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”Det vore bra om
Löfven tog solidariteten på allvar den
här gången. Istället
spelar han återigen på rädsla och
otrygghet och hetsar
mot papperslösa.”
Malin Bergendal
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Ledare

Heja, alla hjälpsamma och solidariska!

Hetsjakten på papperslösa med attentatet som förevändning.

Sossarna sviker
solidaritetsvågen igen

N

Visst vore det rimligt om andra EU-länder
tog emot mycket fler flyktingar än i dag,
men att själv stänga sina gränser tills de gör
det är inte att visa solidaritet – det är att smita undan och skylla ifrån sig. Och att skicka
polisen på människor som gömmer sig för
att det inte finns något möjligt liv att återvända till är inte heller solidariskt.
Solidaritet fanns däremot i motionerna
från socialdemokratiska distrikt och enskilda medlemmar runt om i landet. Socialdemokrater vill öppna gränserna igen, göra
permanenta uppehållstillstånd till praxis,
ge familjer möjlighet att återförenas även
om den eller de som redan finns här ännu
inte kan försörja dem som kommer. Många
motioner handlar om barnperspektiv, gömda och papperslösa barn, amnesti för ensamkommande barn och ungdomar, möjlighet för dem att bo kvar i en kommun där
de har rotat sig och att slutföra studier tills
de är 25 år även om de sedan ska utvisas.
Man vill ”verka för att avskaffa det så kallade
transportörsansvaret” och avskaffa ”identi-
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är Socialdemokraternas kongress i Göteborg öppnade hade
det precis hänt. På Drottninggatan i Stockholm hade fyra
blivit dödade, femton skadade
och många, många fler omskakade av vad polisen utreder som ett terrordåd.
Den händelsen går som en röd tråd genom
mycket av det som har sagts på kongressen.
Tal om solidaritet, om att det öppna, demokratiska samhället inte ska låta sig kuvas,
och att det aldrig ska kunna hända igen.
Den finns med i det ena talet efter det andra. För att inget liknande ska kunna hända
igen ska Socialdemokraterna arbeta för att
fler EU-länder ska ta emot flyktingar och för
att de som inte får asyl ska återvända, fler
ska arbeta mer och polisen ska få mer pengar. Det förmodade terrorattentatet fick helt
enkelt bilda en fond till det gamla vanliga.

Stefan Löfven borde fånga upp solidariteten, både i sitt parti och i samhället.

tetskontroller i syfte att försvåra inresa för
asylsökande”.
Det är ett mysterium hur de som står bakom
de här mänskliga och insiktsfulla förslagen
kan nöja sig med en partiledning som avslår
dem med stora ord om hur förträfflig dagens
regeringspolitik är och om ”ordning och reda
i asylprocessen”. Det är synd när det finns så
mycket att ta vara på i deras parti.
I en annan del av Köping, nej, i centrala
Stockholm, uppstod ordning i kaos efter lastbilsattacken. Folk som inte kunde ta sig hem
när kollektivtrafiken stod stilla i flera timmar
efter attentatet fick mat, sovplats och skjuts
av främlingar. När andras behov kommer
nära och blir verkliga, då kan vi. Och det är
det som håller på att hända i världen.
Den här kraften borde Stefan Löfven fånga
upp, både i sitt parti och i samhället. Nu liksom hösten 2015, när han hade talat om sitt
Europa som inte byggde murar, när Refugees welcome och andra frivilliga hjälpte till att
ta emot flyktingar, ordna sovplatser, mat, klä-

der, vård och juridisk hjälp. Istället tvärvände
han, det blev stängda gränser och nedmonterad flyktingmottagning med ”andrum” som
täckmantel.
Nu talar han igen om solidaritet, och den
finns. Det finns en enorm vilja att hjälpa varandra där det behövs, även om det kan bli
obekvämt i stunden. Den kanske inte kan
stoppa terror, men det kan ingenting annat
heller. Inte på det där absoluta sättet, så att
det ”aldrig kan hända igen”.
Det vore så bra om Stefan Löfven tog solidariteten på allvar den här gången, inte bara
i ord utan i verklig politik. Istället spelar han,
Anders Ygeman och Morgan Johansson återigen på rädsla och otrygghet, hetsar mot papperslösa och flaggar för en ännu hårdare politik. Men trygghet får vi inte genom avlyssning
och utvisning, utan genom
att vi vet att vi hör ihop och
hjälps åt. Våga tro på det.
Malin Bergendal
malin.bergendal@tidningensyre.se
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Sidan tre

Alex Bengtsson

Jag skiter fullständigt i om det sticker i ögonen på någon som tycker sig ha slitit jättemycket, och som garanterat har slitit jättemycket, för att få igenom flertalet fackliga
frågor på S-kongressen. Dom segrarna är
jävligt lite värda när ert parti bokstavligen
smällt igen dörren på människor på flykt
och väljer att jaga papperslösa och tvingar ungdomar att leva som just papperslösa. Ni är med och skapar en ny
underklass utan rättigheter. Det
är inte sammanhållning. Det är
splittring.
Och till alla som sörjer nu och säger: ”Men dom mänskliga rättigheterna då? Men barnkonventionen?”
Dom, etablissemanget inne på
Svenska Mässan i Göteborg, ger
fullkomligt fan i sådant. Så dom
lagar och regler ni lärt er på socionomprogrammet och liknande har
ni inte så mycket till användning för.
Alex Bengtsson, förbundsordförande på Tillsammansskapet,
skriver några väl valda ord på Facebook.
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Under ytan

”Vi och dom” är
populismens grund
Begreppet populism behövs
för att beskriva en politisk logik där ”vi och dom”-tänkandet
är centralt. Populistiska inslag
har funnits i många rörelser genom tiderna, speciellt inom extremhögern. Deras motpol är
upplysningstidens kosmopolitiska idéer, skriver Göran Dahl på
veckans Under ytan.

P

å ledarsidor, i debatten, ja nästan
överallt pratas och skrivs det om
”populism”, ett fenomen som tillskrivs global betydelse. Det omnämns som en tendens, en våg,
en strömning, och en rad politiker – Trump,
Le Pen, Orbán med flera – förklaras vara
populister.
Ibland används ordet som om det vore synonymt med fascism. Samtidigt blir det lätt en
slasktratt för olika politiska uppfattningar och
beskrivningen av en ”populistisk våg”, som om
det vore en naturkraft eller en ideologi som
sprider sig själv, missar många basala faktorer.
Om vi vill förstå det nya politiska landskapet som har vuxit fram under senare år behöver vi begreppet populism för att beskriva
likheter mellan olika rörelser och idéströmningar. Någon form av dekonstruktion tycks
alltså vara av nöden.

En politisk logik

Göran Dahl är sociolog och författare och
forskar om politisk och ekonomisk historia,
extremism, nationalism, med mera.
Foto: Privat

Två rörelser från 1800-talet brukar nämnas
som populismens ursprung.
• Narodnikerna (narodnik är ryska för folkvän) var en rysk rörelse under senare halvan
av 1800-talet som ville störta tsarväldet och
ge makten till det stora folkflertalet – bönder
och arbetare.
• I USA fanns 1892–1908 ett parti – People’s
party/Populist party – med basen hos mindre bemedlade småbönder och en del arbetare. Det var ett antikapitalistiskt vänsterparti,
dock ibland med rasistiska inslag.
Men hur ska vi definiera vad vi menar med
populism i dag? Statsvetaren Cas Mudde anses av många vara den främsta auktoriteten
(se Foreign affairs volym 95:5, november/december 2016) och hans definition liknar dem
vi finner på Wikipedia och annorstädes:

”Populism definieras bäst som en tunn ideologi som ser samhället som ytterst uppdelat
i två homogena och antagonistiska grupper,
det ’äkta folket’ och den ’korrupta eliten’.”
Bland akademiska arbeten kan vi även nämna Margaret Canovans bok Populism (1981),
där hon bland annat framhåller att populister
sällan kallar sig själva för det. Flera forskare
har under senare år försökt formulera analyser och definitioner som ska underlätta jämförande studier, bland andra Ernesto Laclau
och Pierre-Andre Taguieff.
I Latinamerika har populism ofta funnits i
vänstervarianter medan det i Europa mest associeras med höger, dock med undantag för
Grekland och speciellt Spanien, där det finns
starka vänsterpopulistiska partier. Skillnaderna mellan höger- och vänstervarianterna
är framför allt att ”eliten” (som är den stora
fienden till Folket) i det förra fallet är den politiska eliten (”de politiskt korrekta”) medan
udden i det senare fallet även riktas mot den
ekonomiska eliten, kapitalägarna, finanskapitalet och storföretagen.
På senare tid har vi kunnat läsa den tyskamerikanske statsvetaren Jan-Werner Müllers
bok Vad är populism? (Daidalos, 2016). Müller
vill inte se populismen som en ideologi, just
därför att det tenderar att bli en slasktrattsdefinition som döljer skillnader och överbetonar likheten. Snarare vill han definiera den
som en politisk logik med två huvudkännetecken: antielitism plus antipluralism – det senare syftar på viljan att utpeka ett etniskt och/
eller kulturellt homogent folk.

