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Språkrådet kommer 
med en ny upplaga 
av Svenska skrivreg-
ler – och öppnar för 
s-plural i engelska 
ord.

Nordkalk överkla-
gar domen för grovt 
arbetsmiljöbrott för 
den svåra olyckan för 
fem år sedan när en 
ung man dog.

Omslagsfoto: Pontus Lundahl/TT

E fter 47 år som polis i Örebro tog 
han bladet från munnen och sa 
som han tyckte det var. Peter 
Springare lade ut en lång drapa 
på Facebook. Det gick ut på att 

många av dem som greps för olika brott i Öre-
bro den veckan hette Ali, Mahmoud eller Mo-
hammed och kom från en rad namngivna län-
der.

Att utlandsfödda är överrepresenterade 
bland dem som grips för brott kan man läsa 
på Brå:s hemsida. Men dels är skillnaden liten, 
dels blir den helt försumbar om man räknar 
bort skillnader i livsvillkor. Dessutom handlar 
det om en liten och heterogen grupp, knappt 
ens meningsfull att bedöma som kategori.

Men Peter Springare har räknat förnamn och 
dragit slutsatser, inte bara om lokala förbryta-
re i Örebro utan också om vad som är roten till 
en hel rad samhällsproblem, från kriminalitet 
till missförhållanden i skolan och sjukvården. 
Han nöjer sig dock med insinuationer: 

”Alla vet varför men ingen törs eller vill 
torgföra anledningen, p g a att Sverige alltid 
levt på myten om det präktiga ultimata sam-
hället som har osinnliga resurser för att vara i 
framkant när det gäller att vara det enda poli-
tiskt korrekta alternativet i en dysfunktionell 
värld som slår knut på sig själv, genom de-
struktivt beteende i olika religioners namn.”

Genom att framställa sig själv som san-
ningssägande underdog fick Peter Springare 
sympati från långt fler än den klick som all-
tid applåderar misstänkliggörande av minori-
teter. Gensvaret var enormt – 51 000 gillaklick 
efter sex veckor och ett antal stödsidor på Fa-
cebook. Han erbjöds också att skriva krönikor 
åt den bruna webbtidningen Nyheter idag.

Uttalandena på Facebook har Peter 
Springare gjort som privatperson, betonar 

Mats Nylén, som är kommunikationsansvarig 
på Bergslagspolisen. Men polisen utreder nu 
huruvida uppdraget som krönikör är fören-
ligt med hans arbete. Dessutom har han blivit 
anmäld både för det ursprungliga Facebook- 
inlägget och för att han har skrivit att han 
hoppas på en samhällsutveckling som ska 
”förinta alla vänsterextrema journalister”. 

Det senare har han försökt vifta bort med att 
han förstås inte vill ta livet av någon, men frå-
gan är vad han då menade. När han fick frå-
gor om det i SRs Studio Ett i onsdags blev sva-
ren oerhört svävande. De som håller med 
förstår, blev kontentan. I Nyheter idag är han 
utförligare: han vill ”via demokratiska och po-
litiska åtgärder avlägsna förutsättningarna för 
dessa vänsterextrema journalister att verka”.

Att Peter Springare hetsar mot utlandsföd-
da, journalister och tryckfrihet på sin fritid 

och inte i yrket gör honom inte okej som po-
lis. Även om det är journalistiken han vill för-
inta och inte journalisterna själva. Och även 
om hans idé om vad han menar är lika grum-
lig som den framstår i Studio Ett. Han kom-
mer inte undan att han arbetar för en stats-
makt med våldsmonopol. Poliser har en svår 
uppgift, nej, flera svåra uppgifter, varav en 
del balanserar på gränsen till förtryck. Andra 
befinner sig på fel sida om den gränsen. Att 
då acceptera poliser som eldar på populistis-
ka antidemokratiska strömningar och fascis-
toida krafter är helt enkelt livsfarligt. Om de 
inte själva förstår vad de säger gör det inte sa-
ken bättre. Polisledningen har 
mycket att ta tag i.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

Enligt Örebropolisen Peter Springare ”vet alla” vad kriminalitet och andra samhällsproblem beror på. 
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Sasja Beslik
Det är både billigt och extremt nödvändigt 
att regeringen inför klimatskatt i relation till 
flygresor. Att betala cirka 500 kronor i kli-
matkompensation för en resa till Australien 
motsvarar inte ens en bråkdel av det riktiga 
kostnaden som vår västerländska, bekväma, 
livsstil orsakar, varje dag, året om (…)

Att införa flygskatt är ett bra första steg (…)

Inom kort kommer kostnaderna för kli-
matet att integreras i priset som kon-
sumenten betalar för sina produkter, 
resor eller vad det nu är och bara 
det kan rädda oss i relation till enor-
ma förändringar som vi står inför.
Sasja Beslik, chef för Nordeas hållbara finanser inom området 
”Wealth management”, i SvD Näringsliv 2017-03-15

Foto: Håkan Flank

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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”Kristna värderingar” 
och vanligt folkvett
DEBATT Nu för tiden talas mycket om krist-
na värderingar, och det skulle jag vilja ifrå-
gasätta. I skolan framställdes den förkristna 
tiden som ond och hård och rå, människor 
tänkte och handlade egoistiskt och dyrka-
de sina avgudabilder bara för egen vinnings 
skull. Det var Jesus och hans läror som gjor-
de människorna mänskliga, om man får tro 
mina lärare (i en vanlig statlig skola). Inn-
an aposteln Ansgar kristnade Sverige var 
det krig och blod och kamp; hårda, olyck-
liga människor som satte ut sina nyfödda 
barn i skogen. När kristendomen kom blev 
de goda, kloka och lyckliga, men de andra, 
som inte fick del av detta var kvar i mörker 
och skräck. De var kanske inte onda, men de 
hade inte fått möjligheter att bli goda heller, 
och därför var det synd om dem.

Jag ser mycket av detta i dagens tal om krist-
na värderingar, när man ställer det ”krist-
na Europa” mot muslimer och andra, och 
skyller människors tillkortakommanden på 
deras religion. Det tror jag grundar sig i in-
doktrineringen som alla vi i de äldre gene-
rationerna utsattes för. Vi läste inte konfes-
sionsfri religionskunskap som i dag, utan 
kristendomskunskap. Vi skulle lära oss att 
kristendomen var något utöver allt annat, 
den verkliga, sanna tron. 

Vår fröken på lågstadiet förklarade skill-
naden mellan judendom och kristendom på 
ett sätt som jag aldrig glömmer, för jag tyck-
te att det var så fel. I judendomen hette det 
att du skall inte göra mot andra vad du inte 
vill att de skall göra mot dig. 

Men kristendomen gick längre och sa att 
allt vad ni vill att människorna ska göra för 
er ska ni också göra för dem. Istället för att 
bara förbjuda det onda uppmanade den till 
det goda, sa vår lärare. Av detta skulle vi 
elever förstå att kristendomen var finare än 
andra religioner och att vi kristna var bättre 
och mer omtänksamma människor. 

När jag hör dagens politiker tala om kristna 
värderingar i skolan tänker jag att många av 
dem tillhör samma generation som jag, men 
att de till skillnad från mig, som ständigt var 
oppositionell, lyssnade på läraren och trod-
de att detta var sant. 

Men i verkligheten lär alla religioner ut 
ungefär detsamma. En uppmaning att göra 
gott är inte bättre än en uppmaning att inte 
göra ont, för det är inte alltid självklart vad 
detta goda är. Den som tvingar på andra 
sina ideal och sitt sätt att leva gör det väl för 
att vara god, medan det i verkligheten kan 
vara till skada. 

Men den gyllene regelns innebörd är, 
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både i judendomen och kristendomen, att 
vi ska behandla varandra väl, visa hänsyn, 
ödmjukhet och tolerans. Så säger alla reli-
gioner, samtidigt som motsatsen praktise-
ras, också i religionens namn – i alla religi-
oners namn.

Vi med våra kristna värderingar, vi som ska 
lämna de 99 lammen i öknen för att gå till-
baka och hämta det hundrade som kommit 
på avvägar, var är vi när hundratals och 
tusentals människor drunknar i Medel- 
havet? 

Vi som har vuxit upp med berättelsen 
om den barmhärtige samariten, vi bygger 
våra murar och stänger världens barn ute 
medan vi talar om att skydda ”våra krist-
na värderingar”. Är vi bättre än ”de stack-
ars hedningarna” som satte ut barnen i sko-
gen om det var ont om mat? 

Nej, ”kristna värderingar” är inget som 
vi ska förhäva oss över. Låt oss istället se 
till innehållet i alla världens och världsreli-
gionernas gyllene regler och tänka på vad 
de betyder, vare sig vi kallar dem kristna, 
buddhistiska, muslimska, etiska eller bara 
vanligt folkvett.

Liselott Lind
Ateist och medmänniska

Påven kysser Jesusbarnet under en 
julceremoni i Vatikanstaten. Men det var 
inte Jesus som lärde människorna att 
vara mänskliga, skriver Liselott Lind.

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Glöd Debatt
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För mycket Syre?
Hinner du inte läsa Syre varje vecka? Växer högen med olästa Syre och ditt dåliga 
samvete ikapp? En resursförbrukning till ingen nytta? Så ska det inte vara, men du 
är i så fall inte ensam. Den vanligaste anledning som prenumeranter uppger för 
att sluta prenumerera är att de inte hinner läsa alla Syre. Även om de tycker Syre 
är både viktig och bra blir det för mycket att läsa. 

