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Två vildar ut och en 
moderat in ger to-
talt en minus i SDs 
riksdagsgrupp. 

Moderater som går 
över till SD.

Omslagsfoto: Moa Dahlin

V i lever i en värld där fler tving-
as ut på flykt än någonsin tidiga-
re, men där debatten inte hand-
lar om hur vi kan hjälpa och ge 
plats utan om hur vi kan skydda 

oss och vår så kallade välfärd från dem som 
flyr krig, bomber, förföljelse och tortyr. Vi le-
ver i en tid där vi fokuserar på om unga som 
tvingats fly ensamma från andra världsdelar 
är 18 år eller yngre, istället för hur vi bäst kan 
hjälpa dem. I en tid där vi istället för att låta 
familjer återförenas diskuterar att sätta fot- 
boja på dem som vi tror kan bli för desperata 
när de tvingas leva åtskilda från sin barn, för-
äldrar och älskade. I en tid där återkomman-
de mordbränder i flyktingförläggningar inte 
längre är en nyhet. I ett land där människors 
möjligheter att söka asyl ses som ett hot mot 
hela vår välfärd. I ett land som skickar ungdo-
mar till ett land de aldrig varit i, inte har någ-
ra anhöriga eller kontakter i, ett land som UD 
avråder vuxna svenskar att åka till. 

Vi lever i en tid då växthuseffekten gått så långt 
att vi inte vet om det går att vända utveckling-
en. I en tid då miljöfrågan, trots det, inte an-
ses värd att diskutera i SVTs partiledardebatt. 
I en tid då ekonomisk tillväxt anses viktiga-
re än att leva inom de planetära gränserna. I 
en tid då några laddstolpar ses som framgång 
samtidigt som Förbifart Stockholm byggs. 
I en tid då något högre siffror i miljöbudge-
ten anses viktigare än att stoppa brytningen 
av kol. I ett land där idéer om resurskrävande 
snabbtåg kombineras med utbyggda flygplat-
ser och förfall av vanliga järnvägen. Vi lever 
i ett land där genomsnittsinvånaren förbru-
kar som om vi hade 4,2 jordklot, en ökning 
med ett halvt jordklot på bara de två senas-
te åren. I ett land vars utsläpp av växthusga-
ser, efter att ha minskat sedan 2008, återigen 
har börjat öka. I ett land där invånarnas tota-
la utsläpp oftast döljs genom att exporten av 

utsläpp inte räknas med, men ständigt ökar. 
Vi lever i en tid då rädslan, inte friheten 

och solidariteten, får styra samhällsutveck-
lingen. I en tid där kontroll, övervakning, hår-
dare tag och auktoritär centraliserad makt, 
istället för demokrati och frihet ses som lös-
ningen på de flesta problem. I en tid där det 
räcker att säga ter… för att vi ska ta ytterliga-
re stora steg mot Orwells 1984. I ett land där 
tonåringar återigen tvångsrekryteras för att 
med vapen i hand försvara kung och foster-
land. I en tid där kvinnor inte fritt får välja 
vems barn de ska bära. 

Vi lever i ett land där folk tvingas sitta och 
måla om helt nya stolar för att få någon in-
komst. I en tid där revorna i lapptäcket som 
kallas trygghetssystem blir allt större. I ett 
land där där arbetslösa tvingas söka jobb som 
inte finns eller som de inte kan få för att kun-
na fylla i aktivitetsblanketter och få något att 
leva av. I en tid där politikerna bestämmer att 
färre ska få vara sjukskrivna utan att göra nå-
got för att minska stress och andra sjukdo-
mar. I ett land där företag får betalt för att sys-
selsätta och förvara vuxna människor. I en tid 
där frihet bara finns för dem med pengar och 
arbete. 

Vi lever i ett land där Europas näst högsta 
narkotikarelaterade dödlighet inte anses vara 
skäl nog att sluta jaga och trakassera dem 
som brukar och missbrukar narkotika. I ett 
land där en förlegad idé om nolltolerans från 
70-talet är viktigare än att rädda liv. I ett land 
där inrikesministern skyller det tunga gängre-
laterade vapenvåldet på dem som då och då 
röker cannabis. 

Vi lever i en tid då de ekonomiska klyftorna 
ökar och åtta män äger lika mycket som halva 
jordens befolkning. I ett land där inkomstklyf-
torna har ökat mest sedan 1990-talet i hela 
OECD, men nedskärningar skylls på flykting-

arna. I en tid där det dör 16 000 barn under 
fem år varje dag, de flesta av sjukdomar som 
går att förebygga som lunginflammation, di-
arré och malaria. I en tid där vi satsar på mili-
tär upprustning samtidigt som en miljon barn 
per år dör redan under sin första dag i livet. 

Vi lever i ett land där en allt mindre kon-
kurrenskraftig kärnkraft räddas ytterligare 
årtionden av regeringen genom nya subven-
tioner och politiska beslut om förlängd livs-
längd, sju år efter att kärnkraften skulle ha 
varit avvecklad. I en tid då 700 nya vindkraft-
verk som skulle ge lika mycket el som en stör-
re kärnkraftsreaktor och täcka fem procent 
av Sveriges årliga elförbrukning stoppas av 
regeringen för att militären vill öva just där.

Vi lever i en tid där en ofattbar mängd djur 
stängs in i trånga fabriker, tvångsinsemine-
ras, separeras från föräldrar och barn och 
fråntas livet i unga åldrar bara för att det finns 
en massa människor som tycker det är gott 
att äta dem, deras barns mjölk och deras ägg. 

Vi lever i en tid där frihetliga och gröna 
idéer, frågeställningar, lösningar, krafter och 
partier behövs mer än någonsin, men i stort 
sett bara rödbruna, blåbruna och brunbru-
na idéer diskuteras. Vi lever i ett land där det 
parti som har grönt i sitt namn prioriterar 
”regeringsduglighet” framför att vara en grön 
kraft och föra ut grön politik, idéer och fråge-
ställningar. I ett land där frånvaron av ett par-
ti som står upp för de gröna idéerna börjar bli 
outhärdlig. 

Nästa vecka kongressar partiet som hellre ut-
plånar sig självt än blir den gröna röst som 
Sverige och världen så väl be-
höver. Det är smärtsamt att 
beskåda.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Martin Jordö
”Moderaternas enträgna flörtande 
med SD går lite för bra. Först gav de 
bort väljarna, nu riksdagsledamöter.” 
Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson för Fi

Foto: Feministiskt initiativ

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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H åller den rödgröna regering-
en på att bygga ett Solsverige? 
Eller blir Sverige sist av alla 
EU-länder att befria sig från 
kärnkraftens radioaktiva ok?

Såväl MPs energiansvariga riksdagsleda-
mot, Lise Nordin, som MPs miljöminister  
Karolina Skog, hävdar att energiöverenskom-
melsen, som nu omvandlas till regeringspoli-
tik, kommer att leda till kärnkraftsavveckling 
senast 2040. Andra, till exempel Johan Eh-
renberg i ETC, påstår tvärtom att avskaffan-
det av effektskatten på kärnkraft betyder att 
MP medverkar till att ”rädda kärnkraften” till 
framtiden.

Huvudargumenten
Frågan är, milt talat, viktig för ett parti som 
bildades i efterdyningarna till folkomröst-
ningen om kärnkraft 1980. Först en hyper-
kort rekapitulation av huvudargumenten mot 
kärnkraft: 

1) Radioaktivitet som frigörs av kärnklyv-
ning är omöjlig att bli av med, den måste om-
gärdas med drakoniska säkerhetsåtgärder 
i tiotusentals år. Detta var ett huvudskäl för 
fysiknobelpristagaren Hannes Alfvén att bli 
kärnkraftsmotståndare och andlig stöttepela-
re för Miljöpartiet. 

2) Om olyckor inträffar är verkningarna 
förödande (Tjernobyl, Fukushima). 

3) Uranbrytningen är riskabel för befolk-
ningen i området. 

4) Avfallshantering och nedmontering av 
stängda kärnkraftverk är mångdubbelt mer 
komplicerat, dyrt och tidskrävande än kärn-
kraftsbyggarna förstått. Detta inser man nu 

till och med i kärnkraftslandet Frankrike. 
”Kärnkraftsindustrin har inte alls förutsett 
livsslutet för reaktorerna, utan självsäkert ta-
git för givet att den dagen fixar de duktiga in-
genjörerna saken”, skriver Le Monde. Men så 
är det inte alls, visar en fransk parlamentsrap-
port. Nedmonteringen är enormt komplice-
rad och tar 30–50 år! (LM 29/4 2017). 

5) Det finns en nära koppling mellan kärn-
kraft och kärnvapen. Den som kan bygga kärn-
kraftverk kan också, i princip, bygga atombom-
ber, vilket omvärldens strävan att kontrollera 
Irans kärnkraft är ett slående bevis på.

Tre linjer för avveckling
Det var mot denna bakgrund som en folkrö-
relse mot kärnkraft växte fram under 1970-ta-
let. När olyckan i Harrisburg inträffade våren 
1979 insåg maktpolitikerna att något måste 
göras. De beslöt att ”låta folket bestämma”. 
Folkomröstning utlystes till mars 1980. Men 
folket skulle inte få säga ja eller nej till kärn-
kraft. Det blev tre linjer, alla ytligt sett nej-lin-
jer! Ingen vågade stå för ja till kärnkraft. 