Antielitism och antipluralism
Antielitism finns med i stort sett i alla försök att definiera begreppet populism. Men
antipluralismen har inte tematiserats lika
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Fyra politiska ledare som ofta kallas både populister och fascister, karikerade på en festival i Düsseldorf i februari.

mycket – alltså frågan om vad ”Folket” är, vilka som inkluderas och vilka som inte erkänns
som delar av denna entitet.
Låt mig ge ett par exempel på skillnader:
Donald Trump och Viktor Orbán brukar pekas
ut som urtyper för populister. Om vi granskar
detta närmare kritiskt så kan vi konstatera:
• Orbán är en utpräglad elitist som har
skaffat sig rejäla rikedomar efter 1989. Han
står bakom stora skattesänkningar och representerar en typisk höger av det auktoritära
slaget. Hans politik innehåller inga välfärdssatsningar.
• Trump sätter ”America first” med en protektionistisk ekonomisk politik, som han och
hans rådgivare anser ska öka sysselsättningen
och göra välfärdsreformer överflödiga. Amerikansk protektionism har tidigare medfört
välfärdssatsningar och omfördelningspolitik,
men Trumps auktoritära protektionism skapar nya klassallianser.
Marine Le Pen, Geert Wilders, Ukip, Dansk
folkeparti, Sverigedemokraterna med flera
skiljer sig ofta åt i vänster–högerfrågor (för eller emot en stark välfärdsstat), miljöfrågor,
homofobi med mera.
Klassmässigt representerar populismen, i
den här bemärkelsen, ett försök att i den ekonomiska elitens intresse rädda kapitalismen
efter den senaste krisen 2008. Och då köper
man ofta extremt auktoritära idéer – titta bara
på Steve Bannons antifeminism, traditionalism med mera. För Bannon och hans fränder i andra länder är det ”kulturmarxismen”
(Frankfurtskolan) som ska krossas, vilket påminner en hel del om Goebbels hat mot ”kulturbolsjevikerna”.
I centrum för all populism står som sagt

frågan om vilka som ingår i det Folk som man
tar som utgångspunkt. Högerpopulisternas
svar är att (den politiska) eliten inte ingår, inte
heller ”utlänningar”, immigranter eller etniska minoriteter. Man är alltså emot vad jag
skulle vilja kalla för upplysningens universaliserande logik: upplysningens yttersta mål är
frihet, jämlikhet och solidaritet oberoende av
etnicitet, ”värderingar” och statstillhörighet,
ja, en kosmopolitism, en värld utan gränser.
Ofta definieras populism som ett tänkande i ”vi och dom”. Men dels blir det då väldigt vitt – de flesta ideologier och tankeströmningar har element av en motsättning mellan
”oss” och andra. Dels blir det samma definition som inte minst Zeev Sternhell (se min
diskussion i Ordfront Magasin 1/2017) använder för fascismen: den absoluta och totala åtskillnaden mellan vän och fiende.
Men om vi ser populismen, inte som en
ideologi i sig utan just som en politisk logik,
klarnar det. Även om den stämmer in på exempelvis Zeev Sternhalls definition av fascism. Ja, fascismen följer denna politiska logik
till punkt och pricka, men det gör den inte synonym med den. Även andra ideologier och
deras anhängare kan ta till en tunn argumentation som bygger på att göra skillnad mellan
”oss” och ”dom”.

Upplysningen som motkraft
Föreställningen om Folket hamnar i centrum,
både i den fascistiska ideologin och i den populistiska logiken. Men den står också i centrum för begreppet demokrati – ”demos” betydde ursprungligen i Grekland inte ”folk”
rätt och slätt, utan närmast ”vanligt folk”,

alltså de som inte tillhörde eliten. Vidare var
nationalismen, som var en del av kärnan i
både högerpopulismen och i fascismen, en
revolutionär kraft under 1800-talet och det tidiga 1900-talet i kampen för allmän och lika
rösträtt, och senare under avkoloniseringsprocessen. Den hade också betydelse för flera av de kommunistiska befrielserörelserna
och staterna (läs till exempel de nationalistiska/etniska appellerna hos Ho Chi Minh och
Mao Zedong).

”Synen på populism som en
politisk logik, snarare än en
slasktratt för obehagliga politiska idéer, kan hjälpa oss att
urskilja dess motkraft – upplysningen”
Synen på populism som en politisk logik,
snarare än slasktratt för obehagliga politiska idéer, kan hjälpa oss att urskilja dess motkraft – upplysningen, som jag nämnde tidigare. Upplysningens tankar och idéer behövs i
kampen för en demokratisk demokrati, ett
folkvälde utan exkluderande och auktoritära övertoner. Lyft fram medborgarskapet,
ett projekt fött under upplysningstiden, tanken på jämlikhet och frihet, först i ett avgränsat territorium (republik/stat), med en kosmopolitisk potential att omfatta alla levande
människor på vår planet, alltså jämlikhet även
mellan olika stater och deras medborgare.
Göran Dahl￼
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Debatt:
Miljöpartiets
framtid

Viktiga gröna idéer har försvunnit från Miljöpartiets agenda, kanske för att underlätta samarbetet med andra partier, skriver en rad miljöpartister.

Valter Mutt och elva andra miljöpartistiska företrädare:

Vi vill tillbaka till den gröna kärnan
DEBATT Miljöpartiet har vuxit fram ur den
gröna ideologin, som är intimt förknippad
med miljörörelsen, fredsrörelsen, djurrättsrörelsen och feminismen. Den gröna rörelsen är systemkritisk och kräver en djupgående omställning av samhället, då det sätt
som människor använder jorden på i dag
är ohållbart och förstör förutsättningarna
för kommande generationer. Rörelsen inser
att idén om ständig ekonomisk tillväxt är en
skadlig illusion, och den visar vägen mot de
hållbara alternativen.
Den gröna ideologiska kärnan i Miljöpartiet
återspeglas väl i dess partiprogram. I praktisk handling har dock partiet under senare
år tagit en helt annan riktning. Partiledningen tycks i allt högre utsträckning anamma
den ekomodernistiska världsbilden, med
dess tro på den eviga tillväxten, arbetslinjen
och att tekniken ska lösa alla problem när
vi blir rika nog. Kanske i syfte att underlätta
samarbetet med andra partier har systemkritiken skalats bort i partiets retorik. För
den gröna ideologin centrala idéer såsom
kortare arbetstid och basinkomst har avvecklats från agendan. Den ideologiska förändringen i partitoppen återspeglas av att
ledande företrädare för partiet kallar sig för
gröna liberaler, vilket är något helt annat än
att stå bakom den gröna ideologin.
Parallellt med detta har partiet alltmer
fjärmat sig från ideal som transparens och
öppenhet, decentralisering av makten, to-

lerans och högt i tak. Hemlig arbetsordning i riksdagsgruppen förhindrar enskilda riksdagsledamöter från att följa samvete
och partiprogram. Partipiskan viner skarpt.
Mångsyssleri och toppstyrning har blivit
nästan mer regel än undantag. Forum för
debatt och politikutveckling saknas helt förutom de som skapats genom enskilda medlemmars initiativ.
Dagens miljöparti är inte längre det parti som inspirerat oss till politiskt engagemang. Vi medlemmar har stått i valstugorna och pratat med människor om att våga
rösta grönt därför att det gynnar inte bara
dem själva utan också hela jorden och
mänskligheten. Nu genomför Miljöpartiet
i regeringsställning politik som vi gick till
val på att stoppa. Brunkolet har sålts, villkoren för asylsökande har sänkts till EUs
miniminivå och Sverige närmar sig Nato.
Vi anar ytterligare svek i frågor som Ceta
och vapenexport runt hörnet. Kraftigt
medlemstapp, opinionsras och politikerförakt har blivit den logiska följden av en
förlorad trovärdighet.
Vi som står bakom detta upprop tillhör
ett nätverk som känner att ett äkta grönt
parti verkligen behövs. Behovet av ett parti som säger sanningar, som motvikt till alla
ekonomer som inte accepterar naturens begränsningar, är akut i svensk politik. Ytterligare ett traditionellt systembevarande om
än grönpudrat parti som trängs i mittfåran i

det svenska politiska landskapet finns däremot inget behov av.
Vi i nätverket hoppas, tror på och vill jobba
för att föra tillbaka Miljöpartiet till den gröna kärnan. Vi vill att Miljöpartiet ska återta sin position som det parti som visar på
de långsiktigt hållbara lösningarna i en alltmer kaotisk värld. Som ett första steg i detta förändringsarbete ser vi att det behövs en
annan sammansättning av personer i partistyrelsen än vad som föreslagits av riksvalberedningen. Vi avser därför att utarbeta ett
alternativt förslag till partistyrelse. En kort
enkät kring aktuella politiska frågor kommer att skickas ut till nominerade kandidater som en hjälp till att göra urvalet till denna lista.
Valet 2018 finns runt hörnet och det är
hög tid att börja leda in Miljöpartiet på rätt
spår igen vilket är rollen som ett grönt stigfinnarparti. Vi välkomnar alla som vill vara
med i detta arbete att kontakta artikelförfattarna.
Ylva Wahlström Ödmann, Miljöpartister i Svenska kyrkan och MP Stockholm, Mathias Zachariassen, ledamot
i kulturnämnden, MP Nacka, Thomas Svensson, MP
Borås, Maini Sorri, MP Uppsala, Jenny Nilsson, lokalt
språkrör MP Örnsköldsvik, Valter Mutt, riksdagsledamot, MP Göteborg, Sibylla Jämting, gruppledare Region
Jönköpings län, MP Aneby, Jose Isla, MP Göteborg,
Etelka Huber, kommunalråd, MP Nässjö, Anders Englesson, gruppledare MP Karlshamn, Catrine Ek, gruppledare MP Nynäshamn, Martin Blaus, ledamot styrelsen
MP Österåker, Ylva Bandmann, MP Gävle
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Värna dricksvattnet