För alla er som inte hinner läsa varje vecka har vi en ny möjlighet. Väljer ni Syre 
Månadsmagasin får ni Syre på papper som ett tjockt och matigt magasin 10 gång-
er per år. Vill du sedan ändå läsa något däremellan så har du full tillgång till alla 
övriga Syre digitalt och förstås hela vår webb. Vill du ha en Syre Månadsmagasin 
10 gånger per år istället för Syre på papper varje fredag mejlar du till prenumera-
tion@tidningensyre.se. Skriv dina uppgifter – namn, postadress, telefon eller pre-
numerantnummer – i mejlet och ”Månadsmagasinet” i ämnesraden.

Eller för lite?
Tillhör du istället dem som vill ha mer Syre? Självklart kommer vi även tillmötes-
gå era önskemål. Vi tycker nämligen själva att det aldrig kan bli för mycket Syre. 
Även ni som har kvar pappersutgåvan varje fredag kommer få de tjockare utgå-
vorna, och därmed mer Syre, 10 gånger per år. Dessutom så kommer vi till hösten 
både kraftigt öka vår digitala nyhetsförmedling och sätt som ni kan ta del av den. 
Mer om detta kommer lite längre fram. 

Eller för långt bort?
Till hösten fortsätter vi dessutom att bygga ut vår lokala bevakning. I höstas star-
tade vi Syre Göteborg. Efter sommaren är det Syre Stockholms tur,  därefter Syre 
Malmö. Men för att lyckas med de satsningarna behöver vi allt stöd vi kan få från 
er. Du kan hjälpa oss att få igång dessa tidningar genom att föranmäla dig till en 
tvåårig stödprenumeration. Den kostar 2 250 kr och hjälper oss att bygga upp det 
kapital som behövs för att starta en ny tidning. Mejla till prenumeration@tidning-
ensyre.se. Skriv ”tvåårig stödpren Syre Stockholm” eller ”tvåårig stödpren Syre 
Malmö” i ämnesraden och i mejlet namn, postadress och telefon.

Stort tack för ert stöd!
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Radar Nyheter

De allra flesta afrikaner har tillgång till en mobilte-
lefon, men betydligt färre till toalett eller rinnande 
vatten. Detta trots att rent vatten och fungerande 
avlopp är nyckelfrågor i arbetet för förbättrad häl-
sa och ekonomisk utveckling. 

Enligt Mike Muller, expert på vattenfrågor vid 
Wits University i Sydafrika, används mindre än 
fem procent av de vattenresurser som finns i Afri-
ka söder om Sahara. 

– Tillgång på vatten i hemmen och fungerande 
avlopp är prioriterade frågor, men det är en servi-
ce som kostar pengar, säger han. 

En rapport från Afrobarometer visar att i 35 

undersökta länder i Afrika har endast 30 procent 
tillgång till toaletter och endast 63 procent kunde 
få sitt vatten genom en kran. Detta samtidigt som 
hela 93 procent hade tillgång till en mobiltelefon. 

Enligt World Water Council, WWC, orsakar  
bristen på rent vatten enorma förluster för den 
globala ekonomin och kan bidra till svält, krig och 
okontrollerad migration. 

– Vi måste agera nu för att kunna uppnå num-
mer sex av FNs hållbara utvecklingsmål – att se till 
att alla har tillgång till rent vatten och fungerande 
avlopp till år 2030, säger WWCs ordförande Be-
nedito Braga i ett pressmeddelande. 
Busana Bafani/IPS

Mobil vanligare än toalett i Afrika
Barn som hämtar vatten i södra Matabeleland i Zimbabwe. Fokus för årets världsvattendag i onsdags var tillgången till avlopp.

Ett flygplan har chartrats för 
en ny tvångsutvisning av asyl-
sökande till Afghanistan, rap-
porterar Blankspot. Enligt den 
medborgarfinansierade repor-
tagesajten kommer 12 personer, 
som nu sitter i Migrationsver-
kets förvar, att sättas på planet. 

Bland dem finns journalis-
ten Wares Kahn som Syre tidiga-
re skrivit om. Vid en utlämning i 
december fick han i sista stund 
stanna och hans fall har överkla-
gats till FNs människorättskom-
mitté. 

Wares Khan kom till Sverige 
för snart tio år sedan och häri-
från har han producerat videor 
och tv-program som kritiserar 
talibanernas övergrepp i hem-
landet Afghanistan. 

– Man kan inte leva en enda 
dag i Afghanistan om man är i 
min situation. De kommer att 
döda mig om jag skickas tillba-
ka, sade Wares Khan till Syre 
strax före jul.
Benita Eklund

Omöjlig burgare 
utmanar köttet
I veckan öppnade Impossible 
foods sin första större fabrik. 
Företaget ligger bakom en upp-
märksammad växtbaserad ham-
burgare som smakar, luktar och 
”blöder” som kött. Utmaningen 
blir nu att få ner priset och på 
allvar konkurrera med livsmed-
elsindustrin, skriver SVT.

Efter åratal av labbtester 
och stora investeringar lansera-
de stanfordprofessorn Patrick 
Brown sin ”omöjliga hamburga-
re” förra året. Bland finansiärer-
na finns bland andra Bill Gates.

Hittills serveras hamburgaren 
på ett fåtal utvalda restauranger 
och responsen har varit positiv.

Själva idéen kom när Patrick 
Brown tog ledigt från sitt jobb 
på Stanford för att fundera ut 
vilket av världens stora problem 
just han skulle kunna lösa. Tan-
ken är att få fram en produkt 
som kan konkurrera ut kött, 
även bland köttälskare som inte 
intresserar sig för djurrätt och 
miljö.

– Det är enklare att få 
människor att ändra sitt bete-
ende än att ändra deras åsik-
ter, har Brown tidigare sagt en-
ligt SVT.
Benita Eklund

Wares Kahn på 
väg att utlämnas

I fredags beslutade mark- och miljödomstolen 
att målet som rör kärnbränsleförvaret ska plane-
ras för huvudförhandling redan i september. Det-
ta efter den utdragna process Syre skrev om förra 
veckan. Frågan om samlad bedömning skjuts där-
med delvis framåt i processen.

I fredags blev det klart att Svensk Kärnbränslehan-
tering ABs, SKBs, ansökan om att förvara högak-
tivt utbränt kärnbränsle i Forsmark sannolikt tas 
upp för huvudförhandling i september i år. En 
process som då tagit över sex år. 

– Det är glädjande att vi fått det här beskedet. 
Vi lämnade in ansökan 2011 och är redo att få den 
prövad, säger SKBs vd Christopher Eckerberg.

Beslutet har som Syre skrev om förra veckan före-
gåtts av diskussioner kring om en en samlad be-
dömning behöver göras. Anders Lillenau, rådman 
vid mark- och miljödomstolen förklarar varför en 
samlad bedömning av de sammanlagt fyra för-
varsrelaterade målen inte görs i strikt mening 
utan att en mjukare linje valdes:

– Domstolen avser alltså att vid huvudförhand-
lingen om kärnbränsleförvaret behandla frågor 
om dispens från artskyddet och relevanta delar 
av ansökan om hamnverksamhet, säger han men 
förtydligar:

– Domstolen har i detta skede inte slutligt ta-
git ställning angående en samlad bedömning av 
kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR (nu-

varande förvar för låg- och medelaktivt radioak-
tivt avfall, reds anm).

Vilket i första hand beror på att ansökan som 
rör SFR fortfarande handläggs och kungörs för 
synpunkter tidigast under våren.

Vad är vinsterna med att göra på detta sätt?
– En fördel med att nu hålla huvudförhandling 

om kärnbränsleförvaret är att det inte blir någon 
ytterligare försening i det målet, som inleddes för 
sex år sedan, säger Anders Lillienau.

Vad kan framtida beslut kring SFR innebära för 
SKBs räkning?

– Vi lämnade in ansökningarna om att få byg-
ga ut det befintliga SFR i slutet av 2014, vårt näs-
ta steg är att lämna in en komplettering till Mark- 
mark- och miljödomstolen och SSM under maj 
månad. Precis som i fallet med KBS 3-ansökan är 
det domstolen som avgör när och hur målet ska 
hanteras, säger Simon Hoff, presschef vid SKB.

Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning, MKG, har 
inga synpunkter på domstolsbeslutet i sig men sä-
ger att det fortfarande saknas svar från SKB som 
rör strålsäkerheten. 

– Nu har SKB sagt att de ska svara i sak igen till 
den 30 juni . Det tycker vi är för sent om vi ska ha 
en huvudförhandling redan i september, särskilt 
som vi befarar att bolaget åter inte kommer att 
svara på strålsäkerhetsfrågor, säger Johan Swahn, 
kanslichef vid MKG.
Lena Carlberg

Nu ska ansökan om förvar 
för kärnavfall prövas

Foto: B
usani B

afana/IP
S



7
Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se

RadarNyheter

Miljöpartiets kongress måste få ställa krav på ministrar och riksdagsledamöter att hålla fast vid partilinjen i migrationsfrågan, tyck-
er Maini Sorri, som bland annat motionerat om öppnare gränser. Men kongresskansliet har föreslagit ändrade formuleringar.

