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”Framför allt har 
det aldrig varit 
en hållbar idé att 
ha Turkiet eller 
något annat land 
som vakthund mot 
människor som flyr.”
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Skolkommissionens 
betänkande visar en 
ambition att minska 
segregationen i sko-
lan utan att ta bort 
det fria valet.

Ambitionerna att åt-
gärda roten till det 
onda och minska 
klyftorna i samhället 
verkar inte vara lika 
stora.

Omslagsfoto: Heiko Junge/NTB/TT

B yzantion hette en gång en stad, 
anlagd 660 år före Kristus vid 
Bosporens södra inlopp. Hund-
ra år senare var det en miljon-
stad, tusen år senare flyttade 

kejsar Konstantin Romarrikets huvudstad dit 
och kallade den Nova Roma, Nya Rom. Stads-
borna kallade den Konstantinopel, men i sto-
ra delar av Europa och Asien kallades den 
mest Staden.

Konstantinopel spelade en oerhört vik-
tig roll för handel, kultur och religion – för 
kristendomen kom den att bli lika viktig som 
Rom. På 1400-talet erövrades staden av os-
manerna och blev huvudstad i Osmanska ri-
ket, som så småningom blev dagens Turkiet. 
När staden 1926 döptes om till Istanbul var 
den inte längre huvudstad, men än i dag är 
den Turkiets största stad.

Tvärs igenom staden, bebodd av 14 mil-
joner människor, går gränsen mellan Asien 
och Europa. Det är kanske inte så underligt 
att Turkiet så gärna har velat se sig som euro-
peiskt. Trots att nästan hela landet, allt utom 
den lilla fliken vid Bosporen, ligger i Asien. 

34 gånger har Turkiet varit med i Eurovision 
song contest och sedan 2005 har landet sut-
tit i förhandlingar om EU-medlemskap. Men 
aldrig med några säkra utsikter att faktiskt få 
vara med.

Men nu, när EU sluter sig samman mot 
en omvärld med miljoner på flykt från krig, 
förföljelse och miljökatastrofer, har Turki-
et fått betydelse som vakthund. Med ett av-
tal om att flyktingar som kommer via Turkiet 
ska skickas tillbaka har EU gjort sig beroen-
de av landets intresse av att vara till lags. Och 

medan situationen i Turkiet blir allt mindre 
stabil och regeringen allt svårare att samarbe-
ta med växer EUs oro. 

Alla nya ”irreguljära migranter” som når 
EU via Turkiet ska enligt avtalet skickas tillba-
ka dit. Turkiet ska följa internationell lag, res-
pektera de asylsökandes grundläggande rät-
tigheter och hjälpa dem att klara sig. Men det 
är svårt att hävda att det är ansvarsfullt att ge 
ett instabilt auktoritärt land med föga respekt 
för mänskliga rättigheter ett sådant uppdrag. 
Det verkar inte heller gå speciellt bra. 

Amnesty rapporterade i juni 2016 att cirka tre 
miljoner flyktingar befann sig i Turkiet, de 
allra flesta från Syrien. Många av dem kan få 
vänta i flera år på att få besked om de får asyl, 
eftersom myndigheterna är överbelastade. 
De får knappt någon hjälp med bostad och 
uppehälle eller någon möjlighet att försör-
ja sig själva. De som inte har råd att hyra en 
bostad sover i moskéer, parker och tunnelba-
nestationer. Enligt rapporten är många barn 
från nio års ålder tvungna att arbeta. Dess-
utom riskerar flyktingar att fängslas utan rät-
tegång och att skickas tillbaka till länder där 
de kan bli utsatta för allvarliga brott mot de 
mänskliga rättigheterna.

I allt större utsträckning är Turkiet också 
ett land vars regering själv förföljer oliktän-
kande. Under det senaste året har fler och fler 
turkar sökt asyl i Europa, och i slutet av mars 
avslöjade Ekot att många turkiska asylsökan-
de i Sverige blir utsatta för hot och trakasse-
rier av turkiska agenter. Sedan ett par år blir 
också förföljelsen av kurder återigen allt värre.

Inom EU har oron för läget i Turkiet fun-
nits länge, speciellt inför folkomröstningen 

den 16 april där Erdogan sökte stöd för att 
föra landet ännu närmare att bli en diktatur. 
Att en knapp och ifrågasatt majoritet rösta-
de ja gjorde saken ännu värre – läget kommer 
knappast att bli bättre eller mer stabilt.

Och hela tiden hotar Turkiet att säga upp 
avtalet med EU eftersom den turkiska reger-
ingen inte heller tycker att det har gett till-
räckliga fördelar.

EU-länderna diskuterar sinsemellan hur EU ska 
förhålla sig. Stå på sig och säga blankt nej till 
den bångstyriga trekvartsdiktaturen? Eller 
hålla medlemsförhandlingarna kokande för 
att Turkiet ska vilja ha kvar avtalet om flyk-
tingmottagning? För vad de än kan säga om 
Turkiets sätt att hålla avtalet: numera kommer 
väldigt få flyktingar till Europa den vägen.

Men frågan är om EU-medlemskap funge-
rar som lockbete. Längtan efter att räknas till 
Europa tycks ha falnat, åtminstone hos Erdo-
gan – och det är ju han som bestämmer.

Avtalet med Erdogan är också att legitime-
ra hans auktoritära sätt att leda landet. In-
klusive dödsstraff, som han säger sig vara be-
redd att införa. Att lämna ut asylsökande till 
honom är, som Amnesty säger i rapporten, 
”olagligt – och samvetslöst”.

Men framför allt har det aldrig varit en 
hållbar idé att ha Turkiet eller något annat 
land som vakthund mot människor som flyr. 
Det är orimligt och omänskligt att en klubb 
av rika länder avlönar grann-
länder för att hålla flyktingar 
utanför.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Jens Stoltenberg
Vårt svar på våldet är mer demokrati 
och mer öppenhet, vårt svar på ondska 
är mer vänskap och vårt svar på hatet  
är mer kärlek. Så vi har utifrån det onda 
sett något gott växa fram som ett väldigt 
starkt svar.
Tre veckor efter attentaten på Utøya och utanför regeringskans-
liet 2011 hade Norges statsminister en helt annan ton än Sveriges 
regering har efter attentatet på Drottninggatan.  

Foto:  Vegard Wivestad Grøtt

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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D en 14 mars i år brast åhörar-
na i Nya Zeelands parlament 
samtidigt ut i gråt och jublan-
de sång. En 140 år lång rätts-
lig process hade fått sin upp-

lösning när parlamentet antog en lag som ger 
floden Whanganui, en av landets längsta, sta-
tus som juridisk person med rättigheter. Den-
na innovativa åtgärd var ett resultat av urfol-
ket maoris långa kamp för floden som levande 
helhet med en egen personlighet, kombinerad 
med en öppenhet för nya juridiska idéer hos 
de statliga förhandlare som var ansvariga för 
processen. 

Lagen speglar en ny, och samtidigt uråldrig, 
föreställning om människans relation till na-
turen. Inte enbart människor har rättigheter; 
även naturen har det. Denna idé bryter mot 
mycket av det vi tar för självklart i vår kultur. 
Under upplysningstiden, då vetenskapen ut-
manade religionen som uttolkare av världen, 
bestod den separation mellan människa och 
natur som kristendomen hade befäst. Endast 
människan hade själ och kunde tänka, andra 
varelser var att likna vid maskiner. Naturen 
blev i vår kultur till en ägodel – något man kan 
kontrollera och exploatera efter eget gottfin-
nande, köpa och sälja. En leverantör av tjäns-
ter för mänskliga behov (eller begär). 

Tjänster och resurser
I dag har denna tanke nått absurda dimen-
sioner. Nu ska inte bara sådant som timmer, 
fisk och vete kunna köpas och säljas på en 
marknad. Även processer som pollinering, 
kollagring, näringsomsättning kallas ”eko-
systemtjänster” och integreras i marknads-
ekonomin. Samhällets respons på de allvar-

liga miljöproblem som tycks vara orsakade 
av oss människor och sättet vi lever, kommer 
därmed att handla om att hantera ”natur-
resurser” mer effektivt, samt att räkna med 
miljön; att ta in den i de ekonomiska ram-
verk som ju ändå styr samhället. Miljön mås-
te synliggöras i balansräkningarna, så att den 
kommer högre upp på beslutsfattarnas agen-
da. Denna respons har helt avvisats av urfolk 
världen över, som menar att den speglar ett 
förhållningssätt som är en djupt rotad del av 
problemet. Man kan inte mäta, väga och säl-
ja det som är en del av en själv, eller en förfa-
der, eller Moder Jord. 

”För maorierna är skyddet av 
floden lika mycket ett skydd 
av dem själva och hela den 
värld de är en del av. Att ta en 
del av flodens vatten är att ta 
en del av folket.”

Fallet med floden Whanganui är belysande. 
Under hela 1900-talet försökte maorierna fre-
da floden från en statligt sanktionerad ”ut-
veckling” som inneburit kränkningar i form 
av kraftverksdammar, utsläpp av avlopps-
vatten med mera. Det blev till en infekterad 
fråga om äganderätt: vem ägde och hade ju-
ridiska rättigheter till flodstranden? Till flo-
dens botten? Kan man äga flodens vatten? Ut-
gångspunkter som var helt främmande för 
maorierna, som uppfattar floden som en le-
vande entitet med sin egen personlighet och 
livskraft; som en odelbar helhet.  