Panelen:

Globalt är bristen på dricksvatten en allt
större säkerhetsrisk. Krig och flyktingströmmar uppstår i spåren av brist på mat och vatten. Men i Sverige pågår fortfarande krigsövningar i landets viktigaste dricksvattentäkt:
Vättern.

I fredags körde en man
i lastbil ihjäl fyra personer och skadade många
fler på Drottninggatan i
Stockholm. Vad tror du
att vi behöver göra för
att något liknande inte
ska hända igen?

I veckan fick statsminister Stefan Löfven frågan av Motala & Vadstena Tidning om Vättern är viktigast som dricksvattentäkt eller
övningsområde för Försvarsmakten. Statsministern svarade att ”vi måste väga alla intressen”.
Men det borde inte handla om en intressekonflikt. Rent vatten är en säkerhetsfråga
och våra dricksvattentäkter borde skyddas
av Försvarsmakten – inte beskjutas av den.
Försvarets övningar som kräver nedslag i
vatten bör snarast flyttas. Det är en lösning
som är betydligt billigare än att riskera Vätterns vatten.

Mikaela Strandberg, 27 år,
bagare, Nacka

– Jag tror inte att vi
ska tänka ”det ska
aldrig kunna hända igen”. Enda sättet som vi kan bevara det fria och öppna samhället är
genom att behålla det öppet och
fritt. Vi måste bygga vidare på värmen och sammanhållningen mellan stockholmarna efter attacken.

Elisabeth Lennartsson
Ordförande i Aktion Rädda Vättern

– Vi ska nonchalera
terrorattacker
så långt som möjligt. Och vara glada att vi inte lever i ett krigsområde där många fler dör. Jag fortsätter
att leva precis som jag vill. Jag har
absolut ingen lust att ge förövarna
mer betydelse än de faktiskt har,
nämligen ingen.
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Annette Chapligin, 40 år,
aktiv i RSMH, Aspergerrörelsen, norra Småland
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Samtidigt planerar Försvarsmakten att kraftigt öka beskjutningen av dricksvattentäkten
med projektiler, granater och övningsraketer. 2 150 varv med stridsflygplan ska köras
runt Vätternbygden och Nato inbjuds att delta i övningarna. Länsstyrelsen har i ett överklagat tillstånd tillåtit en ökning från 1 000
skott till 69 000 skott per år på ett mål ute
i sjön. Karlsborgs militära flygplats vid Vätterns västra strand vill femdubbla verksamheten. Följden blir ammunitionsavfall,
utsläpp, plastskräp och haveririsker. Regeringen kommer att fatta de slutliga besluten.
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DEBATT Det kan bli akut vattenbrist i sommar i nästan hela landet, varnade SVT Nyheter för nyligen. Det akuta läget märks även i
Vätterns närområde. Flera privata brunnar
har redan sinat – månader innan sommaren är här. Trots lågt vattenstånd är Vätterns
kalla, klara vatten den bästa långsiktiga lösningen för flera vattenkrisande områden. Nu
senast Örebroregionen.
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Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3 500 tecken (inklusive mellanslag) 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.

Här kunde ditt svar
stått. Om du också
vill vara med i vår
panel, skicka ett
mejl till glod@tidningensyre.se. Bifoga lite information om
vem du är, vilka ämnen
du är intresserad av och en tydlig
porträttbild.

t

Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Försvaret borde skydda dricksvattnet, inte skjuta i det, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

– Vi måste förstå att
värden som frihet
och tolerans, som vi
i den västliga välden trodde var
givna, står inför stora utmaningar. De riskerar att gå förlorade om
världen inte besinnar sig.

Foto: P
riv
a

Willi Reichhold, 62 år,
aktiv i Palestinagruppen,
patientstödsgruppen och
Djurens rätt, Stockholm
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”Hårdare tag”
efter attacken
I kölvattnet av lastbilsattacken
på Drottninggatan i Stockholm
följde överväldigande manifestationer av kärlek och solidaritet. Men signaler från politikerna tyder på att gensvaret också
kommer att handla om ”hårdare tag”. På tisdagen presenterade Socialdemokraternas partistyrelse ett förslag om två nya
polishögskolor och 10 000 fler
poliser fram till 2024.
– Vi ser en ny brottsstruktur
växa fram med ökade krav på polisinsatser, säger Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.
Enligt en rundringning som
SVT gjort öppnar också sju av
åtta riksdagspartier för att kriminalisera samröre med terrororganisationer, något som inte varit möjligt i Sverige på grund av
föreningsfriheten. På en pressträff på s-kongressen meddelade
regeringen att de nu tillsätter en
snabbutredning om frågan.
Efter påskhelgen kommer regeringen att kalla in allianspartierna för att diskutera åtgärder mot terrorism.I den tidigare
uppgörelsen mellan regeringen
och alliansen, som kallades för
strategi mot terrorism, ingick
bland annat mer kameraövervakning och dataavläsning.

S: Inget stopp för fossilt i
pensionsfonderna
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Men förslaget om att göra AP-fonderna fria
från investeringar i fossilindustrin, sa S-kongressen nej till. Samtidigt uteblev striden om migrationspolitiken – och kompromissen bäddar för
bråk om tolkningen.
”Världens första fossilfria välfärdsland” lyder rubriken på miljöavsnittet i de politiska riktlinjer som
Socialdemokraternas kongress lade fast. Innehållet är till största delen redan regeringens politik –
som ökad inblandning av biobränslen i bensin och
diesel liksom stöd till laddstolpar och biogas. Att
divestera AP-fonderna, det vill säga tvinga dem
att sälja allt innehav i fossilindustrin, sa kongressen nej till. 194 ombud var emot, 135 var för. Överraskande jämnt, tycker ombudet Åsa Odin Ekman
som förespråkar divestering.
– Det finns ett stort stöd och en potential för
att jobba vidare med frågan. Fossilindustrin är en
utdöende bransch och det kommer inte vara lönsamt i framtiden att ha våra pengar där, säger hon.
Partistyrelsen som ratade motionen menar att
AP-fonderna själva ska fatta beslut om sina investeringar för att avkastningen ska hållas på en hög
nivå.

Som Syre kunde berätta i tisdags landade kongressen i en kompromiss när det gäller migrationsfrågorna. Sverige ska driva på i EU för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening
när en gemensam migrationspolitik ska förhandlas inom unionen. Dessutom ska Sverige ta emot
fler kvotflyktingar.
Att Sverige får tillräckligt många EU-länder med
sig på en öppnare linje är det få som tror och det
bäddar för strid om hur beslutet ska tolkas. Migrationsminister Morgan Johansson slog efter beslutet fast att Sverige inte kan ha väsentligt generösare regler än övriga EU. Men riksdagsledamoten
Lawen Redar, som drivit på för en öppnare asylpolitik betonar, de principer kongressen ställt sig
bakom.
– Vi har nu ett principbeslut om permanenta
uppehållstillstånd och familjeåterförening. Det
måste vägleda vårt parti framöver, säger hon.
Lawen Redar tolkar beslutet som att den tillfälliga migrationslagen som gäller till 2019 inte ska
permanentas.
– Det är en kompromiss som varken innebär en
återgång till den tidigare utlänningslagen eller ett
permanentande av den tillfälliga, säger hon.
Olof Olsson Klugman

Benita Eklund

Läkare ska inte medverka vid
tvångsåtgärder vid utvisningar.
Det slås fast av World medical
association, där Läkarförbundet ingår, i ett uttalande.
Vid utvisning av flyktingar är
det av största vikt att bibehålla professionalitet och yrkesetik
menar Elin Karlsson, ordförande
i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, som i en kommentar
understryker att Läkarförbundet
till fullo instämmer i World medical associations uttalande.
”Att medverka till tvångsmedicinering för att underlätta
en utvisning är ett tydligt brott
mot vår yrkesetik. Att som läkare finnas på plats under en
transport med syfte att säkerställa transporten kan inte ses
som ett uppdrag för patientens
bästa, utan snarare som myndighetsutövning” skriver hon.
Benita Eklund

Foto: Kanis Dursin/IPS

Läkare avråds
från att delta vid
utvisningar
Jordarna skyddas och skördarna blir större med hållbart jordbruk, menar Mark Smulders, FAOs representant i Indonesien.