På Island har fackförbund, ar-
betsgivarorganisationer och re-
gering tagit fram en strategi för 
att utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män, skri-
ver tidskriften Nordisk informa-
tion för kvinnor och män. Med 
en hjälp av en likalönstandard 
kan arbetsgivare rätta till skill-
nader och certifieras. Nu vill 
landets nya jämställdhetsminis-
ter Þorsteinn Víglundsson göra 
standarden obligatorisk för alla 
större arbetsplatser.

Maríanna Traustadóttir från is-
ländska LO har varit med sedan 
starten och berättar att de haft 
minst 100 möten under fyra år.

–  Det unika med standarden 
är att alla beslut har tagits i kon-
sensus mellan arbetsmarkna-
dens parter, säger hon.
Benita Eklund

Renovering ger chockhöjda hyror
Hyresgäster tvingas flytta när hyror skjuter i höj-
den. Renoveringar av eftersatta miljonprogramslä-
genheter får stora konsekvenser på flera håll i lan-
det. Nu höjs röster för ett rot-avdrag för hyresrätter.

Älvtorpet i Sollefteå, kvarteret Niten i Norrköping 
och Skarpan i Linköping. Det är några exempel på 
bostadsområden där hyrorna höjts med runt 40 
procent och ibland mer därtill efter renovering-
ar. Många hyresgäster har inte haft råd att bo kvar.

Många av miljonprogrammets lägenheter från 60- 
och 70-talet är i stort behov av upprustning – och 
det är ofta ekonomiskt utsatta som får stå för notan. 
En forskningsrapport från Chalmers i höstas visa-
de att renoveringsbehovet är som störst där inkom-
sterna är som lägst. Att många riskerar hyreshöj-
ningar på mellan 35 och 50 procent de kommande 
åren kan därför få stora sociala konsekvenser, var-
nade rapporten. Och det är vad som nu är på väg 
att hända, menar nätorganisationen Skiftet.

– Kapital har flyttats de senaste åren från hy-
resgäster till de som äger sin bostad. Det är djupt 
orättvist och ökar klyftorna, säger Skiftets kam-
panjchef Anna Westberg.

Hon påpekar att hyresgäster får betala för reno-
veringar med höjd hyra medan de som bor i villa 
eller bostadsrätt få rot-avdrag för att rusta upp. Nu 
vill Skiftet att också renoveringar av hyresrätter ska 
få stöd av staten i form av skatteavdrag.

– Hus behöver renoveras över hela Sverige, 
många bor under dåliga omständigheter. Det 
måste vi göra något åt utan att det drabbar dem 
som har minst, säger Anna Westberg.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) håller med 
om att kraftiga hyreshöjningar efter renoveringar är 
ett problem. Något rot för hyresgäster vill han inte 
utlova, utan hänvisar till satsningarna på en miljard 
årligen på ett stöd som hyresbolagen kan söka för 
renoveringar i ekonomiskt utsatta områden. 

I övrigt handlar bostadspolitiken mycket om 
att bygga nytt. ”Regeringen gynnar hyresrätten, 
inte minst genom stora budgetsatsningar på in-
vesteringsstöd till hyresrätter med rimliga hyror”, 
skriver Peter Eriksson i ett mejl till Syre.

Bostadsministern inväntar också den statliga 
utredning som i mitten av april ska presentera för-
slag på hur hyresgästers ställning kan stärkas.
Olof Olsson Klugman

Stryk krav på Miljöpartiets ministrar och riks-
dagsledamöter. Den uppmaningen har medlem-
mar som motionerat till kongressen fått. Ett sätt 
för partitoppen att slippa undan, tycker motionä-
rer. Kongressen ska inte ge statsråd och riksdags-
grupp order, menar partistyrelsen.

Statsråd och riksdagsledamöter ska kräva öppnare 
migrationspolitik, föreslår bland andra Maini Sor-
ri, miljöpartist från Uppsala, i tre olika motioner till 
kongressen i maj. Men kongresskansliet har föresla-
git ändrade formuleringar. Istället för att styra hur 
partiets företrädare ska agera i regering och riksdag 
föreslås skrivningar som ”Miljöpartiet ska verka för”.

– Det är en mycket vagare formulering. Man vill ge 
riksdagsledamöter och ministrar fria händer för 
att kunna stanna i regeringen, säger Maini Sorri 
som sagt nej till att ändra sina motioner.

Hon tycker partiet ska lämna regeringen om 
man inte får gehör för en öppnare migrations-
politik. De inskränkningar MP varit med och in-
fört ser hon som oförenliga med valmanifestets 
löfte att ”aldrig göra det svårare för människor 
att komma till Sverige”. Kongressen måste kunna 
ställa krav på ministrar och riksdagsledamöter att 
hålla fast vid partiets linje, tycker Maini Sorri.

”Miljöpartiet verkar för” är den standardformule-
ring som brukar användas i kongressmotioner, 
menar partistyrelsens sammankallande Jon Karl-
feldt. Han påpekar också att statsråd och riks-
dagsledamöter partistyrelsen inte rapporterar till 
kongressen på det sätt partistyrelsen gör. ”De för-
håller sig till den politik kongressen beslutar. Kon-
gressen kan dock inte beordra dem att agera på 
ett visst sätt”, skriver han i ett SMS.
Olof Olsson Klugman

MP-medlemmar uppmanas 
ändra i kongress-motioner

Strategi för lika 
löner på Island

De giftiga ranunkelväxterna 
svart trolldruva och röd troll-
druva har utsetts till ”Årets väx-
ter”, rapporterar Svenska Bota-
niska föreningen. 

Med hjälp av medlemmarna 
och tips från allmänheten väljs 
varje år en växt som förtjänar 
större fokus. Det handlar om ar-
ter som är i farozonen men som 
finns i en stor del av Sverige och 
är ganska enkla att känna igen.

Förhoppningen är nu att 
många beger sig ut i naturen för 
att hitta och rapportera om fö-
rekomst av trolldruva. Det kan 
göras på Artportalens hemsida 
eller via en blankett på Botanis-
ka föreningens hemsida.

Årets växt har utsetts sedan 
2002 och omnämnandet brukar 
ge resultat.

– Vi ser en klar ökning i rap-
porterandet för årets växt. Det 
vi upptäcker i samband med 
rapporterna är tyvärr mer nega-
tiva saker som att växten mins-
kar och försvinner från tidiga-
re växtplatser. Årets växt 2016, 
smörbollar, har exempelvis för-
svunnit från flera platser i Små-
land. Trolldruvor är känsliga 
för modernt skogsbruk och vi 
vill därför lägga extra fokus på 
dem, berättar Ulla-Britt Anders-
son från Botaniska föreningen 
för Natursidan.
Benita Eklund

Hjälp till att  
kartlägga ”årets 
växter”

  
Foto:Tom

as O
neborg/S

vD
/T

T



8

Grönare städer med vertikala 
skogar och digital teknik

procent. Få städer överstiger 45 procent, för-
klarar Carlo Ratti. Hans mål med projektet är 
att starta en konversation mellan städer, där 
de kan jämföra och lära av varandra. 

”Vi har redan märkt stor nyfikenhet inter-
nationellt”, skriver Ratti. De har nyligen hört 
från folk i Sacramento och Geneve ”för att 
nämna två städer, som har startat en diskus-
sion om det faktiska antalet träd i deras stä-
der efter att ha sett resultaten av vår under-
sökning”. 

Ett annat urbant trädprojekt leds av den ita-
lienske arkitekten Stefano Boeri. Han bygger 
två höghus med en integrerad vertikal skog i 
kinesiska storstaden Nanjing, 3,5 timmar väs-
ter om Shanghai. Byggnaderna kommer att 
rymma 1 100 träd och 2 500 växter. Tillsam-
mans ska de absorbera 25 ton koldioxid per 
år. De ska stå klara nästa år, som Asiens för-
sta vertikala skog. Stefano Beori uppfördes 
ett liknande projekt i en bostadsskrapa i Mi-
lano år 2014, med 900 träd och 20 000 oli-
ka växter. Enligt World Economic forum vi-
sar studier att 10 procent extra grönområden 
i städer skulle kunna kompensera för klimat-
förändringarnas ökande temperaturer.

Stefano Boeri vill inte stanna vid enstaka 
gröna byggnader, utan har i ett forsknings-
projekt designat en helt ny skogsstad, tänkt 
för 100 000 invånare i Kina. ”The Forest city 
i Shijiazhuang” skulle bestå av vertikala sko-
gar, gatuplan täckta av grönska och en cen-
tral park. Växternas vegetativa filter kommer 
att leda till en temperaturskillnad på tre gra-

Att öka den urbana växtligheten blir allt vik-
tigare för luftkvalitet, trafikbuller och skydda 
mot extrema väderförhållanden. Nu bygger 
Kina vertikala skogar och projektet Treepe-
dia vid MIT hjälper planeringen av nya grön-
områden. 

För två år sedan satte sig World Economic 
forums globala agenda-råd ner för att tän-
ka kring städers framtid. Till deras förslag på 
tio viktiga urbana initiativ hörde att öka stä-
dernas lövverk. Det gav professor Carlo Rat-
ti, chef för Massachusetts Institute of Techno-
logys Senseable city-labb, idén till projektet 
Treepedia.

”När städer runt om i världen tävlar om 
att implementera gröna lövverks-strategier så 
har vi utvecklat ett mätsätt – Green view in-
dex – för att utvärdera och jämföra bladver-
ken”, skriver Carlo Ratti i ett mejl. 

