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För dig som vill förändra världen #177/178
tidningensyre.se

i Almedalen 2017
Kom och lyssna, diskutera, häng
och ät god veganmat 3–6 juli

KG Hammar • Maria Wetterstrand

Stina Oscarson • Lennart Fernström
Åsa Romson • Birger Schlaug
Birgitta Ohlsson • Carl Schlyter

Heléne Lööw • Bob Hansson • Wares Khan (AFG)
Anna
Borgeryd (Polarbröd) • Åsa Domeij (Axfood)
”Vilka är politikerna och byråkraMaria
Ferm
(MP)•
Sofi
a
Arkelsten
(M)
•
Martin
Klepke
terna att säga att

Barbro
(L) • Jonas Jacobsson Gjörtle (M)
statens scenerWesterholm
har
större värde
för oss
Peter
Pomerantsev
(GB) • Jakob Brandt (S) • Ann Linde (S)
medborgare? ”

Jan
Otto
Andersson (Fin) • Charlotta von Zweigbergk • Peter Alestig (SvD)
Lennart
Fernström
Benita Eklund • Jens Holm (V) • Sarah Delshad • Magnus Kolsjö (RFSL)
Glöd – Ledare

Manijeh Mehdiyar • Carl Johan Rehbinder (PP) • Songul Can (IM) • Sofia Härén
Christian Engström (PP) • Karin Jansson (MP) • Philip Botström (SSU)
Madelaine Seidlitz (Amnesty) • Carlos Rojas • Annette Rosengren (FARR)
Andreas Bergström (Fores) • Kim Silvasti • Million Belay (AFSA) • Viktor Banke
Per Åsling (C) • Mattias Gönczi • Mats Olsson • Robert Höglund (Oxfam)

Ingela Mårtensson (KFF) • Samir Sabri • Anna Richert (WWF) • Janine Alm Ericson (MP)
Paula Dahlberg (Vardagsrasismen) • Pelle Andersson (Ordfront) • Göran Hådén (MP)
Kathleen McCaughey (Amnesty) • Lena Stark (UBIE) • Kevin Anderson Zennström (CEMUS)
Santiago Homez (COL) • Sara Edvardson Ehrnborg (#vistårinteut) • med många ﬂera ...

”Syregården” – Södra Kyrkogatan 6 i Visby
eller se allt på tidningensyre.se/almedalen eller facebook.com/tidningensyre
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Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

Energi

Syregården i Almedalen 2017

Syregården är Almedalsgården för dig som vill diskutera drogpolitik, djurrätt, veganism, medborgarlön, miljöoch klimatfrågan, mänskliga rättigheter eller antirasism,
mingla, äta något veganskt eller bara hänga.
Vi på Syre verkar varje dag för att syresätta samhällsdebatten och vill därför även syresätta Almedalen. Kom
till Södra Kyrkogatan 6, Visby eller se allt på tidningensyre.se/almedalen eller facebook.com/tidningensyre.
15.00–15.55: Är e-kronan och helikopterpengar lösningen på de problem som kommer av bankernas skapande av pengar?

09.00–10.00: Tusen kronor kan rädda liv
– eller göra nästan ingenting. Om välgörenhetsorganisationers effekt

Arrangör: Effektiv Altruism

Är bankernas skapande av pengar en av orsakerna till
att bostadspriserna, lånevolymen och de ekonomiska
klyftorna ökar? Skulle e-kronan och helikopterpengar
vara en del av lösningen? Medverkande: Anna Borgeryd, chefsstrateg för Polarbrödsgruppen. Lars Alaeus,
ordförande i Positiva pengar. Per Åsling (C) riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet. Moderator:
Harald Enoksson, skribent i Syre och doktorand i
nationalekonomi på handelshögskolan i Oslo. Arrangör:
Syre och Positiva Pengar

Ca 11.00: Eftersnack

Ca 16.00: Eftersnack

11.00–11.55: Varför arbetar vi? Behöver vi
arbeta i framtiden?

16.00–16.45: Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på
svåra marknader

Arrangör: Effektiv Altruism

10.00–10.50: Hedgefondmäklare eller
hjälparbetare? Vilka karriärsval är bäst för
världen?

Alla partier har de senaste 30-åren tävlat om vem som
kan skapa flest jobb. Samtidigt har vi fördubblat produktionseffektiviteten och arbetslösheten har ökat. Gör inte
automatiseringen att vi kan jobba mindre istället? Medverkande: Martin Klepke, politisk redaktör för tidningen
Arbetet. Carl Schlyter, riksdagsledamot för MP. Lena
Stark, styrelseledamot Basic Income Europe. Andreas
Bergström, vice vd på Fores. Moderator: Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör: Syre

Ca 22.00: Eftersnack

Tisdag 4 juli –
Miljön, maten och makten
9.00–09.50: Livsmedelsstrategin – går det
att möta de globala utmaningarna och öka
produktionen?

Medverkande: Cecilia Sjöholm, Oatly. Jakob Brandt,
sakkunnig hos landsbygdsministern. Jonas Jacobsson
Gjörtler, Miljö- och jordbruksutskottet, (M). Adam Arnesson, ekobonde. Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood.
Moderator: Fredrik Torehammar. Arrangör: Oatly

11.00–11.50: Gatukonst som ett sätt
att förändra världen
Städgraffiti, anarkibroderi och gerillaodling är olika
uttryck för att den traditionella graffitin har fått sällskap
som politisk protest i det offentliga rummet. Vad innebär dessa nya rörelser? Medverkande: Frida Arnqvist
Engström, författare till boken "Gerillaslöjd". Tobias
Barenthin Lindblad, föreläsare och redaktör på förlaget
Dokument Press. Moderator: Sofia Härén, redaktör
Syre. Arrangör: Syre

12.00–14.00: Hantverksaktivism i praktiken
Var med och skapa egen garngraffiti och anarkibroderi.
På torsdag 6 juli visas verken vi tillverkar upp.

12.00–15.00
Fyra nyanser av basinkomst

17.00–20.15
Det finska basinkomstförsöket

Basinkomst är på frammarsch i stora delar av världen
och i flera länder pågår försök. Men i Sverige har inget
större parti ännu valt att driva frågan. Vi diskuterar fyra
svenska förslag.
12.00: Christian Engström, pirat
12.20: Samuel Kazen Orrefur, socialdemokrat
Foto
: Ja
12.40: Karin Jansson, miljöpartist
13.00: Lennart Fernström, frihetligt grön
13.20: Diskussion med alla fyra
Moderator: Lena Stark styrelseledamot
Basic Income Europe

2015 aviserade den tillträdande finska regeringen en
utredning om basinkomst som ett alternativ till existerande trygghetssystem. Nu har ett storskaligt försök
påbörjats för att studera effekterna på arbetsutbud,
hälsa och andra variabler. Jan Otto Andersson berättar
först om försöken och vi diskuterar sedan vidare.

13.00–13.50: Environmental awareness is
not enough – Is a target for consumption
based emissions needed?