Indonesien odlar mer hållbart
Sedan några år pågår en satsning på hållbart jordbruk i Indonesien, som numera involverar många
tusentals småbönder. Detta har lett till större skördar och stärkt skydd mot klimatförändringarna.
Inom hållbart jordbruk uppmanas bönderna att i
så liten grad som möjligt bearbeta jordarna. I stället för att plöja marken gräver man permanenta
odlingshål och i stället för kemiska gödningsmedel används kompost. Bönderna uppmanas även
att odla baljväxter och att variera sina odlingar.
Theresia Loda började med de nya metoderna i
början av 2015. Sedan dess har hennes majsskördar legat på mellan 500 och 800 kilo per säsong,
vilket kan jämföras med de cirka 100 kilo som hon
tidigare kunde skörda.

Hon ingår i en grupp på nästan 13 000 småbönder i provinserna NTT och NTB som dragit nytta
av den satsning på hållbart jordbruk som lanserades av FNs jordbruksorganisation FAO 2013. Detta för att minska de risker som ett förändrat klimat för med sig.
– Småbönder i NTT och NTB tillhör de fattigaste
grupperna i Indonesien och är sårbara för klimatförändringarnas effekter, i synnerhet lång torka
och bristande nederbörd, berättar Mark Smulders, som är FAOs representant i Indonesien.
Med hållbart jordbruk skyddas jordarna och
bönderna får ökade skördar. De står även bättre
skyddade mot klimatförändringar, menar Mark
Smulders.

Kanis Dursin/IPS

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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Ny metod kan
separera
blandtextilier

Foto: Marit Hommedal/TT

Tyvärr finns inget helt schysst alternativ att ersätta buräggen med. Bland annat gasas 15 000 tuppkycklingar ihjäl varje dag.
”Det enda man som konsument kan göra åt det här är att välja bort ägg” säger Camilla Björkbom från Djurens rätt.

Kommuner ratar ägg
från burhöns

Allt fler kommuner väljer ägg från så kallade frigående höns. Men också för dessa hönor är trängseln plågsam. Dessutom gasas 15 000 tuppkycklingar ihjäl varje dag i Sverige. Cyniskt och oetiskt,
tycker Djurens rätt.
37 kommuner från Malmö i söder till Pajala i norr
kräver i sin upphandling att de ägg som köps in till
skolor, äldreboenden och andra verksamheter ska
komma från frigående hönor. Och antalet kommuner som ställer den här typen av krav i upphandlingarna växer. Detta enligt en enkät som Djurens
rätt skickat ut till Sveriges alla 290 kommuner. Ett
steg på vägen mot bättre djurvälfärd, menar organisationen.
– De frigående hönsen kan sträcka ut sina vingar och göra en ordentlig flaxning. Det är betydelsefullt för hur de mår mentalt, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens rätt.
Hon betonar samtidigt att äggproduktionen med
frigående hönor långt ifrån är oproblematisk.
Många hönor trängs på liten yta och de frigående

tenderar att bli sjuka oftare än burhönorna eftersom de trampar runt i avföring.
– Djurvälfärd är ett mycket vidare begrepp än
avsaknaden av sjukdom. Det handlar också om
möjligheten till positiva upplevelser. Man kan inte
säga att de frigående systemen är tillräckligt bra,
däremot är de möjliga att förbättra, säger Camilla Björkbom.
För tuppkycklingarnas del får livet oftast ett snabbt
slut i såväl konventionell som ekologisk äggproduktion. Äggindustrierna gasar ihjäl runt 15 000
tuppkycklingar om dagen, enligt en rapport från
Jordbruksverket.
– Det är cyniskt. Jag tror att de flesta känner i
maggropen att det är oetiskt. Det enda man som
konsument kan göra åt det här är att välja bort
ägg, säger Camilla Björkbom.
Drygt ett halvt ägg om dagen eller 207 ägg om
året äter svensken i genomsnitt, enligt branschorganisationen Svenska ägg. Under påskveckan är
konsumtionen dubbelt så stor som vanligt.
Olof Olsson Klugman

Färre avrättningar under 2016
Antalet avrättningar utanför Kina minskade kraftigt i världen under 2016, enligt en ny rapport från
Amnesty International.
Om Kina undantas var det minst 1 032 människor
som avrättades under 2016, jämfört med 1 634
året innan. Det är dock ungefär lika många som tidigare år, 2015 utmärkte sig på grund av att betydligt fler än vanligt avrättades i Iran och Pakistan.
En annan utredning från Amnesty, som publiceras
samtidigt som Dödsstraffsrapporten, visar att de
kinesiska myndigheterna använder sig av ett genomarbetat system för att mörka omfattningen av
antalet avrättningar i landet.

USA, där 20 dödsstraff verkställdes under 2016,
har inte avrättat så få sedan 1991, och för första
gången sedan 2006 finns inte USA med bland de
fem länder i världen som avrättar flest.
Minst 18 848 människor satt i dödsceller i slutet av
2016 och väntade på att avrättas.
– Det är bara en handfull länder som utför avrättningar i stor skala. Majoriteten av världens
länder tolererar inte längre att staten tar livet av
människor. Med bara fyra länder som är ansvariga
för 87 procent av alla dokumenterade avrättningar
lever dödstraffet på lånad tid, menar Salil Shetty,
Amnesty Internationals generalsekreterare.
Benita Eklund

Stora mängder uttjänta sjukhuslakan bränns varje år. Med en ny
metod kan nu lakanens polyester
och bomull separeras och återvinnas, rapporterar Ny teknik.
Metoden, som tagits fram av
Chalmersforskaren Anna Palme, fungerar för alla typer av
bomull och polyester-blandningar, en kombination som är
mycket vanlig både i kläder och
hemtextilier.
– Vi bryter ned polyestern till
de två byggstenar som är vanligast i polyestertillverkning. Ett
polyesterföretag kommer inte
att kunna märka någon skillnad
mellan dem och ny polyesterråvara, säger hon till Ny teknik.
Den utslitna bomullen går
inte att använda direkt men kan
användas i de etablerade processer som finns för att tillverka viskos.
Det finns ett växande intresse
för att återvinna textilier, menar
Anna Palme.
– Det är intressant att vi kan
producera så avancerade textilier, men ändå inte kan återvinna
dem. Men det händer mycket på
området, det tas otroligt många
initiativ.
Benita Eklund

Plus och minus
med fossilförbud
Det finns fördelar, men också nackdelar, med att förbjuda
landbaserad utvinning av olja
och gas i Sverige. Det menar
Sveriges geologiska undersökning (SGU) som på uppdrag av
regeringen har analyserat frågan. Myndigheten beskriver i en
ny rapport hur både samhället
och miljön kan komma att påverkas.
”Den stora fördelen är att
det är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att
minska nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt producerade fossila kolväten”, skriver SGU i en
kommentar.
Nackdelarna, vilka SGU föreslår ett par undantag för att
mildra, är bland annat att en användning av naturgas på kort
till medellång sikt, anses kunna
minska nettoutsläppen.
Benita Eklund
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Champa Nepali delar ut kondomer på en gata i Bombay. FNs befolkningsfond uppger att USAs bidrag, som nu dras in, under förra året bidrog till att rädda livet på 2 340 gravida
kvinnor i olika delar av världen. Dessutom kunde nästan en miljon oönskade graviditeter och nästan 300 000 aborter förhindras.