Treepedia använder en algoritm ihop med 
Google street view för att visa hur stor yta av 
städerna är täckt av grönska, sett ur ett gatu-
perspektiv snarare än ett fågelperspektiv. Det 
räknar alltså bara med de träd man kan se 
längs gatorna, vilket korrelerar bättre till hur 
människor upplever vegetationen. 

Tanken är att det ska bli enklare för vanliga 
medborgare att få tillgång till data om hur just 
deras städer ser ut (och även att jämföra olika 
orter) så att de till exempel kan lobba sina po-
litiker att plantera mer. Hittills har 17 platser 
kartlagts. Paris gröna vyer ligger till exempel 
på 8,8 procent, jämfört med Sydneys på 25,9 

der mellan inomhus och utomhus, och mins-
kar fasadens upphettning med upp till 30 gra-
der på sommaren, enligt Boeri. 

En annan stad i täten för urbant skogsbruk är 
Melbourne. Australiens kulturstad vill öka 
grönområdena från dagens 22 procent till 40 
procent år 2040. Invånarna uppmuntras att 
engagera sig genom stadens Urbana skogs-
strategi, där dess 70 000 träd har taggats och 
finns i en databas. Invånare kan adoptera ett 
träd, döpa det, följa hur det växer och hur 
mycket koldioxid det omvandlar. Datan kan 
delas genom sociala medier. Varje träd har en 
unik mejladress, dit invånare kan skicka rap-
porter om defekter och sjukdomar. Eller var-
för inte kärleksbrev?
Hanna Sistek

Två höghus med vertikal skog i kinesiska storstaden Nanjing står klara nästa år. Byggnaderna ska rymma 1 100 träd och 2 500 växter som ska absorbera 25 ton koldioxid per år.

Foto: S
tefano B

oeri A
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Carlo Ratti är forskaren bakom projektet Treepedia.

Foto: Treepedia
Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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Torsdag 23 mars. Havsisarna i Arktis 
och Antarktis är på rekordlåga nivåer 
för den här tiden på året. I mars brukar 
det vara som mest havsis i Arktis, men 
den 7 mars hade isen nått den lägsta 
nivån för månaden sedan mätning-
arna började för 38 år sedan, enligt 
amerikanska forskare.
Om Antarktis rapporterar USAs 
snö- och is-datacenter NSIDC att 
mätningar från den 3 mars visar att 
havsisen låg på den lägsta nivån som 
hittills uppmätts i slutet av sommaren 
på södra halvklotet.
Rapporten om de krympande havs- 
i sarna kommer samtidigt som det för 
tredje året i rad slagits värmerekord i 
världen. 

Foto: Jonathan Hayward/TT
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I norra Malmö sticker den konstgjorda halvön Spille-
pengen ut från kusten. Med sina 55 hektar är den lika 
stor som 100 fotbollsplaner. Den är byggd på 90-talet 
för att i huvudsak lagra deponerade sopor från södra 
Skåne. Förra året beräknades den bli fullpackad. Men 

nu kommer den att hålla i runt 40 år till. Vad är det som hänt?
– Vi gräver inte ner så mycket längre. Det kan vi bland annat 

tacka förbudet mot att deponera hushållsavfall för, men ock-
så en allmänt ökad medvetenhet om problemet, säger Rustan 
Nilsson, miljöpedagog på det kommunala avfallsbolaget Sysav.

Något har skett. Allt mer av det som ses som sopor klätt-
rar ”uppåt” i den så kallade avfallshierarkin. Från deponering 
i sopberg till energiåtervinning i värmeverk. Från värmever-

Text: Jacob Hederos

ken till materialåtervinning och en ny produkt. Och även åter-
brukssektorn växer. Men det är bara på ena sidan. 

Ett halvt ton avfall
För två generationer sedan, på 50-talet, genererade genom-
snittsvensken 25 kilo avfall per år. Nu är vi uppe i runt 500 kilo. 
I en värld av växande befolkning, samtidigt som resurserna är 
begränsade, har vi inte råd att slänga så mycket som vi gör. En-
ligt WWFs uppskattning skulle vi förbruka nära fyra planeter 
om alla skulle leva som en svensk. Så vad är vägen framåt? Av-
hållsamhet, svarar vissa. Men för dem som förespråkar tillväxt 
rimmar det illa.

Det här är inte sopor 
 Ekonomin ska bli cirkulär. Men med ett växande sopberg 
och krympande resurser är det en utmaning att skapa ett 
kretslopp av allt. Viljan har dock aldrig varit större.
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Egentligen är nära hälften av 
återvinningen i Sverige bara 
energiåtervinning, där avfall 
bränns upp för att skapa 
värme och el.

Foto: Berit Roald/TT

Det här är inte sopor 



Camille Duran, strateg för 
lobbyorganisationen  

Zero Waste.
Foto: Privat

Rustan Nilsson, miljöpe-
dagog på det kommunala 

avfallsbolaget Sysav.
Foto:Andreas Offesson

Den 55 hektar stora Spillepengen är en konstgjord halvö avsedd för avfallsdeponi.

”Vi gräver inte ner 
så mycket längre.”
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lagstiftare driver de här frågorna jäm-
fört med när några inom miljörörel-
sen gör det. Och kommissionen gör 
det inte bara av miljöskäl, även om 
det problemet är gigantiskt. De ser att 
unionen är väldigt beroende av im-
port av resurser. När det blir allt mer 
brist på dessa måste de hushålla om 
ekonomin ska gå runt, säger Camille 
Duran.

Men i det politiska Bryssel finns all-
tid något att kritisera. Bakom den eu-
ropeiska planen som just nu debatte-
ras hos EU-lagstiftare ligger en lång 
strid. Redan år 2014 lades ett första 
paket av förslag fram efter fyra års 
förarbete. Men därefter blev det EU-
val och den nya kommissionen drog 
tillbaka förslaget för att ett år senare 
presentera ett nytt. Miljöröster menar 
att det var på grund av påtryckningar 
från industrilobbyn, medan kommis-
sionen själv säger att det nya förslaget 
tar in fler aspekter från hela produk-
tens livscykel ”från vaggan till gra-
ven”.

Klart är att de konkreta återvin-

innebär en satsning mot en cirkulär 
ekonomi nya arbetstillfällen, bland 
annat inom avfallsåtervinning, åter-
bruk och produktdesign, argumen-
terar bland annat förespråkarna hos 
EU-kommissionen. För att allt detta 
ska ske behövs nya regler och nya in-
vesteringar, menar de vidare. 

Vill minska importen
Tanken är inte precis ny, resone-
mangen om en cirkulär ekonomi och 
kretslopp har funnits sedan 70-talet. 
Men det är inte ofta som toppolitiker 
drivit en agenda lika tydligt. 

”Den cirkulära ekonomin handlar 
om att minska på avfallet och skydda 
miljön, men också om en djupgående 
omvandling av hur hela vår ekonomi 
fungerar” proklamerade EU-kommis-
sionstoppen Frans Timmermans när 
deras förslag lades fram vintern 2015. 

Att ändra hur ”hela vår ekonomi 
fungerar” är en stor ambition. Men 
utspelet har satt fart på frågan.

– Det är en stor skillnad när tunga 

Istället är det i fokus att nu arbeta 
mot en ”cirkulär ekonomi”. I dagar-
na släpptes en stor svensk statlig ut-
redning och på EU-nivå pågår febrilt 
förhandlingarna om ett stort lagstift-
ningspaket under det namnet i Brys-
sels korridorer. Men vad innebär då 
en cirkulär ekonomi? 

– Det är samhälle där vi stäng-
er kretsloppet av råvaror, produk-
tion och konsumtion, säger Camille 
Duran, som arbetat som strateg för 
lobbyorganisationen Zero waste och 
producerar podden Green exchange. 

I praktiken kan förändringarna 
som nu diskuteras bland annat inne-
bära att en mobiltelefon som ska in 
på europeiska marknaden först och 
främst ska hålla längre, sedan kun-
na repareras smidigare, för att till slut 
enklare kunna återvinnas till nya pro-
dukter. I nästa led uppmuntras ut-
hyrande framför ägande. Alla dessa 
steg ingår i en strävan efter att bry-
ta den ”linjära” modellen där resur-
ser tas upp, görs till produkter, bru-
kas och sedan slängs bort. Samtidigt 



Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom 13

ningsmålen sänktes, enligt kommis-
sionen för att det nya förslaget skulle 
bli mer realistiskt. När nu den politis-
ka striden pågår kring fyra av sex för-
slag till nya direktiv är det också frå-
gan om hur hög ambitionen ska bli 
som är central.

– EU-parlamentet skärpte återvin-
ningsmålen relativt kommissionens 
förslag och det är en viktig markering. 
Vi måste bli mycket bättre på återvin-
ning för att kunna nå en cirkulär eko-
nomi, säger Jytte Guteland, S-parla-
mentariker.

Ekonomiska argument
När det kommer till frågan om ifall 
en omställning till en cirkulär ekono-
mi också leder till att ekonomin väx-
er är meningarna delade. Enligt Kon-
junkturinstitutets analys från i vintras 
är det inte självklart att det kommer 
att ske. Den tunga rådgivningsfirman 
McKinsey tycker dock annorlunda. 
Enligt en rapport som har övertygat 
många tidigare skeptiker kan BNP-till-

växten i EU öka med sju procent vid 
ett skifte, jämfört med om man fort-
sätter på den nuvarande banan.

– Det är oftast ekonomiska argu-
ment som fungerar, och just nu finns 
det flera som driver på förändring hos 
lagstiftare och industrin, säger Camil-
le Duran. 