17.00 Hur går det?
Medverkande: Jan Otto Andersson, nationalekonom
vid Åbo Akademi, basinkomstaktivist sedan 1980-talet
och grundande medlem av BIEN.
Foto

18.00 Panelsamtal

Ca 19.15: Eftersnack

20.00–22.00
Ekonomingel med två panelsamtal
Arrangör: Unga feminister

21.00–21.40: Antirasism på agendan
Vi pratar om antirasism som värdering, aktivism, politisk

Ca 14.00: Eftersnack
14.00–14.55: Lilla seminarierummet: Att banker
skapar våra pengar ger stora problem. Hur kan
e-kronan och helikopterpengar lösa dessa?
Arrangör: Positiva Pengar. Se mån 3 juli 13.00–13.55.

14.00–15.20: Kan tekniken rädda oss?
Är det verkligen snabbtåg, odlat kött och flygplan på
biobränslen som ska rädda oss från klimatkatastrofen?
Fo
Eller krävs det ett annat system än kapitato
:
lismen som inte bygger på business as
usual? Medverkande: Åsa Romson
riksdagsledamot för MP, f d språkrör
och miljöminister. Stina Oscarson, teaterchef, författare och krönikör i Syre.
Birger Schlaug, krönikör i Syre, grön
debattör och f d språkrör för MP. Harald
Enoksson, grön samhällsdebattör, skribent i
Syre och doktorand i nationalekonomi. Moderator:
Lennart Fernström, chefredaktör Syre. Arrangör: Syre

Ca 15.30 Eftersnack
Se resten av programmet
sist i tidningen.

ne Olsso
risti
n/
T

Vad har gröna skatteväxlingar, ett reformerat pensionssystem och finanssektor, vinstförbud i välfärden,
jämställda löner och hållbarhetskrav gemensamt? Medverkande: Ylva Moberg, doktorand i nationalekonomi,
Uppsala universitet. Sarah Anwar, mångfaldsstrateg och
analytiker, Diversity Group. Moderator: Viking Lindberg,
ekonomipolitisk talesperson i Unga feminister.

Swedish consumption based emissions of GHG are
around double as high as the emissions inside Sweden.
Do we need sharper control measures and national
targets for the consumption? Medverkande: Kevin
Anderson Zennström, professor i climate change
leadership, CEMUS.David Andersson, forskare i energi
och miljö, Chalmers. Moderator: Robert Höglund,
Oxfam. Arrangör: Oxfam.

Ch

20.00–20.40: En feministisk samhällsekonomi i
praktiken, vad är det?

: Ja

Eriksso
n

Medverkande: Jan Otto Andersson, Maria
Wetterstrand, f d språkrör för MP och boende i Finland. Lena Stark, styrelseledamot
Basic Income Europe. Harald Enoksson
grön basinkomstdebattör, skribent i Syre
och doktorand i nationalekonomi. Moderator: Lennart
Fernström, chefredaktör Syre. Arrangör: Syre

Hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka är de
största knäckfrågorna? Medverkande: Mats Olsson,
professor, Sveriges Lantbruksuniversitet. Million Belay,
Alliance for Food Sovereignty in Africa. Carl Schlyter,
riksdagsledamot (MP). Jens Holm, riksdagsledamot
(V). Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M). Moderator:
Karin Ericsson, programstrateg Latinamerikagrupperna. Arrangör: Afrikagrupperna, Framtidsjorden,
Latinamerikagrupperna, Jordens vänner, Svalorna
Indien Bangladesh

Ca 13.00: Eftersnack

Åke
n-

Ca 15.00: Eftersnack

T

Världens åtta rikaste äger lika mycket som den fattigaste hälften och den rikaste procenten i världen äger mer
än de övriga 99. Är det ett problem och vad kan i så fall
göras åt det? Medverkande Philip Botström, förbundsordförande i SSU, Max Sjöberg, andre vice ordförande
i Liberala Ungdomsförbundet. Moderator: Robert
Höglund, Oxfam. Arrangör: Oxfam.

Ericson/T

14.00–14.55: Politiska perspektiv på
ekonomisk ojämlikhet

n

Hur skapas och fungerar pengar i dag och hur orsakar
detta ökande lånevolymer, bostadspriser och ekonomiska klyftor? En lösning är att Riksbanken i stället
ger ut pengar och där e-kronan och helikopterpengar
är första stegen mot en reform. Medverkande: Lars
Alaeus, ordförande Positiva Pengar. Arrangör: Positiva
Pengar. (Även tis, ons och tors på samma plats.)

Eriksso

13.00–13.55: Lilla seminarierummet: Att
banker skapar våra pengar ger stora problem. Hur kan e-kronan och helikopterpengar lösa dessa?

rtil

Åke
n-

Ca 14.00: Eftersnack

12.00–12.50: Håller vi på att äta upp framtiden? Politik för ett hållbart jordbruk och
matsystem

Be

Ca 12.00: Eftersnack

Hur kan Sverige och svenska företag skydda mänskliga
rättigheter och bidra till en hållbar utveckling när de ageFot
rar på svåra marknader? Medverkande: Ann
o:
Linde, EU- och handelsminister, Birgitta
Ohlsson, utrikestalesperson Liberalerna,
Ylva Berg, vd Business Sweden, Kathleen
McCaughey, Amnesty International.
Moderator: Peter Alestig, SvD. Arrangör:
Concord

T

Måndag 3 juli –
Pengar, arbete och basinkomst

ideologi och verktyg i praktiken. På vilket sätt arbetar
paneldeltagarna med ämnet och vilka metoder passar
i vilka forum?
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”Ekonomiskt är det
inga problem att införa en basinkomst,
det handlar bara
om att vi ska krossa
den förödande arbetspliktsmoralen.”
Lennart Fernström

För dig som vill förändra världen #177/178
tidningensyre.se

SOMMARUTGIVNING!

Efter detta dubbelnummer
kommer vi endast ut digitalt fram
till 11/8. Får du inte de digitala
tidningarna, skicka din e-postadress till: prenumeration@
tidningensyre.se.

Glöd – Ledare

Syre granskar de politiska kompromisserna om energin • Zoom 14–19

Den eviga kärnkraften
GLÖD Gunilla Palm på Under ytan: Pengar i handen • Birger Schlaug om kapitalismens makt
RADAR Stöd till gömda omprövas • Kommunvetot på vindkraft slopas • Nya klimatlagar i EU
ZOOM 2 Syre träffar flyktingarna i ökenlandet Djibouti
ENERGI Lina fick diagnosen autism som vuxen • Nike: Lönedumpning • Omöjlig intervju: Rosa Luxemburg

Stina Oscarsons sommarföljetong • Syre tipsar: Transsibiriska järnvägen och fläder • Korsord
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Glöd

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

Ledare

6 000 unga svarade
inte på rekryteringsmyndigheten frågor om hälsa, socialt
liv och personlighet
trots hot om vite.

Förslaget på ny krigsmateriellagstiftning,
att inte ens kunna införa ett skarpt förbud
mot vapenexport till
diktaturer är ynkligt.