Genom några rader om samhällskontroll 
av kärnkraften på baksidan av sin valsedel 
lyckades Socialdemokraterna undvika att be-
höva föra kampanj tillsammans med M (lin-
je 1). Nu drev de linje 2, ”avveckla, men med 
förnuft”, tillsammans med FP, mot nej-sidans 
”snabbavveckling”, linje 3. Sedan linje 2 blivit 
någon procent större än linje 3 tolkade riks-
dagen beslutet som att all kärnkraft skulle 
vara avvecklad 2010. 

Några av oss som inte trodde på detta bild-
ade Miljöpartiet. Vi som minns folkomröst-
ningsbluffen kan inte låta bli att känna igen 

Sverige – kärnkraftens 
sista EU-bastion?

I en tid då allt fler inser hur 
dyr och livsfarlig kärnkraften 

är fattar den svenska regering-
en beslut som omintetgör den 
marknadsmekanism som man 
tidigare sa skulle bli slutet för 

kärnkraften, skriver Per Gahr-
ton på veckans Under ytan.

Per Gahrton är doktor i sociologi, före detta
riksdagsledamot för Folkpartiet och Miljöpar-

tiet de Gröna och ledamot av Europaparlamen-
tet för Miljöpartiet. Han var initiativtagare till 

Miljöpartiet samt språkrör.

Foto: Schyffel/Wikipedia/Creative Commons 3.0  

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Under ytan
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situationen: Liksom efter 1980 gynnar man 
kärnkraft (då genom fler reaktorer, nu genom 
borttagande av effektskatten). Samtidigt sä-
ger man att det ändå kommer att bli en av-
veckling, men långt in i framtiden, då de som 
ger avvecklingslöftet knappast kommer att 
sitta kvar i maktställning.

Marknaden
Före fempartiöverenskommelsen sommaren 
2016 försvarades avsaknaden av politiskt be-
slutat slutdatum av MP med att en höjning 
av effektskatten (= kärnkraftsskatten) skul-
le leda till marknadspåtvingad kärnkrafts- 
avveckling. Det var ingen orimlig ståndpunkt. 
Den fick dessutom stöd av kärnkraftsföre-
språkarnas raseri. ”Den rödgröna regeringen 
bör vara ärlig – den svenska kärnkraften ho-
tas inte av svag lönsamhet utan av höjningen 
av effektskatten” skrev förre linje 2-generalen 
Hans Blix (Dagens Industri 28/9 2015). Den 
7/1 2016 rapporterade Dagens Nyheter: ”Om 
inte den omstridda effektskatten slopas hotas 
kraftkoncernens [Vattenfalls] samtliga reak-
torer av förtida stängning.”

”Jag hade aldrig i mina vildas-
te mardrömmar kunnat före-
ställa mig att gråsossarna skul-
le tvinga antikärnkraftspartiet 
att godta förlängd kärnkraft.”

Den 10/6 2016 rapporterade Dagens Nyhe-
ter om fempartiöverenskommelsen: ”Kärn-
kraftsskatten försvinner. Energiuppgörelsen 

ger dessutom klartecken för att bygga tio nya 
kärnkraftsreaktorer som ersättning för befint-
liga anläggningar”. Ms energipolitiske tales-
person Lars Hjälmered konstaterade: ”Vi ser 
på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärn-
kraft under överskådlig tid”. Lise Nordin (MP) 
pekade på satsningen på förnybar energi: ”Vi 
ska bygga sol-, vind-, vattenkraft och bioen-
ergi.” Ja, elcertifikatssystemet är ett ”mark-
nadsbaserat stödsystem som ska öka produk-
tionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt 
sätt” (Energimyndigheten). Men räcker det?

Mala sönder MP
Jag har svårt att förstå hur man kan fortsät-
ta att försäkra att ”marknaden” kommer att 
avveckla kärnkraften när man just gått med 
på att avveckla den marknadsmekanism som 
argumentationen för marknadsavveckling 
hänger på. Gröna regeringsföreträdare er-
känner att det är en ”politisk bedömning” att 
kärnkraften avvecklas till 2040. Gör S samma 
”politiska bedömning”?  Anser S sig ha inlett 
en kärnkraftsavveckling? Jag har inte hittat 
något som tyder på det. 

Visst finns länder som satsar på kärn-
kraft, till exempel Kina. Men av FNs 192 
medlemsstater har bara 31 kärnkraft, av 
EUs medlemsstater bara hälften. Tyskland 
snabbavvecklar till 2022. Varför är Sverige 
så avvikande?

Det vore lätt att skylla på kärnkraftsindu-
strins lobbyister. Effektskattehöjningen be-
möttes av en omfattande lobbykampanj. Men 
att lobba är en medborgerlig rättighet. Om en 
lobbyist får gehör är det inte dennes fel, utan 
beslutsfattarnas ansvar. MP-arna i regeringen 

försökte hålla emot, men blev överkörda av 
S. Varför? 

Ett svar kan vara att MP-arna i regeringen 
är dåliga förhandlare. En annan möjlighet är 
att förlängd kärnkraftslivstid är så viktig för 
”gråsossar” att de är beredda att pressa MP 
till regeringssammanbrottets gräns. Ett tred-
je svar kanske är att taktiker inom S hoppas 
kunna mala sönder MP för att bli av med en 
framtidskonkurrent.

Smiter från ansvar
Naturligtvis har MPs regeringspolitiker ett an-
svar för vad de godtar. Samtidigt är det inte lätt 
för dem. Att hoppa av regeringen skulle kunna 
straffa sig eftersom många väljare kan se det 
som att man smiter undan ansvar och dess-
utom förlorar det gröna inflytande man trots 
allt haft. Att stanna kvar trots svårsmälta ef-
tergifter kan uppfattas som svek mot grund- 
idéer. I det läget har MP-ledningen valt att lyf-
ta fram det positiva (energicertifikatsystemet) 
och försöka presentera det negativa som ut-
härdligt (visserligen ingen effektskatt, men kan-
ske ändå marknadsstyrning till avveckling). 

Håller det? För egen del får jag nog inte 
veta, jag fyller 97 år 2040. Jag är inte nöjd 
med allt MPs regeringsfolk gör. Men jag är 
ännu mer missnöjd med Socialdemokrater-
nas maktpolitik. Jag väntade mig tuffa tag i 
förhandlingarna i regeringen, men ändå en 
rimlig maktbalans. Jag hade aldrig i mina vil-
daste mardrömmar kunnat föreställa mig att 
gråsossarna skulle tvinga antikärnkraftspar-
tiet att godta förlängd kärnkraft. 

Per Gahrton

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

Den som kan bygga kärnkraftverk kan också bygga kärnvapen.
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DEBATT Begreppen vetenskapliga bevis 
och evidens behöver bli förstådda för att 
kunna användas på ett relevant sätt. Det gäl-
ler inom vetenskapen själv, inom praktiken, 
till exempel i sjukvården och även inom po-
litiken.

Låt mig först fastslå att det i princip inte 
finns någonting som är bevisat till fullo. Det 
handlar alltid om sannolikheter. Nog så ofta 
har det visat sig att bevisen inte var entydi-
ga eller att de till och med har blivit falskför-
klarade med tiden och med nya rön.

Ibland handlar det om aningslöshet, 
ibland om misstag. Marie Curie fick cancer 
i brist på insikt, trots ett suveränt intellekt 
och suverän kunskap.

När debatten om hormoslyr var som hetast 
drack en av försvararna av detta effekti-
va bekämpningsmedel ett glas av det i tv – 
det var ju ”inget gift”. Det skulle han inte ha 
gjort. En för mig bekant kemist kämpade i 
åratal med att påvisa klorföreningars farlig-
het och dioxinernas roll i detta. Men länge 
ansågs hans teorierer strida mot evidens.

Hur mycket har jag inte kämpat, tillsam-

mans med många bland er, för att påvisa att 
kärnkraftens spridning av strålning är mer 
sannolik än industrin hävdade, och farli-
gare. Med detta och mycket mer som bak-
grund behöver vi inse att vetenskapen ofta 
är på efterkälken och att sanningen om hur 
det faktiskt förhåller sig är vag och inte på 
något vis hundraprocentig.

Tar ett exempel till. För cirka 20–15 år sedan 
fick jag kontakt med så kallade mögelallergi-
ker. Det kanske skulle hetat sjuka-hus-över-
känsliga, men det begreppet fanns knap-
past bland besserwissrarna. De drabbade 
kunde gå in i ett hus och få omedelbara re-
aktioner på hud och i andningsorganen 
med mera. Ibland kunde även vi andra kän-
na en lukt av geosmin eller just mögel, men 
ibland inte alls.

Det förnekades i det oändliga, ”de var 
bara hispiga”, ”de hade inga belägg”, och 
ville man göra systematiska försök med 
dem vägrade de dessutom att delta. De ville 
inte vara mögelhundar.

Så låt oss fortsätta med en grundläggan-
de hållning att vetenskaplig utveckling är en 

bra grund att stå på. Att evidens kan vara en 
god vägledare. Men låt oss behålla ett mått 
av ödmjukhet och inte ta strid med dem 
som likt mögelkänsliga känner att de har an-
dra upplevelser än de som är påvisade i sys-
tematisk forskning. 

Förneka inte per automatik olika behand-
lingar som inte har fått kredit från högre 
ort. Kom ihåg att det numera är bevisat att 
placebo kan ha effekt, vilket ju är en tanke-
mässig orimlighet om en ska vara strikt ve-
tenskaplig. Kom också ihåg hur akupunktu-
ren togs emot för något decennium sedan! 
Inte ens kamomillte fick man prata om för-
rän det togs till nåder.