”Äter upp miljövinsten”
Hur långt det är kvar innan vi kan nå 
denna vision av stängda kretslopp be-
ror på vilket perspektiv man har.

– Vi har både kommit jättelångt, 
stått stilla och gått bakåt. Vi har fått 
bättre energiutvinning, biologisk be-
handling, vi bränner mindre sopor i 
onödan. Men mängden avfall har ökat 
och därigenom ätit upp miljö- och kli-
matvinsten vi gjort genom bättre åter-
vinning, säger Rustan Nilsson på Sys-
av. 

När vi pratar om nära halvton-
net avfall per person och år räknar 
vi bara hushållsavfallet. I tidigare led 
kommer sedan frågan om hur mycket 

avfall som uppkommit för att tillver-
ka det som sedan hamnat i din sop-
påse. Där är det mer oklara uppgifter. 
Enligt livscykelanalyser från svenska 
miljöinstitutet IVL ligger det runt 86 
kilo avfall bakom din smarta mobilte-
lefon, och 1 200 kilo bakom din bär-
bara dator.

– Det är alltså inte nerströms i avfalls- 
kedjan, där mobilen väger 180 gram 
och datorn runt ett kilo, som det finns 
mycket att spara in. Utan det är upp-
ströms, i tillverkningen och produktio-
nen, säger Rustan Nilsson på Sysav.

Industrins avfall
Totalt uppgick hushållens avfall till 
runt 4 miljoner ton i Sverige år 2014. 
Men det är bara en försvinnande del 
av avfallet totalt. Här står hushållsav-
fallet för bara nära 4 procent. Nära 
83 procent, eller 139 miljoner ton, ut-
gjordes av gruvornas avfall från utvin-
ningen av bland annat järn och andra 
basmetaller. Därefter står resterande 
industrin för nära 14 procent.

De pushar för  
cirkulär ekonomi:
Cradlenet – En koalition 
av intresserade företag 
och organisationer som 
på svensk nivå har blivit 
en stark röst i samman-
hanget.

Ellen MacArthur Foun-
dation – Har de senaste 
åren finansierat myck-
et underlag, bland an-
nat McKinseyrapporten 
om möjlighet till tillväxt 
inom cirkulär ekonomi, 
som fått stort genom-
slag i politisk nivå.

Zero waste – tar mer 
plats på europeisk nivå 
som en av de största  
ideella organisationer-
na på området. 

Resonemangen om en cirkulär ekonomi och kretslopp har funnits sedan 70-talet. 

”... mängden avfall har ökat 
och därigenom ätit upp miljö- 

och klimatvinsten vi gjort  
genom bättre återvinning.”

Foto: Tobias R
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Åsa Moberg, Svenska miljö-
institutet IVL

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ola Alterå (C), ansvarig för 
Cirkulära ekonomi- 

utredningen.
Foto: Pawel Flato

Leksaksbiblioteket Retoy är ett 
exempel på verksamheter där en 
kan hyra saker istället för att köpa.

”hyber-avdrag” = 
hyr-begagnat- 
reparation

Foto: P
ontus Lundahl/T
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– Förvisso skulle 60 procent av det 
som brinner här kunna utsorteras 
och utvinnas som råmaterial. Och det 
bör vi göra. Men först bör vi faktiskt få 
bort de alternativ som är ännu säm-
re. Vi bränner exempelvis fortfaran-
de fossil gas för att skapa fjärrvärme 
och i EU deponeras fortfarande myck-
et avfall som släpper ut en massa växt-
husgaser, säger Rustan Nilsson på Sys-
av i Malmö och fortsätter:

– Sen ska vi inte glömma att allt inte 
är bra att materialåtervinna. Du kan 
exempelvis återvinna asbest, men då 
kan du utveckla cancer. 

Detsamma gäller många ämnen 
som stegvis fasas ut inom exempel-
vis kemikalielagstiftningen. Det finns 
en oro hos återvinningsbranschen 
om svårigheterna att separera ut häl-
sofarligt avfall, och bland annat S-le-
damoten Jytte Guteland försöker för-
handla in lagändringar för att trycka 
på arbetet mot giftfria kretslopp. 

– Allt handlar inte om att öka åter-
vinning, utan det är också viktigt att 

från företagen. Just nu läggs mest fo-
kus på styrmedel för att öka återvin-
ningen och minska deponering. Men 
producenterna uppmuntras inte tyd-
ligt att arbeta mer cirkulärt, på grund 
av att reglerna för ekonomin i dag 
bygger på mer linjärt tänkande. Det 
vill de proaktiva företagen ändra på.

Uppblåsta svenska siffror?
Återvinningsmålen på EU-målen som 
just nu förhandlas är inte särskilt svå-
ra att nå för svensk nivå. Men för hela 
unionen är det en tuffare utmaning.

– Att nå upp till 65 procent över 
hela brädet till år 2030, enligt kom-
missionens förslag. Det är en utma-
ning. Frågan är om det ens går, säger 
Rustan Nilsson på Sysav.

En sak är dock tydligt. Sverige kriti-
seras för att blåsa upp sina goda åter-
vinningssiffror. Egentligen är nära 
hälften av återvinningen bara energi-
återvinning, där avfall bränns upp för 
att skapa värme och el.

Trots det är det främst inom i det 
senare ledet, på hushålls- och förpack-
ningssektorn, som målen sätts upp för 
att åstadkomma ökad cirkulärt arbe-
te. När lagstiftare debatterar är det 
främst kring om exempelvis 65 el-
ler 70 procent av hushållsavfallet ska 
återvinnas till nya material år 2030. 

Men materialåtervinning är inte 
den lösning som ska eftersträvas i för-
sta hand för en mer cirkulär ekonomi, 
utan det är avfallsförebyggande och 
återanvändning. Vad görs då för att 
minska avfallet från produktionen av 
det som sen landar i soppåsen? Inte 
tillräckligt, enligt dem som Syre talat 
med. 

Det förhandlas fram flera EU-direk-
tiv på området, exempelvis inom eko-
design. Men hos industrin finns även 
fler önskemål, säger Åsa Moberg på 
Svenska miljöinstitutet IVL som un-
dersökt detta i projektet Polcirkeln. 

– Det finns tydliga önskemål på 
mer och konkreta åtgärder för att 
uppmuntra en cirkulär produktion 

”... producenterna upp-
muntras inte tydligt att 
arbeta mer cirkulärt, på 
grund av att reglerna för 
ekonomin i dag bygger på 
mer linjärt tänkande.” 
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fråga sig var saker hör hemma bäst, 
säger Rustan Nilsson.

En fråga om design
Våra ohållbara konsumtionsmöns-
ter är ett av de största hindren för att 
vi ska nå våra miljömål enligt Natur-
vårdsverket. Arbetet för att knäcka 
nöten pågår därför på flera fronter. 
Mycket landar dock i frågan om de-
sign, för att förhindra att ”slit-och 
slänget” uppkommer.

– Produkter behöver tillverkas för 
att ha en längre livslängd. Men för att 
göra det behöver affärsmodellen änd-
ras, säger Camille Duran.

Ett exempel: Istället för att sälja 
en jacka för 2 000 kronor kan företag 
hyra ut den för 50 kronor i månaden. 
Då tjänar producenten på att tillverka 
saker som håller länge, menar Camil-
le Duran och fortsätter:

– Men producentens kassaflöde blir 
då helt annorlunda, vilket är en utma-
ning. Det är bland annat därför som 

inte alla bolag direkt hoppar på båten.
För tillfället har flera storbolag gått 

ut med att de vill ta steget, men få har 
vågat.

Vissa förväntar sig att det offentliga 
ska gå in som säkerhet. På pengasidan 
har därför bland annat Europeiska in-
vesteringsbanken fått det uppdra-
get och på svensk nivå finns liknan-
de initiativ. 100 miljoner kronor per 
år läggs i projektet Re:source för att 
ge en skjuts till bra idéer på området.

Hyberavdrag?
I Sverige presenterades också i veckan 
Cirkulära ekonomi-utredningen. Där 
läggs fokus på att angripa den över-
gripande utmaningen att det oftast är 
billigare att köpa nytt än att exempel-
vis laga eller låna. Centerpartisten Ola 
Alterå föreslår att arbetskostnaderna 
för sektorerna där de här tjänsterna 
utförs ska minska genom att man in-
för ett hyberavdrag (hyr-begagnat-re-
paration).

– Många av de här frågorna löses 
bäst på EU-nivå, men det här ”hyber-
avdraget” kan i Sverige ge en ordent-
lig skjuts åt att vi köper mer tjänster, 
mindre prylar och samtidigt upp-
muntrar producenter att göra pro-
dukter som håller längre, säger Ola 
Alterå och fortsätter:

– Det löser inte alla problem, ex-
empelvis rörande bättre design. Men 
vi kan få miljö- och klimatnytta, samt 
arbetsmarknadspolitisk nytta, vilket 
också gör att det går hem enklare i 
politiken.

Ekonomin ska alltså byggas om i 
grunden, enligt de politiska målen. 
Mycket arbete återstår, men Camille 
Duran pekar på att vi redan ser för-
ändringen på flera håll.

– Kom ihåg att vi redan ser den här 
förändringen ske i många andra sek-
torer. Tänk bara på bilpooler, det är 
bara är ett sätt att gå mot en delnings-
ekonomi som gynnar det cirkulära.