Ett konkret basinkomstförslag:

Slå ihop och rensa i skatteoch trygghetssystemen

A

llt fler ställer sig positiva till basinkomst som idé. Runt 130 olika
bidrag i trygghetssystemen och
ett oräkneligt antal skatteavdrag
och andra bidrag till de besuttna
har skapat ett lapptäcke som ingen greppar.
Ett lapptäcke som kallas trygghetssystem men
som snarare präglas av stora revor.
Även om fler blivit principiellt positiva till
basinkomst återkommer ofta frågan: går det
att finansiera? Svaret är tveklöst ja. Problemet
med genomförandet är inte ekonomiskt utan
den arbetsmoral som är högsta religion i samhället, den religion som säger att om du inte
jobbar ska du inte heller äta. Eller den moderna tappningen: varför ska jag betala för
den som ligger på soffan?

de eventuellt lyckas tjäna, medan medelklassen bara blir av med cirka 30 kr på sista hundringen.
Internationellt drivs ofta att en basinkomst
bör vara 60 procent av medianinkomsten i
landet. Det är också den gräns där EU och i
andra internationella organ anser att det finns
risk för fattigdom för dem som ligger under.
60 procent innebär i Sverige cirka 13 000 kr i

Här kommer trots det en skiss på hur ekonomin skulle kunna se ut i en basinkomtreform.
Helt centralt för både statens och individens
ekonomi vid en basinkomstreform är förstås
nivån på basinkomsten. Men det är inte, tvärtemot vad många tror, säkert att det är lättare
att få ihop en lägre basinkomst än en högre.
Ju lägre basinkomst, desto större behov av att
ha kvar de gamla systemen parallellt, med allt
vad det innebär i kostnader, byråkrati, paternalism och ångestskapande prövningar.
Det finns ett antal svenska förslag på basinkomst, var och en med olika förtjänster och
alla väldigt mycket bättre än dagens system.
Men samtliga har antingen problemet att basinkomsten är så låg att de flesta andra bidrag behöver behållas (eller att den inte går
att leva på). Eller så är den på en hyfsad nivå
men har en så snabb avtrappning att marginaleffekten (marginalskatten i kombination
med avtrappningen av bidragen) blir många
gånger högre än för dem som tjänar mer. Det
är inte rimligt att de som har minst ska bli av
med 75–90 kronor av den extra hundring som

Förslaget i korthet
• Basinkomst till alla 20–65 år på
13 000 kr i månaden.
• Skattefritt upp till 15 000 kr i månaden, alla kan alltså tjäna 2 000 kr
utöver basinkomsten utan att betala
skatt.
• På all inkomst över 15 000 kr betalar
du 60 procent skatt. Skatten kan antingen tas direkt från inkomsten och
hela basinkomsten betalas ut (traditionell basinkomst/livsbidrag) eller
kvittas mot basinkomsten innan den
betalas ut (negativ inkomstskatt). Resultatet blir detsamma för både individen och staten.
• Garantipensionen höjs till 13 000 kr
skattefritt. Inga nya personer förs in i
gamla pensionssystemet utan år för år
ersätter basinkomst den pension som
staten är inblandad i.
• Barnbidraget (basinkomst till unga)
höjs till 3 000 kr i månaden för barn
upp till och med 14 års ålder. Därefter
ökar basinkomsten med 2000 kr per
år upp till 13 000 kr vid 20 års
ålder.

månaden. I detta exempel har jag därför lagt
basinkomsten på den nivån och kombinerat
den med ett grundavdrag på 15 000 kr i månaden och en platt skatt på 60 procent för alla.
Detta gör att det är först när du tjänar 23 667
kr i månaden som du blir nettobetalare av inkomstskatt. Upp till det beloppet betalar du
ingen reell skatt utan får istället skatt (basinkomst) betald till dig.
En platt skatt ses ofta av vänstern som reaktionärt, men i kombination med ett högt
grundavdrag ger det en betydligt större progressivitet än dagens skatteskala. Och medan
högern kan glädjas åt en hög skattefri zon och
platt skatt kan vänstern glädjas åt att i detta
förslag får alla med låga inkomster betydligt
mer kvar i plånboken. Medan de som tjänar
mycket genom höga gröna skatter, kommer
att få betala mer än i dag. Vill en ha än mer
progressivitet kan en lägga till ett tak på inkomster eller ett brutet tak (värnskatt) eller
återinföra förmögenhetskatten. Det är ideologiskt motiverat, men ger i detta sammanhang
ganska lite till statskassan om inte också medelklassen inkluderas.
För att göra det enkelt har jag räknat på en
basinkomst på 13 000 kronor för alla som är
20–65 år. Dagens pensionssystem är för invecklat för att ersätta rakt av, inga nya personer bör dock läggas in i systemet utan basinkomst bör successivt ersätta den delen av
pensionen som staten är inblandad i. Men för
att 350 000 pensionärer inte ska fortsätta ha
mindre än 60 procent av medianinkomsten
höjer jag upp garantipension till 13 000 kronor och gör den skattefri.
Lika väl som en relativt hög basinkomst behövs för att ersätta stora delar av dagens trygghetssystem, behövs en större peng än dagens
barnbidrag för att en ensamstående förälder
ska kunna klara sig på ett rimligt sätt. Jag star-
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Ledare

13 tkr i basinkomst + 15 tkr i grundavdrag + 60 % platt skatt

Glöd

Dagens skattesystem

Reell skatt (%)

Basinkomst (-)
Skatt(+)

Nettolön (får ut)

Bruttolön

Nettolön (får ut)

Skatt (kr)

Reell skatt (%)

–

– 13 000

13 000

0

0

0

–

– 650 %

– 13 000

15 000

2 000

1 854

146

7%

– 224 %

– 11 200

16 200

5 000

4 613

387

8%

– 82 %

– 8 200

18 200

10 000

8 512

1 488

15 %

– 35 %

– 5 200

20 200

15 000

12 103

2 897

19 %

– 11 %

– 2 200

22 200

20 000

15 624

4 376

22 %

0%

0

23 667

23 667

18 167

5 500

23 %

3%

800

24 200

25 000

19 144

5 856

23 %

13 %

3 800

26 200

30 000

22 666

7 334

24 %

19 %

6 800

28 200

35 000

26 022

8 978

26 %

25 %

9 800

30 200

40 000

28 907

11 093

28 %

28 %

12 800

32 200

45 000

31 257

13 743

31 %

32 %

15 800

34 200

50 000

33 607

16 393

33 %

36 %

21 800

38 200

60 000

37 739

22 261

37 %

40 %

27 800

42 200

70 000

41 639

28 361

41 %

42 %

33 800

46 200

80 000

45 539

34 461

43 %

44 %

39 800

50 200

90 000

49 500

40 500

45 %

46 %

45 800

54 200

100 000

53 000

47 000

47 %

Beräkningar på nettoinkomster med basinkomst (grönt) jämfört med dagens skattesystem (gult).

