vi har lik-
nande värden och många likheter i vår me-
toder. I djurrättskretsar är det inte ovanligt 
att förespråka att oönskade djur adopteras 
istället för avlivas. Samma resonemang är 
grundbulten för right-to-liferörelsens mot-
to ”adapt or adopt, don’t abort!”. Även om 
en individ inte är önskad av någon särskild 
finns det alltid andra som längtar efter ho-
nom eller henne. Enligt båda rörelserna är 
det nämligen irrelevant för någons värde hu-
ruvida samhället är positivt eller negativt in-
ställd till individen. 

Enligt de olika rörelserna anses djuren 
respektive de ofödda människorna ha ett 
inneboende värde och rätt till liv som inte 
omintetgörs av omgivningens inställning. 
En annan likhet är önskan att vara en röst 

för någon som inte själv kan föra sin talan. 
Djuren kan inte prata så att vi förstår dem 
och detsamma gäller den röstlösa ofödda 
människan som Ja till livet önskar ge en röst. 
Både djur och ofödda människor vill fortsät-
ta leva! Vissa andra livsrättskämpar visar bil-
der på aborterade foster, liksom djurrätts-
aktivister gestaltar den grymhet som djur 
utsätts för. Båda rörelserna kämpar för sina 
respektive gruppers ökade rättsskydd. Slut-
ligen finns det paralleller angående omfatt-
ningen när det kommer till det systematis-
ka dödandet av djur och abortindustrins 
mångtaliga offer.

Ibland får jag av abortivrare höra att ”foster 
inte är människor” och att det därför är helt 
i sin ordning att utsläcka deras liv. Det är en-
ligt mig ett dumt påstående, för vad skul-
le den ofödde annars vara ur ett biologiskt 
perspektiv om dess upphov är en mänsklig 
mamma och en mänsklig pappa? En ny unik 
och levande människa blir till då föräldrar-
nas gameter förenas vid befruktningen. I 
sammanhanget är det intressant att en röd 
tråd inom djurrätt är att individer oavsett 
art inte ska utnyttjas och har rätt till sitt liv. 

Abort innebär tragiskt nog att behand-
la ofödda människor som vi människor 
ofta behandlar djur. Stämmer det mot alla 
odds att ett mänskligt foster inte tillhör den 
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mänskliga arten bör den ofödde ändå till-
mätas livsvärde i ett djurrättsperspektiv. 

Jag önskar inte sudda ut gränserna mellan 
människor och djur eller förringa människ-
ors unika värde enligt vårt perspektiv. Popu-
lism ställer dock olika grupper emot varan-
dra. Min önskan är istället att fler vågar se 
likheterna och göra gemensam sak för ett 
empatiskt Sverige utan förtryck som inklu-
derar alla individer, ofödda människor som 
djur. Djurskydd och miljökamp är ytterst 
sett en omistlig del av livsrätten då den ena 
försvarar liv och den andra förutsättningar-
na för liv. Jag har en förhoppning om att fler 
pro-lifeare i framtiden kommer att värdesät-
ta djurliv och att fler djurrättsförespråkare 
kommer försvara de ofödda människornas 
livsvärde och livsrätt. Ett ofött människobarn 
ska inte behöva viska ”låtsas att jag är ett 
träd eller en panda och rädda mig”. Ett grönt 
motto brukar vara solidaritet med komman-
de generationer och alla människor. Hur kan 
man säga de orden utan att även inkludera 
de ofödda människorna? 

Kan vi verkligen helhjärtat värdesätta 
varje enskilt barns framtid om vi inte värde-
sätter varje ofött barn i nuet?

Adam Forian
Ja till Livet

Nancy Reagan hjälper till att mata en pan-
daunge på en djurpark i Peking. Djur och 
ofödda barn är lika utsatta, skriver Adam 
Forian från anti-abortrörelsen Ja till livet. 
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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.

Embryon behandlas 
lika hänsynslöst som 
djuren i djurindustrin, 
skriver Adam Forian 
från Ja till livet i sin de-
battartikel här bredvid. 
Vad tycker du om jäm-
förelsen?

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@
tidningensyre.se. Vi tar emot texter på 
max 3 500 tecken (inklusive mellanslag).

Fo
to

: A
nd

er
s 

W
ik

lu
nd

/T
T

Skolan ska ge kunskap, 
glädje och styrka
DEBATT Eleverna i skolorna har sjunkande 
resultat enligt mätningar. En kunskap som 
är avhängig av elevens förmåga att sitta still 
och lära sig formler, titta på en datorskärm, 
lära tabeller, historiska skeenden, anatomis-
ka modeller och atomer i en tid då kropp, 
psyke och mänsklig erfarenhet är som mest 
utvecklingsbar. 

I en känslig tid då elevens upplevda verk-
lighet blir en lära för livet, ska matematik, 
grammatik och biologi pluggas in för att upp-
fylla elevens plikt som samhällsmedborgare, 
för att få ett jobb på arbetsmarknaden, där 
den ekonomiska tillväxten är grundplåten 
för densamma.

Att människan är en fysisk, biologisk och and-
lig varelse som är lämpad för ständig fysisk 
aktivitet och med arbete som ger ett synbart 
praktiskt resultat glöms liksom bort. 

Att musik, dans och rytmik i alla tider har 
följt människan som en självklar glädjespri-
dare och källa till social gemenskap glöms 

liksom också bort. Tomrummet kompense-
ras med pedagogik, psykologi, kuratorer och 
i vissa fall diagnoser och mediciner.

Skolan, där i princip 100 procent av bar-
nen vistas en stor del av sin barn- och ung-
dom för att utbildas har en stor betydelse för 
hur framtidens vuxna formas. Bör vi inte ta 
vara på den chansen? 

I skolans moral borde inrymmas en utbild-
ning som ger barnen tillräckligt med kun-
skap, glädje och styrka för att lära sig hand-
skas med den framtid som de får ärva efter 
oss, ett samhälle där ”trygghet och välfärd” 
ska kunna leva upp till sin verkliga innebörd. 

Och inte minst för att skolpolitiken ska ge 
viktiga signaler till alla i samhället, till föräld-
rar och barn, till politiker, ekonomer, företa-
gare ... om vad som verkligen betyder något 
i en människas liv för ett friskt, sunt och häl-
sosamt liv. Och samhälle.
Helen Rosell
Författare och kompositör

Musik har följt människan i alla tider och har sin plats även i skolan. 

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

Foto: Privat

Panelen:

Iman Mirbloki, 36 år, Pirat-
partiet, Stockholm

Foto: Privat

Alexandra Papamanoli, 
25 år, integrationskonsu-
lent, Borås

Livet i sig har ett 
värde för mig. Jag 
skulle helst undvi-
ka att göra abort, 
och om jag äter ett djur måste 
det ha haft ett sammanhang med 
mig, ha levt på samma gård, kan-
ske jag var tvungen att avliva det 
för det hade skadat sig. Jag skulle 
dock inte vilja sätta min egen syn 
som lagtext. En lag är alltid ett 
ingrepp i människornas frihet 
och måste varsamt avväga alla 
föddas och oföddas rättigheter.

Foto: Privat

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

Helt befängt att 
jämföra djuren i 
djurindustrin med 
ofödda embryon! 
Djurrättsaktivister förespråkar 
rätt till liv när djuret är fött, ja! 
Men inte fasen kämpar vi för 
djurs rättighet att bli födda, 
dock rätten till ett värdigt liv när 
de väl är födda, det är en himla 
skillnad. Ja till aborter!

Ett embryo är en 
samling med celler 
utan något medve-
tande och kan där-
för inte likställas 
med en människa eller en full ut-
vecklad varelse. När det gäller 
abortfrågan ska ingen annan än 
kvinnan ha rätt att bestämma över 
huruvida hon ska ha rätt till abort 
eller inte. Jag rekommenderar att 
Adam läser en biologibok från års-
kurs sju till att börja med, innan 
han sprider desinformation.
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Radar Nyheter

Norska Høyre vill 
avkriminalisera 
bruk av droger
Det norska regeringspartiet 
Høyre har på sitt landsmöte be-
slutat om en ny narkotikapolitik 
för sitt parti, rapporterar SVT. 

Människor som använder dro-
ger ska inte straffas, menar man, 
utan erbjudas hjälp. Den största 
förändringen är att eget bruk inte 
ska ge böter eller fängelse. 

Drogproblematiken ska flyt-
tas från rättsväsendet till sjuk-
vården och enligt det nya par-
tiprogrammet ska så kallad 
skademinskning vara målet. 