För maorierna är skyddet av floden lika 
mycket ett skydd av dem själva och hela den 

En flod med rätt till liv
Dagens ekologiska kriser har 

sina rötter i vår relation till na-
turen. Så länge den bara är ”re-

surser” för oss att ta av kommer 
ingenting att förändras, skriver 

Pella Thiel. Att till exempel ge 
floder juridiska rättigheter är ett 
sätt att finna vår plats i naturen 
igen, börja respektera den och 

sluta skövla.

Pella Larsdotter Thiel koordinerar Earth Rights 
Conference genom End Ecocide Sverige och 

Lodyn. Hon är även deltagare i FNs nätverk för 
naturens rättigheter, Harmony with nature.

Foto: Elisabeth Ubbe

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan
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värld de är en del av. Att ta en del av flodens 
vatten är att ta en del av folket. Att vanhelga 
och förorena vattnet är att vanhelga och för-
orena människorna. Talesättet ”jag är floden, 
floden är jag” är levande och betydelsebäran-
de. 

Flodens ansikte
Med inspiration från Christopher Stone, ame-
rikansk professor i juridik som skrev den ban-
brytande artikeln Should trees have standing? 
redan på 70-talet, utvecklade de statliga för-
handlarna och maorierna tillsammans ett 
unikt juridiskt ramverk som ger floden just 
standing – det vill säga möjlighet att represen-
teras i domstol som person med egna intres-
sen. 

Två personer utses av staten och maorier-
na att representera floden, som dess mänsk-
liga ansikte. Det nyzeeländska parlamentets 
beslut i mars följdes raskt av en dom i en in-
disk domstol om att floderna Ganges och 
Yamuna ska betraktas som juridiska perso-
ner. Det indiska beslutet kan tolkas som ett 
sätt att försöka hantera situationen i floder-
na. Domstolen påpekar att de är centrala för-
utsättningar för hälsa och välmående för hälf-
ten av Indiens befolkning, men så allvarligt 
förorenade att deras själva existens är i fara. 

Dessa beslut fick stor uppmärksamhet i 
media världen över, och uppfattningen att 
naturen har rättigheter växer sig stark på 
många håll. Med start i dag, fredag, arrange-

rar en rad organisationer Earth rights confe-
rence, en konferens om naturens rättigheter i 
Sigtuna. Talarna tillhör de mest drivande bak-
om denna rörelse i världen; Cormac Cullinan 
(Sydafrika) som ledde arbetet med att utveck-
la Deklarationen om Moder Jords rättigheter. 
Mari Margil (USA) som varit rådgivare åt Ecu-
adors regering i att inkludera naturens rättig-
heter i konstitutionen. 

Patricia Gualinga (Ecuador) urfolksledare 
från Sarayaku som framgångsrikt skyddat sin 
del av Amazonas mot oljeintressen. Deltagare 
kommer till konferensen från tolv länder och 
fem kontinenter. Här i Sverige är dock intres-
set från såväl miljörörelsen som den juridiska 
och akademiska sfären minst sagt svalt. 

Hållbara relationer
Hur kommer det sig? Varför är denna rörelse 
ännu helt marginell här? Det hör förstås sam-
man med att de flesta av oss inte drabbas in på 
bara skinnet av förstörelsen. Den blir en intel-
lektuell övning där vi kan förstå, men inte för-
nimma, att vi lever i en utrotningens tid.  Men 
kan det också bero på att vi fortfarande har en 
stark tilltro till att våra samhällsinstitutioner 
hanterar ”miljöproblemen” på bästa sätt? 

Vi har ju trots allt fattat viktiga beslut på 
sistone, om såväl fossilfrihet som globala håll-
barhetsmål. Det tycks därmed inte finnas nå-
got större behov av ett omtänkande av relatio-
nerna mellan människa och natur. Problemet 
är att dessa i sig ambitiösa målsättningar fort-

farande är djupt förankrade i världsbilden 
där människan kan (bör!) kontrollera och do-
minera naturen. Där miljölagstiftningen reg-
lerar människors användning av naturen, 
inte relationen mellan människor och natur. 

Men de ekologiska kriser vi ser i dag har 
sin grund i en dysfunktionell relation mel-
lan det mänskliga samhället och naturen. Det 
finns därför inte mycket som talar för att det 
går att hejda förstörelsen om vi inte åstad-
kommer ett skifte i den relationen. Därför är 
naturens rättigheter kanske den mest intres-
santa idén just nu. 

”Det finns därför inte mycket 
som talar för att det går att 
hejda förstörelsen om vi inte 
åstadkommer ett skifte i den 
relationen. Därför är naturens 
rättigheter kanske den mest 
intressanta idén just nu.”

Den har både direkt, praktisk betydelse 
för hur vi behandlar naturen, men också ex-
istentiell betydelse för hur vi uppfattar natu-
ren och oss själva i relation till annat levande. 
Genom att erkänna naturens rättigheter kan 
vi överföra den uråldriga visdom om hållbara 
relationer med den levande världen som värl-
dens urfolk bär på, in i existerande ramverk 
och institutioner. 
Pella Thiel

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

Sangam är platsen där de indiska floderna Ganges och Yamuna flyter ihop. De två floderna är så viktiga för Indiens befolkning 
och samtidigt så allvarligt förorenade att man försöker rädda dem genom att ge dem egna juridiska rättigheter. 
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DEBATT Terrorism är en global risk. Ett glo-
balt problem som sker över gränserna. Den 
7 april 2017 kommer att gå till historien som 
dagen när Stockholm drabbades. På lik-
nande sätt som som Nice och Berlin genom 
”lastbilsattacker”. Att risken finns innebär 
inte att terrorn måste hända, att det är något 
som man kan ”varna” för i förväg. Det hand-
lar om att lära sig att kunna leva med risker-
na och ha kunskap om hur dem kan hante-
ras och förebyggas. Som människor väljer 
vi inte alltid de situationer som vi hamnar 
i, men vi har ofta valet att välja hur vi ställer 
oss till situationen. Att förhålla sig till terro-
rism handlar om värderingar.

Storstäder betyder mycket för den kulturella 
utvecklingen. Städer som Stockholm är glo-
bala, mångkulturella och kosmopolitiska. De 
drar till sig olika människor från världens oli-
ka delar med olika humana kapital, intres-
sen, viljor till självförverkligande. Samspel 
mellan människor resulterar i beteenden och 
produkter som formar samhället. Som Johan 
Norberg menar i sin artikel i Aftonbladet är 

de främlingsfientliga så tuffa mot islamister 
att de själva påminner om aktörer som Isis i 
sitt hat mot den där fria, kosmopolitiska zo-
nen där vi blandas, lever och låter leva.

Ett annat exempel på hur huvudstäder 
är viktiga för människors inlärda beteen-
den handlar om politisk och mentalitet. Hur 
Sverige har formats när det kommer till ar-
kitektur, skolundervisning eller välfärdssta-
ten kan spåras till politiska beslut tagna i 
Stockholm. På det sättet är den kommande 
politiska utvecklingen efter terrordådet väl-
digt viktig att analysera och tänka igenom 
noggrant. Hur framtida Sverige kommer 
att präglas av terrordådet beror på de kom-
mande politiska besluten som tas. 

Den 7 april förekom flera brister och pro-
blem rörande hur olika människor agerade i 
samband med attacken. Felaktiga uppgifter 
spreds i medier, förhastade slutsatser drogs, 
skrämselpolitik användes. I stort var dock 
dagen präglad av gemenskap, medmänsk-
ligt agerande och medborgaranda. Hashta-
gen #OpenStockholm är nu en viktig del av 

historien. Därför är det värt att lyfta upp det 
positiva som dominerande dagen. Att myn-
digheter agerade föredömligt och profes-
sionellt, att människor ställde upp för var-
andra och att människor i Stockholm och 
myndighetspersonal visade tacksamhet 
mot varandra. 

I slutändan är det ”vi” som stockholmare, 
svenskar, européer och kosmopoliter som 
väljer hur vi vill hantera och förhålla oss till 
terrorismen. Under den 7 april och dagar-
na efter var budskap och värderingar om 
öppenhet, mångfald och kärlek samt med-
mänsklig tillit och vikten av gemensamma 
institutioner människors svar på attacken. 
Låt därför den 7 april fokusera både på at-
tackens offer och människors ageranden 
genom att göra den till en solidaritets- och 
öppenhetsdag. Låt en sådan positiv, med-
mänsklig samhörighetsanda prägla framti-
dens Sverige.

Gör den 7 april till en dag  
för solidaritet och öppenhet

Vladan Lausevic, aktiv i Liberalerna, unionsvetare och 
biträdande lektor vid European Studies vid Manipal 
University

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

Vi väljer inte alltid de situationer vi hamnar i, men vi väljer hur vi ska hantera dem, skriver Vladan Lausevic.

Debatt:
Solidaritet mot 

terrorism
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Foto: Privat

Kenneth Andersson, 
50 år, skogsarbetare, 
Äppelbo

Svar till Jacob Schönning i Syre #153

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

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.