tar basinkomsten för barn på 3 000 kr i månaden och låter den sedan från 15 års ålder stiga
med två tusenlappar per år, för att vid 20 års
ålder vara uppe i de 13 000 kr som vuxna får.
Med detta kan vi slopa alla bidrag från arbetsförmedlingen, a-kassan (de cirka ⅔ som
inte kommer från medlemsavgifter), studiestöd/-bidrag, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, jobbskatteavdraget,
de flesta stöd från Försäkringskassan (förutom de som handlar om extra stöd på grund
av funktionsnedsättning och då främst assistansersättning) och en hel del annat.
Genomförs detta i form av negativ inkomstskatt innebär det en inkomstskattesänkning på cirka 200 miljarder kronor per
år (alla till höger kan jubla) och ökade trygghetsutbetalningar till dem som har minst på
cirka 120 miljarder (alla till vänster kan jubla).
Med andra ord cirka 320 miljarder att finansiera. Extremt mycket pengar, men även
här finns möjlighet att förenkla och rensa i
djungeln av konstiga bidrag och avdrag. Om
de blå och röda har fått sitt ovan så är det här
de verkligt gröna reformerna kommer in genom att sänkningarna på inkomstskatt kompenseras med gröna skatter.
I sammanställningen här intill finns exempel
på hur denna basinkomst inte bara kan finansieras utan till och med överfinansieras med
55 miljarder. Det är inte för att jag vill att staten ska lägga pengar på hög eller öka skattebördan. Det är för att ha marginal. Sammanställningen är grova siffror för att visa att det
går att finansiera en rejäl basinkomst och ett
högt grundavdrag, men inget exakt budgetförslag. Dessutom är det omöjligt att veta hur
de dynamiska effekterna slår (därför bör bas-

inkomst införas successivt, se ledaren i Syre
115). Skulle det i slutändan visa sig bli 55 miljarder över kan basinkomsten höjas med
5 500 kr per år för alla, vuxna som barn. Eller i snitt 11 000 kr för alla som ligger under
medianinkomsten. Det vore inte fel.
Men den marginalen ger också möjlighet
för den som gillar till exempel krigsmakten
att driva en linje där den behålls utan att basinkomsten därför blir underfinansierad. Eller för oss som tycker att skola, vård och omsorg är viktigare än möjligheten att stärka
upp de sektorerna.
Till skillnad mot många andra basinkomstförslag är avsikten här inte bara att rensa i bidragsträsket utan även i skatteavdragsträsket.
Genom att ta bort så många som möjligt av de
villkorade direkta och indirekta bidragen (avdragen) får vi inte bara ett mer frihetligt och
solidariskt system utan också ett begripligt
och därmed demokratiskt.
Du ska inte behöva vara jurist eller ha råd
att anlita en skatteexpert för att fullt ut kunna ta del av system som ska vara för alla. Den
förenklingen bör tilltala alla liberaler, liksom
socialister bör tilltalas av en radikalare fördelningspolitik och gröna en grön skatteväxling
värd namnet.
Ekonomiskt är det som sagt var inga problem att införa en basinkomst, det handlar
bara om att vi ska krossa den förödande arbetspliktsmoralen.

Lennart Fernström
lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Möjlig finansiering:

• Bankreform/-skatt samt skatt på
finansiella transaktioner/penningomsättningen (RIX-avgift, Tobinskatt eller
dylikt): 100 miljarder
• Enhetlig moms ca 50 miljarder kr
(eller 5 000 kr per år åt alla i Sverige)
• Avskaffande av räntebidraget, Rot
och Rut: ca 50 miljarder
• Omformning av och besparing, till
hälften, på det militära försvaret:
25 miljarder
• Nedlagd arbetsförmedling och CSN
samt minskad administration hos försäkringskassan. Administrativ besparing: ca 15 miljarder
• Avskaffande av miljövidriga subventionerna (främst inom transport-, energi- och jordbrukssektorn): 50 miljarder
• En ökad koldioxidskatt motsvarande
4 kr/liter: ca 50 miljarder
• En dubbling av effektskatten:
knappt 10 miljarder
• Tredubblad flygskatt: ca 5 miljarder
• En radda små gröna skatter/avgifter
(t ex mineralskatt på kanadensisk eller
australisk nivå): lågt räknat 10 miljarder
• Borttagande av diverse skattesubventioner/-avdrag och bidrag (t ex
maxtaxa i barn och äldreomsorgen,
apanaget till kungligheterna mm:
lågt räknat 10 miljarder
Summa 375 miljarder
(55 miljarder över behovet)
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Under ytan

Basinkomst som bistånd:

Från gåvor och mikrolån
till pengar i handen
6 000 invånare i fyrtio fattiga
byar i Kenya kommer att få en
månatlig basinkomst om 2 280
kenyanska shillings (ungefär 190
SEK) under tolv år – utan krav
på motprestation. På dagens
Under ytan berättar Gunilla
Palm om Givedirectlys projekt,
den hitintills största piloten för
basinkomst som genomförts,
och det allt större intresset för
pengar i handen som biståndsform.

J

ag kan bara föreställa mig den initiala skepsisen hos byns invånare
när en grupp vita utlänningar från
en internationell NGO kommer på
besök en morgon och meddelar
sitt ärende. Inte för att invånarna i byn nära
Victoriasjön i Kenya inte har träffat utländska
biståndsarbetare förut. Flera biståndsorganisationer med snärtiga slogans har tittat förbi genom åren, och sedan återvänt med den
ena gåvan större än den andra. Matpaket, fiskenät, malariamedicin, plastsandaler. Alltid
tillsammans med prydliga dokument kallade
”baseline assessment” och ”risk analysis”.
Gåvorna har varit som gåvor är mest. Somliga användbara, andra hade gjort sig bättre
som tillgodokvitton. Bara det att syftet med
gåvan bistånd, till skillnad från gåvor av annat
slag, är att bidra till en varaktig förbättring i
mottagarens levnadsvillkor. En mottagare
som lever i en helt annan kultur och miljö än
du själv, och som du troligen aldrig har träffat personligen. Vilken present kan leva upp
till de kraven?

”Ni ska få pengar allihop”

Gunilla Palm arbetar som tematisk rådgivare
för social trygghet på Svenska kyrkans internationella avdelning. Hon har sin akademiska
bakgrund inom mänskliga rättigheter och fredoch konfliktforskning, med fokus på sociala.
Foto: Privat

Biståndet har blivit den där fastern eller morbrorn som diskret sticker in ett prassligt kuvert bland de hårda paketen på födelsedagskalasen.
Byinvånarna har kanske varit med om
mikrolån tidigare, som på många sätt varit
bättre än fysiska gåvor, eftersom de kommit
i form av kontanter som var och en fått bestämma hur de bäst ska investeras. Men de
var just lån, som ofta krävt en viss motprestation, exempelvis en egeninsats. För dem som
redan levde från hand till mun, utan egna besparingar, och för dem som i anständighetens
namn inte ska behöva arbeta för sin överlevnad – barn, nyblivna föräldrar, äldre och sjuka – blev därför mikrolånen ofta inget mer än
en vacker hägring.
Så när just den här biståndsorganisationen,
som kallar sig Givedirectly, med den rätt torra
slogan: Send money directly to the extreme

poor, står framför byborna och förklarar att de
vill ge varje vuxen invånare en summa pengar
varje månad, för tolv år framåt, då kan jag, utan
att ha varit där, bara föreställa mig ett och annat
höjt ögonbryn och mummel om att gratis luncher minsann aldrig existerat.