”Det är meningslöst att 
människor som har omfattande 
problem med droger – som var-
ken har arbete, bostad eller en 
ordnad ekonomi – straffas med 
böter. Det är också menings-
löst att ungdomar som befinner 
sig i en svår situation och grips 
med narkotika ska få en prick i 
brottsregistret och svårigheter 
med att skaffa jobb och en ut-
bildning”, skriver Norges folk-
hälsominister Bent Høie i en 
kommentar till den nya inrikt-
ningen på narkotikapolitiken.  

Droger ska dock fortsatt vara 
olagliga, beslutet handlar endast 
om en avkriminalisering av bruk 
som gör att brukare kan mötas 
på annat sätt än med straff.
Benita Eklund

En planerad terminal för flytande naturgas i Göte-
borgs hamn kan minska sjöfartens utsläpp dras-
tiskt. Nonsens, menar miljöaktivister som vill 
stoppa projektet.

Svavelutsläpp nära noll, kraftig minskning av kvä-
veoxider och därmed minskad övergödning. Dess-
utom 25 procent lägre koldioxidutsläpp. Det men-
ar Swedegas blir följden om sjöfarten går över 
från olja till flytande naturgas, LNG. 

En bättre miljö blir därför resultatet av den ter-
minal i Göteborgs hamn som ska förse såväl fartyg 
som industrier med LNG, enligt företaget.

Men naturgasens klimatnytta är omstridd. De 
minskningar av koldioxidutsläpp Swedegas för-
utspår syftar på ögonblicket när gasen förbränns. 
Hur naturgasen, som mestadels innehåller me-
tangas, står sig mot andra fossila bränslen under 

en livscykel är betydligt mer osäkert. Metangas 
är en särskilt kraftfull växthusgas och det finns 
forskning som tyder på att läckande gas vid ex-
empelvis utvinning kan få stor klimatpåverkan.

– Det finns inga rena fossila bränslen. Tar Gö-
teborgs stad sina klimatmål på allvar finns ingen 
logik i att tillåta en sådan här anläggning, säger 
Fanny Sannerud som är engagerad i kampanjen 
Fossilgasfällan.

Med en ökad uppmärksamhet kring projektet 
hoppas hon att stadens röd-grön-rosa majoritet 
som än så länge godkänt planerna ska sätta stopp.

– I dagsläget är det få som känner till det här 
bygget. Vårt mål är att stoppa det och samtidigt 
spräcka de myter som finns om att fossilgas skulle 
vara bättre än andra fossila bränslen, säger Fan-
ny Sannerud.
 Olof Olsson Klugman

Protester mot gasterminal

Omkring 370 miljoner barn i världen får mat i sko-
lan genom program inriktade på hälsosam kost 
och näringslära. Det har främjat närvaron i skolan, 
enligt uppgifter från FN.

”Skolmåltiderna har framgångsrikt bidragit till 
hälsovinster och andra fördelar när det gäller ut-
bildning för de mest utsatta barnen. Skolmåltider 
har lett till ökad skolgång. En full mage kan hjälpa 
eleverna med koncentrationen under lektioner-
na,” enligt FAO. 

Organisationen uppger att särskilt samhällen 
på landsbygden gynnas när familjejordbruk och 
små och medelstora företag blir leverantörer av 
mat till skolor. 

FAO arbetar med att främja skolmåltidsprogram 
på olika sätt, bland annat genom tekniskt stöd till 
regeringar för att utveckla ett hållbart jordbruk, 
främja livsmedelssäkerhet, arbeta med regler 
kring upphandling, utbildning i näringslära och 
stöd till familjejordbruk för att ge dessa möjlighet 
att sälja sitt överskott till skolor. 

I flera afrikanska länder har initiativet PAA Afri-
ca hjälpt till att främja lokal jordbruksproduktion 

och skolmåltider. Det är ett initiativ inspirerat av 
Brasiliens nationella skolmåltidsprogram för att 
bekämpa hunger och fattigdom. I programmets 
andra fas har omkring 16 000 familjejordbruk 
kunnat sälja 2 700 ton mat till skolmåltider till 
37  000 elever, uppger FAO. 

Enligt organisationen har odling på skolor 
kombinerat med näringslära ökat barns efterfrå-
gan på frukt och grönsaker. FAO bidrar även med 
tekniskt stöd för att integrera näringslära i skolors 
läroplaner. 

Under 2009 genomfördes ett skolmåltidsprogram 
i Latinamerika och Karibien inspirerat av Brasi-
liens nationella skolmåltidsprogram. Programmet 
skulle främja inköp från lokala familjejordbruk. 
En studie gjord 2013 visade att i åtta av länder-
na där programmet genomförts hade det lett till 
ökad skolgång och förbättrad inlärning men ock-
så ökade inkomster för de lokala jordbruken. 

I Kap Verde har ett skolmåltidsprogram nått ut 
till 9 000 elever i grundskolan och stärkt det lo-
kala fisket och jordbruket som gynnats av en sä-
ker försörjning. 
IPS

Många vinster med skolmat 
En satsning på näringsrik skolmat har genomförts i Latinamerika. En elev i Bolivias huvudstad La Paz visar fram en korg med frukt. 

I onsdags presenterades årets 
fyra nominerade till svenska
Greenwashpriset som årligen 
delas ut av organisationen Jor-
dens vänner, med stöd av Kon-
sumentverket. Priset går till 
företag, organisationer och 
makthavare som ”skapat sig en 
överdrivet grön image med vil-
seledande marknadsföring och/
eller annan kommunikation”. 

På Jordens vänners hemsida 
finns nu en möjlighet att rösta 
på slutfinalisterna. De utgörs i år 
av charterbolaget Tui, projektet 
Go4lng – en ny fossilgasterminal 
i Göteborgs Hamn, Svenskt flyg 
som enligt Jordens vänner siffer-
trixar så att det ser ut som om ut-
släppen från flyget minskar samt 
Hagainitiativet som ”med myck-
et hög svansföring i klimatfrå-
gan” samlar storföretag som fått 
hård kritik från miljörörelsen.
Benita Eklund

Svenskt flyg  
nominerat till  
Greenwashpriset

Foto: Franz C
hávez/IP
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Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se

RadarNyheter

I veckan lanserades föreningen 
Grön omstart, med ambitionen 
att ”lyfta den gröna omstarten 
till en högre nivå”. På den nya 
föreningens hemsida skriver 
ordförande Leif Engström att 
man vill ”smälta samman grö-
na röster till en gemensam tyd-
lig kraft under demokratiskt or-
ganisatoriska former.” 

Föreningen är sprungen ur 
Facebook-gruppen med sam-
ma namn som sedan april för-
ra året kritiserat Miljöpartiet 
för att kompromissa för mycket 
med grundläggande gröna vär-
deringar. Fokus har också varit 
att diskutera och lyfta fram an-
dra grönare vägar framåt. 

Det råder dock ”vattentäta 
skott” mellan föreningen och Fa-
cebook-gruppen, betonar Anders 
och Pia Strand som ligger bak-
om den senare. I ett inlägg i grup-
pen sägs orsaken delvis vara att 
en formell förening kan uppfattas 
som ”fraktionsverksamhet”. 

De har också motsatt sig att 
föreningen valt att använda nam-
net Grön omstart och igår med-
delade föreningen att en namn-
ändring kommer att prövas via 
en extra föreningsstämma.
Benita Eklund

 

Ny förening för 
grön omstart

Nyligen rapporterade Aftonbla-
det om att en tidigare tjänste-
man på Miljöpartiet fått sparken 
efter att ha pekats ut som säker-
hetsrisk på grund av kontakter 
med ryska ambassaden. 

Även Sveriges radios Ekot har 
tagit del av dokumenten och ta-
lat med Valter Mutt, utrikespoli-
tisk talesperson för partiet un-
der den här tiden. Han är kritisk 
mot partiets agerande och talar 
om en ”häxprocessernas logik”.

– Jag tycker inte att det här är 
anklagelser som man på lösa grun-
der ska häva ur sig. Det är allde-
les för allvarliga saker. Vi ska inte 
peka ut folk à la McCarthyismen 
på 50-talet, säger han till Ekot.

Miljöpartiet vill inte svara på 
Ekots frågor om fallet eller Val-
ter Mutts kritik. Anna Stenvin-
kel, partiets kanslichef, hänvisar 
till att de följer rutiner och tar 
hjälp av myndigheter och riksda-
gens säkerhetstjänst för att sam-
la information i sådana här fall.
Benita Eklund

McCarthyism i 
Miljöpartiet

Foto: Fredrik S
andberg/T

T

Skogsstyrelsen slutar klassificera skogar i nord-
västra Sverige med höga naturvärden som nyck-
elbiotoper. I miljörörelsen är vreden stor efter be-
skedet och även inifrån myndigheten kommer 
kritik.

