
Fredag 7 april 2017 - nr 28
Lösnummer 30 kr

För dig som vill förändra världen #153
tidningensyre.se

GLÖD Sofie Hellberg på Under ytan: Vatten för liv och värdighet • Birger Schlaug om människans vishet 
RADAR Miljömål på skam • ”Fler unga flyktingar kommer ta sina liv” • Ny blekning av korallreven  

ENERGI Recension: Dogmer som dödar • En syl i vädret: Apostrofernas Banksy • Pyssel

Efter legaliseringen
Uruguay – landet som tillåter privat cannabisodling • Zoom 12–17

” Det är dags för 
det stora regerings-
partiet, eller som 
de själva ser sig – 
Partiet, att ha kon-
gress.”

Lennart Fernström
Glöd – Ledare
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Asylrörelsen, #vi-
stårinteut med fle-
ra kampanjar inför 
Partiets kongress 
för återinförandet 
av asylrätt och flyk-
tingamnesti.

Allt tyder på att re-
geringen kommer 
fortsätta med sin ex-
tremt inhumana flyk-
tingpolitik.

Omslagsfoto: Klas Lundström

Å ret är 1966, Tage Erlander är 
statsminister och regeringen 
har lovat att öka biståndet till en 
procent av BNP. Ansvarig för bi-
ståndsfrågorna i regeringen är 

Ulla Lindström, den första kvinnan i Sverige 
som tjänstgjort som tillförordnad statsminis-
ter. För Lindström är enprocentmålet mycket 
viktigt, men det visar sig att Erlander inte tän-
ker fullfölja det löftet. När det står klart väl-
jer Ulla Lindström att i protest avgå som bi-
ståndsminister. Det skulle visa sig bli en unik 
avgång.  

50 år senare dyker ett massmejl upp i min 
inkorg med ämnesraden ”(S)vikare?”. Det är 
dags för det stora regeringspartiet, eller som 
de själva ser sig – Partiet, att ha kongress. Även 
om självbilden har fått sig en knäck efter åtta 
år med Reinfeldt gäller fortfarande den gam-
la SSU-sloganen ”sluta gnäll – gå med i Parti-
et”. Det är nämligen Partiet som bestämmer.

Inte ens det faktum att Partiet inte längre rea-
gerar självt verkar mer än på ytan ha rubbat 
självbilden av att Partiet är det samma som 
statsmakten. Ministrar med partibeteckning-
en MP får helt enkelt foga sig efter den politik 
som den (S)tora ledaren bestämmer. Det har 
nämligen ministrar i Partiets regeringar gjort 
ända sedan den där decemberdagen 1966 då 
Lindström avgick. 

I borgerliga regeringar har flera minist-
rar reserverat sig och/eller avgått av politis-
ka skäl. Det kändaste exemplet i modern tid 
är Olof Johansson, men under Reinfeldts tid 
lämnade Mikael Odenberg som försvarsmi-
nister för att han inte kunde ställa upp på re-
geringens linje. Ett tecken på att ministrarna 
är engagerade politiker och inte bara byrå-
krater som utför det som krävs för att få sitta 
vid taburetterna.  Men sådant händer inte när 
Partiet regerar. 

Denna lojalitetskultur gör onekligen Par-
tiets kongresser lite speciella. Samtidigt som 

partimedlemmar och organisationer som 
står nära Partiet ser kongressen som det stora 
och enda formella tillfället att påverka politi-
ken är kongressen ett välregisserat skådespel. 
Den påminner inte så lite om den kinesiska 
folkkongressen. Lokala representanter kom-
mer från hela landet och är formellt med och 
utformar politiken, men i praktiken bara en 
del av propagandan. 

Det finns förstås grundläggande skillnader, 
inte minst i synen på fria val och de egna 
medborgarnas mänskliga rättigheter, men lik-
heten med Kina stannar inte vid kongresskå-
despelet. Precis som Kinas kommunistiska 
parti har Partiet nämligen lämnat sina socia-
listiska idéer och blivit ett rent maktparti. Ett 
parti där de politiska idéerna är underordna-
de innehavet av den politiska makten. Hellre 
för Partiet själva en borgerlig politik än de lå-
ter Alliansen sitta vid makten och föra sam-
ma politik. 

Före Reinfeldt-eran förde Partiet till och 
med mer långtgående högerpolitik än de bor-
gerliga någonsin vågade. Protesterna uteblev 
nämligen, eller blev så mycket mindre, från 
facket och andra delar av arbetarrörelsen, 
när Partiet genomförde försämringar jämfört 
med om borgarna gjorde samma sak. Därför 
har vi sett Partiet i regeringsställning inskrän-
ka LAS, kraftigt sänka a-kassan, införa tids-
mässiga begränsningar i trygghetssystemen, 
beordra Försäkringskassan att halvera anta-
let sjukskrivningar, dra in assistans till funk-
tionsnedsatta och så vidare. 

Detta har gjort att Partiets politik, liksom det 
kinesiska kommunistpartiets, oftast blir en 
mix av det sämsta från två världar. Från hö-
ger plockar de idén att låta företagen och ka-
pitalet härja. Det är ingen slump att såväl de 
ekonomiska klyftorna som klimatutsläppen 
ökat under den rödgröna regeringen. Samti-
digt som våra ekologiska fotavtryck har slagit 

all-time-high så har vi folk som behöver tigga 
för att överleva, en stor grupp fattigpensionä-
rer och unga som aldrig någonsin får arbeta, 
komma in i systemen och få en inkomst. 

Från vänster plockas paternalismen och 
idéen om ”den goda staten” som med regler, 
förbud och riktade bidrag ska ställa saker till-
rätta. De allt större klasskillnaderna ska kom-
penseras med centralstyrning och likriktning.

Mejlet jag fick kom från en av arbetarrörelsens 
kampanjorganisationer, Skiftet, och handla-
de om att få Partiets kongress att säga nej till 
vinster i vården. Genom att folk organiseras i 
sådana kampanjer får de känslan av att kun-
na vara med och påverka Partiet. Men Parti-
et kommer inte att stoppa vinsterna, nej, inte 
ens vinstuttagen ur vården. Visst kan kon-
gressen fatta något kompromissbeslut åt det 
hållet, men Partiet kommer inte att stöta sig 
med kapitalet och stoppa vinsterna på rik-
tigt. Istället kommer vi, precis som på skol-
området, få se försök till detaljreglering som 
hindrar de värsta avarterna som vinstuttagen 
leder till. Regleringar som drabbar alla dem 
som på idémässiga grunder vill skapa alterna-
tiv. Som tar död på mångfalden men låter de 
kapitalistiska bolagen fortsätta härja. 

I många andra länder har Partiets systeror-
ganisationer kollapsat totalt, nu senast i Hol-
land där Partiet rasade från 24,7 till 5,7 pro-
cent i valet. I Sverige har det hittills istället 
handlat om en långsam pyspunka. Det bäs-
ta vore dock om partiet i nästa val följde sina 
holländska partikamraters öde. Varken Sve-
rige eller demokratin behöver partier vars 
främst ideologi är att själva ha makten. 

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

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



3

George W Bush
Jag anser att media är helt oumbärlig för en 
demokrati. Vi behöver en oberoende press 
för att hålla såna som mig ansvariga för vad 
vi gör.(…)

Makt kan vara väldigt beroendeframkallan-
de och frätande och det är viktigt att media 
kan ställa dem som missbrukar sin makt till 
svars, här hemma eller någon annanstans.
(…)

Det är liksom svårt att säga till andra att 
de ska ha oberoende, fria medier om vi 
inte är villiga att ha det själva.
George W Bush kritiserar Trump och hans  
krig mot media i NBC News Today. 

Foto:Alex Brandon/AP/TT

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Z ulutrummorna dånar genom 
ljud-anläggningen i den enorma 
lokalen. Volymen är så hög att de 
ivriga entreprenörerna tvingas 
avsluta säljsnacket med personen 

bredvid genom att lämna över sina visitkort. 
FN-delegater, representanter från Världsban-
ken och vattendepartement tar plats närmast 
podiet. I och med dansföreställningen börjar 
äntligen första punkten på programmet. Ef-
ter uppvisningen kommer Sydafrikas presi-
dent Jakob Zuma, som även är ordförande för 
FNs högnivåpanel om vatten, in. World water 
day summit 2017, som äger rum i Durban och 
arrangeras av FN och Sydafrikas vatten- och 
sanitetsdepartement, kan öppnas. 

Varje år på Världsvattendagen uppmärksam-
mas en särskild aspekt av vatten. 2017 års tema 
är avloppsvatten. Detta sammanfaller med te-
mat för UN-Waters rapport: World water deve-
lopment report (WWDR) som numera utkom-
mer årligen. Rapporten ska ge beslutsfattare 
underlag för att skapa en hållbar användning 
av våra vattenresurser. Att årets tema, avlopps-
vatten, är särskilt lukrativt för entreprenörer 
inom vattenbranschen råder ingen tvekan om. 
I FN-rapporten får den privata sektorn, genom 
möjligheter till investeringar och tillhandahål-
landet av tekniska lösningar, en viktig roll i ar-
betet med avloppsvatten. 

Förhindra dödsfall
Samtidigt är avloppsvatten ett viktigt fokus-
område för miljö och hälsa. Enligt rapporten 
släpps uppskattningsvis 80 procent av den 
totala mängden avloppsvatten från jordbruk, 
industri och hushåll ut utan rening. Ett större 
fokus på avloppsvatten innebär att man arbe-
tar med den viktiga kopplingen mellan sani-
tet och vatten. Rening av avloppsvatten i rap-
porten presenteras också som en outnyttjad 
resurs när det gäller vattenförsörjning i vat-
tenbristområden. 

De globala hållbarhetsmålen innehåll-
er ett delmål om avloppsvatten inom ramen 

för mål 6 som behandlar vatten och sanitet. 
Delmål 6.3 fokuserar på att till 2030 förbätt-
ra vattenkvaliteten och halvera andelen obe-
handlat avloppsvatten samt väsentligt öka 
återvinningen och en säker återanvändning 
av vatten globalt. När det gäller tillgång till 
vatten och sanitet är mål 6, genom delmål 6.1 
och 6.2, ambitiöst då det fastslår att alla ska 
ha tillgång till säkert dricksvatten och sanitet 
till år 2030. Detta är ytterst viktiga mål för liv 
och hälsa för de mest utsatta. Enligt FN be-
räknas 663 miljoner människor världen över 
sakna tillgång till säkert vatten och 2,1 miljar-
der saknar tillgång till förbättrade sanitets-
lösningar. Många dödsfall i medel- och låg-
inkomstländer, särskilt när det gäller barn 
under fem år, skulle kunna förhindras genom 
rent vatten och adekvata sanitetslösningar. 