”Förödande” att USA lämnar
FNs befolkningsfond
USA drar in all finansiering av FNs befolkningsfond UNFPA, ett organ som arbetar
med familjeplanering och reproduktiv hälsa i
fler än 150 länder i världen. Kritiker menar att
konsekvenserna kan bli förödande.
Beslutet kommer efter att USAs utrikesdepartement anklagat UNFPA för att medverka i ett
program där tvångsaborter och ofrivillig sterilisering påstås förekomma i Kina. En anklagelse som befolkningsfonden förnekar.
Enligt UNFPA är organet inte förespråkare av aborter, utan arbetar snarare för ”frivillig familjeplanering för att förhindra oönskade graviditeter”, som kan leda till aborter.
I ett uttalande skriver befolkningsfonden att man alltid högt värderat USA som en
partner som hjälpt till att arbeta för att ”varje graviditet är önskad, varje förlossning säker”.
USA är en av UNFPAs viktigaste bidragsgivare
och landets stöd till FN-organet uppgick till 75
miljoner dollar 2015. Det var ett av de största enskilda bidragen efter bland andra Sverige. USA är även den näst största finansiären

av organets humanitära insatser. Liksom för
övriga FN-organ är bidragen från staterna frivilliga.
– Neddragningen kommer att få förödande
konsekvenser. UNFPA har en avgörande roll i
arbetet för att hjälpa de mest marginaliserade kvinnorna, vars liv och hälsa kommer att
äventyras på grund av detta, säger Shannon
Kowalski, som är ordförande för organisationen International women’s health coalition,
till IPS.
Hon påpekar att det är FN-organets arbete
i krisområden som kommer att påverkas mest
– däribland insatser för kvinnor som fallit offer för Islamiska staten och andra extremistgrupper i Mellanöstern. Enligt FN-förbundet
betyder neddragningen att befolkningsfonden nu riskerar att inte kunna hjälpa upp till
48 000 kvinnor i Syrien med säkra förlossningar. Även ett stort antal kvinnocenter i
Irak kan komma att drabbas.
UNFPA uppger att USAs bidrag under 2016 bidrog till att rädda livet på 2 340 gravida kvinnor i olika delar av världen. Dessutom kunde
nästan en miljon oönskade graviditeter och

nästan 300 000 aborter förhindras, enligt befolkningsorganet.
Seema Jalan vid FN-förbundet säger till IPS
att USA varit den viktigaste bidragsgivaren till
den enda förlossningsavdelningen som finns i
flyktinglägret Zaatari i Jordanien.
– Gravida syriska kvinnor kommer inte att
ha någonstans att ta vägen i samband med
sina förlossningar, säger hon.
Både Seema Jalan och Shannon Kowalski säger till IPS att anklagelserna om tvångsaborter helt saknar grund och bara tjänar som en
ursäkt för att stoppa bidragen till ett organ
som arbetar för människors sexuella och reproduktiva rättigheter.
Shannon Kowalski uppmanar det internationella samfundet att öka sin finansiering av
UNFPA, för att täcka upp för USA. Detta på
samma sätt som flera länder, däribland Sverige, gått samman för att fylla tomrummet efter
att Donald Trump tidigare i år återinförde den
så kallade Mexico City-policyn som stoppar
ekonomiskt stöd från USA till organisationer
som genomför eller informerar om aborter.
Tharanga Yakupitiyage/IPS
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Måndag 10 april. Det igenspikade
hålet i Åhléns skyltfönster på Drottninggatan i Stockholm är täckt av
postitlappar från förbipasserande.
Foto: Anders Wiklund/TT
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Natur på re
Text och foto: Izabella Rosengren

Med hjälp av naturunderstödd rehabilitering, NUR, får personer som lider av psykisk ohälsa en chans att bli ett med naturen. Metoden har visat sig vara effektiv och forskning indikerar
att patienter som får NUR lättare tar till sig behandlingen och
fortare återgår till arbetet. Frågan är om det alltid är önskvärt
att återgå till det system som en gång gjorde dig sjuk.

S

tallet på gården Humlamaden doftar sött av hö och
det enda som hörs är hästarnas rytmiska tuggande. I
övrigt är det tyst och fridfullt.
I en av hästboxarna sitter ingenjören Monika, 29
år. Invirad i tjocka filtar stryker hon försiktigt över
dartmoorponnyn Robin Hoods mjuka päls, blundar och tar ett
djup andetag. För tre år sedan drabbades hon av en utmattningsdepression som gjorde att hela världen rasade samman.
– Liksom många andra drabbade hade jag uppvisat tecken på
stress redan tidigare men inte förknippat dem med just stress.
Mycket av det man blir sjuk av är sådant som samhället värdesätter och det är ju aldrig någon som kritiserar en för att man är
för duktig, säger hon.
Den slutgiltiga kollapsen kom när Monika var med om en

allvarlig trafikolycka som utlöste en svår depression. När det
hade gått två år och Monikas läkningsprocess ännu inte hade
kommit igång sattes ett resursteam in. De föreslog naturunderstödd rehabilitering, NUR, som är ett tillägg till den vanliga vården där patienter med psykisk ohälsa får komma ut i naturen.
Först då vände livet.
– Om jag hade haft ett brutet ben så var det här som jag äntligen fick mitt gips, säger Monika.

Stress som aldrig försvinner
Rehabiliteringsgården Humlamaden ligger mitt i Skåne och är
omgiven av höga skogar och ljusa gläntor. Gården ägs av specialistsjuksköterskan Lis-Lott Andersson som sedan 1997 har ar-
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På Humlamaden finns två
utbildade terapihundar som
deltagarna får klappa så
mycket de vill.

13

14

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

Zoom

Om NUR:
Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd,
NUR, riktar sig främst
till personer med utmattningssyndrom, lätt
till medelsvår depression och ångest och är
ett komplement till den
medicinska vården. Metoden är baserad på erfarenheter från SLUs rehabiliteringsträdgård i
Alnarp och målet är förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete.
Det är överlag fler kvinnor än män, både som
är sjukskrivna för dessa
diagnoser och som deltar i NUR. I pilotprojektet
som pågick 2012/2013 var
87 procent kvinnor och
medelåldern var 43 år.
Källa: Anja Nyberg, projektledare
på Region Skåne.

Vi människor är skapta för att leva ett aktivt liv i naturen, säger Lis-Lott Andersson.

betat med hästunderstödd terapi – en
terapiform där ridning används som
habilitering och rehabilitering för
personer med fysisk funktionsnedsättning. Hon började att arbeta med
NUR 2008 i samband med att Region
Skåne inledde sitt pilotprojekt, vilket
gör Humlamaden till en av de gårdar i
Skåne som har varit med allra längst.
– Vi människor är skapta för att leva
ett aktivt liv i naturen. Vi tillhör den
biologiska mångfalden och forskning
visar att vi är minst stressade när vi befinner oss i en natur som vi känner oss
trygga i, säger Lis-Lott Andersson.
När det handlar om utmattningssyndrom är det just stressen som är
boven i dramat. En gång i tiden var
stress till för att trigga igång vårt flyktsystem och medan stress i lagom dos
till och med kan vara nyttigt gör ständig stress utan chans till återhämtning att systemet kollapsar. I dagens
samhälle med krav på arbete, karriär,

familj och sig själv stressar vi helt enkelt aldrig av.
– Våra förfäder stressades av till exempel lejon och andra rovdjur och i
de fallen försvinner hotet och därmed
stressen ganska fort medan det som
hotar och stressar oss i dagens samhälle aldrig försvinner.

Söker kravfri natur
Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp och har
sedan början av 1990-talet studerat naturens betydelse för människors hälsa. Mycket av forskningen äger
rum i Alnarps rehabiliteringsträdgård
där forskare och studenter undersöker hur vistelse i skilda typer av natur kan rehabilitera människor med
stressrelaterade sjudomar.
Forskarna arbetar främst med två
teorier, den ena är den stödjande miljöhypotesen som handlar om att ju

mer i kris en person befinner sig, desto tydligare blir det att hen behöver
en stödjande miljö, både socialt och
fysiskt.
– Vi har sett att de som mår sämst
gärna söker sig till den natur som
har minst kravfyllda element och där
man inte behöver tänka. Där de kan
se, men inte synas. Ju mer återhämtad man är desto mer är man redo för
andra intryck. Utblick över vatten och
ljus skog verkar vara en naturtyp som
fungerar i nästan alla kulturer, säger
Patrik Grahn.
Den andra teorin handlar om visuella intryck.
– Vad är det rent visuellt som finns
i naturen och inte i den byggda miljön? Min kollega Caroline Hägerhäll
har genomfört studier som tyder på
att upprepningar med fraktala mönster främjar den vakna vilan, till exempel moln, vågor och eld.
Partik Grahn hänvisar även till en
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”Att vi ska jobba åtta timmar
om dagen har samhället bestämt. En gång i tiden samlade vi mat i två timmar, sedan
slappade vi.”

Lis-Lott Andersson är utbildad specialistsjuksköterska. 1991 startade hon en ridskola
dit det kom många barn med speciella behov
och med tiden blev hon certifierad att arbeta
med hästunderstödd terapi.

Foto: Robin Haldert/TT

undersökning från 2012 där 20 000
svenskar fick frågan vad som är viktigt för dem i gröna miljöer. Resultatet
blev en mängd olika huvudkvalitéer
som till exempel en trygg och rofylld
miljö utan klotter eller andra störande moment, känslan av att komma in
i en annan värld, en trygg reträttplats
där man kan se, men inte bli sedd
samt ren naturprägel.
– Folk trivs bättre i miljöer med
dessa kvalitéer. De är generellt mer
fysiskt aktiva, spenderar mer tid ute
och har en bättre hälsa.