– Det här gör det omöjligt att nå miljömålen. Om 
man öppnar för att avverka nyckelbiotoperna 
kommer det inte finnas tillräckligt med gammal 
skog kvar, säger Elin Götmark, talesperson för 
Skydda skogen.

Sedan 90-talet har Skogsstyrelsen inventerat 
skogar för att ge dem med exempelvis många röd-
listade växt- och djurarter status som nyckelbioto-
per. Klassificeringen har inte inneburit ett formellt 
skydd, men skogsbolagen har i regel låtit nyckel-
biotoperna vara eftersom det krävts för att god-
kännas av miljöcertifieringsorganisationen FSC. 
Men där det finns stora sammanhängande om-
råden med gammal skog passar metoden dåligt, 
tycker Skogsstyrelsen. De avbryter nu arbetet i 
17 fjällkommuner från Torsby i söder till Kiruna i 
norr.

– Vi har fått gränsdragningsproblem. I dessa 
områden är det ofta svårt att avgöra var en nyckel-
biotop börjar och slutar, säger generaldirektören 
Herman Sundqvist.

Skydda skogen tolkar liksom flera andra miljöorga-
nisationer beskedet som att Skogsstyrelsen vill att 
mer gammal skog med höga naturvärden ska kun-
na avverkas. Det vore förödande, menar de. 

– Landskapet utarmas på biologisk mångfald 
som är grunden för våra egna liv. Skogslandskapet 
omvandlas till produktionsskog där träden inte får 
leva hela sin livscykel, säger Elin Götmark.

Hon menar att alldeles för lite skog är skyddad 
i dag och hänvisar till forskare som anser att minst 

20 procent av skogarna måste skyddas för att säk-
ra den biologiska mångfalden, betydligt mer än 
de 5 procent som är regeringens ambition att ge 
formellt skydd till 2020. 

Att skogsbolagen själva ska vara med och ta an-
svar för skyddsvärd skog som Skogsstyrelsen för-
väntar sig, tror inte Elin Götmark på. Och hon 
får medhåll av en anställd på Skogsstyrelsen som 
Syre talar med. 

– Vi ser dagligen när vi inventerar att skogsnä-
ringen är oförmögen att själva identifiera nyckel-
biotoperna. Om vi inte gör det avverkas de här 
skogarna, säger den anställda som vill vara ano-
nym.

Hen vittnar liksom en kollega på en annan 
avdelning om förvåning och frustration bland 
myndighetens anställda.

Herman Sundqvist tillbakavisar att syftet med 
Skogsstyrelsens beslut är att öka avverkningen. 
Om det blir så får utvärderas efter hand, menar 
han. Att skogsägarföreningar applåderat beskedet 
och miljöorganisationer blivit upprörda visar på 
betydelsen av förändring, menar han.

– Det är ett uttryck för den polarisering som 
finns och visar på behovet av bättre metoder för 
att värna skyddsvärda skogar. I det arbetet behövs 
miljörörelsen, säger han.

Herman Sundqvist menar att nya arbetssätt ex-
empelvis kan vara mer skonsamma bruknings-
metoder som inte innebär kalhyggen. Här tycker 
Skydda skogens Elin Götmark att Skogsstyrelsen 
blandar ihop saker.

– Nya brukningsmetoder behövs, men det ska 
man ha i produktionsskogen, inte i de skyddsvär-
da skogarna. Dem ska man låta vara, säger hon.

Olof Olsson Klugman

Hård kritik mot stopp 
för skogsinventering 

Skogsägarföreningar applåderar stoppet för klassificering av nyckelbiotoper medan miljöorganisationerna ”rasar”. På Skog-
styrelsen har anställda uppmanats att inte tala med media men anonyma röster berättar om frustration efter beslutet.
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Kärnavfallet i långbänk – 
kan skjutas till ny regering

– Vi förstår att det kan finnas fördelar med 
en samlad bedömning när det gäller utbygg-
naden av hamnen och Natura 2000-målet 
men vi uttalar oss inte om det. Och så finns 
ju tidsaspekten, jag har svårt att se att sittan-
de regering hinner ta upp frågan, säger Ansi 
Gerhardsson och fortsätter:

– Förseningar kostar pengar och så har vi 
den förtida avställningen av reaktorer. Vad 
gör vi när Clab (reds anm: mellanlager för an-
vänt kärnbränsle) är fullt? Enligt SKBs bedöm-
ning kommer Clab, med aktuellt tillstånd, att 
vara fullt cirka 2022.

Även Östhammars kommun avråder på samma 
sätt från samlad prövning med hänvisning till 
de konsekvenser de menar en försening för 
med sig. 

– Ansökan som lämnades in 2011 är ju i viss 
mån en färskvara. En samlad prövning med-
för en stor risk med att den blir föråldrad. Vi 
riskerar också att förlora den kompetens vi 
har knuten till frågan, det vill säga kommu-
nens uthållighet i frågan blir satt på hårda 
prov, säger Jacob Spangenberg (C), kommu-
nalråd och ordförande i kommunstyrelsen. 

Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, menar däremot att kärnbränsleförvars-
målet och artskyddsmålet bör samordnas och 
att målen bör tas upp till gemensam huvud-
förhandling. I övrigt lämnar de över till miljö-
domstolen att avgöra hur processen ska fortgå. 

Men MKG skriver samtidigt: ”Föreningar-
na anser dock att en samordnad prövning av 
SKBs samtliga ansökningar ökar möjligheter-
na till att bedöma de kumulativa effekterna av 
de ansökta verksamheterna.”

Ytterligare en ansökan, EU-rätt och en sty-
rande dom har medfört att slutförvarspro-
cessen fått göra halt. Tidigast i början av april 
menar Mark- och miljödomstolen att en ny 
tidplan för den fortsatta processen kan kom-
ma. Sammanlagt fyra slutförvarsrelaterade 
mål har miljödomstolen att hantera. 

Den tidigare planen om en separat huvudför-
handling i år ligger på is.

– Vi har tidigare haft en planering om att 
föra fram målet om kärnbränsleförvaret till 
huvudförhandling men just nu är vi i ett ske-
de då vi inte har en fast tidplan. Tidigast om 
en månad kan det finnas en tidsaspekt, säger 
Anders Lillienau, rådman vid Miljödomstolen 
och ansvarig för ansökan.

I mars 2011 lämnade Svensk kärnbräns-
lehantering AB in sin ansökan om ett förvar 
för högaktivt radioaktivt avfall. I januari 2016 
kungjorde miljödomstolen  ansökan då den 
ansågs så pass komplett att den kunde släp-
pas vidare i processen för avgörande till hu-
vudförhandling. Efter senaste remissrundan, 
i februari i år, har nu processen helt stannat 
upp. 

– Vi fick in en ansökan om hamnverksam-
het från SKB i oktober som har lett till att vi 
behöver se över om det finns ett behov av en 
samlad bedömning av alla deras ärenden. 
Det handlar om vad som är processekono-
miskt men också om EU-rätt och bland annat 
ett rättsfall från Högsta domstolen, Bungefal-
let från 2013, som rör Natura 2000-områden. 
Och det finns tre sådana områden nära Fors-
mark, förklarar Anders Lillienau.

Miljödomstolen har i nuläget förutom ansökan 
som rör kärnbränsleförvaret från 2011, ansö-
kan för utökat förvar av låg- och medelaktivt 
avfall, SFR, från 2014 samt ett mål som rör 
dispens från art- och habitatdirektivet från 
2013 liksom det senaste om utökad hamn-
verksamhet från 2016. 

Men stödet för en samlad bedömning sak-
nas hos de flesta remissinstanserna enligt An-
ders Lillienau. Vilket även Ansi Gerhardsson, 
enhetschef vid SSM, bekräftar.

– Vi ser inga strålsäkerhetsmässiga förde-
lar med en samlad bedömning när det gäller 
kärnbränsleförvarssystemet och utbyggna-
den av SFR då de olika målen behandlar så 
olika saker. Vi ser att det blir förseningar om 
det görs eftersom SFR-ansökan inte kungjorts 
ännu. Förseningar som inte gagnar proces-
sen, säger Ansi Gerhardsson.

Samtidigt, säger hon, ligger det inte inom 
myndighetens kompetens att uttala sig om 
aspekter som rör Natura 2000-målet.

MKGs kritik av förvarsmetoden kvarstår 
liksom synpunkten att alternativa förvarings-
metoder och bästa teknik ska vara vägledan-
de i metodvalet. 