Vattnets roll
Från ett hållbarhetsperspektiv, och särskilt 
när det gäller social hållbarhet, kan denna 
globala agenda, som fokuserar på dricksvat-
ten, eller vatten för grundläggande behov, 
dock anses vara begränsad. Detta på grund 
av betydelsen av vatten bortom dess rent livs-
uppehållande funktion. Vatten är något som 
spelar roll i nästan alla aspekter av våra liv; 
för vår hygien, för våra sätt att leva, för vår 
livskvalitet och känsla av trygghet och vär-
dighet och hur vi känner inför oss själva och 
hur vi relaterar till andra. God vattentillgång 
kopplas till föreställningar om det goda li-
vet och det goda samhället. Detta betyder att 
(rent) vatten inte bara är en resurs som håller 
oss vid liv utan är något som bidrar till hur vi 
som människor förstår oss själva och formar 
våra samhällen. Vatten och dess fördelning är 
därmed ytterst politisk. 

Sydafrika skrev, under den demokratiska 
transitionen, in tillgång till rent vatten som 
en rättighet i konstitutionen och arbetar uti-
från en policy där alla ska ha tillgång till gra-
tis vatten för grundläggande behov (free basic 
water). En relativt hög andel av befolkningen, 

Vatten behövs för  
både liv och värdighet 
I Sydafrika ska alla ha rätt till 

rent vatten för grundläggande 
behov. Det är viktigt, men en so-
cialt hållbar vattenpolitik kräver 

mer. Den som bara har vatten till 
det nödvändigaste riskerar att 

känna sig stigmatiserad, skriver 
Sofie Hellberg.

Sofie Hellberg är forskare på Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs universitet och 
är just nu gästforskare vid Geography, archa-
eology and environmental studies, University 

of the Witwatersrand, Sydafrika. Hennes pågå-
ende forskning handlar om relationer mellan 

vatten, infrastruktur och social hållbarhet i ett 
Sydafrika bortom apartheid. Tidigare har hon 

disputerat i freds- och utvecklingsforskning 
med en avhandling om makt och styrning när 

det gäller fördelning av vatten i Sydafrika.

Foto: Privat

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

Rättelse:
Ingela Mårtensson, som skrev om 
värnplikt på Under ytan i Syre num-
mer 151, är inte ordförande i Kvin-
nor för fred, dock styrelsemedlem. 
Kvinnor för fred har en platt ledar-
skapsstruktur utan ordförande.
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i jämförelse med andra länder i Afrika söder 
om Sahara, använder i detta land rent kran-
vatten. Samtidigt saknar fortfarande många 
sydafrikaner tillgång, särskilt i slumområden 
och på landsbygden. Landet står nu inför ut-
maningar när det gäller infrastruktur som an-
tingen inte finns på plats eller håller på att 
förfalla. Under en tid har Sydafrika också li-
dit av torka som placerat frågan om vattentill-
gång och vattenfördelning i centrum i den na-
tionella debatten och vattenrestriktioner har 
införts på flera håll.

”För att uppnå ett sådant till-
stånd och för en mer rättvis 
fördelning av jordens resurser 
fordras dock en ny politisk 
ekonomi som kan överbrygga 
den skillnaden som neolibe-
rala styrsätt gör mellan olika 
typer av liv.”

Vatten för grundläggande behov har för-
bättrat levnadsförhållandena för många syd-
afrikaner. Människor som lever på landsbyg-
den, framförallt kvinnor och barn, slipper gå 
långa avstånd för att hämta vatten och det 
vattnet som numera levereras i nära anslut-
ning till bostaden är rent. I det som kallas 
kåkstäder har dock införandet av vatten för 
grundläggande behov inneburit att man fått 
börja betala för sitt vatten. Vattenmätare har 
installerats för att garantera att invånarna 
får sitt vatten för grundläggande behov, men 
också för att de ska betala för vattenmäng-
den utöver denna nivå. Under apartheid-
tiden var det många som antingen betalade 
väldigt små summor för vatten eller inget alls, 
något som regimen var rädd att göra något åt 
då det skapade politisk oro. I vissa kåkstäder, 
som är kända för att inte betala för vattenan-

vändning, har särskilda mätare, som funge-
rar så att de stänger av vattenflödet efter att 
mängden gratisvatten har använts, installe-
rats. Dessa mätare kan också ställas in så att 
användaren kan få tillgång till mer vatten om 
de bedöms som kapabla att betala för det. 

Gör skillnad
Det kan i detta sammanhang vara stigmati-
serande att inte vara betrodd mer vatten än 
det som ges gratis för grundläggande behov. 
I ett tidigare forskningsprojekt har jag pratat 
med vattenanvändare från olika socio-ekono-
miska grupper om deras situation. Det visade 
sig att de lågkostnadslösningar och särskilda 
mätare som installerats i fattiga områden för-
stås av en del som något som särskilt är desig-
nade för att passa fattiga områden och dem 
själva i egenskap av fattiga människor. Detta 
i kontrast till den relativt stora mängd vatten 
som rikare individer kan får tillgång till utan 
att behöva oroa sig för att deras vatten ska bli 
avstängt eller att deras vattenräkning ska bli 
så hög att de inte kan betala för den och som 
också starkt bidrar till en bekväm och luxuös 
livsstil med tillgång till pool, djupa badkar 
och bevattnade trädgårdar.  

En sådan vattenfördelningspolitik skapar 
en skiljelinje mellan dem som måste förlita 
sig på vatten för grundläggande behov och de 
som kan få tillgång till större kvantiteter vat-
ten (genom att betala) att använda för nöjes 
skull. Detta betyder att samtidigt som en del 
vattenanvändare förstår sig själv som perso-
ner som har erhållit rättigheten till vatten så 
ser de sig själva på samma gång som depri-
verade och exkluderade i relation till andra, 
rikare medborgare, vars vattensituation i sin 
tur förstås i termer av privilegium. 

Då vattentillgång har stor betydelse för 
människors livsstil och också är del av skapan-
det av sociala hierarkier, i enlighet med ovan 
sagda, blir en agenda som fokuserar på vatten 

för grundläggande behov för vissa emedan an-
dra kan betala för en stor vattenkonsumtion 
problematiskt ur ett socialt hållbarhetsperspek-
tiv. I Sydafrika förstärks detta av att apartheid-
regimens geografiska och befolkningsmässi-
ga uppdelningar i stort fortfarande lever kvar. 
Detta om man tänker sig att begreppet social 
hållbarhet förutom fokus på individuella fakto-
rer såsom ökad livskvalitet, tillgång till resurser 
(som vatten) och deltagande också inbegriper 
en process mot att minska skillnader mellan in-
divider och grupper i samhället. 

En ny politisk ekonomi
Sydafrika, som ofta tas upp som ett föregångs-
land när det gäller hur man löst vattenförsörj-
ningen för de allra fattigaste, kan också pro-
blematiseras när det gäller hur fördelningen 
påverkar hur användarna tänker på sig själ-
va – att vissa inte känner sig som fullvärdi-
ga medborgare. Detta är också en illustration 
av neoliberala sätt att skilja på olika typer av 
liv, vilket är särskilt tydligt inom ramen för 
begreppet hållbar utveckling. Genom sitt fo-
kus på grundläggande behov för de fattiga 
som ett sätt att uppnå hållbarhet, produce-
rar begreppet hållbar utveckling en föreställ-
ning om en viss befolkning som är inklude-
rad i ett system av rättigheter men som på 
samma gång exkluderas från privilegiet att 
leva ett gott liv. 

Att en agenda som fokuserar på grundläg-
gande behov förstås som ett sätt att uppnå so-
cial hållbarhet bör därför problematiseras då 
social hållbarhet borde innebära en strävan 
efter att alla liv ska vara levbara bortom ren 
överlevnad. För att uppnå ett sådant tillstånd 
och för en mer rättvis fördelning av jordens 
resurser fordras dock en ny politisk ekonomi 
som kan överbrygga den skillnaden som neo-
liberala styrsätt gör mellan olika typer av liv.

Sofie Hellberg

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

Vatten till basbehoven eller så mycket man vill?

Foto: K
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Genom Jesus blir jag god
DEBATT Är kristna värderingar godare än 
värderingar som grundar sig i andra religi-
oner eller världsåskådningar? Och vad inne-
bär det att höra värderingar och liknelser 
från Jesus och bibeln? Säger alla religioner 
att vi ska behandla varandra väl, och lever 
alla deras anhängare efter det? 

Kristen tro är inte en religion bland andra. 
Den handlar inte först och främst om att 
följa lagar och principer, nej, kristen tro är 
en relation. Som kristen följer jag Jesus. På 
egen hand skulle jag aldrig klara av att und-
vika att synda, jag har faktiskt syndat många 
gånger. På det viset har jag vänt mig från 
Gud och förtjänat konsekvensen av att inte 
lyda Honom – domen. Men i sin nåd har Gud 
lovat att förlåta var och en som omvänder 
sig från sin synd och skapa en hel relation 
mellan människan och Honom igen. Dessut-
om har Han gett sin son Jesus för att bese-
gra synd och död en gång för alla. Han led 
och dog på korset och uppstod på den tred-
je dagen. 

Den som döper sig till Jesus Kristus dör 
från sin gamla syndiga kropp och uppstår 
med Honom. I det nya livet får hon ta emot 
den heliga anden som gåva från Gud. På så 
vis kan hon helhjärtat leva efter den gylle-
ne regeln och budet om att älska sin nästa 
som sig själv.