Samhället borde ha en ödmjukhet som 
inte trycker ner dem med andra upplevel-
ser. Oavsett om de har problem med elek-
tromagnetism eller om de vill satsa på natu-
rens läkekraft.

Miljontals barn har fötts på vår jord inn-
an det fanns en vetenskaplig studie som för-
klarade sambandet. 

Evidensens hållbarhet

László Gönczi
Ljusdal

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

Marie och Pierre Curie i sitt laboratorium. Trots stora kunskaper i kemi gick de omkring med klumpar av radioaktiva ämnen i fickorna och Marie Curie dog av cancer.
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Foto: Privat

Olle Hilborn, 31 år, språkrör 
för MP Karlskrona, Jämjö

Foto: Privat

Robban Widell, 50 år, 
boendestödjare, Bromma

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.

Såg du partiledardebat-
ten? I så fall, vad har du 
för kommentarer?

Foto: V
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Internationalism mot 
Nato och EU
DEBATT När det nya Natohögkvarteret in-
vigs i Bryssel ordnas internationella pro-
tester 24–25 maj. Nej till krig – nej till Nato 
samlar alla pacifister och antiimperialis-
ter i hela världen mot det Nato-toppmöte 
som hålls med anledning av invigningen. 
Inte minst vänder sig den breda fredsrö-
relsen mot det alltmer täta samarbetet 
mellan Nato och EU, symboliserat av att 
mötet hålls i Bryssel, där bägge organisa-
tionerna har sina högkvarter.

7 maj talade Natos generalsekreterare Jens 
Stoltenberg i Europaparlamentets säker-
hetsutskott och välkomnade att ”samarbe-
te nu har blivit norm och inte undantag” 
mellan EU och Nato. Ett samarbete som 
befästes vid Nato-toppmötet i Warszawa 
förra året där Sverige deltog som ”guld-
klubbmedlem” tack vare värdlandsavtalet 
och allt tätare samverkan med Nato. Sve-
rige deltar också i det för EU och Nato ge-
mensamma propagandakriget mot Ryss-
land, beslutat i Warszawa. 

Både genom att vara medlem i Natos 
Stratcom, baserat i Riga, och stödja EUs 
East Stratcom i Bryssel. Den tid när Styrel-
sen för psykologiskt försvar stärkte källkri-
tiken i Sverige mot krigspropaganda genom 
att kritisera både Natos och Serbiens propa-

Nato övar i Kosovo. Både EU och Sverige samarbetar allt tätare med Nato.

– Det jag tänker på 
är att ”svenska fol-
ket” röstade fram 
ämnena till partile-
dardebatten och kli-
matfrågan fanns inte med. Jag blir 
mörkrädd, man kan faktiskt undra 
om ”svenska folket” lever i verklig-
heten. Migrationsdebatten var så 
jävla obehaglig så jag stängde av 
mitt i.

Panelen:

Foto: Privat

Mikaela Strandberg, 28 
år, bagare, Nacka

– Jag såg debatten 
och tycker den var 
rörig. Dock blev jag 
överraskad av Löf-
vens pondus när 
han talade. Det har jag inte upp-
levt förut. Minus till Åkesson som 
nästlar in sig och upprepar sig. Ti-
digare har jag trott att han var en 
farligare motståndare. Björklund 
var för domderande. Lööfs retorik 
gick jävligt bra genom rutan. Plus 
till Sjöstedt för att han inte stakade 
sig. De övriga bara minus ...

ganda under Natos bombningar av Belgrad 
1999 är sedan länge förbi.

För Nato patrullerar nu F-35 luftrummet i öst-
ra Europa nära Ryssland, ett plan som man 
räknar med kan slå ut sin ryska motsvarig-
het 20 gånger när det ryska planet slår ut 
ett enda. Den amerikanska stridsvagnen 
Abrams, som i september kommer till Sve-
rige, räknar man med är lika överlägsen de 
ryska stridsvagnarna tack vare modernare 
teknik och att USA lägger ner tio gånger mer 
på militären än vad Ryssland gör. Nato krä-
ver nu att alla medlemsländer höjer sin mi-
litärbudget till två procent av BNP, en upp-
rustning som ibland kräver en fördubbling 
av militärkostnaderna. En väg som även 
Sverige villigt har slagit in på.

I helgen demonstrerade 200 personer i Göte-
borg och 100 personer i Stockholm mot Au-
rora, som är namnet på en svensk övning 
i september med deltagande från Natolän-
der, den största militära övningen i Sverige 
sedan kalla krigets slut. 20 maj samlas alla 
som vill bredda och fördjupa fredsrörelsen 
till diskussionsmöte i Stockholm. Delta ock-
så du i den nya växande fredsrörelsen!

– Jag såg lite mer än 
halva. Jag tror ärligt 
talat inte att jag för-
står syftet med den. I 
mitt tycke handlar of-
fentliga politiska debatter om att tyd-
liggöra skillnader i sin politik. Men 
när fokus hamnar på ”vem vann de-
batten?” och inte på ”vilka skillnader 
i politiken blev tydliga?” så är man 
snett ute. Debatterna är alldeles för 
tekniska med detaljer som inte nå-
gon utan extrem sakkunskap kan av-
göra om det är sant, falskt, bra eller 
dåligt. Det talas alldeles för lite om 
ideologi och hur partierna tänker sig 
landet i framtiden.

Debatt:
Gå med i  

fredrörelsen

Tord Björk
Aktivister för fred
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Antalet internflyktingar i Etiopien har fördubblats 
sedan i oktober förra året enligt Internationella or-
ganisationen för migration (IOM). Samtidigt har 
landet tagit emot många flyktingar från Somalia.

Enligt IOM har Etiopien nu nära 700 000 intern-
flyktingar. Regeringen uppger att det delas ut mat 
och vatten på 58 platser i regionen. 

De flesta har tvingats fly till följd av den värsta 
torkan på många år på Afrikas horn.

Biståndsarbetare i regionen riskerar överbelast-
ning och det råder brist på resurser. 

– När människor korsar gränser blir världen 
mer intresserad. Människor på flykt inom ett land 
får inte samma uppmärksamhet, säger Hamidu 

Jalleh som arbetar vid Ocha, FNs kontor för sam-
ordning av humanitär hjälp, i Gode. 

Etiopien har även tagit emot många flyktingar från 
Somalia. Utanför staden Dolo Odo finns två enor-
ma flyktingläger med omkring 80 000 människor 
som flytt från Somalia. Månadsransonen till flyk-
tingarna har minskat från 16 kilo spannmål till 
13,5 kilo. Men flyktingarna här garanteras ranso-
nen och tillgång till vatten, sjukvård och utbild-
ning – till skillnad från internflyktingarna i närhe-
ten.

Hjälparbetare talar om risk för massvält och 
dödsfall om inte mer resurser ställs till förfogan-
de. 
James Jeffrey/IPS

Allt fler flyktingar i Etiopien
En äldre man i ett läger för internflyktingar i närheten av staden Gode i Etiopien. 

Stort intresse för 
finsk basinkomst
Det tvååriga finska försöket med 
basinkomst fortsätter att väcka 
stort internationellt intresse, 
rapporterar Svenska Yle.

Juha Järvinen, en av deltagar-
na, har enligt Yle Uutiset pra-
tat med cirka 140 journalister, 
de flesta från utlandet. Marjuk-
ka Turunen vid FPA, den myn-
dighet som ansvarar för pro-
jektet, säger till Svenska Yle att 
hon kan ha gett upp till hundra 
intervjuer, framför allt med ut-
ländsk press. 

I en del tidningar har det 
stått att försöket lett till sänk-
ta stressnivåer men Marjukka 
Turunen menar det ännu inte 
finns några officiella resultat av 
försöket. De som deltar ska läm-
nas i fred under hela perioden 
för att inte resultatet ska påver-
kas. Analysen kommer att ske i 
slutet av nästa år.

De 2 000 arbetslösa som del-
tar får 560 euro i månaden utan 
behovsprövning. Utbetalningen 
fortsätter även till dem som hit-
tar jobb under försöket.
Benita Eklund

Miljardstämning 
mot Greenpeace

Intersex-barn utsätts för onödiga medicinska in-
grepp som kränker deras mänskliga rättigheter. 
Det slår Amnesty International fast i en ny rapport. 
Ett tecken på att en samhällsförändring är på väg, 
menar Ellie Nordfelt som arbetar för intersex-per-
soners rättigheter.

Pojke eller flicka? Frågan möter många nyblivna 
föräldrar och blottar föreställningen om att det 
finns två kön. Men varje år föds hundratals barn i 
Sverige som är intersex, det vill säga barn utan en-
tydig könstillhörighet. Det kan exempelvis handla 
om kromosomuppsättningen eller om hur köns-
organen ser ut.

I dag behandlas dessa barn ofta med hormoner el-
ler operationer av könsorganen – även när det inte 
behövs av medicinska skäl. Det bryter mot mänsk-
liga rättigheter, menar Amnesty International i sin 
rapport. Ellie Nordfelt, som själv utsattes för hor-
monbehandlingar som barn och i dag är engage-
rad för intersex-personers rättigheter, håller med.