Basinkomstförsök i Kenya
6 000 invånare i fyrtio fattiga byar i Kenya
kommer att få en månatlig basinkomst om
2 280 kenyanska shillings (ungefär 190 SEK)
under tolv år – utan krav på motprestation.
Till det kommer ytterligare 11 500 invånare i
åttio andra byar att få samma månatliga summa i två år. Ett hundratal närliggande byar
som inte får några pengar kommer att fungera som kontrollgrupper för försöket. Givedirectlys projekt blir därmed den hittills största
piloten för basinkomst som genomförts, större än försöken som gjordes i Indien och Namibia för snart tio år sedan, och större än den
variant av basinkomst som nu är på försök i
Finland.
Det mesta av finansieringen kommer från
Silicon valley i USA. Facebook, Instagram
och Ebay har donerat sammanlagt 24 miljoner US-dollar till Givedirectly. Inställningen
till basinkomst är tydligt mer positiv och nyfiken bland de IT- och teknikföretag som direkt
är med och bidrar till den globala automatiseringen, och därmed den minskande efterfrågan på jobb, än hos traditionella biståndsgivare – rika länder i nord.

Pengar i handen som biståndet
Pengar i handen, eller som det formellt kal�las i globala utvecklingssammanhang, social
protection, är annars sedan några år tillbaka
en het fråga på den globala utvecklingsagendan. I de globala målen i Agenda 2030 pekas
social trygghet ut som ett verktyg för fattigdomsbekämpning, för ökad jämställdhet och
minskad ojämlikhet. Internationella biståndsgiganter som Världsbanken, ILO, Unicef och
EU är på banan.

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

Under ytan

Glöd

5

Foto: Darko Bandic/AP/TT

Pengar i handen, eller som det formellt kallas i globala utvecklingssammanhang, ”social protection”, är annars sedan några år tillbaka en het fråga på den globala utvecklingsagendan.

Utförliga utvärderingar visar att kontanta
bidrag ger tydliga, positiva resultat på människors fysiska och psykiska hälsa, skolgång
och försörjningsmöjligheter. Argumenten
för social trygghet är både människorättsliga – tillgång till sociala trygghetssystem, hälsovård och anständig levnadsstandard står
inskrivna i FN-stadgan för de mänskliga rättigheterna – men också ekonomiska. Multiplikatoreffekten, att även mycket små socialbidrag beräknas generera 1,5 till 2,5 gånger så
stort produktionsvärde på den lokala marknaden (i afrikanska länder), brukar gå hem
väl hos finansministrar.
Det frihetliga med kontanter tilltalar liberaler, det sociala med trygghetssystem tilltalar politiker åt vänster. Att slippa behöva
transportera och leverera åbäkiga prylar, och
att biståndet genom pengar i handen verkligen kan leva upp till principen om att utgå
från den fattiga människans perspektiv, tilltalar naturligtvis många givare. Draget till sin
spets blir pengar i handen också ett ifrågasättande av biståndets roll: vem har rätt att bestämma vad andra människor behöver?

Behovsprövade bidrag störst
Är de sociala trygghetsprogram som nu växer fram, med biståndsgivares entusiastiska
stöd, uppskattade av mottagarna? Det beror på vem du frågar. I Tanzania fick jag höra
många som tycker att det är viktigare att landet satsar på fri grundskola och sjukvård för
alla istället för att ge pengar i handen till de
fattigaste.
De flesta av de biståndsstödda sociala
trygghetsprogrammen ger nämligen inte bidrag till alla. De fattigaste människorna i de
fattigaste byarna väljs ut med mer eller mindre träffsäkra urvalsmetoder. Vilken typ av
tak har du på ditt hus, halmtäckt eller inte?
Äger du en get? Givedirectly har tidigare använt takmetoden, där satellitbilder markerar vilken sorts tak husen har. Men ett tak eller en get säger inte alltid så mycket om en
människas ekonomiska situation. Huset och

taket kan vara ärvt, men inkomsten under
det nära noll. Geten kan säljas i förtid när
skörden slår fel. Vissa av bidragen kommer
också med villkor som kan låta vettiga på
papper. Se till att dina barn går i skolan och
att de blir vaccinerade. Men om det inte finns
någon skola eller klinik i närheten blir kraven
svåruppfyllda.
Samtidigt som den generella välfärdsmodellen ifrågasätts och begränsas på många
håll i rikare länder så börjar fördelarna med
universella och ovillkorade bidrag få allt större genomslag i låg- och medelinkomstländer.
Att universella bidragssystem är lättare att
administrera, mindre benägna att korrumperas och dessutom ofta mycket mer populära
hos befolkningen än behovsprövade och villkorade bidrag gör dem intressanta för politiker. Det mineralrika Mongoliet gick faktiskt
emot rådet från en av sina största biståndsgivare, Världsbanken/IMF, när de som första medelinkomstland i världen införde ett
universellt barnbidrag. Den semi-autonoma
önationen Zanzibar införde förra året en ålderspension för alla invånare över 70 år. Ett
snarlikt program har utlovats av regeringen
i Kenya till nästa år. Precis som i Sverige är
välfärdsreformer i högsta grad ett politiskt
verktyg, och den kenyanska regeringens förslag kommer mindre än ett halvår innan nästa parlamentsval.

Vem tjänar på en pilot?
Givedirectlys basinkomstpilot i Kenya kan
därför tyckas vara ett naturligt nästa steg
mot mer universell social trygghet. Och visst
finns det något kittlande i att bistånd (om än
från privata sektorn) kan stödja uppbyggnaden av sociala trygghetssystem som är mer
långtgående och progressiva än välfärdssystemen är i givarländerna.
Samtidigt är det något som skaver. Det är
tydligen enklare för en amerikansk NGO att
starta ett omfattande (livsomvälvande för de
närmast berörda) basinkomstförsök i Kenya,
där den byråkratiska och politiska terräng-

en säkerligen är långt mer lättframkomlig för
dem än vad det skulle vara om man ville få
till stånd ett liknande försök hemma i USA.
Vad kommer hända efter två eller tolv år,
då pengarna slutar komma? Från byn där
den mycket mindre basinkomstpiloten gjordes i Namibia, med mycket goda resultat,
är människornas budskap tydligt: inga mer
tidsbegränsade försök, nästa gång måste det
vara på riktigt.