Jag som kristen kan inte hävda mig min-
dre skyldig till ont än någon annan. Inte på 
egen hand. Bara genom korset kan jag bli 
en god människa. Högmod är att förhäva 
sig själv i jämförelse med andra. Jag tror att 
många hyllar kristna värderingar men inte 
kan följa dem. Jag delar din upprördhet 
över att europeiska politiker och enskilda 
stänger gränser och handlar grymt. Men 
gör detta de kristna värderingarna mindre 
goda? Nej, jag tror att de är goda för att de 
är uttryck för Guds kärlek och rättvisa. De-
lar av andra världsåskådningar som stäm-
mer med kristen tro är goda, därför att de 
är enligt Guds vilja. Men det gör inte hela 
världsåskådningen god eller sann. 
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Vad gäller judendom, buddhism, islam 
och andra religioner stämmer det att olika 
versioner av det gyllene budet finns i skrif-
ter. Men där finns samtidigt mycket som 
inte är sant och gott. I buddhismen leder 
tron på karma till en skyll dig själv-menta-
litet. Inom islam finns uppmuntran till våld 
med i de heligaste skrifterna och århundra-
den av historia och tradition. 

En jude försöker leva efter ungefär samma 
bud som den kristne, men kan inte fullkom-
ligt leva efter dem förrän hon tar emot Je-
sus och blir frälst. Ateismen kan inte moti-
vera någon moral alls. En ateist kan känna 
att något är gott eller ont. Men en ateistisk 
världsbild kan inte förklara varför vi mås-
te leva efter den känslan, och varför vissa 
ståndpunkter skulle vara sanna och gälla 
alla, till exempel att övergrepp på barn skul-
le vara fel.

Jacob Schönning
Kristen lärjunge och student

Svar till Liselott Lind i Syre #149

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

I Syre #149 skrev Liselott Lind att det som kristna kallar ”kristna värderingar” i stort sett är universellt mänskliga. Jacob Schönning svarar att det bara är kristendomen som kan 
göra oss goda. Kanske som de här frälsningssoldaterna som samlar in pengar på Östermalmstorg i Stockholm? 

Debatt:
Kristna  

värderingar
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Foto: Privat

Kenneth Andersson, 
50 år, skogsarbetare, 
Äppelbo

Foto: Privat

Fatou Bakotou Darboe,
45 år, grundare av 
webbtidningen Afropé, 
Stockholm

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

Foto: Privat

Alexandra Papamanoli, 
25 år, integrationskonsu-
lent, Borås

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.

Vad tycker du – hur på-
verkar religioner männ-
iskors värderingar och 
handlingar?

Foto: Janerik H
enriksson/T

T

Lagning och återbruk 
hotar inte tillväxten
DEBATT I måndags släppte utredningen Cir-
kulär ekonomi sitt betänkande till regering-
en och miljöminister Karolina Skog. Reger-
ingen informerade i höstas om att man vill 
satsa på en hållbar konsumtion, och det till-
sattes i januari 2016 en utredning ”om hur 
handel med begagnat och reparation eller 
uppgradering av olika produkter kan öka. 
Målet är att nå en mer resurseffektiv ekono-
mi och att minska påverkan på miljön”.

Jordens resurser är överutnyttjade och vi på 
Medveten konsumtion tycker att det är vik-
tigt att regeringen tar sitt ansvar för att un-
derlätta för den enskilde konsumenten att 
konsumera hållbart.

Föreningen ställer sig positiv till utred-
ningen och de föreslagna åtgärder som pre-
senteras. I måndags morse medverkade vi i 
TV4 Nyhetsmorgon där vi poängterade vik-
ten av en medveten konsumtion – till exem-
pel genom att tipsa om begagnade prylar. 
Visste du till exempel att det krävs 1,5 ton 
vatten för att tillverka en dator? Eller att man 
ska undvika plast (särskilt mjukplast) i leksa-
ker tillverkade innan 1996, 2010 och 2013? 

Eller att regeringen sänkt momsen när du re-
parerar kläder och skor? Och att man nu fö-
reslår att man ska kunna göra ännu fler av-
drag, till exempel när man hyr utrustning 
eller köper och säljer begagnat?

Under intervjun fick föreningen frågan om 
hur vi tänker kring att konsumtion behövs 
för tillväxt, och besvarade frågan med att gi-
vetvis behövs konsumtion för tillväxt. Fören-
ingen säger inte att man ska eftersträva per-
fektion och inte handla något nytt alls, utan 
uppmuntrar till att man ska eftersträva re-
flektion och ställa sig frågan ”behöver jag 
verkligen det här?”

Medveten konsumtion poängterar att an-
drahandsmarknaden är en form av konsum-
tion, och det är upp till regeringen att till ex-
empel skapa arbetstillfällen ur olika former 
av cirkulär ekonomi för att skapa just till-
växt. Tre av Sveriges största universitet fors-
kar just nu på frågan, och det ska bli intres-
sant att se vad forskningen mynnar ut i – men 
denna utredning är ett steg i rätt riktning.

Det är bra om vi lagar skor och kläder i första hand, istället för att slänga och köpa nytt. Men det betyder inte att man 
helt slutar köpa nytt, skriver Alexandra  Davidsson från Medveten konsumtion.

– Det finns ingen 
gud och Jesus dog 
för sina egna syn-
der, ingen annans. 
Ett ynkligt resonemang – om man 
gör något ont så kan man hänvi-
sa till nån tönt som blev uppspi-
kad för 2 000 år sen, så är man 
hux flux god. För övrigt ironiskt 
att han nämnde ateister och över-
grepp på barn i samma mening, 
med tanke på den kristna kyrkans 
tradition av övergrepp på barn.

Panelen:

– Självklart påverkar 
religion värderingar 
och handlingar. Men 
att säga att vissa religioner är mer 
våldsamma än andra är fel. Våld-
samma inslag finns i både kris-
tendomen och islam. Ett exempel 
från Bibeln: ”Men mina fiender, 
de som inte ville ha mig till kung, 
för hit dem och hugg ned dem i 
min åsyn” (Lukas 19:27). I Kora-
nen finns följande vers: ”Döda av-
gudadyrkarna, var ni än träffar på 
dem.” Men i båda religionerna, 
och i de flesta religioner, är den 
springande punkten att predika 
godhet.

Alexandra Davidsson
generalsekreterare för Medveten konsumtion

– Jag anser att reli-
gion får människor 
att sätta skygglap-
par för verkligheten 
och avsäga sig sitt personliga an-
svar för sina handlingar. Jacob skri-
ver att ateismen inte kan motivera 
någon moral överhuvudtaget. Vil-
ket fullständigt falskt påstående, 
moral har fler kopplingar till männ-
iskan än genom en gud påhittad av 
människor. Det är allt det är, påhitt.

Nyligen skrev Liselott Lind på de-
batten om kristna värderingar, som 
hon inte tycker är bättre än andra. 
På sidan 6 får hon nu svar av en 
kristen debattör, Jacob Schönning. 
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Radar Nyheter

Parlamentet i El Salvador har av miljöskäl godkänt 
en lag som förbjuder all gruvbrytning av metaller. 
Landet blir därmed först i världen med en sådan 
lag, men aktivister menar att fler borde följa efter.

– Detta är ett historiskt beslut, vi skickar en signal till 
världen om att man kan gå en annan väg och säga 
nej till gruvindustrin, säger Edgardo Mira till IPS. 

Han är medlem av Nationella rådet mot metall-

gruvor, en paraplyorganisation med lokala grupper. 
Lagförslaget antogs med 69 av 84 röster i parla-

mentet i förra veckan och innebär ett förbud mot 
brytning av metaller både i gruvor och i dagbrott. 

Riskerna för skador på landets grundvattenre-
server har varit en av de drivande orsakerna till 
att många aktivister i El Salvador bekämpat gru-
vindustrin. 
Edgardo Ayala/IPS

Unikt gruv-förbud i El Salvador
César Augusto Jaco var en av de miljöaktivister som var med och visade sitt stöd för den nya lagen utanför El Salvadors parlament. 

Hbtq-personer 
flyr för sina liv 
från Tjetjenien
I veckan kom rapporter om att 
den ryska delrepubliken Tjetje-
nien inlett massutrensning av 
landets hbtq-personer, skriver 
tidningen QX. Uppgifterna i rys-
ka medier om massarrestering-
ar och dödade förnekas dock av 
tjetjenska myndigheter.

Enligt QX bekräftar HBT-cen-
ter i Moskva att tjetjenska 
hbtq-personer flyr från delrepu-
bliken efter en utrensningskam-
panj som pågått i nära två veckor.

– Alla våra krafter används 
nu till att praktiskt hjälpa dem 
som har flytt och ge dem hjälp 
med mat och tak över huvudet, 
säger Olga från HTB-center i ett 
mejl till Regnbågsfonden, som 
dragit igång en snabbinsamling 
för att hjälpa till.

Från RFSL i Sverige krävs att 
svenska regeringen nu agerar.

– Jag förväntar mig att den 
svenska regeringen använ-
der de arenor den har tillgång 
till för att påverka Ryssland att 
verka för att de hbtq-personer 
som hålls fångna släpps fria, sä-
ger vice förbundsordförande 
Magnus Kolsjö till QX.

Han betonar att det är viktigt 
att Migrationsverket har aktuell 
information om läget så att inga 
hbtq-personer skickas tillbaka 
till den utrensning som nu pågår.
Benita Eklund

En av Vattenfalls 
gamla gruvor 
stoppas

Ännu en ensamkommande flyktingpojke har tagit 
sitt liv. Självmorden kommer bli fler framöver om 
utvisningarna fortsätter, varnar nätverket Vi står 
inte ut.

På ett vårdhem i Värmdö tog en afghansk pojke 
sitt liv den 27 mars, rapporterar Aftonbladet. Poj-
ken, som enligt obekräftade uppgifter var 15 år, an-
sökte om asyl 24 november 2015. Ännu 16 månader 
senare väntade han fortfarande på sin första inter-
vju med Migrationsverket. Därmed har minst fyra 
ensamkommande afghanska pojkar begått själv-
mord under året. Dessutom har minst 68 ensam-
kommande barn försökt ta sina liv sedan 2016, en-
ligt en sammanställning från Socialstyrelsen.

I nätverket ”Vi står inte ut”, som samlar 
människor som i sitt arbete möter ensamkom-
mande, är man inte förvånad.

– Vi varnade för det här redan i somras. När 
barnens asylärenden hanteras som i dag är det 
vad som händer, säger Kinna Skoglund, en av nät-
verkets talespersoner. 

En viktig orsak till självmordsförsöken är det sto-
ra antalet åldersuppskrivningar, menar hon. För-
ra året fick 3 400 ungdomar sin ålder uppskriven 
av Migrationsverket. De som anses vara över 18 år 
mister sina gode män, flyttas ofta långa avstånd 
till boenden med vuxna och kan då inte heller gå 
kvar i sina skolor.