Olika typer av framgång
För tre år sedan undersökte Patrik
Grahn vårdkonsumtionen ett år efter att deltagarna i rehabträdgården
hade diagnosticerats. Resultatet var
häpnadsväckande. I kontrollgruppen hade vårdkonsumtionen minskat med åtta procent medan den i

15

NUR-gårdar:

Alnarpsgruppen hade minskat med
hela 28 procent. Han kollade även på
antalet ”bed days”, det vill säga hur
många dagar deltagarna hade fått
stanna på sjukhuset över natten, och
där var minskningen 20 respektive 65
procent.
– Människor med utmattningssyndrom tar åt sig vården snabbare när
de vistats en tid i rehabträdgården.
Det finns dock en liten grupp, drygt
25–30 procent, som inte svarar på behandlingen och som inte går tillbaka
till jobbet. Vi vet inte varför. Sen kan
man fråga sig vad som är målet. Är
målet att bli samhällsnyttig så har terapin misslyckats, men vi tittar även
på om och hur personen fungerar i familjen och om hen orkar vara en bra

förälder och så vidare och då har den
kanske lyckats.

Mer är bättre
De som deltar i NUR är på gården i
åtta veckor, tre dagar i veckan, fyra
timmar åt gången. Sammanlagt blir
det 94 timmar terapi. Lång ifrån tillräckligt, tycker Monika som blev klar
med sin NUR på Humlamaden för
drygt ett år sedan.
– Sista gången på min NUR var
hemsk och jag kände mig inte alls
redo. Jag hade verkligen behövt mer
tid, säger hon.
Lis-Lott Andersson ser också problem med den relativt korta behandlingstiden och skulle önska att reha-

Region Skåne har upphandlat tio gårdar runt
om i Skåne, fem med
djur och fem utan. Alla
gårdar kan ansöka om
att bli NUR-certifierade,
men de måste uppfylla vissa grundkrav, till
exempel måste det finnas något för deltagarna att göra. Det finns
dock inga krav på att
personalen som arbetar på gården ska ha en
medicinsk utbildning.
Fokus ligger istället på
lugn och ro i en stressfri miljö.
En NUR-gård får i snitt
400 kronor i timmen
för en deltagare och
grupperna består av 5–7
deltagare.
Källa: Anja Nyberg, projektledare inom Region Skåne.
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”Resultatet är en
utmattad jord
och utmattade
människor.”

Är det rimligt att vi människor
ska rehabiliteras tillbaka till ett
samhälle som gång på gång gör
oss sjuka? frågar sig Liselotte
Abel, legitimerad psykoterapeut
och verksamhetsansvarig för grön
rehab i Sörby.

”Det viktigaste
var att hitta en
trygg plats där jag
fick känna lugn
och hopp igen.”

biliteringen pågick i minst 12 veckor.
– Har du ett sår på huden förstår
du att du måste ta hand om det för att
det ska läka. På samma sätt måste du
ta hand om såret på insidan. Hjärnan
läker, men det tar lång tid. I vårt moderna samhälle måste vi lära oss att återhämta oss, säger hon och fortsätter.
– Många klarar sig efter åtta veckor,
men efterrehabiliteringen är inte alltid optimal. Det är för många som faller mellan stolarna.
Patrik Grahn är inne på samma
spår. Enligt honom kan man se att
de som har fått en 12 veckor lång behandling har färre utmattningssymptom ett år senare och får en betydligt snabbare återgång i arbetet än de
som har fått en åtta veckor lång behandling.
Trots ångesten för att halka ner i en
ny utmattningsdepression fann Monika
styrkan att fortsätta och i dag mår hon
bättre än på länge. Hon är fortfarande
sjukskriven, men besöker sin arbetsplats en gång i veckan. Dessutom återvänder hon till Humlamaden en gång i
veckan för hästunderstödd terapi.
– Det viktigaste var att hitta en
trygg plats där jag fick känna lugn och
hopp igen. Det var också viktigt att

träffa andra drabbade och människor
som förstår mig så att jag insåg att jag
inte är ensam, säger hon.

Dags att varva ner
Både NUR och rehabträdgården i
Alnarp har visat goda resultat och
människor som länge har lidit av
stressbesvär, smärttillstånd samt depression och ångest har rehabiliterats. Vad gäller rehabträdgården finns
det dessutom planer på att starta något liknande i Nederländerna och
vårdgivare och försäkringsbolag i Belgien, Luxemburg, Tyskland och Kina
har visat intresse för modellen.
Liselotte Abel, legitimerad psykoterapeut och verksamhetsansvarig
för grön rehab i Sörby, frågar sig dock
om det är rimligt att vi människor ska
rehabiliteras tillbaka till ett samhälle
som gång på gång gör oss sjuka. Hon
är en del av en globala omställningsrörelse som vill ställa om till ett hållbart samhälle där människor tar hänsyn till sina sociala och existentiella
behov och inte bara sina materiella.
– Stress och utmattning är en konsekvens av att vi fokuserar för mycket på det materialistiska samhället.

Människor sliter hårt för att leva upp
till alla ideal och har inte tid över att ta
hand om sig själv. Resultatet är en utmattad jord och utmattade människor,
säger hon.
Att ställa om ett samhälle kan låta
som ett evighetsjobb, men Liselotte
är hoppfull. Hon upplever att intresset för en omställning är stort och de
föreläsningar som hon har hållit om
sambruk har hittills alltid varit fullsatta. Enligt henne har även en stor del
av näringslivet fått upp ögonen för
det hållbara samhället, de är bara inte
klara över vägen dit ännu.
– Det händer så mycket saker i världen som bekymrar och upprör oss just
nu att det kan komma att gå fortare. Ju
mer ondska som skapas i världen, desto större blir kontrasten till det som
vi vill ha. Men det är klart att det kommer att ta tid att ställa om ett samhälle, vi sitter ju fast med huslån och så vidare, säger hon och fortsätter:
– Men även om jag kanske aldrig
kommer i mål är det väldigt spännande att vara en del av processen.
Att vara tillsammans med människor
som vill ställa om till hållbarhet är en
fantastisk upplevelse.
Text och foto: Izabella Rosengren

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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En dag på Humlamaden
En NUR-dag inleds 9.30 med en samling i lusthuset. Det enda som är obligatoriskt är närvaron. Därefter ska deltagarna vara i sin egen ”bubbla”, vilket
till exempel innebär att sitta och titta på
utsikten, sitta i en box och lyssna på när hästarna tuggar hö, gå en promenad eller klappa en av terapihundarna.
Därefter är det dags för dagens aktivitet. På Humlamaden kan det till exempel vara att mocka och deltagarna får aktivt träna på att delta i en aktivitet utan att få
stresspåslag.
Efter aktiviteten är det lunch och 90 dagar av 100 går
deltagarna ut i naturen. På Humlamaden finns olika ”rum” i naturen, till exempel en orkidéäng och en
bokskog, som deltagarna tränar sig på att vila i tills
dagen är slut klockan 13.30.
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I blickfånget: Philippe van Parijs

Basinkomst möjliggör
ett rättvisare samhälle
Basinkomstpionjären Philippe van Parijs var nyligen i
Stockholm. Han var inbjuden av Institutet för framtidsstudier i samband med att hans och Yannick Vanderborghts
senaste bok med titeln Basic Income – A radical proposal
for a free society and a sane economy släpptes.

S

Frihet för alla
Real freedom for all var titeln på
Philippes första bok om basinkomst med en surfare på omslaget. Boken föddes ur en stor frustration och besvikelse efter ett
möte med filosofen John Rawls
som, trots att han starkt bejakade frihet, motsatte sig idén med
basinkomst. Rawls slog fast att

människor som surfar i Malibu
inte kan förvänta sig att samhället ska försörja dem. Under flera
år arbetade Philippe med boken
som gavs ut 1995 och fokus ligger
just på att frihet handlar om att
komma ut ur yrkeslivets fångenskap.
– De allra flesta tycker att frihet ska gälla för fler än för de rika
i samhället. Att även fattiga har
rätt till frihet. Men här är det viktigt att seriöst diskutera vad frihet faktiskt betyder. Även om alla
besitter rätten till frihet saknar
många den helt i praktiken då de
saknar ekonomiska resurser.

Omfattande analys
Efter att Philippe arbetat med
basinkomstbegreppet i 35 år är
han en av de främsta experterna
i världen på området. Boken Basic income – A radical proposal for
a free society and a sane economy
som precis getts ut är enligt flera
bedömare den mest omfattande
och gedigna bok som hittills skrivits i ämnet. Harvard University
press ville genast ge ut den.
– Aldrig hittills har så mycket
skrivits och debatterats om basinkomst som under 2016. Men
det råder fortfarande en del begreppsförvirring, kunskapsluckor och historiska feltolkningar.
Boken är en heltäckande genomgång för alla som är intresserade av basinkomst och hur
den enligt författarna kan implementeras på bästa sätt. Den belyser ett antal aspekter bland annat historiska fakta, politiska och

Foto: Philippe Coisne

om ung småbarnspappa i början av 80-talet
var Philippe van Parijs
involverad i det nystartade gröna partiet
i Belgien. Han hade bland annat
uppdraget att ta fram hållbara
lösningar på problemet kring arbetslöshet i landet.
– Som politisk filosof behövde
jag hitta lösningar på problemet
med arbetslöshet, inte bara på
kort sikt utan även på lång. Detta utan att för den skull sträva efter ökad tillväxt i tron att bara det
skapar jobb, för konstant tillväxt
är galenskap.
Det var så idén till basinkomst
föddes en dag 1982. Han fick genast gehör i olika kretsar. Sedan
dess har han fortsatt det enträgna
arbetet med att förespråka basinkomst. År 1986 startade Philippe ett europeiskt nätverk kring
basinkomst för akademiker och
aktivister som 2004 blev världsomspännande. Han samlade dem
han visste var positiva till idén
och startade The Basic income
European network (Bien). Förra
året hade det europiska nätverket trettioårsjubileum.