– Intersex-personer måste ha rätt att fatta be-
slut om sina egna kroppar. Det finns en enorm kri-

tik bland oss som utsatts för ingrepp. Samhället 
måste börja lyssna på den, säger hon.

Ellie Nordfelt gläds över Amnesty-rapporten 
där tyska och danska intersex-personer vittnar 
om sina upplevelser. Hon ser den som ett tecken 
på att en förändring är på väg i samhället.

– Läkarprofessionen har haft monopol på frå-
gorna, men nu har vi kommit fram och börjat pra-
ta om det ur ett människorättsperspektiv. Det är 
ett genombrott, säger hon.

Amnestys rapport visar att behandlingarna ofta 
skapar trauman senare i livet för dem som utsätts. 
Många vittnar om psykisk ohälsa och svårigheter 
med sexlivet. Ofta har ingreppen utförts med mo-
tivet att det är bäst för barnet att bli antingen poj-
ke eller flicka. Men det avfärdar Ellie Nordfelt.

 – Läkares ingång har varit att ingreppen gör att 
barnen kan passa in som ”normala”. Men det ska 
inte vara kirurgers uppgift att operera bort socia-
la problem. Det är nog få som tänker att om nå-
gon blir mobbad för en stor näsa så ska man ope-
rera den, säger hon.
Olof Olsson Klugman

Ingrepp på intersex-barn 
kan skapa trauman

Foto:  Jam
es Jeffrey/IP

S

Resolute forest product, Kana-
das största skogsbolag, har åter-
igen stämt Greenpeace för äre-
kränkning, denna gång på mer 
än 1,9 miljarder kronor. Green-
peace varnar nu för att stora bo-
lag ”försöker inskränka yttran-
defriheten med stämningar som 
handlar om att skrämma kriti-
ker till tystnad”. Några Green-
peace-anställda är personligen 
namngivna i miljardstämningen. 

I stämningsansökan betraktas 
helt vanligt miljöarbete som kri-
minella aktiviteter, menar Gre-
enpeace. Charlie Holt,  rådgiva-
re på organisationen, menar att 
stämningarna kan få allvarliga 
följder om fler företag inspireras 
att använda samma taktik mot 
medier, medborgare och organi-
sationer som kritiserar dem.

– För det andra är stämning-
arna så stora och omfattande 
att de kan hota Greenpeace som 
organisation. Vi riskerar inte 
bara en miljardnota utan även 
att alla vår aktiviteter – allt från 
efterforskningar till informa-
tionskampanjer och insamling –  
bedöms som kriminella.
Benita Eklund
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Nästa vecka går Miljöpartiet till kongress. Isabella Lövin uppmanar sina partikamrater att rikta sig utåt istället för mot varandra.

Tre asylboenden i Sverige brann 
natten mot onsdag. Ingen skada-
des men över 300 personer fick 
evakueras, 200 från ett asylbo-
ende i Växjö. Det är ännu oklart 
hur bränderna uppstod men de 
utreds alla, enligt Aftonbladet, 
som misstänkta mordbränder. 

De andra två bränderna sked-
de i Målilla i Hultsfreds kommun 
och i Borrby på Österlen.

Förra året anlades 92 brän-
der på bebodda eller tilltänkta 
flyktingboenden runt om i lan-
det. Fler än hälften av bränder-
na startades enligt Polisen av 
”okänd gärningsman” skriver 
SVT.

Under hela 2016 brann det 
minst 112 gånger runt om i lan-
det på olika asylboenden, eller 
tilltänkta sådana. Det visar siff-
ror från polisens nationella ope-
rativa avdelning, Noa, som SVT 
Nyheter har begärt ut.
Benita Eklund

Splittring i partiet och opinionssiffror under 4 pro-
cent. Men språkröret Isabella Lövin vill inte ändra 
kurs när Miljöpartiet går till kongress. Grunden är 
lagd för den gröna omställningen, menar hon.

– Vi har lagt de viktigaste reformerna för att bli en 
fossilfri välfärdsnation. Nu ska de fyllas med kon-
kret politik, säger Isabella Lövin.

Den gröna omställningen har tagit fart med Mil-
jöpartiet i regeringen. Det budskapet har språkrö-
ret Isabella Lövin med sig till kongressen i Linkö-
ping nästa helg. Hon talar gärna och länge om de 
reformer som sjösatts. Senast i raden är det så kall-
lade ”bränslebytet” som bland annat innebär att 
drivmedelsbolagen ska bli skyldiga att successivt 
öka inblandningen av biobränsle i bensin och die-
sel.

– På så sätt det blir mer förnybart i tankarna. 
Samtidigt ser vi en explosion av laddstolpar runt 
om i landet, tack vare ”klimatklivet” som vi finan-
sierar tillsammans med kommuner och landsting, 
säger Isabella Lövin.

Men ännu syns inga utsläppsminskningar. Tvärt-
om, 2016 vände utsläppen uppåt och steg fyra 
kvartal i rad, enligt SCB. Isabella Lövin pratar hell-
re om Naturvårdsverkets prognoser som pekar på 
att målen för 2020 ligger inom räckhåll med da-
gens politik.

– Det tar tid att vända en oljetanker, men vi har 
börjat att ställa om, säger hon.

Samtidigt har regeringen fattat flera beslut som 
väntas leda till ökade utsläpp. Motorvägsbygget 
Förbifart Stockholm är ett exempel. Här erkänner 
Isabella Lövin att politiken inte hänger ihop med 
utsläppsmålen, men lägger ansvaret på den bor-

gerliga majoriteten i Stockholms landsting som 
stod fast vid projektet. Men teknikutvecklingen 
blir lösningen, hoppas hon. 

– Jag övertygad om att tekniksprången kom-
mer göra att omställningen går snabbare än man 
trott. De nya elbilarna är otroligt mycket mer att-
raktiva än bensin- och dieselbilar.

Många miljöpartister vittnar om ett splittrat 
parti. Inför kongressen har en grupp som vill slå 
vakt om partiets ideologi satt ihop ett alternativt 
förslag till partistyrelse. På den finns fler gräsröt-
ter och färre heltidspolitiker än i valberedning-
ens förslag. För att komma till rätta med vad man 
uppfattar som en sned åldersfördelning i partiled-
ningen lyfter man också fram två personer över 
65 år. En av dem är Karin Olofsson från Tidaholm.

– Grön ungdom är oerhört viktiga för partiet. 
Men i samhället och partiet behövs också Gröna 
seniorer, säger hon.

Karin Olofsson vill arbeta för att hålla ihop partiet. 
Om inget görs åt motsättningarna fruktar hon att 
det spricker.

– Jag vill inte vara med om det, jag vill att vi ska 
hålla ihop. Tidigare har vi tagit vara på att det va-
rit spretigt och att vi tänkt olika, det har vi tappat 
bort, säger hon.

Isabella Lövin vill å sin sida uppmana sina par-
tikamrater att rikta sig utåt, istället för att bråka 
med varandra.

– Vi måste ställa om samhället nu, vi har inte 
tid med internt bråk. Vi har så starka krafter emot 
oss som inte är gröna. Det är de vi måste över-
tyga om fördelen med ett hållbart samhälle, sä-
ger hon.
Olof Olsson Klugman

Isabella Lövin: ”Vi har 
inte tid att bråka”

Tre asylboenden 
brann i veckan

Vid Lunds universitet utvecklar 
forskare en nytt vegetariskt pro-
teinalternativ – från svenskodlad 
raps. I dag pressas oljan ur raps-
fröna och resten blir till djurfo-
der. Forskarnas dröm är att göra 
rapsbullar och filéer av de två 
kilo rapsfrökaka som blir kvar ef-
ter att en liter olja utvunnits.

– Denna presskaka innehåll-
er hela 30 procent protein vil-
ket är väldigt mycket. Jämförel-
sevis innehåller kött 20 procent 
protein, säger Karolina Öst-
bring,  forskare vid Lunds tek-
niska högskola, till studenttid-
ningen Lundagard.se.

Tidigare fanns stora mängder 
glukosinolat  i frökakorna vilket 
kan vara skadligt för människor 
men sedan 80-talet har växtför-
ädlingen dragit ner halten rejält, 
samtidigt som filtreringen gjort 
att man nu kan få ner glukosino-
latet till godkända nivåer.

I nuläget står forskarlaget in-
för två problem. Det första är 
att lyckas omvandla den pro-
dukt som i dag påminner om 
rapskvarg till en produkt med 
tuggmotstånd, det andra är att 
få bort den mindre goda sma-
ken så att produkten kan kryd-
das efter behag.
Benita Eklund

Svensk raps kan 
bli ny vegomat

  
Foto: T
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Positiva tongångar vid  
klimatmötet i Bonn

annat att få regeringen att höja sina ambitio-
ner, som inte är tillräckliga för att ligga i lin-
je med att begränsa temperaturhöjningen till 
1,5 grader. 

– Vi har inte mycket tid. Det är bara drygt 
ett år innan vi når utsläppsbudgeten för 1,5 
grader. Det snackas om att det är bråttom här, 
men vi saknar tydliga uttalanden om att län-
der är beredda att stärka insatserna redan nu, 
säger Sara Nyberg.

En annan tung fråga rör hur reglerna ska stäl-
las upp för pengarna som ska användas till att 
anpassa och ställa om mindre utvecklade län-
der. Under veckan har parterna därför bland 
annat diskuterat hur flaggskeppet, den gröna 
klimatfonden, ska se ut framöver.