– Det får katastrofala konsekvenser. Det enda 
som kan hjälpa traumatiserade unga med själv-
mordstankar är trygga nätverk av vuxna. Istället 
traumatiserar man dem en gång till, säger Kinna 
Skoglund.

Situationen förvärras ytterligare av att ensam-
kommande i dag kan få vänta upp till tre år på be-
sked om de får stanna, enligt Kinna Skoglund.

– Att barn får leva i limbo i två–tre år är full-
ständigt inhumant. Att inte fler tagit sina liv är 
tack vare ett starkt civilsamhälle som jobbar dyg-
net runt med de här ungdomarna för att hålla 
dem vid liv, säger hon.

Som svar på larmen om de ensamkommandes 
psykiska hälsa meddelade regeringen nyligen att 
30 miljoner kronor satsas på ett nationellt kun-
skapscentrum som ska stärka socialtjänstens och 
sjukvårdens arbete med ensamkommande. 

Den enda lösning Kinna Skoglund kan se är en 
amnesti som stoppar utvisningarna av ensam-
kommande. Hon menar att ungdomarnas rätts-
säkerhet i nuläget är obefintlig och pekar på att 
Migrationsverkets egen utvärdering nyligen visa-
de på brister i 60 procent av utredningarna av de 
asylsökandes ålder.

– Vi har en extrem situation. Unga människor 
tar sitt liv och vi kommer få fler, säger hon.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) men-
ar att en amnesti är oförenlig med en reglerad in-
vandring.

– Vi står för en reglerad invandring och det 
innebär att om man har ett skyddsbehov så får 
man stanna, men har man inte det måste man åka 
tillbaka. Med en amnesti går budskapet ut i värl-
den att det spelar ingen roll om du har skyddsbe-
hov eller inte. Då skulle vi i praktiken vara på väg 
mot fri invandring, sa Morgan Johansson i en de-
batt i Aktuellt förra torsdagen.
Olof Olsson Klugman

”Fler unga flyktingar  
kommer att ta sina liv”

Foto: E
dgardo A

yala/IP
S

En av de nya kolgruvor som Vat-
tenfall planerade att öppna i öst-
ra Tyskland stoppas nu, rappor-
tera Greenpeace. Det handlar 
om den stark kritiserade brun-
kolsgruvan Jänschwalde Nord 
som såldes till EPH och LEAG. 

”Detta är en seger som visar 
att kamp gör skillnad”, skriver 
Greenpeace på sin hemsida.

Gruvan innehåller 250 miljo-
ner ton brunkol, vilket motsva-
rar nästan fem gånger Sveriges 
årliga utsläpp av växthusgaser.

Att gruvan stoppas beror en-
ligt företaget på den tyska reger-
ingens klimatpolitik. En annan 
faktor, enligt Greenpeace, är det 
uthålliga motståndet mot fossil-
industrin, både i Tyskland och 
övriga världen.
Benita Eklund
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RadarNyheter

Danmarks energiminister förklarar trendbrottet med utsläppen med en ovanligt kall vinter, men oppositionen håller inte med.

Med start i morgon lördag håller 
Socialdemokraterna kongress i 
Göteborg. Omkring 2 000 mo-
tioner med runt 4 500 att-satser 
har inkommit. De flesta rör väl-
färd, jobb och utbildning. 

Bland de omdebatterade frå-
gorna finns de religiösa friskolor-
na, som en rad socialdemokra-
ter vill stoppa. Partistyrelsen å sin 
sida vill skärpa tillsynen.

Andra stridsfrågor är asylpo-
litiken och vinsterna i välfärden. 
Även miljön finns med på kon-
gressen och ett par motioner 
rör AP-fonderna, med en öns-
kan om att ”statligt ägande, in-
klusive AP-fonderna, ska vara 
fritt från ägande i fossilbränsle-
branschen inom 5 år”. 

Risken är dock stor att mo-
tionen ”begravs under vaga re-
sonemang som inte säger något 
om sakfrågan” säger Fossil free 
Sverige i ett Facebook-inlägg.
Benita Eklund

Dålig koll på bomullen hos H&M
Upp emot hälften av alla H&Ms kläder tillverkade i 
Indien kan bestå av bomull som förgiftar naturen, 
torkar ut floderna och gör barn till slavar skriver 
Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur 
efter att ha granskat landets bomullsproduktion.

Endast fem procent av Indiens jordbruksmark an-
vänds till att odla bomull. Ändå står produktionen 
för 55 procent av alla pesticider i landet. 

Kemiföretaget Monsanto monopoliserade för-
säljningen av genmanipulerade bomullsfrön i In-
dien för femton år och i början behövde bönderna 
inte bespruta buskarna, men efter att bomulls-
masken vant sig vid den nya busken har de börjat 
angripa bomulls kapslarna igen.

De senaste åren har kraven från konsumenter-
na ökat och de som odlar ekologisk bomull kan 
ta mer betalt. Problemet är bara att de ekologiska 
buskarna ger en tredjedel så mycket bomull.

Andra problem med bomullen är att det är den 
gröda som slukar mest vatten och att det är van-
ligt att barn arbetar på fälten. 

Sveriges Natur besökte sju fält i Indien och 
fann barnarbetare på samtliga. Granskningen visar 
att det svenska klädföretaget H&M inte kan garan-
tera att barnarbetare inte förekommer. Bara drygt 
hälften av företagets bomull från Indien är spårbar.

Enligt uppgift från H&M var 33 procent av den bom-
ull som användes i Indien förra året ekologisk och 
ytterligare 25 procent BCI-märkt. All bomull där-
utöver saknade bolaget kontroll över.

– Att arbeta för spårbarhet är en viktig grundför-
utsättning för att kunna tackla problem som detta, 
säger Ida Ståhlnacke från H&M till Sveriges Natur.

H&M har satt upp som mål att all deras bom-
ull ska vara ekologisk eller återvunnen samt spår-
bar till 2020.
Benita Eklund

Växande växthusgasutsläpp från energisektorn 
oroar i grannlandet och endast två av sexton mil-
jömål i Sverige kan nås till år 2020.

Energistyrelsen i Danmark uppskattar utifrån pre-
liminär data att utsläppen totalt i samhället ökade 
med 4,1 procent år 2016 jämfört med året innan. 
Utsläppen i energisektorn ökade med 5,6 procent 
samma år. 

Orsakerna till de ökade utsläppen anges vara en 
ovanligt kall vinter, mindre elimporter och svaga-
re vindnivåer för att driva turbinerna. Regeringens 
energiminister tycker att det enskilda årets nivåer 
inte ska tas för att landet riskerar att vända den po-
sitiva trend av minskade utsläpp som det befinner 
sig i. Men oppositionen håller inte med. Socialde-
mokraternas energitalesperson kräver bland an-
nat fler satsningar på fjärrvärmesystemen, för att 
undvika en situation där kolanvändningen ökar 
med 14,7 procent år 2016 jämfört med året innan, 
rapporterar Jyllandsposten.

I Sverige såg växthusgasutsläppen fortsatt ut att 
minska förra året, enligt Naturvårdsverkets bedöm-

ning i den årliga översynen av miljömålen. Men ut-
vecklingen på flera av de andra fronterna är nega-
tiv. Styrmedel saknas eller tillämpas inte för att nå 
målet att ha ”ett rikt växt- och djurliv”, utveckling-
en mot ”ett rikt odlingslandskap” är spretig men pe-
kar generellt neråt och för att nå målet om ”myll-
rande våtmarker” behöver fler åtgärder vidtas för 
att bland annat restaurera skadade områden.

– Ibland är det resurser som saknas. Ibland tar 
det tid för naturen att återhämta sig och ibland 
behöver vi göra helt nya omställningar, där vi hit-
tar nya tekniker, för att verkligen kunna nå må-
len. Till exempel behövs det i stålindustrin att vi 
hittar andra metoder än de som leder till koldiox-
idutsläpp, säger generaldirektör Björn Risinger i 
en kommentar.

Men det finns även flera områden där utveckling-
en är positiv. Försurningen minskar och luftkvali-
teten blir bättre. Till år 2020 kommer även målen 
att ha en ”säker strålmiljö” och ”skyddande ozon-
skikt” att nås eller vara nära att nås, skriver Na-
turvårdsverket.
Jacob Hederos

Miljömål på skam i både 
Sverige och Danmark

S-kongress i  
Göteborg 

EU-parlamentet vill se hårdare 
tag mot palmolja i biobränslen. 
I tisdags antogs med stor majo-
ritet en resolution om utfasning 
av ohållbart framställda vegeta-
biliska oljor i biobränslen fram 
till 2020. Parlamentet vill också 
införa ett enda certifieringssys-
tem och öka spårbarheten för 
palmolja som importeras.

– Denna resolution är parla-
mentets första på detta tema. Vi 
kan inte längre ignorera proble-
men som driver på avskogning-
en, sa föredraganden Kateřina 
Konečná (GUE/NGL).

Enligt resolutionen används 
en miljon hektar tropisk mark 
för att producera EUs palmol-
ja, varav 46 procent går till bio-
bränslen. Parlamentet under-
stryker att produktionen till 
stor del sker i strid med grund-
läggande mänskliga rättigheter, 
att barnarbete ofta förekommer 
och att det uppstår många mark-
konflikter mellan lokal- och ur-
sprungsbefolkningar och inne-
havare av palmoljekoncessioner.

Resolutionen är inte bindan-
de men skickar en signal till 
Kommissionen som har den lag-
stiftande makten.
Benita Eklund

EU vill stoppa 
palmolja i  
biobränslen

  
Foto: E

rik Johanssen/T
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Ny blekning försvårar  
korallrevens återhämtning

års blekning inte kommer att vara i närheten 
av förra årets. 2016 års blekning var ”off the 
charts”, säger han i pressmeddelandet. 

Koraller är känsliga för temperaturökning 
och redan vid 1–2 grader över det norma-
la börjar de blekas. I själva verket stöter de 
bort de fotosyntetiska alger – zooxantellerna – 
som lever i korallernas vävnad och det är det 
som gör att färgen försvinner. Det i sig inne-
bär inte att korallerna är döda, men det inne-
bär att de får klara sig på betydligt mindre nä-
ring då det mesta brukar tillföras med hjälp 
av algerna. Om temperaturförändringen inte 
är långvarig kan korallerna återhämta sig ge-
nom att algerna återvänder, men annars är 
risken stor att de dör.