Jacob Hederos

Tre andra förslag 
från Ola Alterås 
utredning:
1. Förändra garantireg-
lerna så att tillverka-
ren har bevisansvaret i 
två år istället för, som i 
dag, i sex månader. 

”Då uppmuntras läng-
re hållbarhet i produk-
tionen.”

2. Ge kommuner möj-
ligheten att tilldela bil-
pooler parkerings- 
platser. 

”Då kan vi gå från att 
bygga för sex bilar till 
att endast bygga för 
en.”

3. Ge kommunerna an-
svar för att sträva efter 
att förebygga avfall. 

”Många gör det redan. 
Men genom att de får 
mandatet kan de lätt-
are arbeta för att visa 
upp exempelvis vilka 
som erbjuder repara-
tioner i kommunen ex-
empelvis.” 
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Den största delen av avfallet uppstår vid tillverkningen. För en 
mobiltelefon rör det sig om cirka 86 kilo avfall. Många metaller 
bryts under mycket dåliga förhållanden för människor och miljö, 
som här i en guldgruva i Kongo-Kinshasa. 
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”I förvaret var det svårt. 
Jag såg en tjej som gjor-
de självmordsförsök. Min 
lillebror på sex år som 
såg det hela grät. Han var 
rädd. Jag kände att jag var 
i fängelse.” 

Mahmud 
(ur rapporten ”Resa med 
tvång”)

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

D en svenska reger-
ingen har slag-
it fast att ett barn 
som kommer till 
Sverige för att 

söka asyl ska kunna återvända till 
sitt hemland på ett ”värdigt sätt”, 
om myndigheterna anser att bar-
net inte har något ”skyddsbe-
hov”. Samtidigt ska arbetet med 
utvisningar effektiviseras.

– Att förena effektivitet och 
värdighet  är omöjligt i det här 
sammanhanget, säger Mehdi 
Ghazinour, ansvarig för forsk-
ningen på polisutbildningen vid 
Umeå universitet och drivande i 
projektet Vad är ett värdigt åter-
vändande …?.

Syftet med projektet är att be-
skriva och analysera ensamkom-
mande flyktingbarns upplevelser 
av asylprocesser som slutar med 
utvisning. Via hvb-hem och fri-
villigorganisationer fick forskar-
na kontakt med åtta ungdomar 
som alla hade tre negativa asylbe-
slut bakom sig, och som av myn-
digheterna alltså förväntades läm-
na Sverige.

– Eftersom det saknas syste-
matisk forskning om de här bar-
nen, har deras röster sällan hörts 
tidigare.

Efter avsked från mammor och systrar, efter flykt över 
berg och hav, har ensamkommande barn bara Sveri-
ges välvilja att hoppas på. Men efter år av ovisshet får 
många drömmen krossad när Migrationsverket säger 
nej! Forskaren Mehdi Ghazinour har undersökt hur de 
här barnen behandlas och slår fast att de var och en 
borde få en offentlig ursäkt.

Mehdi Ghazinour kom själv 
som flykting från Iran i slutet av 
1980-talet. Hans egna erfarenhet-
er gör att han är särskilt intres-
serad av området stresstrauma. 
Han har medverkat i flera interna-
tionella studier och bland annat 
studerat vad ett kollektivt trauma, 
som Vietnamkriget, gör med ett 
samhälle.

En historisk händelse
Mehdi Ghazinour betonar att han 
som helhet ser den svenska flyk-
tingpolitiken som betydligt bätt-
re än många andra länders. Han 
lyfter också fram civilsamhällets 
engagemang när ovanligt många 
flyktingar hösten 2015 tog sin till-

flykt till Sverige och människor 
runt om i landet tog emot med 
öppna armar på järnvägsstatio-
ner och busstorg.

– Vi var med om något his-
toriskt! Här tog civilsamhäl-
let verkligen ansvar. Jag tror att 
den solidaritet och handlings-
kraft som människor visade för-
vånade många politiker. Kanske 
blev de lite rädda för att förlora 
kontrollen, och kanske var det en 
av anledningarna till att gränser-
na stängdes, säger han.

När barnen kommer till Sve-
rige startar en process där före-
trädare för en rad myndigheter 

– Migrationsverket, Polisen, so-
cialtjänsten, hvb-hem, god man 
med flera – förväntas samverka, 
men forskarlaget konstaterar att 
de tvärtom ofta drar åt olika håll 
och att barnen därför lätt ham-
nar i kläm.

När drömmen krossas
Efter år av ovisshet får många 
drömmen om en framtid i Sveri-
ge krossad när Migrationsverket 
definitivt säger nej. De alterna-
tiv som då återstår är att frivilligt 
återvända till sitt hemland, åka 
till ett annat land eller gömma sig 
i Sverige.

– Barnen befinner sig i en ka-
otisk tillvaro där vuxenvärlden 
runt dem består av personer som 
vill skydda dem men också av 
personer som har i uppdrag att få 
dem att lämna Sverige.

Ett barn har rätt att göra sin 
röst hörd i frågor som gäller 
barnet själv (artikel 12 i barn-
konventionen), men här beskri-
ver barnen hur de möts av miss-
tro från myndighetspersoner. 
2015 granskades Sverige av FNs 
barnrättskommitté, som an-
såg att skyddet för ensamkom-
mande asylsökande barn var för 

I blickfånget: Mehdi Ghazinour

”De borde få en  
offentlig ursäkt”

”Dom gav mig avslag 
och sa: Vi ska leta efter 
din mamma. Det är hon 
som ska skydda dig. Jag 
sa: Hur kan min mamma 
skydda mig när det är re-
geringen som dödar oss? 
Dom sa: Det är så lagen 
säger, du har inte tillräck-
liga skäl för att få hjälp.”

Baahir
(ur rapporten ”Resa med 
tvång”)
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I blickfånget

svagt (Committee on the Rights 
of the child, 2015).

– Våra resultat pekar åt samma 
håll och vi uppmanar därför poli-
tikerna att stärka de här barnens 
mänskliga rättigheter, säger Meh-
di Ghazinour.

Forskarna fann en tydlig ge-
mensam nämnare hos barnen. 
Det var det hopp de ställt till Sve-
rige och de känslor de investerat 
i landet Sverige. När utvisnings-
beskedet kommer blir besvikel-
sen enorm.

– Då har tillvaron under lång 
tid pendlat mellan hopp och för-
tvivlan. Det tär på krafterna och 
barnens hälsa tar stryk. 

När polisen ska verkställa ut-

visningarna är barnen ofta i så 
dåligt psykiskt skick att de behö-
ver specialistvård.

– Vad gör vi med barnen? Det 
finns en risk att det här syste-
met producerar arga människor, 
som i sin frustration ansluter sig 
till radikala miljöer, säger Mehdi  
Ghazinour.

Värdig utvisning?
Men är en värdig utvisning verk-
ligen möjlig? Här går åsikterna 
isär. Enligt forskarna menar Po-
lisen och Migrationsverket gene-
rellt att effektivitet och värdighet 
går att förena, medan socialse-
kreterare, hvb-personal och gode 
män i huvudsak hävdar att en 
tvångsutvisning aldrig kan vara 
värdig.

– Utifrån vår forskning anser 
jag det åtminstone möjligt att 
minska lidandet. Vi presenterar 
därför ett förslag på en verksam-
het där alla inblandade myndig-
heter skulle finnas samlade på ett 
och samma ställe – ett barnahus, 
förklarar Mehdi Ghazinour.

Barnahus har ursprungligen 
tagits fram för barn som utsatts 
för övergrepp men kan enligt 
forskarna också fungera vid ut-

”Jag tror att den solidaritet 
och handlingskraft som 

människor visade förvån-
ade många politiker. Kan-
ske blev de lite rädda för 
att förlora kontrollen ...”

Om Mehdi Ghazinour 
• är professor i socialt ar-
bete vid Umeå universitet. 
Disputerade 2003 med en 
avhandling om trauma och 
motståndskraft. 

• har arbetat inom vuxen-
psykiatri, är legitimerad 
psykoterapeut och klinisk 
handledare. Har bland an-
nat studerat hur människor 
hanterar stress och trauma 
för att förstå varför vissa 
personer bevarar sin häl-
sa trots traumatiska livser-
farenheter medan andra 
utvecklar psykologiska och 
psykiatriska besvär. 

• är numera forskningsle-
dare vid polisutbildningen 
i Umeå. Leder och medver-
kar i flera forskningspro-
jekt som berör radikalism, 
tvångsvård av ensamkom-
mande barn samt stress 
och hälsa.

visningsprocesser. Barnen skulle 
därmed slippa slussas fram och 
tillbaka.

– Barnahuset skulle vara präg-
lat av omsorg och respekt, och 
barnen skulle möta vuxna med 
kompetens i psykologi och kun-
skap om barns behov. Det skul-
le minska riskerna för att barnen 
utsätts för kränkningar och sam-
tidigt ge de ansvariga möjlighet 
att utföra sitt arbete med större 
värdighet.

Förslaget har mottagits med 
intresse.

– Vi forskare redovisar våra re-
sultat, sedan krävs politiska be-

”Nuförtiden har jag ing-
enting någonstans. Jag vet 
ingen annan väg som jag 
kan ta. Jag kan inte åka 
till landet dom vill att jag 
ska till, för där kommer 
jag att bli dödad. Alla som 
åker tillbaka till det lan-
det blir dödade. Det är 
bättre att jag dör här.” 