”Gåvorna har varit som gåvor
är mest. Somliga användbara,
andra hade gjort sig bättre
som tillgodokvitton. Bara det
att syftet med gåvan bistånd,
till skillnad från gåvor av annat slag, är att bidra till en varaktig förbättring i mottagarens
levnadsvillkor.”
Jag kan inte hitta någon information
om i vilken utsträckning Givedirectlys pilot genomförs i nära dialog med den kenyanska regeringen – den aktör som har det
människorättsliga ansvaret för sin befolknings välfärd. Finns det redan nu planer på
att piloten ska utvecklas på statlig väg om
den ger positiva resultat? Och är det etiskt
riktigt att använda minst lika fattiga grannbyar som inte får del av basinkomstförsöket
som kontrollgrupper för att kunna jämföra
resultaten?
Basinkomstpiloten i Kenya kommer röna
mycket uppmärksamhet, och förhoppningsvis leda till mer långsiktigt hållbara lösningar
för social trygghet i landet – och samtidigt ge
viktiga lärdomar till andra länder. Det vore
fantastiskt om internationellt bistånd kan
vara med och bana vägen för social utveckling globalt. Men på vems bekostnad, och
på vems initiativ? Återigen – vem har rätt att
bestämma vad andra människor behöver?
Gunilla Palm

Fyra
nyanser
Debatt av basinkomst • Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i
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framtiden? • Vegansk mat och dryck från VegoEkoCykeln och Augusta Janssons Karamellfabrik •
Kan tekniken rädda oss? • Har
Debatt:
vi rätt att bestämma över våra
Hur når vi
egna kroppar? • Är pengar i handen bästa sättet att stödja utsatta?
•
miljömålen?
Det finska basinkomstförsöket – hur går det? • Är det dags för en ny
narkotikapolitik i Sverige? • Är e-kronan och helikopterpengar lösningen på de problem som kommer av bankernas skapande av pengar?
• Den ensamme terroristen? • Makt korrumperar – är det så, och vad
kan vi i så fall göra åt det? • Förtryck i dagens Sverige • Sverige
som vapenhandlare och fredsmäklare, hur går det ihop? • Hur
för vi en generös migrationspolitik när EU sviker? • Lydnad eller olydnad – vad förändrar världen? • Militärövningar – hot eller säkerhet? • Yalla Yalla – Asylrätt åt alla • Fallet
Samir – Oskyldigt dömd för mordet på sin styvmamma • Hur ställer vi om
till en värld med större migrationsrörelser? • Är en annan migrationspolitik möjlig? • Gatukonst som ett sätt att förändra världen • Fattigfällan •
Hantverksaktivism i praktiken • Håller vi på att äta upp framtiden? • Krig,
fred och flykt – Hur ser framtiden
ut? • Rasism – Den optimala rädslan • Reflektioner kring det finska
basinkomstförsöket • En feministisk samhällsekonomi i praktiken, vad
är det? • Hur kan EUs jordbrukspolitik bidra till omställning mot mer växtbaserat? • Matkonsumtionens klimatpåverkan och viljan att förändra
den • The role of youth in achieving peace in Colombia • Environmental
awareness is not enough – Is a target for consumption based emissions needed? • Poesin, en annan
samutnyttjar resurser sinseäven i områden där det finns möjlighet att
DEBATT I DN Debatt 20170425 vill ledningväg
till livet • 1000 kr kan rädda
liv – eller göra näs- människor
mellan. Detta underlättas nu genom digitabygga ut den. Förbifart Stockholm borde exen för Vattenfall att Sverige ska ha en miljon
la plattformar. Här är förstås
bilen det
ett givet
empelvis
i första
hand
reserveras
för eldrioch elhybridbilar till
2030 kan
för att nå
måtanel-ingenting
• Så
företag
bidra
till
fred
• Livsmedelsstrategin
– går
delningsobjekt, vilket är särskilt motiverat
ven och annan miljövänlig kollektivtrafik
let att utsläppen från inrikes transporter ska
attminska
möta
globala
och
öka produktionen?
•miljöbilarna.
En feministisk
med de dyra
med möjlighet
till ny bostadsbebyggelse
i dimedde
70 procent
till senastutmaningarna
år 2030,
Ju fler bilar som samutnyttjas
på kommerrekt anslutning.
detta jämfört med 2010 års nivå.
Man räksamhällsekonomi
i praktiken,
vad är det? • Politiska perspektiv
på ekonosiell, kooperativ eller privat basis desto mer
Att kombinera cyklande och kollektivnar upp ett antal åtgärder som ska underlätmisk
ojämlikhet
• Hedgefondmäklare
eller
hjälparbetare?
Vilka
karriärsval
kan man förvänta
sig att
övergången till miljöåkande med möjlighet
att också
ta med cyta detta.
Det finns andra debattörer
som har
vänlig drift snabbas upp. Framöver kommer
keln på buss eller tåg kan säkert fungera på
liknande funderingar.
är bäst
för världen?
självkörande bilar rimligen att leda till ytterlifler platser än i dag. Där detta inte är prakBonus-malus och koldioxidskatt i all ära
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

Vegomingel

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Asylrätt

Basinkomst

Sacha Reed, Marie Gilespie och Lina Lohman lagar sina cyklar på Cykelköket i Hagalund, Solna. Mer
cyklande och delningsekonomi kan hjälpa oss att nå miljömålen, skriver Uno Kenstam.

Färre bilar behövs om
vi ska nå klimatmålen
Frihet

men om man fokuserar på själva målet att
reducera utsläppen så borde det vara minst
lika relevant att fråga sig hur den totala fordonsflottan ska kunna minskas, detta oavsett
vilka drivmedel som används. Utrymmesbristen i städerna och resursanvändningen
vid nyproduktion talar för detta.

tiskt möjligt kan istället lånecyklar vara en
lösning. Mer kan säkert göras än i dag men
ovanstående visar på möjliga vägar framåt.

gare minskning av fordonsflottan och därmed
bidra till att göra våra städer och tätorter alltmer attraktiva att vistas i. Utvecklingen medför säkerligen också höjda kvalitetskrav för
ökad livslängd och driftsäkerhet och därmed
förbättrad ekonomi.

Kom och lyssna, diskutera, häng
och ät god veganmat 3–6 juli

Till detta kommer det ökande samutnyttjandet av resurser. Antalet bilpooler växer stadigt där varje bil beräknas ersätta 5–7 privatGenerellt är det viktigt med konkreta åtgärbilar. I dag finns pooler tillgängliga i någon
der i närtid som tydligt kan kopplas till de
form på minst ett 50-tal orter, tyvärr ofta
I många kommuner planeras i dag för minsambitiösa långsiktiga målsättningarna inom
med otillräckligt antal fordon och inte allkad biltrafik i tätorterna, bland annat gemiljöområdet. Därmed ökar dessas trotid med optimal placering. Fler orter skulle
nom bättre utformad kollektivtrafik; fortsatt
värdighet, något som är särskilt angeläget
vara aktuella om bostadsbolag och bostadsutbyggnad av gång- och cykelbanor, inklusibland unga människor som i dag i stor uträttsföreningar i större utsträckning tog inive snabbanor för el-cyklister och andra som
sträckning misströstar om framtiden med
tiativ till etablering. Att man nu lovat att se
vill cykla fort; förändrad avgiftssättning för
tanke på miljöhoten. Detta är i sig ett hot
över lagstiftningen om upplåtelse av p-platcentrumparkering; ändrade normer för parmot samhällsutvecklingen.
ser för bilpooler på kommunal gatumark är
kering i anslutning till boende och arbete;
Nyhetsmagasinet Syre, Syre Göteborg, Syre Stockholm och Mediehuset Grönt i samarbete med:
förstås välkommet.
förtätning av bebyggelse och ökat byggande
Jan Bergsten
Oatly,
Augusta
Karamelfabrik,har
Individuell
Människohjälp,
We Act, Svenska Freds- och
systemvetare, samhälls- och miljöengagerad medborgare
Delningsekonomi
alltid funnits
där
i anslutning
tillVegoEkoCykeln,
befintlig kollektivtrafik
menJanssons

”Syregården” – Södra Kyrkogatan 6 i Visby
eller se allt på tidningensyre.se/almedalen eller facebook.com/tidningensyre

i Almedalen 2017

Skiljedomsföreningen, Positiva Pengar, Kvinnor för fred, Ordfront, Oxfam, Effektiv Altruism, PeaceWorks, Afrikagrupperna,
Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Svalorna Indien Bangladesh, Framtidsjorden, Concord, Unga feminister,
Vegonorm, Djurrättsalliansen, Frill med flera ...