I Indien har ett par flo-
der, bland annat Gan-
ges, fått juridiska rät-
tigheter, som om de 
vore personer. I Nya 
Zeeland har maorier-
na försökt ge floden 
Whanganui juridiska 
rättigheter. Vad tror du 
– är det ett bra sätt att 
skydda naturen?

Foto: Johan N
ilsson/T
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Vi kan vara goda utan gud
DEBATT  Schönning skriver i sin debattartikel 
om kristen tro att han syndat många gånger. 
Men i sin nåd förlåter Gud. Så då kan man 
fortsätta synda, bara man tror på Gud? Dess-
utom ”har Han gett sin son Jesus för att bese-
gra synd och död en gång för alla”.

Jaså? Jesus levde för 2 000 år sedan – är 
synd och död besegrade? Definitivt inte!

Schönning jämför olika religioner, men 
menar att kristendomen är den rätta, den 
goda. Men han har missat en del!

Bibeln är inte god rakt igenom! Många krig 
har startats på grund av kristnas maktbe-
gär. Hur många människor här i Norden 
som fick sätta livet till för att de kristna vil-
le införa kristendomen här vågar jag inte 
tänka på.

Själv är jag uppvuxen med kloka och 
snälla föräldrar som verkligen tog hand om 
mig. Jag var med dem ute och inne, de läste 
högt för mig, vi sjöng, spelade kort, målade, 
ritade, sydde. De trodde inte på Gud, jag vis-
ste faktiskt inte vad Gud var, förrän jag börjat 
skolan. I andra klass fick vi en kristendoms-
bok, full med vackra bilder på Jesus, Maria, 
lärjungarna.

Jag blev religiös, men snart lärde jag mig att 
den som inte tror på Gud inte får komma till 
himlen! Alltså skulle mina älskade föräldrar 
inte få komma till himlen! Jag var bara åtta 
år, men varje kväll satte jag mig upp i säng-
en och läste aftonbön, tyst så mina föräld-
rar inte skulle höra ( jag ville ju inte göra dem 
ledsna). Det gjorde jag för att Gud skulle låta 
mina föräldrar komma till himlen.

Men – så började jag fundera: är Gud god 
om han inte låter mina snälla föräldrar kom-
ma till himlen, medan andra, elaka perso-
ner, får? Som min lärarinna som slog poj-
karna varje dag, när de läste fel eller inte 
klarade ett mattetal. Men hon trodde ju på 
Gud, så …

Jag såg fler orättvisor. Och tänkte att om Gud 
vore god, skulle han se till att världen var en 
god plats att leva på för alla!

Till sist kom jag fram till att antingen är 
Gud ond – eller så finns han inte! Så när jag 
blev 14 år vägrade jag att konfirmera mig.

När jag blev vuxen arbetade jag på olika 
fritidsgårdar. Flera av ungdomarna är fort-
farande mina vänner! För att jag gjorde lite 
mer än jag egentligen behövt. Jag mådde bra 
av det, och ungdomarna också.

Nu är jag pensionär. När mina barn, barn-
barn och vänner hjälpte mig med flytten, 
visste jag att de gjorde det för att de tycker 
om mig – inte för att de är rädda att Gud ska 
straffa dem annars!

Jag arbetar ideellt som ledare för en 
grupp kvinnor som kommit hit från andra 
länder. Flera av dem är nu mina nära vän-
ner! Vi hjälper varandra för att vi gör nå-
gon annan glad! Inte för att Gud hade straf-
fat oss annars – det är ju egoistiskt att tänka 
så. Då gör man ju gott bara för sin egen 
skull! Inte för någon annans! Är det så mo-
raliskt, egentligen?

Vem får egentligen komma till himlen – och varför?

– Jag tycker att det 
är bra att kunna 
fridlysa djur och 
växter när det be-
hövs. Men att ge en 
flod juridiska rättigheter verkar 
bara fånigt. 

Panelen:

Foto: Privat

Mikaela Strandberg, 27 år, 
bagare, Nacka

– Sånt där ska skötas 
med naturvårdslag-
stiftning, inte genom 
att ge floder mänskli-
ga rättigheter. Nej, jag tror inte det 
fungerar, helt enkelt för att en flod 
inte är en människa.

Marika Jardert
Ateist

– Det är en väldigt fin 
tanke! Men sen beror 
det ju på vilken rätt 
man ger naturen och 
hur den vägs mot 
andras juridiska rättigheter. Mest 
skrämmande är det att det ska be-
hövas. Naturen är vårt hem, vi ska 
inte behandla den som en motpart. 
Den klarar sig utan oss, men vi kan 
inte leva utan den.

Foto: Privat

Helena Sjöberg, 75 år, 
pensionär, Ängelholm
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Länderna i Karibien är extra sårbara för naturkata-
strofer som orkaner. Regionen hotas av en klimat-
kris, enligt Karibiska utvecklingsbanken, CDB, 
som nu satsar på anpassningsåtgärder.

Klimatförändringarna är en av de största utma-
ningar Karibiens länder står inför – oavsett om det 
gäller turismberoende länder som Barbados eller 
länder rika på naturresurser, som Guyana. Och 
det är ett faktum som regionens främsta finansin-
stitution CDB nu lyfter fram. 

– Vi högprioriterar arbetet med att hantera effekter-
na av klimatförändringarna, sade CDBs ordföran-
de Warren Smith nyligen vid en presskonferens i 
Bridgetown. 

Enligt Warren Smith handlar det om att få fram 
de ekonomiska resurser som krävs för att hante-
ra bland annat stigande havsnivåer och fler och 
starkare orkaner. CDB kommer även att satsa re-
surser på förnybara energikällor och energibe-
sparande åtgärder. Detta ska ske med hjälp av 
krediter från bland annat den franska bistånds-
myndigheten AFD. 

CDBs satsningar kommer efter att USAs president 
Donald Trump nyligen föreslog att dra ner på an-
slagen för klimatarbete. I budgetförslaget för 2018 
vill presidenten bland annat kraftigt minska finan-
sieringen av landets miljöskyddsmyndighet EPA.

Desmond Brown/IPS

”Karibien hotas av klimatkris”
Warren Smith från Karibiens utvecklingsbank, som i framtiden kommer att högprioritera åtgärder för klimatanpassning. 

Grön omstart 
nekas monter på 
MP-kongressen
Facebook-gruppen Grön om-
start får inte delta med mon-
ter på Miljöpartiets kommande 
kongress. Enligt partiets regler 
kan utställare antingen vara or-
ganisationer och företag eller 
interna utställare. Grön omstart 
”passar inte in i någon av våra 
utställarkategorier tyvärr” med-
delar kongresskansliet. 

Facebook-gruppen Grön om-
start har i dag över 1 600 med-
lemmar och anses av många fylla 
ett tomrum vad gäller medlems-
dialog. Gruppens administratö-
rer menar att den fungerat som 
en sund ventil under ett turbu-
lent år och att ”många medlem-
mar här funnit ny lust och inspi-
ration att engagera sig”.

Grön omstart kommer att sy-
nas på kongressen även utan  
monter, säger grundaren An-
ders Strand och meddelar att 
han framöver gärna ser en mer 
formell förankring av Grön om-
start som nätverk. Han och 
många andra av gruppens med-
lemmar anser dock att Miljöpar-
tiet kunde ha tolkat reglerna an-
norlunda.

– Om inte #GO vore en MP-
kraft att räkna med, hade #GO 
inte fått den uppmärksamheten 
#GO har fått. Då vore det win-
win att ta vara på engagemanget 
och tolka reglerna generöst, på-
pekar han i en kommentar.
Benita Eklund

Klimatpengar 
går främst till  
rikare länder 

Fler av dem som nekas asyl ska lämna landet. Det 
är både regering och opposition överens om. Men 
resultatet kan bli ett skuggsamhälle med despe-
rata människor. Det fruktar företrädare för nätver-
ket Agape, som hjälper ensamkommande som 
fått avslag.

– Om man får avslag måste man åka hem – annars 
har vi ingen ordnad migration, säger statsminister 
Stefan Löfven till Expressen.

Uttalanden i samma riktning har gjorts av bland 
andra Anna Kinberg Batra (M) och Gustav Frido-
lin (MP) efter att det framkommit att den terrormiss-
tänkte Rakhmat Akilov fått avslag på sin ansökan om 
uppehållstillstånd. Men flera frivilligorganisationer 
som arbetar med asylsökande varnar för att ökad 
jakt på människor med utvisningsbeslut kan få rakt 
motsatt effekt om syftet är att öka säkerheten.

– Det man uppnår är att skapa rädsla och oro 
bland de asylsökande. Och alla vet att rädsla le-
der till desperation som i sin tur kan göra att man 
väljer att göra vansinniga saker, säger Matilda 
Brinck-Larsen i nätverket Apage som bedriver so-
cial verksamhet för ensamkommande ungdomar 
som fått avslag.

Hon menar att om människor drivs under jor-
den och fråntas möjligheten till trygga och me-

ningsfulla sammanhang kan mörka krafter ut-
nyttja situationen. 

– Vi får ett skuggsamhälle där extremister och 
organiserad brottslighet kan rekrytera, säger hon.

Att utvisa alla dem som får avslag är omöjligt, 
menar Matilda Brinck-Larsen. Det handlar om all-
deles för många människor med starka skäl att 
hålla sig undan.