Ayan
(ur rapporten ”Resa med 
tvång”)

slut för att komma vidare, säger 
Mehdi Ghazinour.

Han riktar också en annan för-
hoppning till maktens korridorer.

– Jag skulle önska att samtliga 
partiledare med statsministern i 
spetsen skulle tacka svenska fol-
ket för den generositet som de vi-
sade vid flyktingvågen 2015 och 
i det sammanhanget också be 
de barn som har och ska utvisas 
om ursäkt. De har alla blivit ut-
satta för upprepade kränkningar 
och en ursäkt kan inte göra något 
ogjort, men kanske kan det lind-
ra deras lidande en aning.

Text: Anette Olofsson
Foto: Anders K Jonsson

Läs även om rörelsen "Vi står inte ut" i Syre 
nummer 143 som arbetar för ensamkom-
mande flyktingbarn.

Intervjuerna med ungdomarna finns i sin 
helhet i rapporten ”Resa med tvång”.

”Vad är ett värdigt återvändande. En studie 
av hur polis, Migrationsverket, socialse-
kreterare, gode män och asylsökande 
ungdomar agerar vid återvändande” vid 
Umeå universitet (av Mehdi Ghazinour, 
Jonas Hansson, Lars-Erik Lauritz, Mojgan 
Padyab, Johanna Sundqvist, Malin E. 
Wimelius och Kenneth Ögren) i samverkan 
med Umeå kommun, Migrationsverket och 
polismyndigheten i Västerbotten. 

”Handläggaren frågade 
mig mycket om varför jag 
söker asyl. I dag förstår 
jag att jag gjorde många 
misstag eftersom jag var 
mycket påverkad av min 
kultur. I min kultur pratar 
man inte så mycket.” 

Reza
(ur rapporten ”Resa med 
tvång”)

"Det finns en risk att det här systemet producerar arga människor, som i sin frustration ansluter sig till radikala miljöer", säger forskaren Mehdi Ghazinour.
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Vit betyder ljus och 
glänsande och grönt är 
det som gror. Våren är 
på gång. En syl i 

vädret

V åren kommer och 
naturen får nya, kla-
ra färger, men vari-
från kommer fär-
gernas namn? Vad 

är det egentligen de beskriver? 
En gång försökte jag förklara fär-
gen röd för en färgblind person. 
Rött ser ut som smultron doftar, 
sa jag. Eller som värmen från 
en flammande majbrasa känns. 
Tänk de två tillsammans, så har 
du känslan av rött!

Men jag var inte nöjd. Det var 
ju bara liknelser – de söta smult-
ronens röda färg och det röda 
i eldsflammorna satte färg på 
mina upplevelser, men hur skul-
le jag förklara själva färgen?

I själva verket är färgernas namn 
just liknelser – lika gamla som 
behovet av att tala om färger. För 
tusentals år sedan namngav de 
inte abstrakta nyanser i någon 
färgskala, utan de sa till exem-
pel att vallmon hade samma färg 
som blod eller att jorden hade 
järnmalmsfärg. Sådana betydel-
ser har rötterna till ordet röd på 
urgamla indoeuropeiska språk 
som litauiska och sanskrit.

De första färgerna som får 

namn i ett språk är alltid de som 
i någon mening egentligen inte 
är färger – svart och vitt. Skill-
naden mellan ljus och mörker 
är ju alltid viktig, i alla tider och 
sammanhang. Sedan brukar rött 
komma in och därefter blått och 
gult. Grönt är en senare fråga, 
kanske för att det var så själv-
klart. På en del språk har man 
samma ord för blått och grönt, 
medan andra språk skiljer mel-
lan fler färger och till exempel 
har fler ord för olika blåa nyan-
ser. 

Vårt ord för blå har ursprungligen 
betytt svart eller blåsvart. Ha-
rald Blåtand fick inte sitt namn 
för att han gillade blåbär utan för 
att hans tänder hade dött i mun-
nen och svartnat. En blåman på 
1700-talet var inte en konserva-
tiv politiker utan en svart man. 
Och den underliga idén att adeln 
är blåblodig lär komma sig av 
att de tidigaste spanska adelss-
läkterna härstammade från go-
ter och andra, som hade ljus hy. 
Därför syntes deras blodådror 
tydligare utanpå huden än på 
andra – mörka, lite blåaktiga. 

Ännu på 1800-talet talade 

man om de blå nätterna och det 
blå mörkret – eller det blåa mörk-
ret, som man började säga först 
då. Men ordet svart fanns också, 
redan på järnåldern, innan de 
germanska språken delade upp 
sig i gotiska, fornhögtyska, forn-
frankiska, fornsaxiska, urnordis-
ka och några till. Ursprungligen 
användes det om mörkt vatten, 
dis och dimma, jord och smuts.

Ur jorden kommer det första som 
signalerar att våren är här – det 
gröna som växer och gror, och 
färgens namn är inte mer kom-
plicerat än så. Det har samma 
rötter som gro, grodd och gröda. 
De första späda knopparna och 
bladen är lite gulgröna, och or-
det gul kommer från ett gammalt 
indoeuropeiskt gheluo-. På latin 
har det blivit helvus, honungs-
gul, på litauiska želvas, grönak-
tig, på fornslaviska zelenõ som 
betyder gul eller grön och på for-
nengelska gheolu som har blivit 
yellow på modern engelska.

Ordet brun är släkt med björn 
och brinna. Om det var björnen 
som hade samma färg som bränd 
jord eller tvärtom är svårt att sät-
ta fingret på i dag, men ordet har 

i alla fall varit med mycket länge. 
Andra blandfärger har däremot 
fått vänta på sina namn: brand-
gul och orange, violett och lila, 
turkos, beige och rosa. 

Precis som de äldre färgnam-
nen är de nya liknelser, men de 
är lättare att känna igen – gult 
som en brand eller en apelsin, 
violett som violer eller lila som 
syrener, som heter lilac på fran-
ska, som vi har fått ordet ifrån. 
De nyare färgnamnen föränd-
ras snabbt. För ett par genera-
tioner sedan var det till exempel 
vanligare att tala om brandgult 
och gredelint, men i dag säger 
de flesta orange och lila. För att 
inte tala om färgnamn som ceri-
se, cappuccino och petroleum.

Så nu ska det sista av den vita 
snön smälta undan och vatt-
na den svarta jorden, så att allt 
det gröna kommer fram, och se-
dan blåsippor, gullvivor, rödklö-
ver och alla de andra. Om du ska 
förklara färgerna för någon som 
inte ser får du nog använda lik-
nelser och associationer. Efter 
alla dessa tusentals år är det fort-
farande så vi beskriver färgerna.

Malin Bergendal
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När språket blommar upp

En syl i vädret
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Sakligt och upprörande om 
pojkar som lever på gatan

Katia Wagner.
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En pojke i det numera rivna flyktinglägret i 
Calais 2015. Många av ungdomarna som lever 
på gatan reser runt i Europa utan hopp om att 
någonsin få stanna.

Foto: Markus Schreiber/AP/TT
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Bok: Pojkarna och de  
ensamma poliserna 

Författare: Katia Wagner 
Förlag: Natur&Kultur

D et finns en värld 
som nästan ingen 
känner till. Ett pa-
rallellt universum 
som tar över stor-

städernas gator och torg när affä-
rerna har stängt. Människor som 
ingen vill kännas vid. Ungdomar 
som inte har någonting alls. Som 
missbrukar och missbrukas, ut-
nyttjas och misshandlas.

I sin reportagebok Pojkarna 
och de ensamma poliserna beskri-
ver Katia Wagner den världen. I 
centrum står några unga pojkar 
från Afghanistan och Nordafrika 
och två poliser som försöker hjäl-
pa dem. Samhället står hjälplöst 
eller helt enkelt struntar i pojkar-
na, i synnerhet dem från Nordaf-
rika. De är extremt oemottagliga 
för traditionell socialvård. Upp-
vuxna på gatan, ofta både statslö-
sa och föräldralösa.

De afghanska flyktingungdo-
marna har ofta ett mål och ett 
hopp om att få stanna i Sverige. 
Den absoluta majoriteten av dem 
studerar hårt och sköter sig ex-
emplariskt, men många av dem 
mår mycket dåligt. De lever i ett 
skrämmande limbo alldeles för 
länge i väntan på beslut om up-
pehållstillsstånd. De har erfaren-
heter med sig i bagaget som ing-
et barn skulle behöva vara med 
om och som det finns väldigt li-
ten kompetens att hantera. Det 
är sorgligt, men inte förvånande, 
att några av dem hamnar utanför 
systemet.

Det är en komplex verklighet 
Wagner berättar om. Välfärds-
statens nedrustning har lett till 
att samhället har övergivit soci-
alt utsatta områden och till att so-
cialtjänsten har för lite resurser. 

Stora flyktingströmmar har lett 
till att flyktingmottagandet, som 
dessutom fått allt mindre peng-
ar, går på knäna. Den komplexi-
teten lyckas hon skildra, utan att 
vare sig röra till det eller förenk-
la, men framför allt blir bilden 
tydlig av att Sverige inte befinner 
sig i en "flyktingkris" utan i en hu-
manitär kris.

Med andra ord, skattesänk-
ningar är viktigare än barn som 
bor på gatan i dagens Sverige. 
Människovärdet är graderat be-
roende på var du kommer ifrån. 
Det gör ont.