– Sverige har exempelvis redan uppfyllt sin 
del av finansieringen. Men det är många fler 
som behöver fylla på om den faktiskt ska nå 
upp till de 100 miljarder dollar varje år från 
2020 som sedan ska delas ut för att hjälpa ut-
vecklingsländer. Där borde svenska represen-
tanter trycka på andra länder för att de ock-
så ska bidra till klimatfonden mer, fortsätter 
Sara Nyberg.

Stämningen beskrivs generellt som positiv, 
men det förekommer också politiskt rävspel. 
Enligt Martin Vogel, företrädare för kyrkoalli-
ansen ACT som står nära kopplad till utveck-
lingsländerna, finns det tecken på att EU till-
sammans med USA och Australien bidrar till 
att förhala förhandlingsprocessen. Detta ge-
nom att förhindra ett snabbt beslut om över-
föringen av Anpassningsfonden från Kyoto-
protokollet till nya Parisöverenskommelsen.

– Anpassningsfonden har fungerat hittills, 
så det ska inte behöva vara ett problem nu. 
Men nu ger de sig in i detaljdiskussioner. Det 
vi istället borde fokusera på är att se till att 
fonderna fylls. Ett nästan tomt konto, som vi 

Regelboken ska mejslas ut, ambitionen höjas 
och kryphålen hållas stängda. Det var några 
av målen för miljörörelsen vid klimatförhand-
lingarna i Bonn som avslutades igår torsdag.

Det som gäller i sport gäller även för klimat-
förhandlingar. För att få något att hända be-
höver man först enas om reglerna. Efter att 
den historiska klimatöverenskommelsen 
trädde i kraft under förra årets möte i Mar-
rakesh vet vi vad som ska uppnås. Nu är frå-
gan hur. 

Detaljerna som ska redas ut är många. Vad 
ska exempelvis ingå när länder rapporterar 
in sina utsläppsåtgärder? Hur ska vi kunna 
lita på att det som rapporteras in faktiskt gäl-
ler? Hur ska stöd redovisas för att undvika att 
pengar fifflas bort?

I skrivande stund pågår flera parallella ses-
sioner för fullt, men på flera av fronterna ta-
las det om att framsteg har uppnåtts.

Att dra upp en regelbok för Parisöverenskom-
melsen är en av de tyngsta frågorna vid mel-
lanförhandlingarna i Bonn. Dessa möten, 
som sker i maj varje år, är tillfällena där tjäns-
temän får en chans att i mer ”lugn och ro” 
reda ut frågetecken. Bevakningen från på-
tryckare är mindre och de politiska utspelen 
färre. Denna gång fanns dock en risk att Do-
nald Trump skulle stjäla showen. Men beske-
det om USA ska stanna i klimatförhandlingar-
na sköts på framtiden. Det har tolkats som ett 
positivt tecken bland dem på plats.

– I och med att de inte har meddelat nå-
got så tolkas det som att de tar frågan på all-
var och inte kommer att backa ur Parisavtalet 
så lättvindigt. Det har lett till arbetsro här, sä-
ger Sara Nyberg.

Hon är på plats tillsammans med sju andra 
ungdomar för Push Sverige, en plattform där 
unga samarbetar för att trycka på politiken i 
en hållbar riktning. Centralt för dem är bland 

har nu, fyller ingen funktion, säger Martin Vo-
gel.

Roger Sedin, biträdande delegationsleda-
re för Sverige som deltar i EUs förhandlings-
grupp, håller inte med.

– Det är dessa tekniska frågorna som vi ska 
diskutera nu. EU vill absolut inte förhala pro-
cessen, men vi och många andra anser att det 
här inte är en fråga som man löser på fem sek-
under. Vi vill att det ska bli så bra som möjligt. 
Och visst, jag förstår att det finns de som an-
ser att vi borde kunna lösa detta snabbt och 
gå vidare, men det är egentligen först 2018 vi 
ska fatta beslutet.

Martin Vogel tycker dock att ämnet har tagit 
fokus från andra viktiga finansieringsfrågor 
som hade behövt diskuteras.

– Vi är oroliga för att fler enkla formella 
beslut ska användas i förhandlingssamman-
hangen som påtryckningsmedel.

Även om många steg ser ut att tas i Bonn, 
lär flera kvarstå efter torsdagens avslutning. 
Inför nästa stora klimatmöte, som hålls i no-
vember under Fijis ledning, ser det därför ut 
att sättas in fler mindre informella förmöten. 
Roger Sedin menar dock att det är viktigt att 
inte stirra sig blind på det som sker i klimat-
förhandlingarna.

– Det frivilliga arbetet för att anpassa och 
motverka klimatförändringarna springer fak-
tiskt ofta om oss här i förhandlingarna. Det är 
skönt att vi också få se att länder och andra 
aktörer får tillfälle att lyfta fram sitt klimatar-
bete här, när man annars i förhandlingarna 
kan höra samma uttalanden som man också 
hörde för fem år sedan.
Jacob  Hederos 

Här kan du läsa  slutsatserna från mötet: 

newsroom.unfccc.int/

Sara Nyberg från Push Sverige har varit i Bonn på klimatförhandlingarna för att centralt jobba för höjda ambitioner. 

Foto: P
rivat

Martin Vogel, företrädare för kyrkoalliansen (ACT) som 
står nära kopplad till utvecklingsländerna.
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Onsdag 17 maj. Gay-aktivister har 
samlats för att fira International day 
against homophobia, #IDAHOT, i  
St. Petersburg Ryssland.

Foto: Dmitri Lovetsky/TT



Ansvaret för dricksvattenför-
sörjning ligger till stor del på 
regional och lokal nivå.

Foto: Christine Olsson/TT
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S tora tunga snöflingor faller från den gråa himlen och 
lägger sig som en dämpande filt på den öde vägen 
till Enare kyrkby i finländska Lappland. I vägrenen 
tornar mörka granar upp sig och ensamhetskänslan 
bryts endast av att en ren då och då bestämmer sig 

för att ställa sig mitt i vägen. I övrigt är det tyst som i graven.
Att befinna sig i den finländska delen av Sápmi, det vill säga 

det samiska område som sträcker sig över de norra delarna 
av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, är både annorlun-
da och vemodigt. Annorlunda för att här finns fler renar än 
människor, vilket gör området synnerligen glesbefolkat, och 

vemodigt på grund av den diskriminering som samerna har 
utsatts för genom tiderna.

Sparkades ut från förhandling
Antalet finländska samer uppgår i dag till drygt 10 000. Pre-
cis som i Sverige pågår en ständig konflikt mellan dem och sta-
ten vad gäller rätten till det land och de floder som samerna ser 
som sina.

En av de senaste konflikterna rör en ny lag som vill begränsa 
laxfisket i Tana älv på gränsen mellan Norge och Finland. Enligt 

Samerna i Sverige och Finland har mer gemensamt än 
sitt ursprung. Precis som i Sverige fortsätter de finländ-
ska samerna att få sina rättigheter kränkta, vilket har 
lett till att både deras språk och traditioner är på väg 
att falla i glömska. Frågan är om senaste tidens samiska 
boom kan ge dem upprättelse?

Text: Izabella Rosengren
Foto: Moa Dahlin

Samernas  
rättigheter  
omstridda  
även i Finland
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Tiina Sanila-Aikio är ordförande 
i finländska Sametinget i Enare 
och menar att myndigheterna 
försöker begränsa samernas 
rättigheter att utöva sin kultur.



Om samerna:
Samerna är enligt ILO 169 
Europas enda urfolk. 

Vem är same?
Sametingslagen definierar 
en same som en person 
som anser sig vara same 
och har eller har haft sa-
miska som förstaspråk. 
Det går även bra om för-
äldrarna, mor- eller far-
föräldrarna talar språket 
eller om man har en för-
älder som är upptagen i 
den samiska röstlängden.

Samiska språk
Drygt 40–45 procent av 
alla samer beräknas tala 
någon form av samis-
ka. Det finns nio samiska 
språkvarietéer vilka är in-
delade i tre huvudsakliga 
språk.

Tiina Sanila-Aikio är över-
tygad om att de drabbade 

samerna kommer att 
kämpa för rätten att fiska 

som de alltid har gjort. 
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sätta att fiska som de alltid har gjort, 
vilket innebär att de inte kommer att 
följa lagen. Det kommer att bli många 
domstolsprocesser och en fajt som 
kan fortsätta i flera år.

Aslak Paltto, renherde och journa-
list på Yle Sápmi i Enare, är av sam-
ma åsikt som Tiina Sanila-Aikio. Han 
blev nyligen klar med sin magisterex-
amen i journalistik med inriktning på 
ursprungsfolk där han bland annat 
gick igenom intervjuer från 1980- och 
90-talet och kan konstatera följande:

– Varje gång en ny lag kommer blir 
det lite sämre för lokalbefolkningen, 
men bättre för turisterna. Det är kamp 
efter kamp efter kamp och det kom-
mer hela tiden nya lagar som same-
tinget får tackla.

Förutom fisket berättar han att sta-
ten under 1960- och 1970-talet högg 
ner mycket skog i området för att be-
tala av sin krigsskuld till Ryssland ef-
ter andra världskriget. Avverkning-

tigheter utökade samtidigt som sam-
erna fått sina indragna. Vidare har 
regeringen infört en ny typ av kvoter 
för turistfisketillstånd i älven.