– Det är inga semesterfirare vi pratar om, det 
är människor utan val. Den djupt deprimeran-
de situation det innebär att leva som papperslös 
utan rättigheter är ett bättre alternativ än att åter-
vända och riskera sitt liv, säger hon. 

Matilda Brinck-Larsen vittnar liksom flera företrä-
dare för frivilligorganisationer Syre varit i kontakt 
med om att jakten på asylsökande redan är märk-
bar. I fjol fick polisen i uppdrag att öka antalet ut-
visningar och deras arbetsmetoder har blivit mer 
offensiva, inte minst när det gäller ensamkom-
mande ungdomar. Vid flera tillfällen har gränspo-
lisen gått in i exempelvis skolor och ideella famil-
jehem för att hämta unga asylsökande.

– Hoppet släcks allt mer för de ungdomar jag 
möter. Enda lösningen jag kan se är en amnesti. 
Det skulle även kostnadsmässigt vara bättre för 
Sverige än att jaga dem, säger hon.
Olof Olsson Klugman

Stora risker med att driva 
människor under jorden

Foto: D
esm

ond B
row

n/IP
S

FNs gröna klimatfond har till 
uppdrag att stödja utvecklings-
länder genom insatser för kli-
matanpassning och minskade 
utsläpp av växthusgaser. Trots 
detta är endast två av de åtta 
projekt, som nu får dela på 755 
miljoner dollar, i låginkomstlän-
der. En förklaring som ges är att 
det är svårare att arbeta i de fat-
tigaste länderna.

– Det är svårare att arbeta på 
lokal nivå med de här frågor-
na, så många investerar i pro-
jekt som är lättare att genomfö-
ra, säger Clare Shakya, chef för 
klimatfrågor vid Internationella 
institutet för miljö och utveck-
ling, IIED.  
Lyndal Rowlands/IPS
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Det finns en oro bland svensk-uzbeker att både rasistiska krafter och radikala islamister ska stärkas efter terrordådet. Andra 
menar dock att det är få med en radikal syn på islam bland svensk-uzbekerna och att många arbetar mot radikalisering.

De fem partierna bakom energi-
överenskommelsen har nu be-
stämt sig för att tidigarelägga 
satsningen på vindkraft och an-
nan förnybar energi.

– Att storsatsningen på förny-
bar el blir av redan nu visar att 
vi menar allvar med att Sverige 
ska nå det nya målet om hundra 
procent förnybar el, säger Lise 
Nordin (MP), riksdagsledamot 
och energipolitisk talesperson i 
ett pressmeddelande.

Förslaget som nu kommer att 
läggas fram i riksdagen innebär 
att ambitionen inom stödsyste-
met för förnybar energi, elcerti-
fikaten, ska tillföras 18 TWh (te-
rawattimmar) i jämn takt. 

– Den nya satsningen kom-
mer ge Sverige ett tillskott på 
förnybar el motsvarande hus-
hållselen för över 3,5 miljoner 
villor, säger Lise Nordin.
Benita Eklund

Terrordådet i Stockholm skakar svenska uzbeker. 
Oron är påtaglig över konsekvenserna av att den 
misstänkte gärningsmannen är en landsman. Då-
det kan utnyttjas av såväl rasister och radikala is-
lamister som av den uzbekiska regimen, varnar 
svensk-uzbeker.

Pulatjan Ahunov är politisk flykting från Uzbekis-
tan. Där företrädde han det demokratiska och se-
kulära partiet Birlik. I nära tre år satt han fängslad 
för sin kritik mot regimen. Han fruktar nu att både 
rasistiska krafter och radikala islamister ska stär-
kas av att den misstänkte terroristen Rakhmat Aki-
lov beskrivs som en radikaliserad islamist.

– Det finns risk för mer av konfrontation. Ju mer 
Sverigedemokraterna kommer peka ut muslimer 
och säga att det är deras fel, ju mer kommer isla-
mistiska krafter säga: ”Ni måste vara beredda att 
slå tillbaka”, säger han.

Pulatjan Ahunov menar att det finns en liten men 
växande minoritet av svenska uzbeker som isole-
rar sig från samhället och söker sig mot radikal is-
lamism.

– Det finns en grupp som håller fast vid gamla 
idéer även i ett öppet samhälle. De tänker att hela 
västvärlden är islams fiender, säger han.

Om jakten på papperslösa uzbeker tilltar och 
fler tvingas under jorden befarar Pulatjan Ahunov 
att de radikala extremistiska krafterna kan stärkas 
ytterligare.

– Många är desperata. De kan bli ett lätt byte i 
händerna på extremister, säger han.

David Nazarov är son till imamen Obid Nazarov 
som sköts i Strömsund 2012 av en torped med 
misstänkta kopplingar till den uzbekiska säker-

hetstjänsten. Han delar Pulatjan Ahunovs oro för 
ökade motsättningar, men tror inte på ett växan-
de utrymme för islamiska extremister.

– Det finns enstaka individer med en radikal 
syn på islam. Men de är väldigt få och vi är många 
i det uzbekiska samhället som arbetar mot radika-
lisering, säger han.

David Nazarov menar att radikalisering bäst 
bekämpas genom ökad kunskap om religion.

– De som begår den här typen av brott vet inte 
mycket om religion. Därför jobbar vi med pennor, 
papper och dialog, säger han.

Mer orolig är han för att den uzbekiska regim som 
sagt sig ha varnat Sverige för Akilov ska försöka 
utnyttja terrordådet för att förmå Sverige att utvi-
sa regimkritiker. David Nazarovs pappa ville den 
uzbekiska staten få utlämnad för inblandning i 
ett terrordåd i Tasjkent, påståenden som svenska 
myndigheter avfärdat.

– Så gott som alla uzbeker som fått asyl i Sveri-
ge anklagas för påhittade brott i Uzbekistan. Jag 
litar på svenska myndigheter, de tror inte på det 
uzbekiska rättsväsendet. Men dådet i Stockholm 
kan påverka enskilda tjänstemän, säger han.

Om uzbeker som sökt asyl utvisas får det förö-
dande konsekvenser, menar han.

– Med 99 procents säkerhet kommer du att tor-
teras i fängelse. Någon rättegång behövs inte, sä-
kerhetstjänsten agerar självständigt, säger han.

Det finns i dag minst 10 000 politiska fångar i 
Uzbekistan, enligt Human rights watch. De flesta 
av dem betraktas av regimen som islamister.

– Men många har flytt landet och dem vill sä-
kerhetstjänsten komma åt, säger David Nazarov.
Olof Olsson Klugman

Oro bland svensk-uzbeker 
efter terrordådet

Tidigarelagd 
satsning på  
förnybar energi

En läckande gasledning i havet 
i Alaska har nu lagats – efter näs-
tan fem månader. Förra veckan 
rapporterade det ansvariga bola-
get Hilcorp att dykare till sist, ef-
ter en tid av svåra väder- och is-
förhållanden, kunde laga röret.

– Ingen ledning kommer att 
tas i bruk innan Hilcorp och an-
svariga myndigheter kommit 
överens om att det är säkert, 
meddelar de i ett uttalande.

Läckan upptäcktes i februari 
när en helikopter såg bubblan-
de gas i närheten av en gas-platt-
form men har sannolikt funnits 
där sedan december förra året.

På platsen, som även tidigare 
drabbats av gas-läckor, lever en-
ligt Telesur flera utrotningshota-
de arter däribland Vitvalen. 

– Det är skrämmande att tän-
ka på hur nedslitna en del av led-
ningarna till havs kan vara. De 
gamla, sköra ledningarna som 
skräpar ner området utgör ett 
stort hot mot både människor 
och djur, säger Kristen Monsell, 
advokat från Centrum för biolo-
gisk mångfald, i ett uttalande.

Hilcorp undersöker även an-
dra potentiella läckor i området.

Benita Eklund

Gas läckte ut i 
känsligt område 
i fem månader
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Stor guldgruva skapar  
spänningar i Amazonas

liser och miljömyndigheter började slå till 
mot de informella guldgrävarna. 

José Pereira Cunha menar att tillslagen be-
ror på det stora gruvbolagets planerade sats-
ning. Detta eftersom det började efter att 
Belo Sun inlett sin prospektering efter guld-
fyndigheter vid Volta Grande. 

I februari i år godkände delstaten Parás mil-
jömyndigheter det planerade gruvprojek-
tet. Men strax därpå upphävdes tillståndet i 
ett halvår av en domstol, med krav på att de 
människor som kommer att påverkas av gru-
van ska erbjudas nya hem – och att en ut-
redning först ska granska omständigheterna 
kring hur bolaget har fått sina markrättighe-
ter. 

Belo Sun menar dock att man följt alla be-
stämmelser, och bolagets landschef Mauro 
Barros menar att inga människor kommer att 
behöva flytta på grund av verksamheten - om 
de inte vill. 

– Vi vill att regionen ska utvecklas, säger 
han och tillägger att de allra flesta som kom-
mer att anställas är lokala arbetare. 

Över 500 personer kommer att behövas 
när driften är igång, enligt Mauro Barros, och 
planen är att anställa och utbilda lokala ga-
rimpeiros för en mer industriell verksamhet. 