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker vid SKB, 
MKG skriver i sitt yttrande att ”nya forsk-
ningsresultat från Schweiz och Äspölabbet, 
prototypförvaret” tyder på att förvar snabbt 
blir syrgasfria. Så vad skapar korrosionen när 
syret är borta?

– Dessa nya försök ändrar inte grunden för 
vår analys och inte heller våra slutsatser om 
på vilket sätt kapseln korroderar. Experimen-
ten tycks välgjorda, men det går inte att dra 
de slutsatser som MKG vill göra. Vi kommer 
att redovisa vår syn på också detta inom den 
pågående tillståndsprövningen, säger han.

MKG menar, med anledning av de nya rö-
nen, att ”SKBs säkerhetsanalys måste göras 
om, likaså SSMs granskningsrapport om lång-
siktig strålsäkerhet”. Kommentar?

– Eftersom försöken inte ändrar grunden 
för vår analys behöver inte säkerhetsanalysen 
göras om. Därmed ser vi inte heller någon an-
ledning till att SSMs granskningsrapport be-
höver göras om, men det är ju något för SSM 
att ta ställning till, säger Allan Hedin.

SKB anser på samma sätt som MKG att kärn-
bränsleförvarsmålet och artskyddsmålet bör 
samordnas, däremot ser de inga fördelar med 
samordning med övriga ärenden. Nackdelar-
na de anför i sitt svar till domstolen är bland 
annat förseningar, fördyringar och framför 
allt uppenbara mellanlagringsproblem för 
det använda kärnbränslet.
Lena Carlberg

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

Greenpeace-aktivister utanför Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) huvudkontor i Stockholm 2011 protesterar mot  
planerna på  kärnavfall i svensk berggrund. Sex år senare präglas processen fortfarande av förseningar och oklarheter.
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Lördag 11 mars. Östra Aleppo är kanske 
världens mest krigsförstörda stad just 
nu. Förbjudna vapen som klusterbom-
ber, klorbomber och olika brandbomber 
har använts i kriget i Syrien. Men mitt i 
förödelsen ligger en färgsprakande jui-
cebar – ett tecken på att livet går vidare. 

Foto: Lars Pehrson/TT
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Kreml styr Ryssland i en allt mer konservativ rikt-
ning, bland annat genom lagen som förbjuder 
människor att offentligt prata om och informera om 
homosexualitet, och senast genom att göra våld i 
nära relationer lagligt. Men samtidigt ökar medve-
tenheten bland landets unga och några feminister 
som Syre pratat med ser att en mer seriös feminis-
tisk debatt växer fram.

I början av februari undertecknade president Vladimir 
Putin en ny lag vilken gjorde att våld i nära relationer, 
som inte orsakar så svåra skador att de kräver vård, nu 
är avkriminaliserat i Ryssland. Det är en del i den allt 
mer konservativa och nationalistiska politik som förs 

under Putin. 
Men samtidigt som kvinnors rättigheter inskränks så pågår 

en annan utveckling som inte har uppmärksammats mycket 
väst. I Rysslands storstäder kallar sig allt fler unga feminister. 
I ryska liberala tidningar kan man numera läsa seriösa artik-
lar om feminism. För bara några år sedan förekom inte sådant.  

Text och foto: David Isaksson

På kafé Double B på Kronverksavenyn i St Petersburg har 
Bella Rapoport, 36, precis fått in sin cappuccino. Det var en 
krönika av henne som gjorde att feminism på allvar började dis-
kuteras i Rysslands liberala och demokratiskt sinnade kretsar. 

Bella Rapoport är numera student vid det ansedda Europe-
iska universitetet. Hon skriver sin masteruppsats om hur den 
ryska staten förhåller sig till lesbiska par. Tidigare arbetade 
hon som journalist. 

– När jag började jobba skrev jag om mode och film, så blev 
jag feminist och texterna kom mer och mer att handla om soci-
ala frågor, säger Bella Rapoport. 

Feminismen växer i Ryssland
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Feminismen växer i Ryssland

Väggmålning i centrala Moskva 
baserad på fotografiet ”Pionjärflick-
an” av den kände ryske avantgar-
disten Aleksandr Rodtjenko. Efter 
revolutionen 1917 hade Ryssland 
progressiva lagar för bland annat 
rätten till abort.



”För tre år sedan 
var det bara jag 

som skrev om fe-
minism. När jag 

skrev min krönika 
kunde jag inte fö-

reställa mig den 
diskussion som nu 

pågår.”

Bella Rapoport fick 
mycket uppmärksamhet 
när hon för två år sedan 
angrep den ansedda ny-
hetssajten Meduza med 
feministiska argument.

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

För två år sedan publicerade Medu-
za, en rysk liberal nyhetsportal, en ar-
tikel med rubriken ”Hur man bär sig 
åt för att inte vara sexist i Ryssland”.  
Där tog de upp frågor som ”Bör man 
hjälpa kvinnor på med kappan?”.

Rapoport sågade artikeln i en krö-
nika. Hon menade att Meduza inte 
tog feminism på allvar och att de bor-
de ägna sig åt sådant som verkligen är 
problem för kvinnor, till exempel våld 
och diskriminering.

Liberal opposition
Bland intellektuella i Rysslands stor-
städer är de politiska positionerna 
ofta givna. Det finns Kreml och så 
finns det den liberala oppositionen. 
Inom oppositionen förekommer inte 
mycket diskussion. 

När Rapoport angrepp den an-
sedda nyhetssajten Meduza med fe-
ministiska argument startade hon 
en diskussion som inte förekommit 
tidigare. Hennes text fick mycket 
uppmärksamhet. Hon attackerades 
hårt, både i olika medier av kända 

liberala debattörer och privat. Hon 
anklagades till och med för att vara 
för Putin.

– Det skrevs så mycket elakt om 
mig. Att jag var en dum fitta. Att jag 
var konstig. Att jag inte ägnade mig 
åt verkliga problem. Jag mådde dåligt 
och blev utbränd. Jag kunde inte skri-
va på mycket länge, berättar hon.

På sociala medier hotades hon ock-
så för att hon är judinna. Några få stöd-
de henne offentligt, men vid tidpunk-
ten var hon mycket ensam i debatten.

För eller emot Putin
I krönikan hade hon också angri-
pit Meduza för att de kallat kvinnor 
”kvigor”, på ryska ”tiolotjka”, ett 
nedsättande slangord. En debatt upp-
stod om det var ok att använda ordet 
”kviga”. Bland dem som tyckte det 
var oproblematiskt fanns Nadja Tolo-
konnikova från Pussy riot .”Mig får ni 
kalla kviga när som helst”, sade Tolo-
konnikova till en tidning.

– Nadja skrev mycket negativ om 
mig på Facebook. För mig är det förvå-

nande att Pussy riot ses som feminis-
ter i väst. Masja (Aljochina, den andra 
Pussy riot-medlemmen) gör mycket 
bra, men säger märkliga saker om  
feminism. 

Rapoports krönika tvingade Ryss-
lands liberaler att ta ställning på ett 
nytt sätt. Man kunde inte längre vara 
bara för eller emot Putin. Många var 
då emot henne, men i dag ser man 
ofta artiklar som liknar hennes.

– Feminism har till slut blivit popu-
lärt i Rysslands storstäder, till och med 
män är feminister nu. För tre år sedan 
var det bara jag som skrev om femi-
nism. När jag skrev min krönika kunde 
jag inte föreställa mig den diskussion 
som nu pågår. Jag pratar alltså inte 
om hela Ryssland, utan om de liberala 
kretsarna, säger Bella Rapoport. 

Hon ser skillnaden framförallt i 
folks attityder och i medier. 

– I Ryssland finns två medievärl-
dar. Vi har Första kanalen (statlig TV) 
och så har vi de liberala medierna. De 
liberala har ändrats och det är bra. 
Även en tidning som Cosmopolitan 
publicerar sedan något år artiklar om 
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våld i nära relationer. Ja, nu skriver till 
och med Meduza om feminism, säger 
hon och skrattar.

Kritisk massa
Finns det något klart samband mel-
lan att tredje vågens feminism kom-
mit till Rysslands storstäder och den 
nya anti-feministiska lagen? Bella Ra-
poport anser inte det. 

– I Ryssland är det stort avstånd 
mellan staten och civilsamhället. De 
håller till där uppe, stjäl våra pengar 
och skapar hemska lagar. Men jag tror 
inte att feminism blivit populärt på 
grund av de här lagarna. Det handlar 
mer om att en kritisk massa uppnåtts. 
Alla är trötta på våld och att behand-
las illa. Det är svårt att vara den första 
som säger något. Men när det är gjort 
kommer fler att prata. 