– Tidigare har samerna även haft 
rätt att fiska i älven oavsett var de bor, 
men enligt den nya lagen förlorar du 
nu dina rättigheter om du flyttar från 
någon av de kommuner som grän-
sar till älven. Finländarna gör som de 
vill, säger Tiina Sanila-Aikio som men-
ar att detta fall är ett bra exempel på 
hur myndigheterna försöker begrän-
sa samernas rättigheter att utöva sin 
kultur.

Till turisternas fördel
Även om det är för sent att riva upp la-
gen så är Tiina Sanila-Aikio övertygad 
om att många samer med fiskerättig-
heter kommer att överklaga.

– Vad jag har hört kommer de inte 
att ändra sina liv. De kommer att fort-

Tiina Sanila-Aikio, ordförande i fin-
ländska Sametinget i Enare, handlar 
det om en minskning på 30 procent, 
vilket skulle slå hårt mot de samer 
som länge har försörjt sig på laxfisket.

– Arbetet med den nya lagen leddes 
av den norska och finska regeringen 
tillsammans med lokala fiskeorgani-
sationer och representanter från sam-
eparlamentet. Men när det var dags 
för förhandling sparkades samerna ut 
och avtalet undertecknades innan för-
handlingarna ens hade påbörjats, sä-
ger hon.

Sameparlamentet överklagade be-
slutet och fick rätt av justitiekanslern. 
Det var dock för sent eftersom lagen 
redan hade hunnit godkännas av det 
finländska parlamentet.

Tillvägagångssättet är inte det enda 
som har upprört Sametinget. Det 
har även ifrågasatts om det verkligen 
handlar om att rädda laxen när de fin-
ländska stugägarna fått sina fiskerät-
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en stoppades dock av Greenpeace år 
2007. Problemet, enligt Aslak Paltto, 
är dock att det bara stoppades i 20 år, 
vilket han anser är en för kort tid för 
att etablera ett hållbart skogsbruk.

– Renarna äter lavar som växer i de 
gamla skogarna, men de gamla skog-
arna finns inte kvar längre. Eftersom 
Finland inte har skrivit under ILOs 
konvention 169 kunde vi inte tillämpa 
de samiska rättigheterna. Det är stat-
ligt land även om det ägs av samer.

Nej till ratificering
Konventionen som Aslak Paltto syftar 
på är Konventionen om ursprungsfolk 
och stamfolk, även känd som ILO 169. 
Den slår fast ursprungsfolkens mänsk-
liga rättigheter och deras rätt till infly-
tande över utvecklingen inom deras 
traditionella landområden. Konven-
tionen rör även tvåspråkig utbildning, 
sedvanerätt, landrättigheter, egen-

domsrätt och rätt att rådfrågas och 
att delta i beslutsprocesser innan sta-
ten ger företag eller andra aktörer till-
stånd att komma in i deras traditionel-
la territorier.

Norge och Danmark antog konven-
tionen 1990 respektive 1996, men trots 
kritik från både FN och Europarådet 
har varken Sverige eller Finland följt i 
deras fotspår.

– Man har försökt att få in ILO 169 
flera gånger, men inte lyckats. Frågan 
var uppe i parlamentet 2015, men det 
gick inte ens så långt att man röstade 
om det. Nu dröjer det tills nästa reger-
ingsperiod innan frågan blir aktuell 
igen, säger Aslak Paltto.

I Finland hänvisas till att grundlags-
utskottet först måste lösa frågan om 
vem som får kallas same.

– Enligt den nuvarande definitio-
nen kan personer från majoritetsbe-
folkningen skriva in sig i Sametingets 
röstlängd, vilket många gör eftersom 

de tror att samerna kommer att ta de-
ras land om ILO 169 går igenom. Där-
för vill många vara samer, men de är 
inte intresserade av vår kultur eller 
vad som sker i andra länder, de är bara 
intresserade av marken.

Både Aslak Pallto och Tiina Sani-
la-Aikio nämner Norge som samernas 
paradis, dels för att landet har ratifi-
cerat ILO 169, dels eftersom det finns 
samiska lokalregeringar och samiska 
rådgivare i regeringen.

– Den norska staten har mycket 
mera pengar. När det finska parlamen-
tet ska prata om samiska grejer finns 
ingen representant från samerna med 
och varje år får Sametinget mindre 
pengar från staten, säger Aslak Pallto.

Brist på samisktalande
Förutom frågan om rätten till land 
och vem som får kallas same pågår 
försök att ta tillbaka och bevara de 

De samiska språken

Östsamiska
Skolt- och enaresamiska tillhör den 
östsamiska språkgrenen där även ak-
kala-, kildin- och tersamiska ingår. 
Skoltsamiska talas nästan uteslutande 
i området kring Sevettijärvi i Finland 
samt i Ryssland som skoltsamerna 
härstammar från. Enaresamiska talas 
i trakterna kring Enare träsk i Enare 
kommun. Akkala-, kildin- och tersa-
miska talas på Kolahalvön. Akkalasa-
miska anses av Unesco vara utdött.

Centralsamiska
Centralsamiska kan delas in i ett 
nordsamiskt och ett lulesamiskt om-
råde och talas av 20 000 respektive 
2 000 talare. Till nordsamiska räknas 
sjösamiska, som talas i kustområdet i 
Norge, finnmarkssamiska, som talas 
i Finnmarken i Norge samt tornesa-
miska som talas norr om Jiellevárri/
Gällivare. Lulesamiska talas i Jåhkå-
måhkke/Jokkmokk i Sverige och i Div-
tasvuodna/Tysfjord i Norge. Till de 
centralsamiska språken hör även ar-
jeplogssamiska som talas i arjeplogs-
området.

Sydsamiska
Till de sydsamiska språken hör ume-
samiska, som talas i Västerbotten, 
och den egentliga sydsamiskan som 
talas i södra Västerbotten och Jämt-
land.

”Vi vill veta vad de 
kommer att erbjuda 
för service i sameom-
rådet och hur de sa-
miska språken ska tas 
i beaktande.”



Hur många samer finns det?
Det är oklart hur många samer det fak-
tiskt finns. Folkräkningar på etnisk 
grund utförs inte längre och den sis-
ta räkningen av samer i Sverige gjordes 
1945. 

Den vanligaste uppskattningen är: 

Norge: 50 000–60 000

Sverige: 20 000–40 000

Finland: 8 000–10 000

Ryssland: 2 000
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”Varje gång en ny  
lag kommer blir det  
lite sämre för lokal- 
befolkningen ...”



Aslak Paltto är renherde och 
 journalist på Yle Sápmi i Enare.
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Laestadius och den unisont hyllade 
filmen Sameblod av Amanda Kernell. 
Dessutom hade Göteborgs filmfes-
tival, som gick av stapeln i februari, 
fokus på samisk film.

Enligt Jenny Wik Karlsson, verk-
samhetschef för Samernas riksför-
bund, har den ökade uppmärk-
samheten ännu inte inneburit att 
samerna har fått några ytterligare 
rättigheter erkända eller utökade. 
Hon är dock hoppfull inför framti-
den.

– Samernas synlighet har gjort att 
kunskapen om vilka vi är har ökat 
och på sikt kan denna synlighet ge 
oss större möjligheter att påverka 
våra frågor. Vi har inte sett någon di-
rekt ändring i synen på våra rättighe-
ter hos politiker, däremot ser vi en 
förändring genom att vi får rätt i fler 
domstolar.

Trots att hon i regel är positiv till 
uppmärksamheten finns det en risk 
att den kan komma att få negativa 
konsekvenser.

– Det finns en överhängande risk 
att de saker som syns bidrar till att 
upprätthålla en bild av samer som 
exotiska, säger hon.
Text: Izabella Rosengren
Foto: Moa Dahlin

nästan alla i byn är skoltsamer och 
sjukhuset i Ivalo som helt saknar per-
sonal som talar samiska. Om de inte 
får ta del av pengarna finns det enligt 
Tiina Sanila-Aikio en risk att de inte 
anställer någon heller.

– Vi har den bästa kunskapen om 
vad som behövs och hur vår situa-
tion kan förbättras, men det känns 
som att ingen lyssnar. Även om vi har 
möjlighet att föra fram våra förslag 
får vi aldrig något gehör.

Hon skakar frustrerat på huvudet 
och fortsätter:

– Det ska bli intressant att se hur 
länen kommer att fördela pengarna. 
Det kan bli svårt för samerna, ja, till 
och med finnarna i området, att få 
några pengar alls, så därför måste vi 
vara involverade från början.

En samisk boom
Samtidigt som samerna upplever en 
aldrig sinande ström av problem har 
intresset för samer och allt som är 
samiskt ökat. Intresset märks främst 
inom populärkulturen med artis-
ter som Sofia Jannok, Maxida Mär-
ak och Jon Henric Fjällgren, den 
svensk-franska tv-serien Midnatts-
sol, Augustprisvinnaren Ann-Helén 

samiska språk som finns kvar efter 
språkrensningen på 1900-talet. Det 
finns sammanlagt nio samiska språk, 
varav nord-, skolt- och enaresamis-
ka talas i Finland. Av dessa klassas 
skolt- och enaresamiska, som har 
300 respektive 350 talare, som hota-
de enligt Unesco. Enaresamiska talas 
nästan bara i Enare och är för övrigt 
det enda av de östsamiska språken 
som bara talas inom landets gränser. 
Nord- och skoltsamiska talas även i 
Norge respektive Ryssland.