Belo Sun beräknar att det skulle gå att utvin-
na över hundra ton guld i området. Men för 
att få fram ett gram guld krävs det att ett ton 
sten bearbetas. 

Både lokalbefolkning och miljöorganisa-
tioner har uttryckt oro för att bolagets verk-
samhet ska leda till att Xinguflodens vatten 

Ett kanadensiskt gruvbolag planerar ett stort 
projekt för att utvinna guld i brasilianska 
Amazonas. Det väcker ingen entusiasm i den 
lilla staden Ressaca där de få personer som 
arbetar med informell gruvbrytning redan har 
svårt att överleva. 

– Det finns fortfarande mycket guld här, säger 
Valdomiro Pereira Lima och pekar mot den 
leriga marken i den lilla staden, där byggna-
derna blivit allt mer slitna och många butiker 
med tiden har tvingats stänga. 

Ressaca ligger vid Xingufloden i en sträcka 
känd under namnet Volta Grande, som är 
känd för sina guldfyndigheter. Här planerar 
gruvbolaget Belo Sun att under tolv års tid 
utvinna upp emot 60 ton guld i ett dagbrott 
som enligt planerna kommer att bli det störs-
ta i landet. 

Pereira Lima har arbetat med informell gruv-
brytning sedan 1980, då han som 27-åring res-
te hit från sitt hem i nordöstra Brasilien för att 
börja leva som ”garimpeiro”. Under 1980-ta-
let fanns det mängder av informella guldgrä-
vare här i Volta Grande. Men med tiden har 
guldfyndigheterna blivit allt svårare att hitta 
och orter som Ressaca har fått det svårare att 
överleva.

– När jag kom hit 1992 så fanns det över 
8 000 garimpeiros här. Numera är det bara 
400–500 kvar, berättar José Pereira Cunha, 53. 

Han är vice ordförande för ett kooperativ 
som samlar de lokala guldgrävarna. Själv bör-
jade han gräva efter guld redan som 17-åring, 
men det har blivit allt svårare att bedriva 
verksamheten. I synnerhet efter 2012, då po-

blir förorenat. Men dessa farhågor avvisas av 
Mauro Barros, som säger att gruvans slagg-
produkter ska hanteras på ett säkert sätt. 

Redan nu är dock en konflikt mellan lokal-
befolkningen och de informella guldgrävarna 
under uppsegling. 

– Antingen kastar Belo Sun ut oss, eller så 
kastar vi ut dom, säger José Pereira Cunha. 

I Ressaca bor för närvarande runt 200 fa-
miljer och det finns inget fungerande av-
loppssystem. José Pereira Cunha menar att 
någon utveckling heller inte är att vänta på 
grund av att Belo Suns planerade verksamhet 
lett till en stor osäkerhet om framtiden. Även 
i grannbyn Ilha da Fazenda, där det finns ett 
50-tal hushåll, råder det stor osäkerhet om 
framtiden. 

– På den gamla goda tiden fanns det dus-
sintals med barer här i Ilha da Fazenda. De 
utvann guld i Ressaca och kom sen hit för att 
göra av med sina pengar, berättar bagaren 
João Lisboa Sobrinho, 85. 

Han är tiobarnspappa och har upplevt byns 
upp- och nedgång. 

– Jag brukade baka bröd på 50 kilo mjöl 
om dagen. Nu bakar jag som mest på tre kilo 
mjöl, säger han där han står bredvid den ugn 
som byggdes av hans pappa 1952. 

Sebastião Almeida da Silva äger ortens 
enda butik. 

– 95 procent av befolkningen vill flytta här-
ifrån. Om Ressaca försvinner kommer det att 
bli omöjligt att bo kvar i Ilha da Fazenda, sä-
ger han. 

Text och foto: Mario Osava/IPS

Valdomiro Pereira Lima, är en garimpeiro, eller informell guldgrävare. Även om inkomsterna har minskat så menar han att det finns guld 
i marken i den lilla staden Ressaca. Invånarna i den slitna orten är motståndare till det storskaliga guldgruveprojekt som nu planeras. 

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Radar Nyheter
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Onsdag 19 april. Tusentals mot-
ståndare till Venezuelas president 
Nicolas Maduro översvämmade 
Caracas gator i vad som har kallats 
”Alla marschers moder”. Landet 
befinner sig i en djup ekonomisk kris, 
som oppositionen ger presidenten 
skulden för.

Foto: Fernando Llano/TT
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”Sverige skulle kunna 
ha långt fler vargar”
Det finns en överdriven rädsla för vargar i Sverige och de skulle 
kunna vara långt fler än i dag. Det menar den spanske etologen, 
vargexperten och författaren David Nieto Macein som med en 
fot i Sverige med förundran följt vargdebatten. Rädslan bottnar 
i vår kulturhistoria och litteratur, menar han, och svenska varg-
forskare håller med om att vi rent praktiskt skulle kunna ha fler. 
De betonar dock att den sociala kontexten inte ska förringas.

Text: Madeleine Johansson
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David Nieto Macein med 
spanska mastiff-hundar som 
i Spanien används för att  
vakta boskap mot vargar. 

Foto: Cristina Aznar Torres

S verige har en gång i tiden haft vargar i hela landet 
och det skulle man fortfarande kunna ha, det finns 
tillräckligt mycket skog, säger David Nieto Macein, 
etolog och vargexpert som skrivit en rad böcker om 
bland annat vargens beteende och bevarande.

Tack vare sin svenska fru Kajsa har han bott ett antal år i Sve-
rige och blivit väl insatt i debatten kring vargen här, och han 
tycker att rädslan för varg och vad den kan ställa till med är 
överdriven. I Spanien, där han nu åter bor, är vargpopulatio-
nen på omkring 2 500 individer koncentrerad till nordvästra 
delen av landet och alltså betydligt mer samlad än den svens-
ka. Samtidigt finns det betydligt mer betesdjur än i Sverige. Två 
miljoner kor i Sverige kan jämföras med 6,5 miljoner i Spanien. 
600 000 får kan jämföras med Spaniens 23 miljoner och de 

200 000 renarna skulle kunna jämföras med Spaniens tre mil-
joner getter. Av dessa kommer antalet som dödas av vargar ald-
rig upp i en procent i de områden där vargen finns.

– Dessutom kan man misstänka att det är överdrivna siffror 
då det finns en rad sätt som man kan och har fuskat med rap-
porteringen, säger David Nieto Macein.

I det glesbefolkade Sverige skulle det med andra ord kunna 
rymmas mycket mera varg.

– Det kan inte finnas för många vargar i ett område, de ”au-
toreglerar sig” genom att bara ledarparet får ungar. Ungefär 30 
procent av paren får dessutom inte ungar. Senare ger ungar-
na sig iväg för att hitta nya revir och en majoritet av dem dör. 
I USA har en studie visat att 70 procent av vargarnas naturliga 
dödsorsaker är att de dödats av andra vargar.

”Sverige skulle kunna 
ha långt fler vargar”



Håkan Sand, vargforskare på 
Skandulv på SLU

Foto: Anna-Lena Wallström/TT
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vuxen i fångenskap och som flytt. Då 
den var van vid människor och inte 
hade lärt sig att jaga så attackerade 
den barn. Att vilda vargar som inte är 
vana vid människor attackerar på det 
sättet existerar inte! 

David Nieto Macein blir förvånad 
när han hör svenska föräldrar som 
inte vågar lämna sina barn vid buss-
hållsplatsen om det finns varg i när-
heten. I Spanien finns en mer neutral 
bild av vargen. Kanske på grund av en 
känd programledare och naturforska-
re, Félix Rodríguez de la Fuente, som 
under 70- och 80-talet gjorde många 
uppskattade program och som hade 
ett specialintresse just för vargen och 
att visa upp dess sanna natur.  

– Han har påverkat många i min 
generation och det var hans doku-
mentärer som ändrade mentaliteten 
i Spanien. Förmodligen räddade det 
vargstammen här. Hans encyklope-
di Fauna är de mest sålda böckerna i 
Spanien efter Don Quixote. 

Denne man är också delansvarig 
för David Nieto Maceins karriärval 
och intresse för vargar och hundar. 
Som etolog och expert på varg- och 

gender som har levt kvar och skapat 
ett hat mot vargen.

Han tar upp den ökända Gysinge-
vargen som exempel. Den uppges ha 
dödat nio barn och skadat långt fler 
under 1820-talet. Men mytbildningen 
är stor, siffrorna varierar i olika källor, 
och det var heller ingen vanlig varg.

– Det var en varg som var upp-

Håkan Sand, vargforskare på Skan-
dulv på SLU, menar dock att man bör 
se på det hela på ett annat sätt.

– Biologiskt sett skulle vi kunna ha 
mycket fler vargar i Sverige, men man 
måste se på det sociala sammanhang-
et, och hur många vargar människan 
och samhället accepterar. Det är en 
värderingsfråga som snabbt blir politik. 
Ska den till exempel finnas i renbetes-
områdena så kommer detta att drabba 
rennäringen, vilket leder till stora er-
sättningskostnader för samhället. 

Mer neutral bild
Men rädslan för vargen och eventuel-
la angrepp på människor är något helt 
annat. David Nieto Macein menar att 
den är helt obefogad. 