Som ett exempel på att feminism 
blivit populärt nämner hon ”Jag är 
inte rädd att berätta”, en sociala-me-
dier-kampanj som påminner om den 
svenska #prataomdet. Kvinnor i Ryss-
land och Ukraina skrev på sociala me-

dier om sina personliga erfarenheter 
av våld och övergrepp.

Hon säger också att även om Pu-
tin försöker göra landet mer slutet, så 
är Ryssland en del av en globaliserad 
kultur.

– Vi har internet. Vi ser att Beyon-
cé, äntligen, kallar sig för feminist, sä-
ger hon och skrattar igen.

Feminism har blivit populärt, men 
Bella Rapoport ser inte samma för-
ändring när det gäller attityder till 
hbtq-personer. Hon menar att Ryss-
lands ökända lag mot homosexuell 
propaganda hindrar förändring. 

– Lagen gör det svårt att skriva om 
det här. Visst, någon liten förändring 
kanske har skett, men samhället, och 
särskilt män, är fortfarande mycket 
homofobiska.

Lågmäld protest
I Moskva, drygt 70 mil sydöst om St 
Petersburg, faller snöblandat regn. På 
Mu-Mu, en rysk snabbmatskedja som 
bland annat säljer blinier och borsjtj, 
sitter Darja Serenko, en av det senas-

Nadja Tolokonnikova och de andra med-
lemmarna i Pussy riot blev världskända 
när de efter en feministisk aktion greps 
och åtalades. De framförde en ”punk-bön” 
i en av Moskvas katedraler inför presi-
dentvalet 2012 i en protest mot Putin..

”Alla är trötta 
på våld och att 
behandlas illa.”
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te årets mest uppmärksammade femi-
nister i Ryssland. 

Darja Serenko, 23 år, är poet och 
konstnär. Hon jobbar på ett bibliotek 
och sedan den 28 mars förra året bär 
hon varje dag i tunnelbanan en skylt 
med en text. Oftast handlar texten 
hon skrivit om feminism. 

I Ryssland är enmansprotester, allt-
så sådana där en person håller upp ett 
plakat, de enda som inte kräver till-
stånd från myndigheterna. Trots det 
dömdes i december 2015 en ung akti-
vist, Ildar Dadin, till fängelse för just 
sina enmansprotester. Darja Seren-
ko blev berörd av händelsen och vil-
le själv engagera sig.

Varje dag gör hon en ny skylt. Tex-
ten är omsorgsfullt formulerad och 
skiljer sig från ett vanligt demons-
trationsplakat. Hon vill inte använda 
klichéer, slagord eller ett språk som 
liknar reklamens. Den skylt hon har 
med sig när Syre träffar henne säger 
att sex handlar om samtycke och att 
vi inte skulle få för oss hälla ner te i 
någons strupe om de tackat nej till en 
kopp.

Projektet heter ”Lågmäld demon-
stration”. Själv beskriver Darja Seren-
ko det som ett konstprojekt, medan 
andra har kallat det politisk aktivism. 

– Projektet är för mig feministiskt, 
eftersom jag är intersektionell femi-
nist, förklarar hon.

Bortom propagandan
Med hjälp skyltarna vill hon starta en 
konversation om feminism – och an-
dra ämnen – med medresenärer. Hon 
vill att samtalet ska vara ett möte mel-
lan två personer, bortom den statliga 
propagandan.

–  De här konversationerna är för-
sök att prata med den verkliga männ-
iskan. Jag känner ofta att när jag talar 
med någon i tunnelbanan så är vi inte 
två där, utan tre. Det är du, jag och 
Första kanalen.

En känd fotograf hamnade av en 
slump i samma vagn som Darja Seren-
ko och tog en bild av henne när hon 
satt med en skylt. Den fick stor upp-
märksamhet på sociala medier och 
plötsligt var hon känd i liberala kret-

sar. Lågmäld demonstration var inte 
ett enmansprojekt längre. 

– Jag hade åkt med skylten var-
je dag i två månader när det där fo-
tografiet togs. Folk skrev plötsligt till 
mig och ville vara med. Nu är vi näs-
tan 200 personer som åker runt med 
skyltar i olika städer och länder.

Mer än 500 samtal
Att starta meningsfulla samtal om 
ämnen som feminism är svårt. Därför 
har hon noga tänkt igenom hur hon 
kommunicerar.

– Jag håller ofta skylten så att det är 
svårt att läsa vad som står på den. När 
jag håller den upp och ner kan jag se 
hur folk på tunnelbana vrider på hu-
vudet för att kunna läsa. Det är viktigt 
att de blir nyfikna. Att de frivilligt lä-
ser plakatet. Vi i Lågmäld demonstra-
tion börjar aldrig prata först. Det är 
bara om någon tar kontakt vi börjar 
kommunicera. 

Hon har snart hållit på i ett år och 
säger att hon har haft fler än 500 sam-
tal. Hon är förvånad över hur öppna 

Kristus Frälsarens katedral ligger i centrala Moskva. Det var här Pussy riot framförde en anti-Putin-sång. 

”Vi i 'Lågmäld de-
monstration' börjar 

aldrig prata först. 
Det är bara om 

någon tar kontakt 
vi börjar kommuni-

cera.”



Darja Serenko är konstnär, poet och feminist i Moskva. Jobbar med projektet Lågmäld demonstration.
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folk är. Några har berättat om över-
grepp, andra om konflikter med nära 
släktingar. Vid ett tillfälle har någon 
varit aggressiv mot henne. 

– En gång när jag åkte med en skylt 
där det stod att homosexualitet inte är 
en sjukdom sa en man att han skulle 
slå mig. Han sa att det var något fel på 
mig och att min man inte var normal, 
som de alltid säger.  

Mer polariserat
Hon upplever att Ryssland blivit allt 
mer polariserat på senare tid. Aggres-
siviteten i samhället har höjts och de 
politiska konflikterna syns i personli-
ga relationer. 

– Ta frågan om ifall Krim tillhör 
Ryssland. Det är en konflikt som finns 
i väldigt många familjer. Det är pro-
blematiskt för många i min genera-
tion att tala om Krim med sina föräld-
rar. Nu vill den politiska ledningen att 
vi ska ha en traditionell familjesyn. De 
säger att familjen är helig och den får 
man inte ifrågasätta. Därför blir pro-
blem i familjen, som våld, inte synliga. 

Darja Serenko tror att skälet till att 
feminism har blivit populärt i Ryss-
lands storstäder är kopplat till att den 
officiella ryska politiken blivit mer 
konservativ.  

– Ju mer de säger åt oss att vi mås-
te gå i kyrkan och lyda våra män, de-
sto fler kommer att vara emot det. 
En del håller förstås med, men det 
finns en ny generation som inte vill 
vara med. Det växer upp pojkar som 
skrattar åt att vara macho.

Hon gläder sig förstås åt att fler 
kallar sig feminister, men oroar sig 
samtidigt för att feminismen ska bli 
ett modeord och förlora sin politiska 
sprängkraft.  

–Det är inte klart vart feminismen 
är på väg. Det är en arena där olika 
intressen kämpar mot varandra. Den 
feminism som blivit modern är en fe-
minism för vita medelklasskvinnor. 
Men feminism ska inte bara vara för 
dem. Den måste också omfatta mig-
ranter, minoriteter, hbtq-personer 
och andra, säger Darja Serenko.

Text och foto: David Isaksson

En av Darja Serenkos skyltar säger att sex är 
en överenskommelse där det finns samtycke. Om 
någon säger nej när vi bjuder på te häller vi inte ner 
det i personens hals med våld. 
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D et isländska ban-
det Sólstafir har 
kommit med en ny 
singel i dagarna. 
De skapar ett helt 

eget musikaliskt landskap, som 
en framrusande känslostorm, en 
tonvärld med melodier djupt för-
ankrade i det nordiska vemodet 
och euforin som tungsinnet kan 
ge – musiken som ett tillstånd av 
ivrigt fladdrande lidelse i bröstet. 

Ísafold är uppbyggd med ett 
mäktigt växande arrangemang 
som tar oss med på en – inre och 
yttre – resa genom karga och svår-
framkomliga vulkaniska trakter. 
Med en gastkramande desperat 
och skrapig sång som ylar sig in 
och berör på djupet. I texten anas 
smärtan, kanske kärlekssorgen 
(Ísafold är ett isländskt kvinnligt 
namn) och all den längtan som 
rösten förmedlar. Långa instru-

mentala partier tar vid, där de 
70-talsdoftande gitarrerna i stäm-
mor ligger riktigt snyggt och fyl-
ler på melankolin.