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
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Almedalsspecial
Prova Syre i en månad (8 nr)
– tygkasse med veganska
produkter på köpet
– endast 45 kr

Missa inte!

Kom till ”Syregården” (Södra Kyrkogatan 6)
och skriv upp dig för en provperiod så får du
utöver prova-på-priser en välfylld tygkasse
med produkter från Oatly, Sevan
med flera på köpet.

i Almedalen 2017

Lägg till två månader eller prenumeration
på en lokal tidning och du får dessutom
välja en bok från Ordfront förlag.

Våra seminarier sänds
Är du inte i Almedalen kan du
live på Facebook:
börja prenumerera på:
tidningensyre.se/registrera
facebook.com/tidningensyre

Syre – Sveriges största gröna nyhetsmagasin

Du kan också
titta i efterhand på:

Syre, som startade i april 2015, är Sveriges första frihetliga nyhetsmagasin.
Vi kommer ut två gånger i veckan. På tisdagar digitalt och på fredagar på papper
(digitalt för dem som föredrar det). Vi är ett magasin för dig som vill se ett fritt,
demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Utöver nyhetsmagasinet Syre ger vi även ut lokaltidningen Syre Göteborg
och startar i september Syre Stockholm.

tidningensyre.se/almedalen

Syre – för dig som vill förändra världen
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Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se

Nyheter

Havssköldpaddor
halshuggna på
ön Mayotte

Benita Eklund

Varannan svensk
mer intresserad
av vegetariskt
Var femte svensk under 30 år är
vegetarian eller vegan och varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat i dag
jämfört med för bara ett år sedan. Det visar en ny opinionsundersökning från Djurens rätt.
Totalt svarade nästan var tionde svensk att de är vegetarianer
eller veganer, en siffra som länge
varit stabil i Djurens rätts årliga
studie. Andelen som ökat sitt intresse för att välja vegetariskt, 47
procent, har dock stigit kraftigt.
– Det är en glädjande tendens
där vi kan se att allt fler väljer
vego, mer eller mindre regelbundet, men utan att nödvändigtvis definiera sig själv som vegetarian eller vegan, säger Camilla
Björkbom, förbundsordförande
för Djurens rätt i ett pressmeddelande.
Benita Eklund

Foto: Anna Karolina Eriksson/TT

Förra helgen upptäckte aktivister från Sea shepard två tjuvjägare som halshögg en havssköldpadda på den franska ön
Mayotte i indiska oceanen. Den
hade återvänt till sin födelsestrand för att häcka.
Dagen efter fann aktivisterna ytterligare fyra huvuden av
den skyddade arten, gömda under stenar. De hade dödats tidigare under veckan. Tjuvjägarna
är fortfarande på fri fot.
Enligt officiella siffror dödades mer än 230 havssköldpaddor på öns stränder under 2016.
Remmat, en lokal grupp för
skydd av marint liv, menar att
det är en underskattning eftersom endast de fall där benrester
hittats inkluderas.
Sea shepherd lanserar nu
Operation Nyamba för att skydda den hotade arten. Med hjälp
av volontärer ska ön stränder
bevakas från segelbåtar.
– Vi vill samarbeta med de
Mayotte-bor som vill bevara det
som finns kvar av ett ovärderligt arv. Vi måste bevara detta
för dess egen skull men också för
framtida generationer, säger Lamya Essemlai, kampanjledare på
Sea shepard.

Malmö har sedan 2014 haft mer generösa regler för försörjningsstöd än de flesta andra kommuner. Människor som lever som
papperslösa eller gömmer sig undan gränspolisen efter utvisningsbeslut har kunnat söka stöd. Men snart kan det förändras.

Försörjningsstöd till
gömda omprövas
Snart kan möjligheten för gömda flyktingar att få
försörjningsstöd försvinna i Malmö. Kommunledningen pressas från flera håll att strama åt reglerna, men Stadsmissionen varnar för att utsatta
barn kan drabbas hårt.
Sedan 2014 har Malmö haft mer generösa regler
för försörjningsstöd än de flesta andra kommuner.
Människor som lever som papperslösa eller som
gömmer sig undan gränspolisen efter ett utvisningsbeslut har kunnat söka stöd. Men snart kan
det förändras. När Malmö stad till hösten ser över
riktlinjerna för försörjningsstöd kommer man på
nytt ta ställning till om gruppen ska få stöd.
– Det är ingen enkel fråga och jag har inte satt
ner foten. Vi tar inte beslut innan förvaltningen
har allt underlag, säger kommunalrådet Sedat Arif
(S).
Trycket på kommunledningen att strama åt reglerna är stort från flera håll. Migrationsminister Morgan Johansson har upprepat att han ogillar att Malmö tolkar socialtjänstlagen mer generöst än andra
kommuner. Den lokala oppositionen med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen riktar
hård kritik mot att kommunen hjälper människor
som staten bestämt ska utvisas.
– Det är en fråga om att vilja upprätthålla rättssamhället eller skapa två alternativa världar där
de som missköter sig kan sko sig på dem som sköter sig. Som politiker har man ansvar för skattebetalarnas pengar, sa John Roslund (M) i en fullmäktigedebatt i förra veckan.
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen ökade trycket på kommunledningen ytterligare. Den slog fast att Vännäs kommun inte var skyl-

dig att ge försörjningsstöd till en kvinna med tre
barn som fått ett utvisningsbeslut.
Men vad domen innebär är omstritt. Malmö
stads jurist Natalie Glotz Stade har gjort tolkningen att staden ändå har det yttersta ansvaret för
dem som vistas i kommunen och därför ska ge
nödbistånd för att tillgodose det absolut viktigaste. Därmed fortsätter Malmö att stödja papperslösa, åtminstone tills översynen är klar.
– Lagen är luddig och lämnar utrymme för att
göra det till en politisk fråga, säger Sedat Arif (S).
Bland frivilligorganisationer är oron stor över
vilka konsekvenser det får ifall gömda och papperslösa inte längre kan söka stöd. Särskilt lyfts
barns utsatthet fram.
– Det skulle få katastrofala följder för barnfamiljer. Pengarna går till det mest basala som att
kunna äta hyfsad mat. Hur ska man kunna tillgodogöra sig en skolgång om man inte får äta ordentligt? säger Liv Palm, enhetschef på Stadsmissionens sociala verksamhet Unga forum.
Hon fruktar också att ett skuggsamhälle där
människor exploateras kan breda ut sig än mer
om möjligheten till stöd försvinner.
– Man gör det ännu värre för utsatta människor.
Många utnyttjas redan i dag på den svarta arbetsmarknaden för extremt låga löner, säger Liv Palm.
Malmö styrs av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. MPs kommunalråd Nils
Karlsson säger att partiet motsätter sig åtstramningar av försörjningsstödet, åtminstone för
barnfamiljer. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ var drivande för de generösare reglerna och
står fast vid den linjen.
Olof Olsson Klugman