– Det sker miljoner olyckor orsa-
kade av hundar varje år i världen, 
och många är dödsfall. Ändå älskar 
människor hundar medan de får pa-
nik och blir rädda för vargar. De är 
rädda för myten. Alla dessa historier 
som kom till redan på 1600-talet för 
att barnen skulle vara rädda för var-
gen, som Rödluvan. De har skapat le-

De gamla myterna om den elaka vargen 
lever kvar i människors medvetande och 
skapar ett omotiverat hat mot vargen, 
menar David Nieto Macein. Leksaken 
som föreställer vargen och mormor 
i ”Rödluvan” kommer från Ikea.

Foto: Leif R Jansson/TT

”Biologiskt sett 
skulle vi kunna ha 

mycket fler var-
gar i Sverige, men 

man måste se på 
det sociala sam-

manhanget ...”
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David Nieto Macein är etolog och vargexpert.

David Nieto Macein pekar på 
studier som visar att hundar är 
mycket effektiva när det gäller 
att vakta boskap mot vargar. 

Foto: P
rivat



Inga Ängsteg, verksamhets-
ansvarig på Viltskadecenter.
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

”Boskapsvaktande 
hundar kommer 
aldrig att kunna bli 
en jättegrej i Sve-
rige, då det finns 
många små fårbe-
sättningar.”

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom 15

hundbeteenden ser han ingen större 
skillnad mellan de båda – som egent-
ligen kan betraktas som samma art. 
Sedan tidig ålder har han letat efter 
varg i naturen och även kunnat följa 
vargfamiljer på närmare håll. Han har 
också skrivit böcker om vargens och 
hundens etologi, vargkonservation 
och hur man skyddar boskap med 
hjälp av hundar.

– Det finns en enkel lösning på pro-
blemet med varg som attackerar bo-
skap. I Spanien används spanska ma-
stiff-hundar som vaktar djuren hela 
den tid som de går ute. Det finns stu-
dier gjorda på hur effektiva de är och 
i vissa fall visade det på noll skadade 
djur! Du ”utbildar” vargen med hjälp 
av hunden och den kommer inte att 
göra nya försök. 

David Nieto Macein menar att skill-
naden mellan Sverige och Spanien i 
detta avseende beror mycket på tra-
dition. I delar av Spanien har vargen 
alltid funnits, och den gamla traditio-
nen att vakta djuren med hundar har 
därför funnits kvar som ett självklart 
alternativ. I Sverige däremot blev var-
gen i stort sett utrotad innan den bör-

jade återhämta sig på 1970-talet. Den 
gamla traditionen att använda hundar 
som skydd hann därmed försvinna. 
Rasen Dalbohund som traditionellt 
användes för detta ändamål utrota-
des redan på 1870-talet, då rovdjuren 
hade blivit så få att ägarna inte läng-
re såg någon ekonomisk nytta i att ha 
hundarna kvar.

”Kostsamt med hund”
I dag finns ett femtiotal boskapsvak-
tande hundar i Sverige. Inga Ängsteg, 
verksamhetsansvarig på Viltskade-
center, menar att de kan vara ett bra 
komplement i de fall där stängsling 
inte är ett alternativ, exempelvis på 
grund av stora betesarealer. Men oli-
ka former av stängsel är det absolut 
mest använda skyddsalternativet.

– Boskapsvaktande hundar kom-
mer aldrig att kunna bli en jättegrej i 
Sverige, då det finns många små får-
besättningar. Har man 20 tackor så 
blir det kostsamt att ha en hund för så 
pass lite djur. 

Inga Ängsteg förklarar att allemans-
rätten i Sverige också innebär många 

fler förbipasserande människor med 
hundar än i Spanien, och att det kan 
vara svårt för hundarna att göra skill-
nad mellan tamhundar och vargar. 
Att träna hunden rätt är därför myck-
et viktigt. 

– De måste socialiseras på ett kor-
rekt sätt med tamdjuren och även so-
cialiseras med människor, men inte 
för mycket, för då kommer de att vilja 
bege sig till ägarens hus istället för att 
vara med djuren. Hemligheten ligger i 
att välja rätt genetik och att träna hun-
darna tidigt. Det funkar inte med vil-
ken hund som helst, säger David Nie-
to Macein. 

Även i Spanien finns en liknande 
debatt om hur stor vargpopulatio-
nen bör vara och vad man ska göra åt 
skador på boskap, men det finns ock-
så en mer balanserad bild, där många 
jägare ser fördelarna med vargens in-
flytande på ekosystemet menar David 
Nieto Macein.

Själv skulle han vilja se att all varg-
jakt upphörde, såväl illegal jakt som 
annan jakt. Han menar att vargjakten 
i sig riskerar att leda till att attackerna 
mot tamboskap ökar.

Bilden av vargen är mer balanserad i 
Spanien, där många jägare ser fördelar-
na med vargens inflytande på ekosyste-
met, menar David Nieto Macein.

”Det kan inte finnas för 
många vargar i ett områ-
de, de ’autoreglerar sig’ 
genom att bara ledarpa-
ret får ungar.”
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”På det sättet 
som jakten be-

drivs i Sverige har 
det ingen avgö-

rande roll för den 
genetiska situa-
tionen i popula-

tionen.”

Licensjakt på varg utanför Hofors. David Nieto Macein tror att vargjakten i sig riskerar att leda till att attackerna mot tamboskap ökar.

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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– Då får man antingen försöka att 
störa bort dem och hoppas att de läm-
nar området. Ett annat alternativ är 
att söva dem och flytta dem längre sö-
derut. Men det är ingen enkel opera-
tion i sig och dessutom vill man att de 
ska vara kvar i ett område i minst tre 
månader för att förhindra  eventuell 
smitta. Det brukar oftast vara för lång 
tid för rennäringen, vilket kan leda till 
skyddsjakt, säger Håkan Sand. 

Det tredje alternativet brukar till 
sist bli att vargarna skjuts illegalt, för-
klarar han. 

Svagt naturintresse?
David Nieto Macein har personligen 
valt att göra köpbojkott på renkött. På 
liknande sätt har aktivister i Spanien 
valt att inte köpa vissa ostar som är 
gjorda i områden där vargar ofta blir 
olagligt skjutna och där vargen ses 
som en fiende till djurhållningen, så-
som Idiazábal-osten i Baskien. 

De som engagerar sig i vargfrågan 
är betydligt fler i Spanien än i Sverige. 
Nyligen var David Nieto Macein på en 
demonstration i Madrid för det tota-
la bevarandet av den iberiska vargen, 
där antalet demonstranter uppgick 

– De är levande mirakel om de lyck-
as ta sig igenom Finland och norra 
Sverige, där de möter ett filter av ge-
vär, säger David. 

Han tar upp ett exempel på ett 
vargpar som tagit sig in i Sverige från 
Ryssland och som dessutom fått ung-
ar. Men en av föräldrarna sköts och de 
andra överlevde inte.

– Där har du miraklet framför dig, 
och så går det så. Det är deprimeran-
de och det är en förföljelse, säger han.

Naturlig rörlighet
Vargar som själva valt att vandra till 
ett område borde givetvis ha bättre 
förutsättningar att etablera sig jäm-
fört med individer som blivit utplace-
rade. Faktum är att Naturvårdsverket 
numera gör bedömningen att fokus 
för att säkra ett genetiskt utbyte bör 
ligga just på att ”möjliggöra en natur-
lig rörlighet av vargar genom rensköt-
selområdet och mellan Sverige, Fin-
land och Ryssland”. Detta vill man 
genomföra i dialog med Sametinget 
och rennäringens företrädare. Men 
problemet uppstår när de invandrade 
vargarna bestämmer sig för att stanna 
i rennäringsområdet. 

–  Om man skjuter ett djur i flock-
en så kommer de att sakna en fa-
miljemedlem, och då kan de få pro-
blem med att jaga vilda bytesdjur, då 
de förlorar mycket energi. Då kan de 
börja ge sig på lätta bytesdjur som bo-
skap istället. 

Den licensjakt som genomförts i 
Sverige och som bidragit till att anta-
let numera uppskattas till 340 indi-
vider jämfört med 415 under vintern 
2014/2015 förkastar han helt. 

– Sverige har den mest inavlade 
vargstammen i världen efter den i 
Mexiko och varje varg som dör är för-
lorade gener, säger han. 

Men han får inte medhåll från Hå-
kan Sand på Skandulv.

– På det sättet som jakten bedrivs i 
Sverige har det ingen avgörande roll 
för den genetiska situationen i popu-
lationen. Man gör kontroller och till-
låter inte jakt på vargar som bedöms 
vara viktiga genetiskt sett. 

Däremot kan nyinvandrade vargar 
som är på väg genom ett jaktområde 
råka bli skjutna av misstag. Men den 
största bidragande orsaken till gen-
problematiken är att extremt få var-
gar lyckas ta sig från Ryssland och Fin-
land in till vargstammen i Sverige. 



En demonstration i Madrid för beva-
randet av den iberiska vargen samlade 
nyligen 30 000 demonstranter.
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till 30 000. Organisationen bakom he-
ter Lobo Marley, ett namn som man 
tagit efter en uppmärksammad varg 
vid namn Marley som dödades i ett 
naturreservat, trots att den var ra-
diomärkt och viktig för forskningen 
kring vargens beteende.