Sólstafir har även flera tidigare 
spännande utgivningar som till 
exempel Midaftann, Fjara, och 
Pín oro. Även de äldre låtarna har 
en dramatisk dynamik i de vack-
ra, poetiska berättelserna och 
det finns mäktiga musikvideor att 
se, inspelade på berg, ängar och 
stränder på plats på Island (finns 
på Youtube).

Sigur Rós är ytterligare ett popu-
lärt isländskt band som sjunger 
på modersmålet. De är aktuella 
med en stor världsturné under 
hela 2017. De kommer till Sveri-
ge i oktober. Deras musik präg-
las av tunga drömska tongångar, 
som verkar hämta mycket inspi-

Kultur med Nike

Musik präglad av karghet

Isländsk musik hör vi inte talas om särskilt ofta här i Sve-
rige. Men i förhållande till det låga invånarantalet på Is-
land finns en stor och levande musikscen, som inte sällan 
hämtar sin inspiration i det mullrande och mytomspunna 
landskapet på ön. Men det är faktiskt inte bara Björk som 
nått långt utanför landets gränser med sin musik, och för 
den som är nyfiken finns mycket att upptäcka.

ration och stämningar från natu-
rens mest otämjda platser. Him-
melska ljud och visioner som 
stillsamt och eftertänksamt tar 
sig fram genom medvetandet. De 

har också gjort starka film- och vi-
deoproduktioner. Som till exem-
pel Óvedur, om en hemlös kvin-
na som spårar ur fullständigt med 
spritflaskan i ena handen och en 

Isländska Mammút sjunger både på modersmålet och engelska och är aktuella med 
nytt album och turnéer i Europa och USA under våren 2017. 

Foto: Justin Levesque/onedynam
icsystem
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Isländska bandet 
Sólstafir skapar ett 
eget musikaliskt 
landskap och har 
nyligen kommit ut 
med en ny singel.
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Kultur med Nike

N ora Nilssons upp-
sättning av Ebba 
Witt-Brattströms 
uppmärksammade 
bok är allt annat än 

förutsägbar. Mannen och Kvin-
nan spelas av sex skådespelare, 
tre på var roll, och det skapar en 
oerhört effektiv och innovativ di-
alog, och ett samspel som på sina 
ställen är ordentligt omskakande 
i ordets absolut mest ohyggliga 
bemärkelse. 

M oderna muse-
et i Stockholm 
är första anhal-
ten för Marina 
Abramovićs re-

trospektiv som sedan ska vidare 
till Danmark och Tyskland. Drygt 
50 års arbete sammanfogas här till 
en oerhört berörande och över-
väldigande helhet och innehåll-
er – förutom hennes gedigna och 
omfångsrika performanceproduk-
tion, som är väl reproducerad och 
levande presenterad – även måleri, 

Paret har förlorat all välvilja 
och kastar sin trasiga relation i 
huvudet på varandra. Bittra och 
förtvivlade ger de sig in i ett kär-
lekskrig som ingen kan vinna. Det 
är ett genidrag att låta tre män ge-
stalta Mannen när Kvinnan står 
ensam och skör i samtalet eller 
att låta alla sex skådespelare sam-
tidigt skrika, vråla, tala, gräla i en 
kakafoni av röster – oerhört effek-
tivt och drabbande. 

Sprickan mellan de två blir 

fotografi, film, objekt och installa-
tioner. Utställningen omfattar hela 
hennes legendariska utforskande 
av andliga ritualer och överskri-
dandet av gränser för lidande, där 
hon i många av verken utsätter sig 
själv för såväl fysisk som psykisk 
smärta inför publik. 

Abramović har nått stor världs-
berömmelse och på senare år 
allt mer inriktat sig på att intera-
gera med sin publik. Hon har ett 
eget institut och The Abramović 
Method, som genom strikta regler 
och workshops går ut på att upp-
lösa tiden för att uppnå inre frihet 
och sinnlig frid.

Tre verk uppförs av unga artis-
ter på museet varje dag och un-
der sportlovsveckan genomförde 
Abramović det nya verket The clea-
ner tillsammans med över 40 körer 
och en fantastiskt hängiven publik 
som vissa dagar köade fem–sex 

enögd hund i den andra. Eller 
filmen Ekki Múkk om en man 
som är vilse i vildmarken och 
som kommunicerar med natu-
ren och djuren på ett säreget 
och gripande sätt i sitt sökande 
efter vägen tillbaka hem. Myck-
et sevärt och starkt (finns på 
Youtube).

Of Monsters And Men gör ock-
så turnéer över hela världen. 
De spelar ung poetisk power-
pop på engelska. Deras debut- 
album My head is an animal 
gav dem ett internationellt ge-
nombrott 2011. Det senaste al-
bumet Beneath the skin kom 
ut 2015 och fanns med i top-
pen på många hitlistor världen 
över.

Även Mammút har nått en bra 
bit utanför hemlandet med 
sina suggestiva medryckan-
de sånger och är aktuella med 
nytt album och turnéer i Euro-
pa och USA under våren 2017. 
De gör snygga låtar som rör sig 
mellan mangelrock och glitter-
pop med egensinniga arrange-
mang. Bandet är skönt befriade 
från traditionellt låtbyggande 
och gör sin egen grej fullt ut. 

Första albumet Karkari har 
isländska texter, medan det se-
naste Rivers end sjungs på eng-
elska. Bandet jobbar med en-
ergiska disharmonier som 
exploderar i öppna effektiva 
refränger. Fantasifull instru-
mentering runt en svävande 
klar röst, fylld av såväl mör-
ker som ljus, vild och skör på 
samma gång. Till låten Glædur 
har Mammút gjort en vacker  
musikvideo inspelad bland 
lurviga islandshästar i det vul-
kaniska bergslandskapet. 

Nike Markelius

Omskakande om 
bittert kärlekskrig

Legendariskt utforskande

”Med en gastkra-
mande desperat 
och skrapig sång 
som ylar sig in 
och berör på dju-
pet. I texten anas 
smärtan, kanske 
kärlekssorgen ...”

timmar i råkyla och snöstorm för 
att komma in och fullända verket 
tillsammans med konstnären själv.
Nike Markelius

Marina Abramovićs utställning visas på 
Moderna Museet, Stockholm till 21/5.

Läs mer om Marina  
Abramović och 
hennes självbi-
ografi i Syre 
#123/124

Rhythm 5, Performance 90 minuter. Stu-
dent Cultural Center, Belgrad 1974.
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som en psykoanalytisk härdsmäl-
ta där de båda tagits som gisslan. 
Den stora frågan om huruvida en 
människa kan leva utan kärlek, 
krackelerar och hackas ständigt 
sönder av artikulerade könsord 
och förolämpningar. Och i en helt 
underbar scen mot slutet, där en 
av männen lyckas variera repli-
ken ”bla bla bla …” i en tio minu-
ter lång helt suverän sekvens, är 
bara det värt biljettpriset. 
Nike Markelius

Mannen och Kvinnan 
spelas av sex skådespe-
lare, tre på var roll, och 
det skapar en oerhört 
effektiv och innovativ 
dialog.

Föreställning:  
Århundradets kärlekskrig 

Regi: Nora Nilsson  
Plats: Stockholms  

stadsteater
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J ag är ofta ute och ta-
lar om integration och 
flyktinghälsa. Först be-
rättar jag vad jag gjort 
genom åren i flykting- 

och migrationssammanhang. 
Men gradvis smälter Migrations-
verkets insynsråd, kommunens 
integrationsråd, Farr-medlem-
skap, Ensamkommandes för-
bund,  riksdagsmotioner, Svens-
ka Afghanistankommittén, Röda 
korsets flyktinghälsa och så-
dant in i bakgrunden.  Istället är 
det som extramamma till en af-
ghansk flyktingpojke jag lärt mig 
mest och får legitimitet att tycka 
till om migrationspolitiken. När 
jag ser världen genom hans ögon.

Sommaren 2015 sa maken och 
jag till varandra: Om inte sådana 
som vi med plats i hus, hjärta och 
almanacka ställer upp – vem ska 
då göra det? Fyra månader senare, 
efter att grundligt ha kollats upp 
av socialtjänsten, satt jag med en 
storögd pojke i bilen från ankomst-
boendet hit ut till skogen.

Visst var vi osäkra på 
hur  vi  skulle bete oss, men vi 
insåg att det handlade om  ho-
nom  och hans reaktioner, inte 
om oss.  Mycket kärlek och la-
gom med regler  är den klassis-
ka grundpedagogiken för möten 
med alla barn, så det tänkte vi 
gällde också här. Men vad behö-
ver han mer, och vad bär just han 
med sig?

Vi bestämde oss för att det 
måste handla om att bygga tillit. 