Forskarna är nu rädda för att korallerna inte 
kommer att ha tillräcklig med tid för att åter-
hämta sig. 

– Året efter en massblekning brukar kor-
allerna vara försvagade och de brukar miss-
lyckas med reproduktionen till och med två 
år efteråt. De är också mer mottagliga för 
sjukdomar, precis som människor lättare 
får infektioner när de är stressade, förklarar 
Magnus Nyström, docent och marinekolog på 
Stockholm Resilience Centre som bland an-
nat forskar om korallrev. 

Han tror dock inte att alla korallerna kom-
mer att försvinna helt i framtiden.

– Men de kommer att se annorlunda ut. 
Och den stora frågan är vad de kommer att 
kunna bidra med i framtiden, i form av mat, 
skydd av stränder, som vågbrytare, som barn-
kammare för många fiskar och frågan är hur 
många fiskare som kommer att kunna försör-
ja sig på fisket, säger han. 

Korallreven runtom i världen är viktiga 

Förra årets El Niño tillsammans med klimat-
förändringarna gjorde att korallreven runtom 
i världen drabbades av den allvarligaste blek-
ningen någonsin. Nu menar forskarna att en 
återhämtning kommer att bli svårare då en ny 
blekning redan är igång. 

Forskare från tio olika forskningsinstitut är 
nu åter ute längs Australiens stora barriär-
rev för att undersöka hur den senaste tidens 
varma vatten har påverkat korallerna jäm-
fört med förra året rekordtemperaturer. 2016 
blektes över 60 procent av korallerna i olika 
utsträckning, vilket är fyra gånger så mycket 
som de tidigare stora massblekningarna som 
skedde i området år 1998 och 2002. 

På samma sätt har korallrev över hela värl-
den drabbats.

I en rapport som nyligen publicerats i Na-
ture kommer forskarna på Arc centre of ex-
cellence for coral reef studies vid James Cook 
University fram till att man inte längre kan 
se på korallblekning som enstaka händelser, 
utan snarare som återkommande händelser 
som hotar korallrevens livskraft över hela 
världen. 

– Det gjorde mig bedrövad att se så många 
döende koraller i de norra reven av stora bar-
riärrevet under 2016, säger Terry Hughes, 
chef för centret, i ett pressmeddelande. 

Han ledde flygningarna över området för att 
mäta omfattningen av skadorna under 2016. 
Det var den tredje stora blekningen av det 
stora barriärrevet. Och nu är alltså en ny blek-
ning på gång. Hur kraftig den kommer att bli 
är fortfarande osäkert.

– Vi hoppas att de närmaste två, tre veck-
orna ska visa på en avsvalning och att detta 

dels för att de utgör boplats för en fjärdedel 
av alla marina djurarter. Dels för att de skyd-
dar kustlinjerna från kraftiga stormar. Skul-
le de försvinna skulle det i olika utsträckning 
drabba de närmare 500 miljoner människor 
runtom i världen som bor i den direkta när-
heten av korallrev. Många av dessa får sin 
matförsörjning direkt från fisket som ekosys-
temen genererar och andra lever av turismen 
runtomkring.

Magnus Nyström berättar att man har kun-
nat se att korallreven runtom i världen lång-
samt förflyttar sig med temperaturerna. De 
drar sig till kallare vatten där de tidigare inte 
kunnat leva. 

– Det kommer att innebära en ny blandning 
av arter och nya typer av koraller, säger han. 

Om denna process kommer att gå tillräck-
ligt snabbt återstår att se.

– Man kommer förmodligen att se vinnare 
och förlorare, säger Magnus Nyström. 

Rapporten som publicerats i Nature konstaterar 
att tidigare värmevågor inte har gjort koraller-
na mer härdiga mot det senaste årets extrema 
temperaturer. Likaså kunde man se att åtgärder 
som att skydda revet mot fiske och förbättra 
vattenkvalitén – något som kan hjälpa koraller 
att återhämta sig på lång sikt – inte hade någon 
inverkan på omfattningen av blekningen. 

– Att skapa en bra vattenkvalitet och se till 
att det finns mycket växtätande fiskar som 
skyddar mot algangrepp kan hjälpa revet att 
återhämta sig efter en blekning. Men för att 
förebygga handlar det egentligen bara om att 
minska växthusgaserna. Så det är både en lo-
kal och en global utmaning, säger Magnus Ny-
ström.
Madeleine Johansson

Förra året skedde en rekordblekning av världens korallrev. Om temperaturförändringen inte blir långvarig kan de återhämta sig, annars är risken stor att de dör.  
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Ny blekning försvårar  
korallrevens återhämtning

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

Lördag 1 april. Ledare för det hol-
ländska partiet Demokraterna 66 
anländer till ett möte med andra par-
tiledare. De håller varandras händer 
som tecken på solidaritet med de två 
män som misshandlades när de höll 
varandras händer i Arnhem, Holland. 
Samtidigt har över hundra män i den 
ryska delrepubliken Tjetjenien gripits, 
torterats och i minst tre fall dödats de 
senaste två veckorna – för att de är 
eller misstänks vara homosexuella, 
rapporterar den ryska tidningen 
Novaja Gazeta.

Foto: Lex van Lieshout/TT
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Uruguay odlar cannabis
Fyra år har gått sedan Uruguay blev först i världen att legali-
sera privat bruk och odling av cannabis. Vad har hänt? Och 
vad innebär den omlagda politiska kursen för Sydamerika i 
allmänhet och landets ekonomi i synnerhet?



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

G ryningssolen stiger över en enslig gård i Sierras de 
Rocha. Ljuset väcker ljud och dofter till liv. Det är 
särskilt en doft från grönsakslandet som hänger 
kvar i daggen: från plantan cannabis sativa.

Framför den präktiga utsikten samsas den med 
basilika, gurkor, paprika, salladsblad och tomater. Och sedan 
augusti 2014 är den inte längre ett förbjudet inslag i grönsaks- 
lundarna i Uruguay, det första landet i världen som legaliserar 
privat odling och bruk av cannabis som naturläkemedel eller 
marijuana. Om än i begränsad mängd (sex plantor per gård el-
ler hushåll) och under statlig översyn.

Mauro odlar den tillåtna kvoten ”ganja” och förser en vän 
som gör oljor och krämer. Lite röks, men fokus ligger på hälso-

Text och foto: Klas Lundström

produkter. Cannabis har aldrig varit någon stor grej i Urugu-
ay, säger han. 

– Många odlar det med andra grödor, så har det varit länge. 
Högern menar att antalet rökare har ökat sedan legaliseringen. 
Men det är svårt att värdera eftersom människor rökte även ti-
digare.

Hans avslappnade inställning till legaliseringen och dess 
eventuella bieffekter ställs emot en ovilja att vara öppen med 
cannabisodlingen. Mauro, som heter något annat, är inte ensam 
om det. Det kan vara en fråga om urban kontra rural mentalitet, 
om att inte vilja sticka ut för mycket. Bruket av marijuana i Mon-
tevideo är relativt öppet medan det på landsbygden mer ses som 
en privat angelägenhet än ett politiskt ställningstagande.

Uruguay odlar cannabis
I trädgårdar i Cabo Polonio, 
ett fiskesamhälle i sydöstra 
Uruguay, var cannabisplantor 
ett vanligt inslag även före 
legaliseringen. I dag råder det 
delade meningar om huruvida 
legaliseringen har banat väg för 
en växande ”cannabisturism” till 
den populära turistorten.



Kanada –  
näst på tur?
Inför valet 2015 i Kanada 
blev avkriminalisering av 
cannabis för privat bruk 
en valfråga och valets 
vinnare, numera premi-
ärminister Justin Tru-
deau, lovade att legalise-
ra marijuana. 

Nyligen rapporterade 
kanadensiska public ser-
vicebolaget CBC att en 
landsomfattande legali-
sering av cannabis kom-
mer att äga rum den 1 
juli 2018. 

Modellen som en kom-
mission föreslår liknar 
Uruguays. I Kanada ska 
privatpersoner kunna få 
inneha upp till 30 gram 
cannabis och fyra plan-
tor i sina hem. Konsum-
tion kommer att tillåtas i 
specifika lokaler och inte 
få blandas med andra 
berusningsmedel såsom 
alkohol, koffein, nikotin 
eller tobak, enligt förslag 
från en kommission.
Källor: CBC, SVT

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

– Det är dyrt och kräver tid, vatten 
och tillsyn. Du måste till och med gå 
upp tidigt på morgonen för att se till 
dem. Plantorna blir dina ungar, på 
sätt och vis.

Lalo Beia i det lilla kustsamhäl-
let La Paloma är en tämligen otippad 
cannabisodlare ifall schablonbilden 
av en marijuanaproducent är ung, ur-
ban och själv rökare. Lalo är varken 
ung, urban eller rökare. Beslutet att 
börja odla fattade han med sin gran-
ne, en man i övre 70-årsåldern, med  
deras arbetslösa söner i åtanke. 

– Stackarna hade inte ens peng-
ar till glass. De ville börja odla men 
visste inte hur de skulle göra, så jag 
och grannen började läsa på, skaffa-
de några plantor och började odla. 

syfte  att försvaga den organiserade 
brottsligheten.

– Jag ser legaliseringen som en de-
mokratisering, säger Mauro. Nu behö-
ver du inte ha att göra med kriminel-
la eller vara osäker på kvaliteten. Vem 
som helst kan odla ”ganja” i sin träd-
gård eller lägenhet.

”Något att göra”
Oavsett från vilket håll frågan betrak-
tas erbjuder legaliseringen något som 
många saknat: en sysselsättning. Och 
staten får chansen att vittvätta tidigare 
svarta jobb. Höga levnadskostnader på 
grund av en importberoende ekonomi 
gör tillvaron dyr för många, och can-
nabisodlingen är inget undantag.

Officiella siffror talar om 3 000 re-
gistrerade odlare och ”cannabisklub-
bar” runtom i Uruguay. Intrycket är 
att om antalet som odlar utan till-
stånd tas med sväller siffran betyd-
ligt. I början av seklet konstaterade 
en rad latinamerikanska ex-presiden-
ter att det USA-initierade ”knarkkri-
get” i form av förbud och strafftänk 
var förlorat och att en nyktrare in-
ställning var nödvändig. Den illegala 
droghandeln där cannabis varit hård-
valuta i flera decennier har gött den 
organiserade brottsligheten som skaf-
fat sig politiskt och ekonomiskt infly-
tande i länder som Colombia, Jamaica 
och Mexiko. På senare tid har samt-
liga dessa  inlett legaliseringsproces-
ser i olika utsträckning, bland annat i 

Uruguay – en liberal bastion
Uruguay förblir med sina 3,3 mil-
joner invånare och en yta mindre 
än Norrland ett vänsterpolitiskt fäs-
te trots återvändande högervindar 
hos sydamerikanska grannar som 
Argentina och Brasilien. 