– Det är ett exempel på hur man 
har skjutit den första vargen man stött 
på, utan något slags urval. 

Han tror att intresset för natu-
ren och bevarandet av arter i Spa-
nien kommer mycket från den tidi-
gare nämnda programledaren Félix 
Rodríguez de la Fuente. Naturintres-
set hos svenskarna har han inte upp-
levt som lika starkt, åtminstone inte i 
de yngre åldrarna. 

– På de föreläsningar som jag gjort 
i Sverige har i stort sett ingen varit un-
der 60 år.

Han tror det har att göra med att 
svenskarna när de vistas i naturen 
ofta gör det för att motionera eller på 
något annat sätt få ut något konkret av 
vistelsen. 

– Det är synd, för ett barn som till 
exempel gillar fåglar är redan nu en 
naturvän och kommer att bli den som 
sedan engagerar sig.
Madeleine Johansson

Fältbiologerna anordnade en manifestation i Stockholm mot vargjakten 2011. Deltog gjorde även tjeckiska varghunden Vita.
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”Sverige har den mest 
inavlade vargstammen i 
världen efter den i Mexiko 
och varje varg som dör är 
förlorade gener.”
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Om 50 alte rnativa år

Recension

Bok: Lymlar och ligister med 
pamfletter och plakat 

Författare: Nils Eriksson 
Förlag: BoD –  

Books on demand N ils Eriksson, född 
1934, läkare och 
bosatt i Halmstad. 
Så presenterar sig 
författaren till Lym-

lar och ligister med pamfletter och 
plakat på bokens omslag. Eld-
själen Nils Eriksson har gjort en 
sammanfattning av de senaste 50 
åren med alternativrörelserna i 
Halmstad, Hallands residensstad. 
Det rör sig om ett femtiotal in-
tressegrupper, föreningar och or-
ganisationer – i en kommun med 
drygt 90 000 invånare. 

Nils Eriksson har varit initiativta-
gare till eller aktivt inblandad i 
många av dem. ”Vi uppfattade 
oss naturligtvis inte som alterna-
tivrörelse utan tillsammans grep 
man sig helt enkelt an sådant 
som man såg som viktiga aktuella 
problem”, menar Eriksson. Do-
kumentet sträcker sig tidsmässigt 
från bildandet av Halmstads Viet-
namkommitté 1967 med uppror 
mot Vietnamkriget fram till öpp-
nandet av rättvis-handelsbutiken 
Reko 2007 och startandet 2008 

av föreningen Klimataktion, som 
framträder med regelbundna fö-
reläsningar och debattartiklar 
och samarbetar med andra kli-
mat- och miljögrupper.

Boken är allt annat än ett uppra-
dande av fakta, nej, den är kryd-
dad med minnen av det som har 
hänt på vägen, ibland gått på tok. 
Nils Eriksson har givit en målan-
de bild av dessa alternativrörel-
ser som i själva verket pågick i 
hela landet. Värdefullt är att Nils 
Eriksson har tagit tillvara egna 
anteckningar och en hel del lit-
teratur för att skriva detta viktiga 
minnesdokument till de stora po-
litiska händelser som vi har fått 
höra och läsa om. 

Medvetet har Eriksson uteläm-
nat namn på dem som har varit 
med i aktiviteterna. ”Den som 
har legitimt intresse för namnen 
kan få diverse medlemsförteck-
ningar av mig” informerar han i 
förordet.

Typisk för läkaren Nils Eriksson är 
hans reaktion när han hörde om 

”Vi uppfattade oss natur-
ligtvis inte som alternativ-
rörelse utan tillsammans 

grep man sig helt enkelt an 
sådant som man såg som 
viktiga aktuella problem”
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I blickfångetI blickfångetI blickfångetRecension

läkarbristen i Norrbotten 1969. 
Under ett års tid lyckades Halm-
stads läkare sköta en vårdcentral 
i Norrbotten, genom att två kolle-
ger från Halmstads sjukhus åkte 
upp och vikarierade två måna-
der i taget. Det är solidaritet som 
gäller! ”Det hade ingenting ge-
mensamt med dagens guldgrä-
varverksamhet med de så kallade 
hyrläkarna” konstaterar Eriks-
son.

I september 1981 bildades Mil-
jöpartiet i Halmstad. Enligt Er-
iksson var partibildningen en na-
turlig fortsättning på de rörelser 
som pågått en tid. Som en liten 
berättelse vid sidan om skissar 
han – helt ur minnet men verk-
lighetstroget – en av Miljöpartiets  
kongresser i Karlskoga 1987. Det 
hela gestaltade sig kaotiskt men 
mycket allvarligt i sitt sannings-
sökande. Även detta är roligt att 
läsa så här i efterhand.  

Engagemanget för Amnesty In-
ternational har varit enastående 
i Halmstad. Fem arbetsgrupper 
fanns på 1970-talet. På 2000-talet 

har antalet aktiva minskat, grupp 
33 finns dock kvar och dessutom 
Amnestys loppmarknad Byring 
& bråte som har vuxit undan för 
undan till en stormarknad och 
sköts av en egen grupp (grupp 
169) med ett 80-tal frivilliga med-
arbetare.

Nils Eriksson drar slutsatsen att 
alternativrörelser behövs även i 
dag, inte minst för att motarbe-
ta kapitalismens och konsumis-
mens segertåg genom världen. 
Han menar att freds- och solida-
ritetsrörelsen också behövs för 
att avslöja Sveriges och EUs hyck-
leri i utrikespolitiken: ”Samtidigt 
som Ryssland utsätts för sanktio-
ner på grund av dess annektering 
av Krim har EU hjärtliga förbin-
delser med Israel som ockuperar 
Västbanken liksom med Marocko 
som ockuperar Västsahara.”

Bokens sista kapitel är en ap-
pell till vår fortsatta vaksamhet 
och protest.

Susanne Gerstenberg

På Folkets bios 20 biografer kan man se film 
som aldrig ens skulle komma i närheten av en 
vanlig bio. Filmer valda med omsorg och kär-
lek av människor som vill bilda, aktivera och 
överraska sin samtid. Och har man själv inte 
tänkt komma i närheten av en biograf kan 
man streama filmerna från hemsidan för 39 
kronor per styck. Se folketsbio.se.

Här är ett axplock av de filmer som går i vår:

Vår på Folkets bio
Filmtips:Nätverket Klimataktion startade en 

lokalgrupp i Halmstad 2008. Här 
demonstrerar de på European social 
forum i Malmö i augusti samma år. 

Foto: Drago Prvulovic/TT

”Ljus i natten”
Khaled från Syrien kommer som fripassagera-
re på ett fartyg till Helsingfors för att söka asyl. 
Handelsresande Wikström lämnar sin fru, säl-
jer sitt skjortlager, öppnar en bar och anstäl-
ler Khaled. Ari Kaurismäki är regissör och det 
här är väldigt finskt och väldigt Kaurismäki – 
en tystnad säger mer än tusen ord, det slitna 
och fula blir vackert och skratt och sorg ligger 
alldeles nära varandra. Ljus i natten är andra 
delen i en trilogi med hamntema. Den första 
heter Mannen från Le Havre och har också gått 
på Folkets bio.

”Kim – den skalliga primadonnan”
En film om skådespelerskan Kim Anderzon 
och hennes sista tid i livet. Teatern var det vik-
tigaste i hennes liv, och livet skulle levas även 
när hon fick cancer. Hon ömsom spelade te-
ater och åkte till en klinik i Tyskland och fick 
behandling. När hon kände att kroppen inte 
orkade mer samlade hon alla nära och kära 
och arbetskamrater för en sista kväll med ett 
sista framträdande på en restaurang. Efter en 
magisk kväll åkte hon hem och somnade in. 
För evigt.

”Ta hand om mamma”
Niloofar driver ett skrädderi i Teheran och tar 
hand om sin sjuka mamma. Så säger mam-
mans läkare att luften är för dålig i Teheran 
och att mamman måste lämna staden. Men 
måste Niloofar stänga skrädderiet, säga adjö 
till den spirande kärleken och lämna allt? 
Hennes bröder tar det för givet. Niloofar är 
van vid att lyda dem, men nu bestämmer hon 
sig för att sätta sitt eget liv först.
Premiär: 28 april.

”Ljus i natten” av Ari Kaurismäki. 
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2016 var Syres första år i Almedalen 
och vi gjorde storslagen entré 
från början. Tillsammans med 

ett tiotal organisationer hade vi över 50 programpunk-
ter som berörde allt från narkotikapolitik och tillväxt-
kritik till den nya asyllagen och dagens flyktingpolitik. 

När resten av Almedalen lyfte skapandet av nya arbeten 
så diskuterade vi varför vi överhuvudtaget arbetar. 
När SD spred sin propaganda så fokuserade vi på alla 
människors lika värde. Syretältet blev en plats att an-
das ut på, finna likasinnade, äta veganskt och en plats 
där civilsamhället fick det utrymme det förtjänar. En 
mötesplats för alla som vill förändra världen.