På 1980-talet startade Philippe ett
europeiskt nätverk kring basinkomst
för akademiker och aktivister som 2004
blev världsomspännande.

ekonomiska analyser, feministiska frågor, praktiska problem
samt tekniska lösningar och uträkningar. Som en av ledarna för
det världsvida nätverket har Philippe hela tiden tillgång till den
mest initierade informationen
och forskningen.
Han tror att det behövs olika typer av människor och kompetenser för att ta basinkomstbegreppet från ord till handling.
Visionärer, människor med driv
och energi, tänkare samt politiker och fackliga ledare som har
modet att ta politiskt ansvar.
Samhällskostnaden är det enskilt
mest negativa med basinkomst,
svarar Philippe på frågan om han
ser några negativa aspekter med
att införa basinkomst.

– Det finns flera viktiga och
brådskande frågor att reflektera
över när det gäller basinkomst.
Inte bara vad gäller långsiktiga
mål utan också konkreta frågor
kring detaljer i vad som är nästa
steg. Inte minst frågan om vilken
nivå av basinkomst som krävs.
Philippe van Parijs är väldigt tydlig när han talar om basinkomst. Det är något som alla i
samhället ska ha rätt till oavsett
socioekonomisk ställning. I Sverige liksom i flera andra länder har
vi ett system med ekonomiskt
bistånd och socialförsäkringar.
Men han menar att det är viktigt
att basinkomsten till skillnad mot
tidigare nämnda är utan krav och
motprestation och dessutom fri
från stigma och skamkänslor.
– Du kanske inte kan leva på
basinkomsten men det är en
trygghet som ger möjligheter att
gå ner i arbetstid, tillbringa mer
tid med barn, familj och vänner.

Gör dåliga jobb bättre
– Basinkomst möjliggör för fler
människor att göra det som de
tycker är meningsfullt. Och de
flesta tycker inte att det är meningsfullt att bara ligga i soffan
och titta på tv, de vill även bidra
till samhället och göra det som de
är bra på och tycker om.
Philippe menar att vi i dag har
ett samhälle där många inte har
möjlighet att fullfölja sin fulla potential för att de är fast i en anställning för brödfödan som inte
sällan saknar innehåll och mening för dem. Andra står utanför
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”Basinkomst är långt
ifrån något passivt.
Istället handlar det
om att skapa ett aktivt
samhälle där varje
medborgare kan bidra
på bästa sätt.”

Philippe van Parijs menar att det är viktigt att basinkomsten till skillnad mot dagens ekonomiska bistånd är fri från stigma och skamkänslor.

arbetsmarknaden och har fastnat
i ett utanförskap och i en ständig
jakt på nya arbetstillfällen.
– I och med att en basinkomst
hjälper människor att göra vad
som är mest meningsfullt för dem
blir också samhället mer rättvist.
I dag har vi en värld där somliga
redan kan göra det som de älskar
att utföra och njuta av livet, men
de flesta lever inte så. En basinkomst skulle möjliggöra att även
de mest utsatta i samhället skulle
få större valmöjligheter och mer
av den frihet de har rätt till.
Men trots att vissa arbeten är
både ostimulerande och tunga
behöver de utföras. I dag finns
en stark diskriminering mellan
bra och dåliga jobb som är omöjligt att förändra bara genom lagar och byråkrati. Istället menar
Philippe att det finns tre möjligheter gällande mindre attraktiva
arbeten.
– Det första alternativet är att
arbetsmiljön förbättras radikalt.
Det kan handla om att förbättra den fysiska miljön, skapa mer
kreativitet och bättre medmänskliga relationer på arbetsplatsen.
Om detta inte är möjligt är det
andra alternativet att ersätta arbetskraft med en robot eller an-

nan ny teknik. Om det inte heller
är möjligt behöver det utgå ekonomisk kompensation och därmed höjs lönen till en skälig nivå.

Philippe van Parijs:
• är född 1951 och uppvuxen i Bryssel.
• studerade filosofi, juridik, politisk ekonomi,
sociologi och lingvistik
i Bryssel, Louvain, Oxford, Bielefeld och Berkeley. Han har doktorerat
i samhällsvetenskap och
filosofi.
• levde en tid i Kalifornien och Tyskland för att
sedan återvända till Belgien.
• är professor vid ekonomifakulteten och i statsvetenskap vid Katholieke
Universiteit Leuven, Belgien. Han är även gästprofessor vid Harvard
Universitys filosofiinstitution sedan 2004.

Philippe tror att basinkomst
även kommer att hänga tätt samman med morgondagens stadsplanering och skapandet av en
hållbar framtid.
– I dag lever allt fler i storstäder och den trenden ser ut att
fortsätta. Vi behöver börja planera städer så att bilarna försvinner
från stadskärnorna och istället
skapa utrymme och platser för
barn att leka och vuxna att umgås och mötas både informellt
och formellt.
Han tror att det i sin tur skulle leda till en helt annan relation
mellan vuxna. Människor skulle
börja prata och lära känna varandra, samarbeta med grannar, lita
på varandra i större utsträckning.
– En basinkomst möjliggör för
många att skära ner på arbetstiden och istället ha tid att mötas,
leva mer socialt, engagera sig i
frivilligarbete och bidra till sitt
närområde.

Livslångt lärande
Ytterligare en viktig aspekt Philippe tror att basinkomst skulle leda
till är livslångt lärande. Det handlar om att livet igenom fortsätta inhämta kunskap och studera

på universitet och högskola, men
även inhämta kunskap på ett mer
informellt sätt genom studiecirklar, intresseföreningar och lärande mellan generationer där yngre
lär äldre och vice versa.
Philippe säger med eftertryck
att Sverige är ett land som många
beundrar, mycket på grund av att
det är en välfärdsstat. Det finns
ett hopp om att Sverige kommer
att visa vägen framåt när det gäller basinkomst, där andra länder
sedan kan följa.
– Basinkomst är långt ifrån något passivt. Istället handlar det
om att skapa ett aktivt samhälle där varje medborgare kan bidra på bästa sätt. Att människor
får möjligheten att hela tiden utvecklas vidare, få mer tid till sina
barn och ha mer tid till att bidra
till det gemensamma. Dessutom
motverkar basinkomst utbrändhet vilket bidrar till att människor
kommer att kunna arbeta längre
i livet. Basinkomst möjliggör ett
aktivare, mer rättvist och mer intelligent samhälle.

Text: Anne Casparsson
Foto: Jan-Åke Eriksson
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Glad sill!
Påsk, midsommar, jul … är det en stor högtid
med mattraditioner kan man vara säker på att
det står sill på bordet. I en eller annan form.
Här är några recept på auberginesill, alltså
skivad aubergine, kokt eller ugnsbakad, som
man lägger in och kryddar som sill – konsistensen blir förvånansvärt lik originalet.

Fem glada påskkäringar har fått godis –
frågan är om de orkar äta någon mat.

Klassisk inlagd s*ll

Du behöver

Du behöver

Gör så här:

• 2 dl strösocker

• 2 auberginer

Skala och skiva auberginerna, låt
dem mjukna i ugnen i 200 grader
i cirka tio minuter. Gör din lag genom att koka upp vattnet, sockret,
kryddpepparkornen och ättikan tills
sockret smält. Blanda i senap och
dill eller annan valfri smaksättning.
Låt alla ingredienser kallna. Skär
auberginen i sillstora bitar och lägg
alltsammans i en burk med lock, kyl
och låt stå i ett dygn. Tillsätt nori för
lite havssmak.

• 4 dl vatten
• 2 dl ättika
• 2 dl socker
• 12 kryddpepparkorn
• 1/2 dl senap
• 1 dl dill
• några noriblad (sjögräs)

Källa: Veganvrak

• 300 g aubergine
• 1 dl ättikssprit (12 %)
• 3 dl vatten
• 3 kryddpepparkorn
• 1 lagerblad
• 200 g kokta skalade palsternackor
• 1/2 dl rapsolja
• 1 dl vatten
• 30 g färsk babyspenat
• 1 dl finhackad persilja
• 1 dl finskuren dill
• 1 msk riven pepparrot
• 1 riven vitlöksklyfta
• 1 tsk salt

Senapss*ll

• 1 krm svartpeppar

Du behöver

Gör så här:

• en aubergine

Skär auberginen i strimlor.
Koka den i kraftigt saltat vatten
tills strimlorna blir mjuka och
sladdriga – cirka fem minuter.
Var försiktig så att de inte kokar
sönder. Låt strimlorna rinna av.
Rör ihop senap, socker och vinäger och tillsätt oljan under omrörning. Rör ner grädden. Smaksätt med kryddorna och den
hackade dillen. Vänd ner auberginestrimlorna i såsen.