Regeringen, ledd av alliansen Fren-
te amplio (”Bred front”), har säk-
rat sin popularitet genom en rad 
sociala satsningar och genom att 
bland annat gå hårt åt tobaksindu-
strin, stärka aborträtten och legali-
sera cannabis. Dessutom tog landet 
emot sex ex-fångar från Guantána-
mobasen. 

På klimatfronten anser somliga att 
utvecklingen går för sakta framåt, 
men enligt regeringen utvinns 95 
procent av all energi ur ”rena en-
ergikällor” som vind, vatten och 
sol. 2014 hamnade Uruguay tvåa på 
Världsnaturfondens lista över de 
latinamerikanska ländernas klimat-
politiska arbete, efter Costa Rica.

Källor: The Guardian, WWF, LA Times, Human 
rights watch, Transparency International

Uruguay har i dag cirka 3 000 
registrerade cannabisodlare. Men 
det återstår många frågor, bland 
annat hur det ska bli möjligt att 
som småskalig odlare få någon 
ekonomi i produktionen. Den 
svarta marknaden fortsätter att 
förses med billiga alternativ från 
exempelvis Paraguay.
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Nu sköter grabbarna det mesta. Visst, 
de röker en del, men de har något att 
göra. Det är skönt att de har något 
att göra, men det kunde ju ha valt att 
göra något enklare.

Lalo visar vägen till baksidan om 
tomten. Den fräna cannabisdoften 
tycks ha knockat vakthunden Ali som 
sover gott i skuggan. 

– Le, du är övervakad, säger han 
och pekar på övervakningsutrust-
ningen som införskaffades för en tid 
sedan. Vi har ingen lust att slita häck-
en av oss och bli bestulna av några lat-
maskar som inte pallar att göra jobbet 
själva.

Lalo är inte ensam om att ha för-
kovrat sig i den växande mängden 
böcker om cannabis – manualer för 

oerfarna cannabisodlare och debatt-
inlägg om legaliseringen ur ett breda-
re politiskt perspektiv. Som del av en 
grön våg. Journalisten Guillermo Ga-
rat menar i Marijuana och andra väx-
ter från 2012 att den politiska priorite-
ten aldrig har bottnat i ”droger eller 
brukare”, utan snarare i bibehållen 
”social ordning”. Att experimentera 
med olika saker, som Uruguay kan sä-
gas göra i form av en legalisering av 
cannabis (med omvärlden som nyfi-
ken åskådare), har alltid legat i männ-
iskans natur. ”Det här ämnet”, menar 
han, ”har inget synligt slut”.

Heller ingen synlig början. 
Till skillnad från Sveriges restrikti-

va narkotikapolitik och ”nollvision” 
har småskaligt innehav av ”olagliga 

substanser avsedda för privat bruk” 
varit tillåtet i Uruguay sedan 1970-ta-
let, då en lagändring avkriminalisera-
de droginnehav. 

”Cannabusiness”
Uruguay må vara första land i värl-
den att legalisera cannabis, men na-
tionen promenerar inte ensam i lega-
liseringsterrängen. I USA legaliserar 
delstat efter delstat, nyligen kom rap-
porter om en landsomfattande lega-
lisering i Kanada 2018. Förespråka-
re talar om minskad brottslighet och 
bättre kontroll, kritiker lyfter fram le-
galisering som länk till tyngre droger.

Frågan är ifall inte tiden – och 
marknaden – har sprungit ifrån de 

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.”

”Vi har ingen lust 
att slita häcken av 
oss och bli bestulna 
av några latmaskar 
som inte pallar att 
göra jobbet själva.”

Lalo Beia ser cannabisplantorna 
bakom huset i La Paloma som 
ett sätt för hans och grannens 
söner att ha något att göra. ”Men 
de kunde ju ha valt något lättare 
än att odla cannabis”, säger han 
till Syre.



Legalisering –  
en global trend
Uruguay må vara först i 
världen att som enskild 
nation legalisera canna-
bis, men liknande steg 
har tagits på andra håll. 
I USA har 28 delstater le-
galiserat bruk av canna-
bis, antingen fullt ut el-
ler för mediciniskt syfte, 
varav sju delstater under 
valnatten i november 
2016. 

Även i Afrika diskute-
ras en uppluckring av 
gällande förbud, bland 
annat i Zambia där lan-
dets gröna parti driver 
på för en legalisering av 
marijuana. På andra håll 
förblir hållningen mot 
cannabis och narkoti-
ka överlag hård, bland 
annat i Iran, Indonesien 
och Saudiarabien. 

Sveriges ”nollvision” och 
strävan efter ett narkoti-
kafritt samhälle står fast 
och regeringen hänvisar 
sin hållning till FNs nar-
kotikakonventioner som 
klassar cannabis som 
”ett av de narkotiska pre-
parat som kräver den 
starkaste kontrollen”.

Källor: BBC, National Geographic, 
Lusaka Times, Business insider,  
Regeringen.se

”Bara för att cannabis 
legaliseras försvinner 

inte andra problem av 
sig själva.”

Ana Lucía Rapetti Rava 
arbetar med permakul-
tur i Sierras de Rocha 
och undrar vad utveck-
ling egentligen innebär. 

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom16

ar Ana Lucía och beklagar omvärl-
dens tro på bilden av ”det progressiva 
Uruguay”:

– Bara för att cannabis legaliseras 
försvinner inte andra problem av sig 
själva. Saker och ting hör ihop, och 
odlas inte cannabisplantorna i väl-
mående jordar befriade från kemika-
lier är de ju ändå inga bra produkter 
i slutändan.

Hon promenerar genom lummi-
ga buskage för att hämta barnbarnet 
på förskolan. Regnet hänger i luften. 
Vatten är ett problem i regionen, sä-
ger hon och pekar på förskolans färg-
glada skylt: ”Här sparar vi på vattnet.” 
Just nu förbereder Ana Lucía de kom-
mande månadernas permakulturkur-
ser. Deltagare från Brasilien, EU och 
Paraguay väntas delta.

– Vi måste lära oss att agera lokalt 
och sedan kunna stå för det. Perma-
kultur handlar om att se jorden för 
vad den är – och därefter förstå den. 
Vår regering kan inte påstå sig kän-
na till jorden, och någon ”grön våg” 

och Brasilien tampas med illegal ma-
rijuana, lagligt producerad i Uruguay, 
enligt tv-kanalen Telesur.

Grön revolution?
Cannabislegaliseringen har ändå satt 
Uruguay på kartan. Det gjorde även 
Mujicas anspråkslösa profil och val att 
donera bort 90 procent av sin lön till 
välgörande ändamål. På hemmaplan 
ser dock många tillbaka på ”Pepes” år 
vid makten som ”förlorade år” på det 
miljöpolitiska området. Inget får stå i 
vägen för ”ekonomisk utveckling”.

– Vad är egentligen ”utveckling”? 
undrar Ana Lucía Rapetti Rava, som 
arbetar med permakultur i Sierras de 
Rocha. 

I dalarna 25 mil från Montevideo 
har invånare i decennier strävat ef-
ter självförsörjning och att i stället för 
pengar utbyta varor och tjänster. Men 
det är svårt när regeringen talar om 
gruvprojekt, storskalig skogsavverk-
ning och nydragna motorvägar, men-

senare. Microsofts intrång på USAs 
”cannabismarknad” 2016 bröt ett ce-
menterat företagstabu, menar Can-
nabis Business Times. Microsoft ska 
hjälpa delstater som på olika sätt le-
galiserat cannabis att hålla reda på 
försäljning, omsättning och hålla kvar 
ruljangsen i laglighetens ljus.

Samtidigt går Uruguays inhemska 
cannabismarknad på tomgång. Trots 
statligt reglerade priser – en dollar 
per gram – har den lagliga marijuanan 
svårt att konkurrera med den ännu 
billigare från Paraguay. Att få någon 
ekonomi i det är svårt, med tanke på 
att odling kräver såväl tid som peng-
ar. Och den svarta marknaden förblir 
ett alternativ för den som vill säkra en 
inkomst. 

Utfallet för Uruguays legaliserings-
modell ger därför en rad oväntade re-
gionala ringar på vattnet. ”Jag räds 
drogtraffickingen, inte [marijuana] 
i sig”, sa ex-presidenten José ”Pepe” 
Mujica inför legaliseringen. Fyra år 
senare är gissningen att Argentina 
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Förre presidenten José ”Pepe” 
Mujica menade att den olagliga 
handeln med cannabis var ett 
större problem än bruket av 
plantan i sig.
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ser vi inte. Men det finns självständi-
ga projekt som vill bort ifrån kommer-
sialismens stig. Legaliseringen var väl 
bra, antar jag, men det krävs många 
fler initiativ för att skapa ett humana-
re samhälle.

Cannabisturism
Om Uruguays medelklass till slut 
lyckades övertyga regeringen om för-
delarna med en legalisering så hjäl-
per turister den inhemska cannabis-
industrin att växa. Längs turistorten 
Punta del Estes promenadstråk är 
försäljning av krimskrams i hampa 
en vanlig syn. Och fastän elektricitet 
alltjämt lyser med sin frånvaro i fis-
kebyn Cabo Polonio är tillgången på 
marijuana desto större. Det var po-
pulärt här redan före legaliseringen, 
och det råder delade meningar om 
ifall det är den som lockar den sväl-
lande vågen av turister.

– Folk vill uppleva Cabo Polonios 
charm och enkelhet, inte bara röka 

på, säger Beatrix. som är innehavare 
av en handelsbod.

Men utbudet av röktillbehör och 
cannabisprodukter har skjutit i höj-
den och det säljer bra, intygar fle-
ra näringsidkare. Butiksinnehavaren 
Carlos anser att ”cannabisturisterna” 
har blivit fler och tycker inte det är 
helt oproblematiskt:

– För en tid sedan kom en drös isra-
eler hit som just hade avslutat sin mi-
litärtjänstgöring. De gick omkring här 
höga som hus dagarna i ända med sli-
pade jaktknivar i högsta hugg. Det 
skrämde många, främst barnen.