Han ska veta att vi finns där för 
honom och är på hans sida. Vi in-
såg att det måste bli vissa kriser 
efter allt han gått igenom.

Nödvändiga kriser
Första krisen var just att han var 
strandsatt i skogen med två gam-
lingar. Det kom han över när vi 
fick kontakt med andra flykting-
boendefamiljer i landskapet. I de-
cember 2015 kom han på att det 
borde funka ändå. Vi skjutsade ju 
honom överallt och lokaltrafiken 
tuffar och går.

Andra krisen var två dry-
ga månaders väntan på skol-
plats och att regelbundet få träffa 
jämnåriga. Tack, biblioteket, fri-
tidsgården och fotbollsklubben 
för vad de gav innan han i janu-
ari 2016 började i förberedelse-
klassen hos Sveriges förmodligen 

mest hängivna lärare. Tredje kri-
sen uteblev. Under detta första 
halvår 2016 följde idel solsken, 
framsteg på alla områden och en 
växande tillit. Han erövrade värl-
den, byn, kommunen och Sveri-
ge med allt bättre språk och sta-
digt ökande, ömsesidig förståelse 
av familjeliv, regler och förvänt-
ningar, så kallade svenska nor-
mer och skolans krav. Typ kom-
ma i tid till lektioner, bädda 
sängen, fälla ner toalocket, hänga 
upp jackan i hallen.

En fjärde kris kom dock, och 
det var efter sommaren 2016 när 
allt fler kompisar började få av-
slag på sina asylansökningar. 

D ysterheten spred sig i den lil-
la flocken afghanpojkar i kommu-
nen.  Han blev tyst och inbunden 
igen och åt inte ordentligt.

 Men även det släppte och han 
återtog sin roll i pojkkollektivet, 

varav de flesta bor på hvb-hem, 
som dess mittpunkt. En stän-
digt glad och skämtande solstrå-
le som tar på sig att förklara och 
översätta för de andra.

Oförklarliga skillnader
För visst har han det bra i jäm-
förelse med dem. De familje-
boende flyktingbarnen  får mer 
trygghet och tillhörighet, bättre 
stimulans, språk och vyer. Samt 
mer pengar och bättre materiel-
la förmåner. Hur det nu kan för-
klaras.

Vår kille är inte jättetänd på 
att sitta här hemma på kvällar-
na och se våra filmer eller vara 
med på våra middagar och fes-
ter. Men han gör det mellan var-
ven,  och är då alltid glad och ar-
tig. J ag ser när hans gräns är nådd 
och han vill vara för sig själv el-
ler åka hem. Gränsen mellan att 
vara med, känna sig välkomnad, 
få höra till och att få vara i fred, 
vara med sina kompisar , på sitt 
eget språk, är egentligen inte pro-
blematisk. Han får båda delarna 
och har en tydlig egen integritet 
som är lätt att respektera.

Litet svårare är att veta hur 
ambitiös man ska vara med 
språkträningen. Första månader-
na låg jag i hårt och han följde ly-
digt upp mina  ”sol”, ”bro” och 
”vindkraftverk”. När han börja-
de skolan lämnade jag över språ-
ket  till dem, men hade ändå lite 
högläsning ur svenska barnböck-

Sommaren 2015 kom en ensamkommande flyk-
tingpojke till Lotta H och hennes man i Skåne. I 
Syre har vi fått följa deras liv tillsammans, med 
kriser, oro, utveckling och glädjeämnen. Nu fort-
sätter Lotta att berätta.

”Nu ser vi världen  
genom hans ögon”

På Brahehus vid Vättern.

Livet med ett ensamkommande barn:
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”Nu ser vi världen  
genom hans ögon”

er under sommaren. När han 
i november kom in i en vanlig 
svensk klass kom ett lyft, myck-
et mer flyt i svenskan då han inte 
bara fick höra dari, farsi och so-
mali varje skoldag.

Kris nummer fem
Hösten 2016 präglades för många 
asylsökande ensamkommande   
av tunga tankar på vad Migra-
tionsverket ska komma att be-
sluta om deras fortsatta liv. Vi 
var egentligen inte så  oroliga för 
det  avgörande beslutet.  Jag vis-
ste i mitt hjärta hur det skulle gå, 
men  vi  levde med i alla andras 
dallrande oro.  Olyckliga barn  i 
Sverige började begå självmord 
och Omid från Ensamkomman-
des förbund delade sin plåga på 
Facebook, när han ständigt blev 
inkopplad.

  Dagen före julafton kom så 
beskedet: Ja! Du får stanna. Men 
inte stanna med full flyktingsta-
tus eller ens med skyddsskäl. 
Utan snålast tilltagna ”särskilt 

ömmande omständigheter” ef-
tersom han bara är 14 år. Först 
om fyra år blir han utvisnings-
bar och då kommer han att ha 
en stark anknytning hit. Så några 
fattiga mammor eller småsyskon 
får inte komma. Han är ensam 
här och ska vara här själv. Ingen 
anhöringinvandring till Sverige, 
inte. Och ska det överklagas – kris 
nummer fem – måste han skynd-
samt visa att just han blir förföljd 
av talibanerna, inte bara som alla 
andra hazaras. Och han måste 
ha ut papper från sin illitterata, 
utfattiga mamma på var han är 
född, var hon bor, exakt varifrån 
de kommer och vart hans pap-
pa försvann. Allt sådant finns det 
inga dokument på. Så tji överkla-
gan. Vi får vackert nöja oss med 
att han inte utvisas till hemlöshet 
som så många andra.

Vem tar ansvar?
Den riktigt stora händelsen kom 
emellertid nu i januari. Kris 
nummer sex var  märkligt nog  

när han äntligen fick kontakt 
med sin mamma!

Här var jag naiv. Jag trodde att 
han ville ha kontakt, så jag låg i 
och stötte på hos honom, Röda 
korset, god man och soc. Fast 
den kloka gode mannen antyd-
de att alla barn inte var mogna 
för det steget till en början, men 
jag tänkte att en mamma alltid är 
mamma.

Men under det första sam-
talet grät hon bara, de få mi-
nuter Skypeandet varade. Sen 
bröts samtalet. Han kom hem 
på kvällen och gick tyst och ta-
gen direkt till mig för att rappor-
tera. Jag kvittrade på, glad för 
hans skull. Men varför jublade 
inte han? De hade ju inte hörts 
på 16 månader! Jo, han förstod 
inte att hon grät av lättnad, när 
oron för om han alls levde nu 
släppte. 

Under natten insåg jag hur 
han uppfattat det och sa till ho-
nom morgonen efter att hon inte 
var ledsen, utan tvärtom! Då sken 
han upp och kunde ta hennes 

perspektiv. Och samtalet veckan 
efter blev betydligt bättre, men 
då kom också kraven. Hon har 
det uselt fattigt, pengarna räcker 
varken till mat eller medicin. Han 
måste skicka pengar.

Bra input efterlyses
På detta grubblar vi nu, den gode 
mannen, pojken och jag. Är det 
rimligt att en 14-åring som mate-
riellt sett har det bra bidrar till en 
utfattig änkas överlevnad i ett slu-
mområde på andra sidan klotet?

150 kronor i månaden skul-
le inte skapa något stort hål här, 
men betyda en hel del där.

Vi lever ju bara bredvid ho-
nom och ser numera världen 
ofta som han ser den. Hans 
skuld-, plikt- och ansvarsmed-
vetande plågar honom. Det han 
i vart fall bestämt sig för är att 
inte tacka nej om han igen får 
erbjudande att sommarjobba på 
kaféet här intill.

Text och foto: Lotta H

Han får stanna eftersom han bara är 14 år. Men hans mamma och hans småsyskon får inte komma till Sverige.
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PROGRAM: 

10.00 Fröbyte.
10.30 Göran Greider och Bella Linde samtalar  
om sina aktuella böcker. 
12.00 Att odla i stadsmiljö med Ulrika Flodin 
Furås.
13.00 Liveinspelning av podden ”Brännässlan” 
med Göran Greider och Gustaf Norén. 
Tema buketter.

Författarnas aktuella böcker finns att köpa på 
plats till specialpris. 

På plats finns också föreningen Sesam och 
Koloni trädgårdsförbundet Stockholm samt 
tidningen Syre.

VILL DU TA MED DIG  
FRÖER GÖR DU SÅ HÄR: 

Principen är enkel, du får ta med dig lika många 
fröpåsar/kuvert som du själv bidragit med. 

Vi har fyra frögrupper: 1) Tomat/chili  
2) Grönsaker 3) Kryddor och 4) Blommor. 
Märk gärna dina fröer med grupp.

Restaurang Cirkeln säljer brunch kl. 11–15.