Vi på Syre vill gärna skapa den här platsen igen och 
därför söker vi nu samarbetspartners. I år kommer vi 
vara på en av Almedalens bästa innergårdar, på Södra 
Kyrkogatan 6, tillsammans med en rad spännande or-
ganisationer. Och för rätt verksamheter finns det fort-
farande möjlighet att hänga på. I år kommer vi dess- 
utom att ha tre mindre eventplatser i en gammal mysig 
lada på gården för er som inte vill köra så stort. Så un-
der Almedalen 2017 kan vi erbjuda dem som vill sam- 
arbeta med oss följande fyra scener/mötesplatser:

• En stor innergård (ca 300 kvm) med plats för ca 150 
personer (hälften sittande)
• Ett större seminarierum i ladan med plats för 30–40 
åhörare
• Två mindre seminarierum för ca 15 åhörare var.

Har ni en verksamhet som ni tycker skulle passa på  
Syregården, kontakta Katinka Richter på katinka.rich-
ter@tidningensyre.se så snart som möjligt.

Foto: Jan-Å
ke E

riksson

Ta även del av Syres Almedalsvecka på Instagram #syretältet – och Youtube på Tidningensyre.

Sista chansen att  
boka eventplats på

Almedalen 2017
-gården i
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Storbritannien går mot nyval 
Storbritanniens premiärminister Theresa 
May överraskar och vill ha ett nyval den 
8 juni. ”Vi behöver ett val och vi behöver 
det nu” meddelade hon vid en hastigt 
sammankallad presskonferens utanför 10 
Downing Street. 

Experter kritiska till  
föreslagen terrorlag
Regeringen vill se en lag som förbjuder del-
tagande i terrororganisationer. Men att in-
skränka föreningsfriheten är något två ex-
perter som TT talat med är kritiska till. 

Omstridd avrättning i  
USA stoppad 
Högsta domstolen i USA har för tillfäl-
let stoppat avrättningen av en dödsdömd 
fånge i Arkansas. Avrättningen skulle vara 
den första i delstaten på tolv år och följas 
av en rad andra avrättningar de komman-
de elva dagarna. 

”Mitt i den auktoritära debatten 
dyker Miljöpartiet upp med ett 
utspel som med min allra  
snällaste tolkning är tondöv.”

Med fotbojan  
som sänke

Polisen och pensionärer  
budgetvinnare
Polisen, skolan och klimatet tillhör de om-
råden som får tillskott när vårbudgeten 
presenteras i dag. För medel- och högin-
komsttagare väntar högre skatt nästa år – 
medan pensionärer får behålla lite mer av 
sina inkomster. 

Trump gratulerade  
Erdogan till segern 
USAs president Donald Trump har ringt 
och gratulerat Turkiets president Recep 
Tayyip Erdogan till segern i folkomröst-
ningen. Samtidigt växer kritiken mot hur 
omröstningen gått till. 

”MPs tidigare glans har falnat” 
Ett rekordlågt stöd för Miljöpartiet i den 
senaste Sifo-mätningen och utspel om fot-
bojor för personer som ska avvisas. Det är 
tecken på att glansen slutligen försvunnit, 
säger Maggie Strömberg, politisk reporter 
på Ekot och författare till boken om Miljö-
partiet, Vi blev som dom andra. 

Radar – Nyheter

Gustav Fridolin. MP har rekordlåga opinionssiffror. 
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Theresa May utanför 10 Downing Street.
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Donald Trump ringde och gratulerade Erdogan efter 
folkomröstningen i landet. 
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Energi

Erkännandets 
politik

Glöd – Karen Austin

”Vad säger det om mig, som 
inte varje dag får blickar på 
min hijab eller ett ifråga-
sättande av mitt namn i en 
ansökan? ” 

Zoom
Dammar dränker  
regnskogens byar 
Dammbygget vid Belo Monte i Brasilien har 
lett till att bostäder dränks och försörjning-
en ödeläggs för befolkningen som lever i 
området. 

Översvämmat hönshus i byn Miratu. Vattnet har stigit högre i Xingufloden  
än energibolaget Norte Energia har uppgett.
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”Floden är smutsig, vi 
tar vatten från en brunn 
som vi grävt. De tre 
brunnar som borrades 
av Norte Energia funge-
rar inte eftersom vatten-
pumpen gick sönder för 
åtta månader sedan.”
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Hur många som röstar  
kan avgöra franska valet
När Donald Trump vann presidentvalet i 
USA i höstas bestämde hon sig – för första 
gången i sitt 34-åriga liv ska Claire Villemai-
ne rösta när Frankrike på söndag börjar 
välja sin nästa president. 

Övergreppen allt värre i Sydsuda 
Han har klarat sig undan tre mordförsök. 
Hans fru och barn har tvingats fly landet. 
Men Edmund Yakani ger inte upp kampen 
för mänskliga rättigheter i Sydsudan. ”Vi är 
på väg mot ett nytt Rwanda. Vi står på ran-
den av ett folkmord” säger han. 

Myror tar hem sina skadade  
En myrart i Afrika, megaponera analis, räd-
dar sina skadade soldater och bär tillbaka 
dem till boet där de får ”behandling”, visar 
ny forskning. Det är första gången insekter 
uppvisar ett sådant beteende. 

Yei i södra Sydsudan plågas av våldsamma konflikter.

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.

Myllrande myror i en stack. Myrorna på bilden är inte av arten megaponera analis. Karen Austin 
Demokrati- och MR-strateg, debattör 

fristående krönikör för Syre 



C hrister, en av mina närmaste barn-
domsvänner, firade påsk med mig 
och min sambo. Jag hade redan pla-
nerat att tvätta alla kläder i huset ef-
tersom jag i typ en månads tid inte 

har haft något att sätta på mig. Så jag sprang fram 
och tillbaka till tvättstugan medan jag lagade påsk-
middag. Ljummen fänkålssallad med apelsin.  
Kanelmorötter. Sötpotatis med kryddpeppar. Chris-
ter låg på soffan i vardagsrummet och var trivsam. 
Och pratsam. Alla ämnen från fascism till popmusik 
avhandlades. Vi tycker i grunden rätt lika om saker, 
men hamnar ändå i heta diskussioner.

– Men fan, har du inga kläder? undrade han när 
jag stod och gjorde en sallad.

– Nej, det är helt tomt i min byrålåda.
Min sambo hörde vårt samtal.
– Byrålådor, sa hon. Du har två lådor. Den und-

re är full med kläder.
Jag sprang direkt till sovrummet och öppnade 

byrålådan. Minsann. Där låg ju en massa kläder. 
Den gulrosa skjortan. Tre par slitna jeans. Dem 
skulle jag ju lappa. Och titta, den där stora, grå 
t-shirten som jag älskar. Hade de legat där hela ti-
den?

Christer flabbade. Så tårarna rann.
– Det där är så typiskt dig! sa han. Min sambo 

började också skratta. Och jag.

Jo, det är typiskt mig. Min hjärna är inte alltid rik-
tigt på min sida. Men nu var jag på väg någon an-
nanstans i skallen. Lappa jeans! Jag rotade fram sy-
maskinen.

– Slit och släng-mentaliteten, sa Christer. Som vi 
växte upp med på sextiotalet. Skum grej.

Jag pillade med undertråden som krånglat in sig 
i sig själv. Undrade när egentligen skiftet kom. När 
man slutade laga saker. När bilmotorer började lik-
na insidan på en dator. Oavsett när det skedde är 
varenda pryl vi har designad för att gå sönder. Och 
inte kunna lagas. Mobiltelefoner. Datorer. Kläder. 
Det är inte alls bättre nu. Tvärtom.

– Jag hade ett par bra aktiva högtalare, svarade 
jag. Men en av dem åkte i golvet och någonting på 
ett kretskort gick sönder. Det var vad min elektro-
niksnubbe sa, i alla fall. Han kunde laga den. I teo-
rin. Men det var för smått. Han skulle behöva spe-
cialverktyg i så fall.

– Eller jeans, sa Christer. Minns du hur vi slipa-
de jeansen med sandpapper för att de skulle se 
slitna ut?

Jag skrattade till. 
– Under en period sydde vi in jeansen så att de 

blev så trånga att det är ett under att någon man i 
vår generation kunde avla barn, sa jag. Och gjorde 
hål i dem. Blekte. Färgade. Samtidigt hade vi gam-
la jeans som såg ut ungefär som det vi ville uppnå. 
Men de dög inte.

– Sjukt. Men det är ju likadant än i dag, sa Chris-
ter. Se dig omkring på stan. Och byxorna är slitna 
på ett sätt som inte är naturligt. De går inte sönder 
på de ställena.

– Det kanske är grejen. Visa att man är välbär-
gad nog att ha sönder sina kläder.

Jag vecklade ut ett par av mina lappade jeans. De 
är i stadiet där varje tvätt innebär nya hål, sömmar 
som spricker och jag får nöjet att välja ut nya tyg-
lappar, nya färger och former. Jag gillar det, men 
antagligen tycker de där som går omkring med tra-
siga designerjeans att jag ser ut som en uteligga-
re. Skiter jag i. Principen om att ta hand om saker  
istället för att konsumera är viktigare för mig än 
min fåfänga.

– Men skägget får du fan se efter, flinar Christer.
– Lugnt. Skägget har ju fördelen att vara en i all-

ra högsta grad förnybar resurs.

Jeans och deras kretslopp

www.tidningensyre.se
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Plast.Japansk karde-
mumma.

Jerker Jansson
 Författare, musiker och 

  fristående krönikör i Syre 
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