Komplex fråga
I solnedgången sitter polismannen 
Flavio på en trappa och rengör ett 
par handklovar med en svart näs-
duk. Fastän legaliseringen städat bort 
innehav och privat bruk ur brottssta-
tistiken förblir illegal försäljning kvar 
på polisens bord.

– Det är lugnt här. Mest inbrott. An-

nars inga större problem, säger Flavio 
som bytt ut Montevideos gator och 
gränder mot Cabo Polonios sanddy-
ner och stränder.

Men apotekens ovilja att sälja legal 
marijuana, billiga alternativ från Para-
guay och odlares rädsla för att bli be-
stulna på sina plantor visar på frågans 
komplexitet. Legaliseringen spränger 
gränser och är större än enskilda län-
der eller delstater. Och allt annat än 
en svartvit fråga.

Och alltmedan Uruguay och om-
världen väntar på att kunna stude-
ra legaliseringens långsiktiga följ-
der hörs sorlet från verandan till 
ett vandrarhem. Månen skiner upp 
Cabo Polonios vidsträckta strand och 
bioluminiscensen från den marina or-
ganismen noctilucas får vågorna att 
likna självlysande dominobrickor.

I vinden trängs doften av havssalt 
med röken från cannabis.

Text och foto: Klas Lundström

Laglig cannabis –  
big business
Försäljningen av laglig 
marijuana i USA över-
steg 6,7 miljarder dol-
lar enbart under 2016. 
Motsvarande siffra för 
året innan var 5,4 mil-
jarder dollar. Om tio år 
uppskattas industrin att 
vara värd 50 miljarder 
dollar och tros ge spin-
off-effekter inom allt 
från tobaksindustrin till 
IT-sektorn.

Källor: Arc View market research, 
Fortune, Bloomberg
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I nställningen till nar-
kotika har förändrats i 
många delar av världen. 
En betydligt humana-
re inställning har ersatt 

fängelsestraff och skuldbeläggan-
de. Vetenskapen har börjat för-
stå droger på ett helt annat sätt 
än tidigare. Men i Sverige är det 
fortfarande kriminellt att ens ha 
rester av droger i blodet. En ut-
veckling som beskrivs i antologin 
Dogmer som dödar.

I grunden handlar det om en ide-
ologi som under 60-talet för-
ändrade vård och behandling av 
människor med drogproblem, 
en utveckling som Magnus Lin-
ton beskriver i sin bok Knark – en 
svensk historia (2015). Missbruk 
hade tidigare i stort setts som ett 
personligt och medicinskt pro-
blem, nu blev det ett politiskt. 
En fråga om folkhälsa, med folk-
hemsidén som inspirationskäl-
la. Narkotika är främmande den 

svenska kulturen och hotar dess 
bestånd, narkomaner hör inte 
hemma här och det är statens 
uppgift att med straff och kon-
troll avskräcka människor från 
att använda droger. En ideologi 
som ännu ställer till det. 

Exemplet naloxon, som tas upp i 
flera texter, är ett läkemedel som 
kan rädda människor som har ta-
git en överdos av opiater. I många 
länder är det en självklar del av 
utrustningen för människor som 
jobbar med missbrukare. Men 
inte i Sverige. Och det är där som 
den svenska drogpolitikens verk-
liga ansikte visar sig.

Den officiella förklaringen till 
att läkemedlet inte får använ-
das av människor som jobbar i 
sådana miljöer där de kan träffa 
på människor som tagit en över-
dos är att en receptbelagd med-
icin bara får skrivas ut direkt av 
en läkare till en individ, en soci-
alsekreterare som jobbar med 

Året är 1980 och narkotikans utrotande 
är på väg att bli ett vänsterprojekt, en 

fråga om folkhälsa, med folkhemstanken 
som inspiration och Nils Bejerot som 

guru. Föga anade nog demonstranterna 
vad följderna skulle bli.

Foto: Birgitta Rydbeck/TT
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människor med heroinmissbruk 
får inte skriva ut mediciner. Vil-
ket skördar människoliv. Och bak-
om ligger i själva verket en cynisk, 
hård syn på människor, de med 
missbruksproblem i synnerhet. 
Kontentan är att det är bättre om 
knarkare dör. En pinne mindre i 
kolumnen för heroinister.

Det är lätt att fastna i upprördhet 
inför läget samtidigt som anta-
let intravenösa heroinmissbru-
kare stadigt växer, i dag med en 
effektiv rekrytering av nya miss-
brukare via billigt rökheroin. 
Men antologin lyckas hålla nere 
på emotionerna genom en bland-
ning av stringenta vetenskapliga 
texter och personliga vittnesmål 
som inte tillåts flyta ut i eländes-
beskrivningar.

Debattörer och forskare som 
under den repressiva svenska 
narkotikapolitiken försökt ny-
ansera debatten och visa på ve-
tenskapliga landvinningar som 

går stick i stäv emot den gängse 
svenska hållningen har behand-
lats tämligen omilt. Karriärer har 
lagts på is. Vissa ställningstagan-
den har hånats. Men nu börjar 
vinden att vända. Plötsligt är det 
möjligt att prata om nya strate-
gier, vilket Filip Roumeliotis gör i 
sin text Narkotikaprevention i det 
postpolitiska samhället där han vi-
sar hur drogpolitiken följer sam-
hällets övriga politiska och veten-
skapliga utveckling. 

Dagens nyliberala vindar har 
letat sig in i narkomanvården, 
precis som i övriga delar av sam-
hället. Politiken och vetenskapen 
förändras ständigt. Roumeliotis 
menar att vi borde fundera över 
vad som är ”eftersträvansvärt i 
ett samhälle som vårt”. För pre-
cis som Johan Kakko skriver i 
sitt kapitel: ”Det går att utveckla  
den svenska narkomanvanvår-
den. Om man vill.”

Jerker Jansson

Sara Lövestams deckarserie med den unga 
papperslösa detektiven Kouplan i huvudrol-
len är underbar läsning. Det enkla språket, 
underifrånperspektivet, allt det oväntade som 
inte är vad det först tycktes vara – det är spän-
nande och sympatiskt och drar iväg tankarna 
mycket längre än en deckare i allmänhet gör. 
Syre skrev om den första boken i serien, San-
ning med modifikation, när den kom. Nu finns 
det tre och den fjärde kommer i höst.

Men böckerna om Kouplan finns också 
som lättlästa från LL-förlaget, över-
förda till lättläst svenska av förfat-
taren själv. Med tanke på att Sara 
Lövestam är en lysande lättlästskri-
bent och dessutom sfi-lärare bör 
hennes lättlästa versioner av Koup-
lan-böckerna vara idealiska att sät-
ta i händerna på en lässugen per-
son som lär sig svenska. Den tredje 
boken kommer den 17 april.

Malin Bergendal

Kouplan-böckerna i originalversion,  
utgivna på Piratförlaget:
• Sanning med modifikation – Flicka försvunnen
• Önska kostar ingenting – Bedragaren
• Luften är fri 

De lättlästa Kouplan-böckerna,  
utgivna på LL-förlaget:
• Flicka försvunnen
• Bedragaren
• I skuggorna (kommer den 17 april)

Lättläst om  
papperslös detektiv

Boktips:

Ojämlikhetens  
mekanismer
Branko Milanović beskrivs som en 
av de ledande ekonomerna i värl-
den när det gäller forskning på 
ojämlikhet och fattigdom. I den 
här boken, som kom ut på engel-
ska förra året och nu på svenska, 
beskriver han mekanismerna och 
krafterna som driver fram ekonomisk ojämlik-
het på en global nivå.

Med hjälp av stora mängder data visar Mi-
lanović att ojämlikhet går i cykler, både his-
toriskt och inom och mellan länder. Även om 
ojämlikheten nu ökar inom länder så minskar 
den dramatiskt mellan länder, genom att med-
elklassens inkomster i Kina och Indien närmar 
sig de stagnerande lönenivåerna hos medel-
klassen i väst. En mer öppen migrationspoli-
tik i världen skulle minska den globala ojäm-
likheten ytterligare, menar Branko Milanović.
Sofia Härén

Titel: Global ojämlikhet – Nya perspektiv i globa-
liseringens tidevarv
Författare: Branko Milanović
Förlag: Daidalos

”Kontentan är att det är 
bättre om knarkare dör. 
En pinne mindre i kolum-
nen för heroinister.”
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Råttan har gatukonst-
nären Banksy målat i 
Toronto. I hans hemstad 
Bristol har skiljetecknen 
fått sin egen Banksy. 

En syl i 
vädret

V em Banksy är 
egentligen vet inte 
så många. Han är 
noga med att hålla 
sin identitet hemlig. 

Men hans bana som gatukonst-
när började i alla fall i Bristol i 
slutet på 1980-talet och ledde ut 
i världen. Hans konst är satirisk, 
ibland politisk, och alltid intres-
sant och tankeväckande. Som an-
dra gatukonstnärer har han inte 
alltid tillstånd att måla där han 
målar, men en del verk blir så po-
pulära att de får vara kvar ändå.

Skiljetecknens egen Banksy är 
också från Bristol, men mindre 
känd och ännu mer anonym. I 14 
år har han smugit runt på nätter-
na och rättat till komman, punk-
ter och apostrofer på stadens 
skyltar. Speciellt apostrofer. Brit-
terna har nämligen väldigt lite 
koll på var de där små svävande 
kommatecknen ska vara någon-
stans.

BBC har lyckats spåra skilje-

tecknens Banksy och följt med 
honom ut en natt. Han berättar 
att det började med en skylt med 
öppettider, måndagar till freda-
gar – men det stod ”Monday’s to 
Friday’s”, måndags till fredags. 
Löjligt, tyckte gatugrammatikern 
och lyckades skrapa bort apos-
troferna.

Det var också en nagel- 
salong på vars skylt det stod ”Amys 
Nail’s” istället för ”Amy’s Nails”.

– Det var så påträngande, jag 
kunde inte låta det vara, berättar 
han.

Varför är det så svårt att få apos-
troferna rätt, då? Ja, en del av 
problemet är att de används till 
två olika saker: dels sitter de mel-
lan substantivet och genitiv-s:et, 
som i nail’s – nagels. Dels sätter 
man in dem när en bokstav sak-
nas, som o i isn’t eller a i  I'm. 