PLATS: ABF Stockholm, Sveavägen 41. 
TID: 10–14 
Fri entré, ingen platsbokning.
För mer info abfstockholm.se

FRÖ-POP UP 
OCH TRÄDGÅRDSPRAT  

med GÖRAN GREIDER, 
BELLA LINDE, ULRIKA FLODIN FURÅS 

och GUSTAF NORÉN. 

Ta med dig fröer du har hemma och byt 
med andra. Alla är välkomna, amatör som proffs. 

Har du inga fröer? Kom och lyssna på någon av de 
aktuella trädgårds- och odlings föredragen.

Arrangör: ABF Stockholm i samarbete 
med Ordfront förlag

25 
MARS

ANNONS
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

Både rätt och fel att  
stoppa huvudduk
Det kan vara okej att stoppa någon från att 
bära muslimsk huvudduk på jobbet – men 
bara om samma regler gäller för alla lik-
nande symboler, konstaterar EU-domsto-
len. DO välkomnar ett klargörande. 

”Det som saknas nu 
är alltså inte kunskap 
utan politisk vilja.”

Kunskapen finns – 
öppna gränserna

Radar – Veckans nyhetsbild

Mer pengar till försvaret 
 ”viktig signal”  
Försvaret får 500 miljoner kronor i höjda 
anslag i vårändringsbudgeten för i år. Det 
är en viktig säkerhetspolitisk signal, enligt 
försvarsminister Peter Hultqvist. 

Vargstammen kvar på lägre nivå
Den svenska vargstammen tycks vara kvar 
på den lägre nivå som konstaterades i fjol. 
Enligt de senaste resultaten har 34 familje-
grupper noterats i landet den här vintern, 
vilket motsvarar 340 individer. 

Färg och lim kan orsaka allergi
Många färger och lim – även avsedda för 
barn – innehåller konserveringsmedel som 
i små mängder kan orsaka allergi. Fem av 
41 testade produkter var felmärkta. 

Radar – Nyheter
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Högerpopulisten Geert Wilders mötte premiärminister Mark Rutte i en tv-debatt på måndagskvällen. 

tidningensyre.se/nummer

Flera färger och lim som testats innehåller allergena 
ämnen.

Kvinnor med huvudduk. 

Vargstammen i Sverige har inte återhämtat sig. 

Rutte varnar för  
”fel sorts populism”
Det hettade stundtals till rejält i en tv-sänd 
valduell mellan Nederländernas premiär-
minister Mark Rutte och parlamentsleda-
moten Geert Wilders. 
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Mitt liv i Fittja och 
Bergsjön

Glöd – Masoud Vatankhah

”Jag tänker på alla de år 
jag har bott i olika föror-
ter och alla människor jag 
minns eller glömt bort. 
Var berättas de berättel-
serna?”

Zoom
Riktade satsningar får  
stadsodlingen att växa 
Göteborg har vunnit priser för sitt arbete 
med stadsodling. Som enda kommun med 
riktade pengar och politiskt uppdrag att 
driva frågan går man fort fram. Och i slutet 
av februari lanserades en matchmakingfunk-
tion för att para ihop markägare med odlare. 

Kajodlingen i Rosenlund gör betongen grönare.

Foto: Jonathan N
araine

”Vi arbetar aktivt med match-
making och med att hitta 
odlingsbar mark. Det är ett 
hårt arbete, för mycket av od-
lingsmarken är inte anpassad 
för grönsaksodling. På många 
marker har det odlats vete.”
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Sturgeon: Skottarna  
måste få säga sitt
Skottland kommer att ansöka om att få hål-
la en ny folkomröstning om självständighet 
innan Storbritannien lämnar EU. Det säger 
försteminister Nicola Sturgeon. 

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.

FN-larm: Fler barn tvingas  
strida i Syrien
Förra året var det hittills värsta för barnen 
i Syrien, enligt en FN-rapport. Antalet barn 
som rekryterades för att strida fördubbla-
des. Enligt Unicef kan en av tre skolor inte 
användas.

Inte ens de rikas bostäder i huvudstaden har undgått de kraftiga översvämningar som har drabbat Zimbabwe. 

Torka och översvämningar slår 
hårt mot Zimbabwe
De torkor och översvämningar som på 
senare tid har drabbat Zimbabwe har haft 
enorma effekter på matproduktionen. Ka-
tastroftillstånd har utlysts i delar av landet 
medan matpriserna fortsatt att stiga.  

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon.

Masoud Vatankhah
 Sociolog och fritidspedagog, 

fristående krönikör i Syre



D et stundar kommunalval. I Finland. 
Kommunalvalen i Finland hålls vart 
fjärde år, men med två års förskjut-
ning jämfört med riksdagsvalen 
och i april är det alltså dags. 

De skilda valdagarna skulle teoretiskt sett kun-
na innebära ökad fokus på kommunalpolitik. 
I praktiken ser det rätt mycket ut som i Sverige. 
Rikspolitiken slår igenom och partiernas stöd på-
verkas av hur det ser ut på nationell nivå snarare 
än vad de gjort kommunalt. 

Det är egentligen väldigt trist att det förhåller sig 
så. Dels för att de lokala partierna driver delvis an-
dra frågor än rikspartierna. Dels för att det är ett 
tecken på att många väljare saknar kunskap om 
skillnaden mellan nationell och lokal politik. Det 
är fullt möjligt att gilla ett partis lokalpolitik även 
om man ogillar vad de gör nationellt. 

I dag är det visserligen fler som splittrar sina 
röster i de respektive valen än det var förr, men 
det tycks trots detta svårt att skilja det lokala väl-
jarstödet från det nationella. Det kan lyckas med 
mycket starka lokalt profilerade politiker. Som 
Vänsterpartiet när de hade Stig Henriksson i Fa-
gersta eller Miljöpartiet med Peter Eriksson i Ka-
lix. Det kan också lyckas med tydliga lokala frågor 
som gruvbrytningen i Jokkmokk.

Det går bra för Gröna förbundet (Miljöpartiets mot-
svarighet) i Finland. För första gången har de en 
reell möjlighet att bli största parti i Helsingfors. En 
nyligen genomförd opinionsmätning gav dem över 
27 procent av rösterna. I Stockholm ger en mot-
svarande opinionsmätning Miljöpartiet 7,3 pro-
cent, vilket är nästan en halvering jämfört med 
förra valet. Har då MP Stockholm gjort ett så då-
ligt jobb i staden? Har Gröna i Helsingfors varit så 
fantastiska? Nej, varken eller skulle jag påstå. MP 
Stockholm har på det stora hela gjort ett bra jobb, 
Gröna i Helsingfors har fått en del kritik för tuffa 
kompromisser. I båda fallen är stödet till stor del 
en effekt av rikspolitiken. 

Det är lätt att använda detta som argument för 
att MP borde lämna regeringen i Sverige. Det gjor-
de nämligen de Gröna i Finland för några år se-
dan, när regeringen beslutade att ge tillstånd till 
mer kärnkraft. De är nu i opposition, har tagit på 
sig ledartröjan bland oppositionspartierna och 
lyckats vinna stora opinionsmässiga framgångar. 
Jag tror dock att detta är att göra det lite väl enkelt 
för sig. De Gröna i Finland har suttit i många re-
geringar. De har hållit ut i flera regeringar som ge-
nomfört förslag de inte gillat. På så vis blir det ock-
så extra tyngd när de lämnar. 

Miljöpartiet har det mycket svårt på riksnivå 
just nu. Det finns därmed risk för stora förluster 
även lokalt nästa val. Finns det någon väg ut för ett 
parti i en sådan situation? Kanske. De lokala frå-
gorna ligger ofta närmare väljarnas hjärtan. Det 
kan vara värt ett försök för MP att vända på det 
hela och använda starka lokala profilfrågor för att 
vinna stöd i kommunerna. Kanske kan även detta 
smitta av sig på stödet för rikspolitiken. De lokala 
politikerna är åtminstone friare att driva hjärtefrå-
gor än ministrarna i regeringen. 

Lokala frågor nära hjärtat

www.tidningensyre.se

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

Maria Wetterstrand
grön samhällsdebattör

 före detta språkrör för MP
fristående krönikör för Syre 

Våren närmar sig! Jag är inte över-
tygad om att ens 
vårsolen klarar 
att jaga in trollen i 
sina hålor igen.

Glöd - Maria Wetterstrand


	Syre-nr147-sid-01
	Syre-nr147-sid-02-03
	Syre-nr147-sid-04-05
	Syre-nr147-sid-06-09
	Syre-nr147-sid-10-15
	Syre-nr147-sid-16-21
	Syre-nr147-sid-22-23
	Syre-nr147-sid-24