Att bevara och främja de olika 
språkens utveckling är något som Ti-
ina Sanila-Aikio ägnar mycket tid åt. 
En aktuell fråga är samernas och sa-
miskans inflytande i Finlands nya 
social- och hälsovårdsreform som 
bland annat innebär att ett nytt äm-
betsverk ska ta över kommunernas 
ansvar för social- och hälsovårds-
tjänster.

– Vi undersöker just nu hur denna 
service kommer att se ut för oss sam-
er. Vi vill veta vad de kommer att er-
bjuda för service i sameområdet och 
hur de samiska språken ska tas i be-
aktande.

Hon nämner bland annat hem-
tjänsten i Sevettijärvi som saknar 
skoltsamisktalande personal trots att 

Milstolpar i nutid:
• 1972 bildades same-
tinget i Finland (men 
det kallades inte same-
ting förrän 1996).

• 1977 uttalade Sveriges 
riksdag att samerna är 
ett urfolk i Sverige. 

• 1989 etablerades 
sametinget i Norge.

• 1993 invigdes same-
tinget i Sverige.

• 2000 infördes en mi-
noritetsspråklag för 
Sveriges fem nationella 
minoriteter, varav sam-
erna är en. 

• 2011 blir samerna er-
kända som ett folk i Sve-
riges grundlag.
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Det är fulst aten  
som är tillb aka

Recension

Bok: Den stora statens  
återkomst 
Författare:  

Mattias Svensson 
Förlag: Timbro D e problem i sam-

hället och ekono-
min vi just nu upp-
lever är inte ett 
resultat av priva-

tiseringar, avregleringar och en 
nyliberal politik som vänstern 
påstår, inte heller att nylibera-
la idéer och sentiment spritt sig 
över det politiska spektrumet till 
en sån grad att ytterst få partier 
är något annat än liberaler som 
slåss om mitten. Politiken har 
snarare övergivit nyliberalismens 
skepsis inför staten, både den 
borgerliga staten som ska skyd-
da nationen, individen och ägan-
derätten och välfärdsstaten som i 
Sverige har haft och har, om än 
i mindre utsträckning, tydliga so-
cialdemokratiska och socialistis-
ka förtecken.

Det är Mattias Svenssson dri-
vande tes bakom boken Den stora 
statens återkomst. En välskriven 
och väldokumenterad bok, som 
oftast när Svensson skriver. Intel-

lektuellt och akademiskt heder-
ligt. Inte så sällan lägger jag ifrån 
mig någon av hans texter och in-
ser att jag både har lärt mig något 
och fått några förutfattade me-
ningar ifrågasatta. 

Men. Det finns problem med 
hans tänkande. I alla fall ur en 
frihetlig marxists eller anarkists 
perspektiv.

Jag inbillar mig nämligen att min 
syn på frihet, hur den uppkom-
mer och ska försvaras, är en be-
tydligt mer framkomlig väg än 
den liberala. Frihet är inte bara 
avsaknad av kontroll och grän-
ser, utan oftast ett resultat av ett 
medvetet arbete för att både un-
danröja förtryck och för att ge 
människor redskap och arenor 
där de befrias. 

Begreppet befrielse är kompli-
cerat och i vänstern nerskitat av 
bolsjeviker av alla de slag. Ändå 
stör Svenssons ibland naiva tilltro 
till den borgerliga, och i synner-Mattias Svensson.

Pausgymnastik på en sovjetisk 
fabrik 1922 – tvång, men kanske 

också en sorts frihet. 

Foto: APN/TT
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som är tillb aka

I blickfångetI blickfångetI blickfångetRecension

het nyliberala, tämligen enkla sy-
nen på frihet. Ändå. Statens åter-
komst är tydlig. Och som den ser 
ut i dag befriar den ingen. Tvärt-
om.

Visst har politiker jorden över 
övergivit den mekanistiska tron 
på kapitalismens närmast ma-
giska förmåga att sköta de mest 
aparta samhälleliga behov effek-
tivare och billigare än staten. 
Visst har statsmän i i synner-
het väst utnyttjat terrorhot, 
miljöproblem, oroshärdar och 
krig för att återuppbygga staten. 
För att kontrollera människor. 

Tydligast är exemplet med 
övervakning, både av mejl och 
sociala medier och den materi-
ella verkligheten i form av kame-
ror och ökande kontroll vid grän-
ser och i vår vardag. Där har man 
snarare utnyttjat lagstiftningen 
till att sätta dit enskilda fildela-
re än för att klara upp brott och 
stoppa terrorister. Check!

Men det är inte den radika-
la statens återkomst. Det är inte 
välfärdsstaten eller den stat som 
byggdes upp i Sverige av social-
demokrater och folkrörelser. Det 
är fulstaten. Den borgerliga sta-
ten. Den som snackar samhäll-
skontrakt och som ägnar enorma 
resurser åt att försvara kapitalis-
men, hur kasst den än fungerar. 
Den som för krig, fängslar och 
kontrollerar oss. Det som Svens-
son av ideologiska skäl kallar 
marknaden som i en korporati-
vistisk orgie under slutet av för-
ra seklet och början av detta vux-
it samman med staten på många 
områden. Förtryckarstaten.

Jag skulle så innerligt gärna se 
Mattias Svensson analysera ka-
pitalismen med samma intensi-
tet och med liknande redskap 
som han analyserar staten. För 
som han citerar Blå tåget i boken: 
"Staten och kapitalet, dom sitter i 
samma båt."
Jerker Jansson

Majgull Axelsson är en författare med allde-
les egna tankar och alltid med hjärtat hos dem 
som är i underläge. Som till exempel Desirée, 
huvudpersonen  i hennes bok Aprilhäxan, vars 
kropp förlorar den ena funktionen efter den 
andra, tills hon inte ens kan svälja – men hon 
har andra förmågor. Rosario, gatubarn i Mani-
la. Miriam, som tog sitt namn i Auschwitz när 
hon övertog en judisk medfånges klänning ef-
ter hennes död. Hon går in i sina huvudperso-
ners värld på ett sätt som ger mig en känsla av 
att ha varit någon annan en stund, fått någon 
annans erfarenheter, ställt någon annans frå-
gor om världen. 

I april kom hennes senaste – Ditt liv och mitt 
– på Brombergs. Den handlar om Märit, som 
kommer tillbaka till Lund, där hon studerade 
medicin och där hennes bror gick under på Vi-
peholm, anstalten för dem man då kallade sin-
nesslöa. ”Det är en berättelse om sökande efter 
sanning och upprättelse och om dem som inte 
fick vara med när svenska folket blev världs-
mästare i välfärd”, skriver Bokus, som också 
har en intervju med Majgull Axelsson på sin 
hemsida.
Malin Bergendal

”Ditt liv och mitt”
Boktips:

”... det är inte den radikala 
statens återkomst. Det är 
inte välfärdsstaten eller  
den stat som byggdes upp i 
Sverige av socialdemokrater 
och folkrörelser.”

Majgull Axelssons semaste bok kom ut i april.



En syl i 
vädret

E n människa som 
får hjälp av till ex-
empel kommunen 
med något, vad ska 
hen kallas i det sam-

manhanget? Någon som har hem-
tjänst, boendestöd, ledsagarser-
vice, personlig assistent, går på 
daglig verksamhet eller får hjälp 
av socialtjänsten.

På 80-talet kom någon på att 
brukare var ett bra ord. Det fun-
kade även för den som lånade 
böcker på biblioteket, gick på 
dagis eller hade barn som gick 
där, fick vård och så vidare. Det 
var praktiskt med ett gemensamt 
ord, så att man exempelvis kun-
de tala om brukarinflytande och 
syfta på alla dessa verksamheter.

Det låter rätt neutralt, som använ-
dare. Man är användare om det 
till exempel handlar om elektro-
nisk mjukvara, brukare om det 
gäller en tjänst inom den offent-
liga sektorn. Jordbrukare är den 

som brukar jorden, språkbrukare 
är vi allihop.

Svenska brukarföreningen or-
ganiserar människor som brukar 
vissa droger – och är noga med 
att de ska kallas brukare, inte 
missbrukare. Vilket är vettigt ef-
tersom många av dem, kanske de 
flesta, använder metadon och an-
dra mediciner som behandling 
för sitt beroende, men också för 
att ingen vill benämnas på ett ne-
gativt värderande sätt.

Men som beteckning för brukare 
av välfärdstjänster tycker många 
illa om ordet. Det beskrivs som 
nedsättande, föraktfullt, krän-
kande, anonymt, förminskan-
de. ”Det handlar om människor” 
skriver någon i en insändare och 
föreslår att man ska använda or-
det kund istället.

Möjligen skulle man kunna in-
vända samma sak mot kund. ”Jag 
är inte kund, jag är människa.” 
Eller är kunder mänskligare än 

brukare? Nej, men en kund har 
ett val. Kanske är det där det lig-
ger. Man betonar valet, den per-
sonliga värdigheten, möjlighe-
ten att säga ifrån och kräva bättre 
service. Kunden har ju alltid rätt!

Men om den som söker för-
sörjningsstöd ska vara en kund, 
då ska hen kunna vända sig till 
grannkommunens soc om ser-
vicen i hemkommunen är dålig. 
Och dessutom kunna reklame-
ra tjänsten och få skattepengar-
na tillbaka. 