• salt
• 5 msk stark och söt senap
• 2 msk socker
• 1 msk vinäger
• 1 dl olja
• 1/2 dl sojagrädde eller havregrädde
• salt
• peppar
• dill

Källa: Vegokoll

Gör så här:
Skala auberginen och skär i cm-tjocka skivor.
Skär skivorna i centimeterbreda stavar. Koka
upp socker, ättikssprit, vatten och kryddor i en
kastrull.
Häll den varma lagen över auberginen. Låt
svalna i rumstemperatur. Rör om då och då.
Låt stå i kylen minst 8 timmar.
Mixa ihop resterande ingredienser i en matberedare till en slät kräm. Krydda med salt och
peppar. Häll av och krama försiktigt ut överflödig vätska ur auberginen. Blanda med krämen.
Förvara i kylskåp.
Källa: Ica.se
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Gör så här:
Använd bokstäverna 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?
Glöd – Ledare
Valdemar Möller

Terrorn kan bara
bekämpas med solidaritet
”Det kanske kan låta naivt,
men det bästa svaret på
terror kommer alltid att
vara kärlek och solidaritet.”
tidningensyre.se/nummer

Radar – Nyheter
En tyst minut för offren
Klockan 14.53 på söndagen, två dygn efter
terrorattacken, hölls en tyst minut för offren. Tusentals samlades i centrala Stockholm för att delta i en kärleksmanifestation
efter attacken.

G7-ministrar oeniga om
klimatförändring
G7-ländernas energiministrar lyckades inte
komma överens om ett gemensamt uttalande om klimatförändringarna på måndagen. Enligt den italienske ministern berodde det på att USA reserverade sig.

Kenya förbjuder plastpåsar
Om sex månader börjar ett förbud mot
plastpåsar att gälla i Kenya. Landet blir
därmed ytterligare ett av de länder i världen som förbjuder användning, tillverkning och import av alla typer av plastpåsar.

Tusentals människor fyllde snabbt Sergels torg.

Socialdemokraterna står fast vid att svensk
asylpolitik inte kan skilja sig från övriga EU.
Konflikten om en återgång till permanenta
uppehållstillstånd och större möjlighet till
familjeåterförening kom av sig. I stället sa
S-kongressen ja till en kompromiss.

Foto: Alvaro Barrientos/AP/TT

Foto:Jessica Gow/TT

S-konflikt om asylpolitik
kom av sig

ETAs avväpnande firades med en folkfest i staden
Bayonne i sydvästra Frankrike.

ETA avväpnas, men
Spanien begär ursäkt
Efter nästan 50 år av väpnad kamp förklarar sig nu den baskiska terrorgruppen ETA
som en ”vapenfri” organisation. En lista
med tolv vapengömmor har överlämnats
till franska polisen. Men Spanien kräver
fortfarande en ursäkt och att organisationen upplöser sig.

Foto: Maja Suslin/TT

Flera manifestationer
runt om i Sverige

Ett stort antal människor slöt upp på Sergels torg i Stockholm för en manifestation för kärlek och omtanke.

Sverige samlas efter dådet på Drottninggatan i Stockholm. Runt om i landet hålls
manifestationer för att hedra dem som
drabbats vid attacken.
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Glöd – Masoud Vatankhah

Stockholmsdådet påminner
mig om Teheran
Foto: Zoltan Balogh/MTI/AP

”Attacken är fruktansvärd
eftersom vi inte förstår
syftet med den. Sådana
brutala handlingar utan
några specifika mål.”
Ungerska demonstranter lyser upp kvällen med sina mobiltelefoner.

Masoud Vatankhah

Sociolog och fritidspedagog,
fristående krönikör i Syre

Massiva protester i Budapest
Foto: Adam Ihse/TT

Tiotusentals ungrare gav sig ut på gatorna i
huvudstaden Budapest för att demonstrera
mot ett lagförslag som hotar det prestigefyllda Centraleuropeiska universitetet (CEU)
i staden.
Finansminister Magdalena Andersson (S).

Arkansas förbereder
massavrättning

LO välkomnar beslut om
vinster i välfärden

I delstaten Arkansas har ingen avrättats på
nära tolv år. Nu planeras åtta avrättningar
inom loppet av elva dagar i april. Anledningen: En av dödsdrogerna håller på att
bli för gammal.

Socialdemokraternas kongress slår fast att
det ”behövs ett regelverk som sätter stopp
för vinstjakt i skola, vård och omsorg.” LO
talar om seger och ett beslut som gör skillnad i praktiken.

Zoom
Hon vill göra upp med
positivitetsnormen
Positivitetsnormen skapar en övertro som
leder till sämre prestationer, orealistiska
planer och icke infriade politiska löften.
Så lyder en del av argumentationen från
förespråkarna för negativt tänkande. De
förespråkar en ”tillnyktring” som kan leda
till ökad självhälsa, mer solidaritet och i
slutändan ett bättre samhälle.
Foto: Ingemar Tigerberg

”Känslorna berättar
något för oss, ger oss
varningstecken och
nödvändig information ...”
Samtliga vinter-OS från 1994 har gått över budget. Det är ett resultat av
överdriven positivism, menar Ida Hallgren, filosof och psykolog.

Du läser alla artiklar som puffas för på detta
uppslag på tidningensyre.se/nummer.
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Glöd - Maria Wetterstrand

Små steg mot
storebrorssamhället

O

perera in ett litet chip under huden,
så slipper du hålla reda på din tågbiljett! Alltså, jag vill ju inte verka
teknikfientlig, men ...
Jag läser en artikel om en journalist som låter sätta in ett chip under huden. Det
handlar om ifall det gör ont, om den tidigare piercingexpertens nya jobb och hur tekniken fungerar.
På kö utanför lokalen står andra som själva väntar
på att få sitt chip.
Några dagar senare kommer artikeln om tågbiljetterna. SJ vill bli först i världen att erbjuda kunderna att ha tågbiljetten på ett chip under huden.

Det finns onekligen tillfällen då teknik i kroppen
kan vara fantastiskt. Pacemakern har många uppföljare inom det medicinska området och utvecklingen går i rasande fart. Med teknikutvecklingen
kan människor som saknar eller förlorat vissa förmågor få hjälp. Det kan handla om rörelseförmåga, välfungerande nya kroppsdelar, organ, i vissa
fall hörsel etcetera. Allt går inte att lösa med teknik
ens inom medicin, men den kan bidra.
Att operera in chip förbehåller jag mig dock rätten att vara skeptisk till. Storebror-ser-dig-känslan
blir påtaglig. Jag förstår att det är ologiskt, eftersom
vi redan i dag är potentiellt ständigt övervakade via
våra mobiler, vår datatrafik och våra betalkort. Vad
är då skillnaden att ha sändaren och mottagaren av
signalerna inopererad under huden?
Ja, någonstans här blir jag mer känslomässig än logisk. Jag slänger inte bort min mobil eller klipper
mina betalkort. Men det är samtidigt just det som
oroar mig. Vi vänjs in i det här med små steg i taget
som vi accepterar just för att de är små. Och för att
vi i grunden har tilltro till rättssamhället och statens förmåga att skydda oss från otillbörliga kränkningar av vår person.
Min reaktion är ologisk också eftersom de chip
det talas om i artiklarna bara funkar för näravläsning. De kan alltså bara kännas av ifall chipläsaren
hålls nära huden. Men det ligger nära till hands att
tänka sig motsvarande chip med fjärravläsning. Jag

ser den hopplösa debatten framför mig, som alla
debatter där den personliga integriteten sätts i relation till samhällets intressen av säkerhet, hälsofrämjande insatser, brottsbekämpning, statistikinsamling, forskningsunderlag eller vad det vara må.
”Vi ska göra allt som står i vår makt för att stoppa terrorismen” hör jag många säga nu. Självklart,
tänker vi. ”If you’ve done nothing wrong you’ve
got nothing to fear. If you’ve something to hide
you shouldn’t even be here” sjöng Pet shop boys
cyniskt redan 2007.
Det skulle onekligen hjälpa brottsbekämpningen om vi alla hade ett chip under huden med satellitövervakning och kontinuerlig registrering av var
vi befinner oss. Lägg sen till några ytterligare funktioner, såsom avlyssning, allt i brottsbekämpningens namn. Och för alla andra ändamål som staten
bestämmer. Samtidigt som allt obehagligare politiska rörelser vinner makt i Europa. Hmm, inte så
självklart längre?
Jag kan inte släppa tanken att det här handlar
om lite större saker än att vi kan slippa tappa bort
vår tågbiljett.

Stockholm håller
ihop.

Maria Wetterstrand
Grön samhällsdebattör
före detta språkrör för MP
fristående krönikör för Syre

www.tidningensyre.se

Politiska populister som försöker ge sken av att
terrordådet inte
skulle skett om de
fått bestämma.