Wagners bok är välskriven, väl un-
derbyggd och välbalanserad. Den 
som har vistats tillräckligt länge i 
de miljöer hon beskriver vet att 
det skulle vara möjligt att dra på 
känslosträngarna mycket mer. 
Den kända historien om elvaåri-
ga Amin som greps brutalt av två 
vakter på Malmö central kan ver-
ka exceptionell, men många av de 
pojkar jag har träffat har liknan-
de, och värre, historier att berät-
ta. Amins historia är så väldoku-
menterad och skickligt berättad 
att det är svårt att bortse från den.

Självklart väcker boken käns-
lor, massor av känslor, men styr-
kan hos den är att Wagner väl-
jer fakta före spekulationer och 
saklighet före indignation. Den 
journalistiska prosan fungerar 
perfekt för uppgiften. Samtidigt 
känner jag mig lite snuvad. Den 
journalistiska stilen Wagner an-
vänder är effektiv och skapar tro-
värdighet. Det är svårt att låta 
språket blomma när man skri-
ver om sociala problem, men jag 
skulle gärna ha sett lite mer litte-
rära grepp.
Jerker Jansson
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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?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Klimatfrågan oroar unga  
mer än krig
Det är klimatet, inte terrorism och krig, 
som oroar unga mest, visar Världsnaturfon-
dens klimatbarometer. Sju av tio säger att 
klimatfrågan påverkar deras liv. 

Häng med i den brittiska 
EU-skilsmässan
Att riva upp över 40 år av fördrag och avtal 
som omfattar tusentals ämnesområden blir 
ingen lätt historia. Nästa onsdag går start-
skottet för två år av skilsmässoförhandling-
ar mellan Storbritannien och EU – här är 
bakgrunden. 

Fattigt och ungt land  
väljer president
De boende i den unga nationen Östtimor 
går till urnorna i dag, i det första valet se-
dan FNs fredsbevarande styrkor lämnade 
landet 2012. 

”Människor som flyr 
krig och förtryck är 
inget att vara rädd för.”

Bryt avtalet med 
Erdogan

Radar – Veckans nyhetsbild

Allt fler kommuner fjädervägrar
Flera kommuner i Sverige vägrar att påsk-
pynta med fjädrar som kommer från kalko-
ner. De vill inte stödja hur djuren behandlas. 

Strandsatta ”takflyktingar”  
ber om vatten
Invånare i Peru tar sin tillflykt till taken 
för att komma undan vattenmassorna i de 
översvämmade regionerna. Nu varnar lan-
dets vädermyndighet för att även Amazon-
floden kan svämma över.

Sverige gör flest inre  
gränskontroller 
Sverige gör överlägset flest inre gränskon-
troller bland de länder som har tillåtelse från 
EU, rapporterar Ekot. Under förra somma-
ren genomfördes 3,2 miljoner kontroller i 
Sverige – åtta gånger fler än Tyskland. 

Radar – Nyheter

Järnvägen vid Chosicadistriktet i Peru har förstörts i 
översvämningarna. 

Id-kontroll på ett passagerartåg vid Hyllie station. 
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Francisco "Lu Olo" Guterres, visar upp sitt bläckmärkta finger, som visar att han lagt sin röst i Östtimors presidentval. 

tidningensyre.se/nummer

Utsläpp planar ut trots tillväxt
För tredje året i rad ökar inte koldioxidut-
släppen i världen – trots en ihållande eko-
nomisk tillväxt. 
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Vad gör de 
svenska  
trupperna på 
Gotland?

Glöd – Peter Bodach- 
Söderström

"Den svenska överbefälha-
varen och de svenska tid-
ningarna tar detta löjliga 
scenario på så djupt allvar 
att man placerat ut trupp 
på Gotland för att hindra 
de ryska luftvärnen."

Zoom
Indonesien engagerar barn i 
kampen mot barnäktenskap 
Varje år blir närmare 340 000 indonesis-
ka flickor bortgifta innan de hunnit fylla 18 
år. Nu har landets myndigheter vänt sig till 
unga aktivister för att hitta sätt att förhin-
dra äktenskapen. 

Lenny N Rosalin, biträdande minister vid Indonesiens departement för barn- och kvinnofrågor. 
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”När vi får in rapporter 
om att barn är på väg att 
bli bortgifta med tvång så 
bjuder vi in lokala religiö-
sa ledare och andra viktiga 
personer för att övertyga 
föräldrarna att ställa in 
bröllopet.” 
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Fortsatta klimatförändringar i 
världen 
Extrema väder- och klimatförhållanden, 
inklusive arktiska ”värmeböljor”, fortsät-
ter. Följden blir krympande havsisar och 
stigande havsnivåer, enligt Meteorologiska 
världsorganisationen (WMO). 

Indiska floder klassas  
som levande 
De indiska floderna Ganges och Yamuna 
får samma rättigheter som en människa, 
enligt ett beslut från den högsta domstolen 
i delstaten Uttarakhand. 

Myror tillverkar sin egen antibiotika 
Myror lever tätt sammanpackade i enorma 
kolonier där smittrisken är stor vid sjuk-
domsutbrott. Men de har uppfunnit ett 
motmedel. De tillverkar egen antibiotika 
genom att blanda myrsyra med kåda. 

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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Floden Ganges klassas som en levande varelse.

Myror lever tätt tillsammans, som myrorna på bilden som festar loss på en matsmula. 
Risken att smittsamma sjukdomar ska spridas i kolonin är stor. 

Peter Bodach-Söderström 
Fristående skribent och samhällsdebattör 

samt gästkrönikör i Syre



Ä ntligen har jag samlat ihop återvinning-
en. Rensat i köket. Det är en ständig 
kamp. I synnerhet emot panten som 
sväller upp som en jäsande bulldeg. Sju 

kassar fulla med grejer blev det.
En jul för några år sen var jag på botten. Uträk-

nad. Jag hade jobbat en massa som kock och re-
daktör för ett företag som ägdes av en snubbe som 
visade sig vara minst sagt opålitlig. Naiv som jag är 
litade jag på löftena om att pengarna var på väg, 
men med tiden började jag lägga pussel och insåg 
att jag måste vara tuff. Ställa krav. Då vände snub-
ben. Över en natt. Hävdade att han inte var skyldig 
mig en spänn.

När jag dumpat fyra kassar vid återvinningen åter-
står tre kassar med pant och jag ska ta tunnelba-
nan in till stan. Tänker att det är lika bra att panta 
där. Spara lite tid. Jag ska ju ändå köpa dammsu-
garpåsar och kattmat.

Pengar är en gemensam överenskommelse. 
Egentligen är de inte värda ett skit. Papperslappar. 
Metallklumpar. Digitala nuffror. De fungerar för att 
vi vill att de ska fungera. De är typ arbete, liksom. 
Samtidigt är de instrumentet som skapar ojämlik-
het. Vissa kan genom att utnyttja andra människ-
ors arbete samla pengar på hög. Och pengar på 
hög är dött arbete.

Jag försökte få ut mina pengar, men det visade 
sig att företaget inte fanns och att snubben hade 
skulder som påminde om ett mindre lands ut-
landsskuld. Det han verkligen ägde hade han skri-
vit över på sin fru. Jag insåg att ett halvårs förtjänst 
inte skulle dyka upp. Att jag var körd. Pippad.

När jag kommer ner till tunnelbanestationen sit-
ter en romsk kvinna i kylan utanför. Hon ser mig 
på lång väg och pekar på mina kassar. Säger något 
som låter som ”pantapanta” så jag ger henne dem.

Jag har haft en helt okej karriär. Fått skriva böck-
er, göra radio och musik. Det har inte gett en massa 
pengar, men jag har haft kul och har kunnat försör-
ja mig, men plötsligt blev jag av med allt. Julen var på 
väg och jag hade inte ens en bostad längre. Jag krisa-
de ihop fullständigt och gjorde en massa dåliga val. 

Men i efterhand förstår jag att det är så vi människor 
fungerar. När allt skiter sig är det svårt att vara stark.

Mina vänner försökte hjälpa mig, men det tar 
tid att samla ihop ett trasigt liv. Men dagarna rullar 
ändå förbi. Så jag spelade på gatan några timmar 
varje dag. Ett halvdagspass med mina munspel och 
den enda gitarr jag inte hade sålt gav pengar nog 
till mat och snus. Det var en erfarenhet som jag 
hatar, men samtidigt aldrig skulle vilja ha ogjord.

Alla kan falla igenom. Alla kan hamna på gatan. För 
mig handlade det bara om några månader, men 
jag insåg att jag är en del av någonting större, ett 
system som ordnar människor utifrån den enda 
principen att den som har ska ha mera, på alla an-
dras bekostnad.

Jag vill inte ha en relation till den romska kvin-
nan utanför t-banan, lika lite som jag ville ha en 
relation till dem som betalade för att höra mig 
sjunga och spela. Jag tror inte för en sekund att jag 
kan lösa hennes problem med tomburkar för fyr-
tio spänn. Självklart vill jag henne väl, men jag ger 
för att jag vill leva i ett solidariskt samhälle. Jag ger 
för att det goda samhället är dött och för att det 
enda som återstår är vardagens självklara hjälp-
samhet. Jag ger för min egen skull. 

Jag ger för min egen skull

www.tidningensyre.se

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

Kapitalismen.Alla vänner som 
bar mig igenom 
min livskris.

Jerker Jansson
 Författare, musiker och 

  fristående krönikör i Syre 

Glöd - Jerker Jansson
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