Ett centerpartistiskt kommunal-
råd i Örebro skriver i Nerikes al-
lehanda: ”Att kalla äldre för bru-
kare visar på ett perspektiv där 
människor är anonyma. Jag och 
Centerpartiet vill skapa en om-
sorg som ser individen och som 
uppmärksammar alla människ-
ors unika egenskaper”. Han och 
Centerpartiet vill avskaffa ordet 
brukare. Vad de vill ersätta det 
med skriver han inte, men jag 

undrar. De kan ju inte gärna räk-
na upp de berörda äldres namn 
och unika egenskaper när de fat-
tar beslut om hemtjänsten.

Själv har jag inget emot att vara 
brukare när jag lånar böcker på 
biblioteket eller använder någon 
annan kommunal tjänst. Ordet 
verkar i sig vara okomplicerat – 
problemen ligger någon annan-
stans. Den som hatar att kallas 
brukare är någon som helt enkelt 
hatar att behandlas nedlåtande, 
som en del av en anonym, behö-
vande massa, som ett hjon. Nå-
gon vars åsikter och synpunkter 
inte spelar någon roll, i motsats 
till en kunds.

I så fall är kommunalrådet i 
Örebro rätt ute när han talar om 
att ordet ”visar på ett perspek-
tiv”. Som så ofta med ord som 
byts ut – det är relativt lätt att 
byta ut orden, men att förändra 
innehållet kräver mer.
Malin Bergendal
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”Det handlar om människor”

Hunden Ada plockar ut 
tvätt åt en brukare, en 
kund eller helt enkelt 
en människa. 

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Energi20 En syl i vädret
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Ordtrianglar
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Gör så här: 
Använd  bok-
stäverna från 

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

också en ny bokstav 
som ska vara med i det 

nya ordet.
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Fejkade blixtnedslag för  
biologisk mångfald 
Det låter brutalt. Trädrötter bankas med 
slägga, hålrum karvas fram i stammar, 
kronor skadas och bark skärs bort. Men 
det handlar om naturvård – träden skadas 
medvetet för att gynna den biologiska mång-
falden. 

Wallström nöjd med  
Parisreferens
Utrikesminister Margot Wallström (S) är 
nöjd efter Arktiska rådets möte i Alaska. 
”Framför allt är vi nöjda över det faktum 
att vi fick med både referenser till klimatav-
talet i Paris och Agenda 2030, hållbarhets-
agendan”, säger hon till TT. Men USA läm-
nade inga besked om ifall landet står fast 
vid Parisavtalet. 

Minst 5 000 barn är hemlösa 
Tusentals svenska barn har inget hem – de 
tvingas från det ena tillfälliga boendet till 
andra, små bostäder som inte sällan är an-
gripna av skadedjur och mögel. 

Framsteg för hbtq-rättigheter
Färre länder förbjuder homosexuella 
relationer än för tio år sedan, och fler 
hbtq-personer har rättsligt skydd mot dis-
kriminering, visar en ny rapport. Men trots 
detta är homofobiskt våld och övergrepp 
fortsatt utbredda. 

”Resten av världen  
var så ointressant för  
redaktionen på Agenda 
att inte ens klimat- 
frågan fick plats.”

En nattsvart  
partiledardebatt

RFSL-ordförande avgår  
efter att ha hotats 
Anton Johansson avgår som ordförande för 
RFSL Stockholm efter att under en tid ha 
hotats på sociala medier, uppger organisa-
tionen. 

Radar – Nyheter

Regnbågsflagga under prideveckan i Stockholm.

Ingen vet hur exakt många barn som är hemlösa i 
Sverige.
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Ett konstgjort blixtnedslag i en ek i Trollskogen utanför Torna Hällestad i Skåne. Det kallas veteranisering och innebär 
att träden ska åldras i förtid. 

tidningensyre.se/nummer

Foto: T
T

Utrikesminister Margot Wallström (S). 
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Den politiska  
depressionens tid

Glöd – Masoud Vatankhah

”Vi står inte ut men vi 
kommer aldrig att sluta 
kämpa. Och vi kommer 
att vinna.” 

Zoom
Fredsrörelsen samlar  
till motstånd 
I september anländer tusentals militärer till 
Göteborg, som är ett av huvudområdena 
för Försvarsmaktens övning Aurora 17. Flera 
medlemsländer i Nato deltar och många oro-
ar sig för att övningen innebär ytterligare ett 
steg närmare militäralliansen. Under parol-
len Stoppa Aurora samlar sig nu fredsrörel-
sen till protest. Här kommer det första av två 
Zoom där Syre granskar Aurora 17 och mili-
tärövningarna i Göteborg. 

Flera andra nationer, däribland USA, kommer att delta i Aurora 17 med stridsvagnar, helikoptrar, flygplan och fartyg. 
Bilden är tagen under övningen Baltrop 2015. 
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Skugga från bryggor  
hotar ålgräset
Skugga från bryggor och båtar i marinor 
är ett växande hot mot det viktiga ålgrä-
set längs våra kuster, som redan minskat 
kraftigt sedan 1980-talet. I Västra Götaland 
skuggas nästan en tiondel av de återståen-
de ålgräsängarna, enligt en ny studie. 

Obebodd ö förorenad av plast 
En av planetens mest avlägsna öar är föro-
renad med den högsta densiteten av plast-
partiklar som någonsin rapporterats. 

Nya fredsamtal om Syrien inleds 
En ny omgång FN-ledda fredssamtal inleds i 
dag i ännu ett försök att hitta en lösning på 
det sex år långa kriget i Syrien som kostat 
mer än 320 000 människor livet. 

Plastskräp på en strand.  

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.

Flagga med president Bashar al-Assad och en regeringssoldat  
i bakgrunden i östra Aleppo. 

Masoud Vatankhah
 Sociolog och fritidspedagog, 

fristående krönikör i Syre

”Alla talar om det försämra-
de säkerhetsläget och sam-
tidigt gör de allt vad de kan 
för att försämra det.”



”J ag tror inte att det heter sms-jobb, 
jag tror inte att de ligger med tele-
fonen under kudden.” Så svarade 
Katarina Brännström (M) Ali Esbati 
(V) i en riksdagsdebatt om arbets-

rätt den 15 mars i år. Esbati hade hänvisat till LOs 
rapport Anställningsformer och arbetstider 2017, 
drog paralleller mellan de i Sverige allt fler otryg-
ga jobben och gamla tiders daglöneri, och pekade 
på den oflexibilitet som krävs av arbetstagare när 
arbetsgivaren kräver motsvarande flexibilitet – att 
ständigt vara på sin vakt för att inte gå miste om 
ett arbetstillfälle. 

Aftonbladets Peter Kadhammar visar att det är 
just så som Brännström betvivlar i sin tre kapitel 
långa artikelserie Osäkra jobb, där han talat med 
personer som lever med dessa osäkra jobb: det är 
faktiskt så de lever, med telefonen under kudden. 
Vad såväl Brännström som Esbati och Kadhammar 
har gemensamt är dock detta: de kallar inte saker 
vid deras rätta namn. För vad de talar om är pre-
kariatet. 

15 procent av det totala antalet anställda, det vill 
säga 638 000 personer, levde under 2016 med viss-
tidsanställningar, såväl arbetare som tjänsteperso-
ner, men fler av de första, och såväl män som kvin-
nor, men fler av de sista. Det är den högsta siffran 
för osäkra anställningar som uppvisats i Sverige se-
dan sådana mätningar började utföras 1990. 

15 procent av alla med jobb plus 372 000 arbets-
lösa ger tillsammans över en miljon människor i 
prekär relation till arbetsmarknaden i Sverige. Pre-
kariatet består alltså av minst en miljon människor 
i Sverige, som inte har tillgång till de arbetsrela-
terade tryggheter och förmåner som gamla tiders 
arbetarklass kämpade så hårt för att uppnå; rätt 
till semester, rätt till sjukdagar och föräldrapeng –  
eller rätt till sin egen tid utanför arbetstiden. 

Termen återupplivades av professor Guy Stan-
ding i boken Prekariatet – den farliga klassen. Pre-
kariatet som klasskategori skiljer sig från den tra-

ditionella klassindelningen bland annat för att det 
fångar upp de osäkert anställda inom både arbe-
tarklassen och tjänstemannaklassen. Ingen går sä-
ker för prekariseringen av samhället, som vi svart 
på vitt kan se i LOs rapport. Att undvika att benäm-
na prekariatet som en egen klass hindrar föränd-
ring, då en gemensam klassidentitet således aldrig 
kan infinna sig och ett gemensamt motstånd ald-
rig kan uppstå. Istället känner sig delar av prekari-
atet mer rotlösa och mer benägna att följa populis-
tiska och främlingsfientliga politiska resonemang 
där en enkel fiende kan utses: ”de andra” – trots 
att invandrare utgör en stor del av samma klass.

Vi kan inte fortsätta tala om ”osäkra jobb” som om 
människorna som är beroende av dem inte hade 
någon agens. Vi måste tala om människorna, klas-
sen, prekariatet. För prekariatet är farligt, det har 
Standing rätt i. Och utan riktig representation 
kommer prekariatet slåss mot varandra, istället 
för att stå enade mot ett system som mer och mer 
avskaffar de arbetsrelaterade rättigheter vi kom-
mit att ta för givna.

Klassen som lever med 
telefonen under kudden

www.tidningensyre.se

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

Sommar – vinter – 
sommar – vinter – 
sommar?

Sommar!

Hannah Lemoine
Frilansskribent, genusvetare,  

jämställdhetskonsult och  
 fristående krönikör i Syre 

Glöd - Hannah Lemoine
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