Så apostrofer ska ibland in när 
ett ord slutar med s, men inte all-
tid. Bara när det är ett genitiv-s, 
inte när det är ett plural-s. Före s i 

Amy’s men inte i nails, precis som 
på skylten fast tvärtom. Vill man 
skriva naglars kommer apostro-
fen efter plural-s, och sen är det 
klart: nails’.

Detta trasslar även engelsksprå-
kiga modersmålstalare och -skri-
benter ihop hela tiden. Man kan 
tycka att det borde vara enkelt 
och självklart: ett plural-s sitter 
fast i ordet, ett genitiv-s ska skiljas 
av med en apostrof. Handlar det 
om Amys naglar ska det hänga en 
apostrof mellan y och s. Men vet 
man inte vad fluglorten ska vara 
bra för blir det fel.

Frågan om apostrofernas pla-
cering väcker stort engagemang 
bland engelskspråkiga gramma-
tikfreaks, lite som de och dem 
på svenska. Det finns en foto-
blogg som bara ägnas åt felpla-
cerade apostrofer – Apostrophe- 
abuse. Där finns långa rader med 
absurditeter för den som gillar så-
dant eller vill ha varnande exem-
pel. Somliga tycks tro att apostro-

fen helt enkelt ska vara näst sista 
tecknet i ordet om det slutar på 
konsonant, like thi’s. 

Men leta inte efter vilsekomna 
apostrofer i Bristol – det är ing-
en idé, för skiljetecknens Banksy 
håller efter dem. Han har en spe-
cialgjord trappstege för att kom-
ma upp till skyltar som sitter 
högt upp. Och ett ännu mer spe-
cialgjort verktyg för att sätta dit 
apostrofer där de saknas och i 
motsatt fall ta bort dem.

Det gör han nattetid eftersom 
det är olagligt. Inte själva korrek-
turläsningen, men att ändra an-
dras skyltar utan att fråga. BBCs 
reporter frågar hur han ställer 
sig till det, men han är själv inte 
så upprörd över sin kriminalitet. 
Missbruket av apostrofer är ett 
värre brott, tycker han. Det hän-
der att han går förbi dagtid och 
visar affärsinnehavare och an-
dra vad han har gjort. Och en del 
tackar honom.
Malin Bergendal
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Gatuspråkvården jobbar natt

En syl i vädret
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Ordtrianglar
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Gör så här: 
Använd  bok-
stäverna från 

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

också en ny bokstav 
som ska vara med i det 

nya ordet.
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Rut Elliot Blomqvist
Glöd – Ledare

Liberalerna kritiserar utkast om 
vapenexport
Liberalerna befarar att reglerna om vapen- 
export kan komma att urvattnas sedan S 
och MP har börjat förhandla om en skriv-
ning som skulle kunna lämna en öppning 
för export till diktaturer. 

FN-kommitté ger Wares Khan 
nytt hopp
Journalisten Wares Khan undkom ut-
visning i sista stund ännu en gång. 
Nu har han släppts ur förvar och FNs 
människorättskommitté har beordrat Sve-
rige att avvakta med att utvisa Wares Khan 
tills de hunnit ta ställning till ifall Sverige 
brutit mot internationell rätt. 

Vårarna allt varmare i Sverige
Har ni känslan av att vårarna blir allt var-
mare? I så fall känner ni rätt. Medeltempe-
raturen i Sverige har stigit med tre grader 
under mars–maj sedan 1860, och våren an-
länder nu omkring tio dagar tidigare jäm-
fört med 1960-talet. 

”Detta är människor som 
strukturellt osynliggörs och 
behandlas som om de och 
deras behov inte existerade.”

Prioritera inte  
bort förorterna

Förbjudna ämnen i  
många handtag
Verktyg, gummiskrapor, träningsredskap, 
barnvagnar, cyklar och mopeder. Mjuka 
handtag finns nästan överallt. Vissa innehåll-
er cancerframkallande ämnen, visar en 
granskning av Kemikalieinspektionen. 

Julian Assange andas ut  
efter valet i Ecuador
Vänsterregeringens kandidat Lenín Moreno 
 hävdar att han segrat i Ecuadors president-
val. Valresultatet innebär att Wikileaks-
grundaren Julian Assange, som gömmer sig 
på landets ambassad i London, kan dra en 
suck av lättnad. 

Fritt skolval bränner  
till på S-kongress 
Skolfrågan lär ta stor plats på Socialdemo-
kraternas partikongress i helgen. Inte minst 
det fria skolvalet som flera stora S-distrikt 
vill begränsa, rapporterar Dagens Nyheter. 

Radar – Nyheter

Guillermo Lasso hade med sig familjen under valdagen. 

Synen på det fria skolvalet kommer att utmanas på 
helgens S-kongress. 
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En ny vänster
Glöd – Unni Drougge

”På djupet bultar potenti-
alen till en folklig resning 
mot de orättvisor som 
den politiska och ekono-
miska makten utsatt stora 
samhällsgrupper för.” 

Zoom
Hållbara metoder lyft för  
småskaliga odlare i Sri Lanka 
Oförutsägbart väder och bekämpnings-
medel har förstört jordar och skördar i Sri 
Lanka. Men hållbara odlingsmetoder har 
nu blivit ett lyft för småskaliga teodlare 
som fått ökade inkomster. 

En kvinna skördar te på Bearwell i södra Sri Lanka. 
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”Klimatförändringar har 
förvärrat situationen med 
återkommande torka, 
oregelbunden nederbörd, 
ökad jorderosion och  
försurning.” 
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Minst 58 döda i Syrien –  
bombades med giftgas
Minst 58 människor, de flesta civila, har 
dödats i en flygräd med giftgas i syriska Id-
libprovinsen, enligt oppositionella Syriska 
människorättsobservatoriet (SOHR). Flera 
av de döda är barn. 

Cyklande kvinnor tar  
plats i Pakistan 
I Pakistan dominerar männen de allmän-
na utrymmena. För att något korrigera den 
skeva bilden anordnades på söndagen cy-
kellopp för kvinnor i större städer. 

Många vill avveckla kärnkraften 
Stödet för kärnkraft går ner bland svenskar-
na, enligt en undersökning från SOM-insti-
tutet. 52 procent vill avveckla kärnkraften, 
en ökning med 13 procentenheter jämfört 
med före olyckan i Fukushima, Japan, 2011. 

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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Kvinnor i ett cykellopp i Pakistans huvudstad Islamabad. 

Forsmarks kärnkraftsverk. 

Unni Drougge 
Författare och samhällsdebattör,

fristående krönikör för Syre



A miralen står framför mig. Vi är släkt 
på långt håll och jag känner just i 
denna stund att jag är lite stolt över 
att vara släkt. 

Många känner värme över att stå 
här framför Amiralen, tystnaden är fylld av något 
som mest liknar vördnad. Jag är en av beundrarna.  
Och många är beroende av denna dekorerade var-
else. Inte dekorationer av den, i jämförelse simp-
la, sort som Sveriges ÖB erhållit när han tilldelades 
den amerikanska militärmaktens Merit of Legion. 
Nej, något mycket finare, vackrare och mer vörd-
nadsbjudande.

Amiralen befinner sig på Öland. I Halltorps 
hage, strax söder om Borgholm. 

Amiralen är en ek. En jätteek, dekorerad med ut-
gångshål från några av de mest sällsynta insek-
ter som finns i Sverige. Bland annat den skalbag-
ge som går under namnet större ekbock – eller om 
man så vill Cerambyx cerdo. 

Ekbockens liv är hårt. Larverna lever djupt inne 
i urgamla ekar. De tar sig sakta, tuggande, fram i 
den hårda ekstammen. Efter fem år förpuppas de 
lagom när hösten kommer. Och när försommaren 
är på gång – hur den nu kan veta det – så tuggar den 
fullvuxna ekbocken sig ut genom hundra årsring-
ar, klättrar ut på den av århundradena perforera-
de stammen, ser sig om, betraktar omgivningen, 
tar sats och flyger, euforiskt tycks det, i Halltorps 
hage under några veckor i jakt på partner.

Amiralen står där, vacker, gammal, vördnadsbju-
dande. Och vi är släkt. Amiralen, ekbocken och 
jag. Vi delar samma urmoder, är del av samma väv 
som är själva livet.

När den känslan kommer över mig tycks mig den 
politiska debatten så småttig, så infam. Homo sa-
piens, den visa människan, namngiven av sig själv, 
känns i de ögonblicken bara uppblåst och korkad. 

Naturen är inte bara vacker, vi är en del av den. 
Kanske mer obetydliga än vi anar.

Kanske är det bakterierna som är planetens 
härskare, kanske är vi andra bara förpackningar 
som de lever i. Själva går vi – den självutnämnda 
visa människan – omkring med ett par kilo bakte-

rier, som, så länge de har någon vinning av det, lå-
ter oss leva och ställa till det på den planet som är 
deras lika mycket som vår. 

De är fler, men vi är större. Vi tar utrymme, allt 
mer utrymme. Inte i första hand för våra behov, 
utan för våra begär. Vi utgör en art som har begär 
långt utöver våra behov, vi är därmed planetens 
fiende. Trist.

Vi gör det som kristendomens gud påstås begära av 
oss: vi uppfyller jorden. När jag föddes var vi 2,4 
miljarder människor. När jag dör, om jag får sam-
la så många årsringar som den som bor i Sverige 
genomsnittligt gör, är vi 8,3 miljarder. Och vår art 
kommer att fortsätta att växa. Kanske till över 11 mil-
jarder, innan den stabiliseras. Så sägs det i alla fall.

Det är en våldsam ökning. Det ekologiska ut-
rymme som varje människa kan göra anspråk på 
utan att förgöra planeten minskar för varje år. 

Amiralen sköter sig bättre än vi. Kan man ju 
tycka. Den står där den står, med sin skrovliga och 
perforerade stam.  Det är fint att vara släkt med 
den. Finare än att vara släkt med alla andra amira-
ler, hur utsmyckade de än är. 

Min vördnad för Amiralen

www.tidningensyre.se

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

Arkitektur som är 
så ful som Water-
front.

Det berättas att 
Bob Dylan gav 
ifrån sig ett  
leende på sin  
konsert i Water-
front i Stockholm!

Birger Schlaug
Grön debattör och

fristående krönikör för Syre 

Glöd - Birger Schlaug
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