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

Nyheter

Slopat kommunveto ska
få snurr på vindkraften
Bort med kommuners veto mot nya vindkraftverk.
Det föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Efterlängtat, tycker vindkraftsbranschen
som hoppas att utbyggnaden får fart igen efter en
svacka. Det lokala inflytandet försvagas, varnar
kommunalråd.
När som helst under processen kan en kommun
stoppa planerna på ny vindkraft, utan att motivera
varför. På regeringens uppdrag har de granskat vindkraftsetableringar och kommit fram till att kommunernas veto är ett hinder för vindkraftsutbyggnaden.
Laxå hör till de kommuner i Sverige som använt
sitt veto mot flest planerade vindkraftverk. Kommunalrådet Bo Rudolfsson (KD) invänder mot förslaget att slopa kommunernas rätt att säga nej.
– Det är självklart att det måste finnas ett veto
för dem som är närmast berörda, säger han.
Sedan 2014 har 354 vindkraftverk stoppats med
hjälp av kommunernas veto, enligt en sammanställning i Dagens samhälle. 37 av dem står Laxå
för. Det handlar både om ett område där de boende invände mot att få kraftverket nära inpå och
om ett område som gränsar till ett naturreservat.
I det senare fallet följde kommunen Naturskyddsföreningens uppmaning att säga nej med hänvisning till fågellivet.
Bo Rudolfsson menar att en konflikt mellan
stad och land finns i botten.

Radar
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Allt fler förskolor
på väg att bli
kemikaliefria
Minst 73 procent av landets kommunala förskolor är på väg att bli
fria från kända farliga kemikalier,
visar en undersökning av Naturskyddsföreningen. 168 kommuner arbetar aktivt med att förbättra förskolemiljön när det gäller
kemikalier. Ytterligare 28 kommuner är i en uppstartsfas.
Organisationen startade projektet Operation giftfri förskola
för fyra år sedan. Uppföljningen visar att genomslaget blivit
mycket större än Naturskyddsföreningen vågat hoppas på.
– Att så många arbetar med
att ta bort farliga kemikalier är
inte bara glädjande för oss som
förening, utan en stor vinst för
hela samhället. Det är otroligt
bra att produkter och material som innehåller kända farliga
kemikalier försvinner från barnens inomhusmiljö, säger Karin
Lexén, Naturskyddsföreningens
generalsekreterare.
I praktiken innebär arbetet att
gammal elektronik, möbler med
farliga flamskyddsmedel och
gammal plast tas bort.
En nyligen publicerad undersökning från Stockholms stad
bekräftar bilden. Halterna av
farliga kemikalier minskar i såväl damm på förskolor som i
urin hos förskolebarn.

– På landet tycks man kunna sätta upp hur
många kraftverk som helst, för där är det få som
störs. Men i Stockholms innerstad skulle man inte
sätta upp dem även om vindförhållandena vore
likvärdiga, säger han.
Vindkraftsbranschen däremot jublar över förslaget
att ta ifrån kommunerna vetot.
– Det är väldigt efterlängtat. Om det blir verklighet får vi bort den osäkerhet som finns i dag
för alla som vill bygga vindkraft. Att man kan få
ett nej när som helst utan motivering ger otydliga
spelregler, säger Charlotte Unger Larson, vd för
Svensk vindenergi.
2016 minskade såväl produktionen av vindkraftsel som etableringen av ny vindkraft, bland
annat till följd av låga elpriser. Men nu är Charlotte Unger Larson optimistisk. I förra veckan klubbade riksdagen en förlängning av elcertifikatssystemet som är tänkt att öka takten i utbyggnaden.
– Det har funnits en politisk otydlighet som nu
är borta tack vare beslutet. Jag ser ljust på framtiden, säger hon.
Samtidigt är hon orolig för att ett föråldrat
stamnät kan bromsa utvecklingen av vindkraften.
– Vi ligger efter med att anpassa det till de krav
som den förnybara energin ställer, säger Charlotte Unger Larson.
Olof Olsson Klugman

Benita Eklund

Foto: Matt York/AP/TT

Maj och juni har bjudit på värmebölja på många håll i världen. I Arizona, USA, varnades för 50 grader Celsius förra veckan.

Rekordhöga temperaturer
har uppmätts i år
Mycket höga temperaturer har drabbat stora delar av världen och fortsatt varmt väder väntas. Det
innebär ökad risk för torka, osäker livsmedelsförsörjning, hungersnöd och att fler människor drivs
på flykt.
Extremt höga temperaturer i maj och juni har slagit rekord i delar av Europa, Mellanöstern, Nordafrika och USA, uppger Världsmeteorologiska orga-

nisationen, WMO. Värmeböljor har rapporterats
ovanligt tidigt i år.
De globala genomsnittliga yttemperaturerna som
uppmättes på land och till havs under årets fem första månader var de näst högsta som någonsin uppmätts, enligt den amerikanska vädermyndigheten,
NOAA, Nasas Goddhardinstitut för rymdforskning
och det europeiska vädercentret ECMWF.
IPS

Ozonskiktets
återhämtning
hotas
Ozonskiktets återhämtning hotas nu av kemikalien diklormetan
som finns i färglösningsmedel,
rapporterar Aktuell hållbarhet.
Exakt vad ökningen beror
på är inte klarlagt men om den
inte stoppas kommer återhämtningen att försenas med 30 år,
till 2090, enligt en ny rapport
som publicerats i Journal Nature Communications.
När hålen i ozonskiktet upptäcktes på 1980-talet beslutade
världens länder att reglera användningen av ozonförstörande ämnen i det så kallade Montreal-protokollet. Det har lett
till ozonskiktets förhållandevis
snabba återhämtning. Diklormetan togs inte med på grund
av att det bryts ner snabbt.
Benita Eklund
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Nyheter

Stapplande steg mot nya
klimatlagar i EU
Tar Europa ansvar i klimatpolitiken och lever
upp till Parisöverenskommelsen? Frågan reses allt oftare från miljöorganisationer när lagarna nu slutligt börjar ta form.

En övergripande fråga är hur ramarna ska
sättas för hur utsläppen ska dras ner under
den aktuella perioden 2021–2030. I det förslag som omfattar största delen av utsläppen
i unionen, ESR, finns olika idéer om hur man
ska ställa upp beräkningarna. Vissa länder vill
exempelvis att startnivån för utsläppsminskningstakten sätts högt. Det gör att de länder
som dragit ner på utsläppen mer än andra får
möjlighet att öka utsläppen i flera år utan att
bryta mot reglerna.
– Då uppmuntrar inte förordningen till att
driva på omställningen till ett koldioxidsnålt
samhälle, vilket är oroande, säger Eva Jernbäcker som följer förhandlingarna hos Naturvårdsverket.
ESR-förslaget är nu på väg in i slutliga förhandlingarna mellan lagstiftarna, men medlemsländerna i ministerrådet har ännu inte
kunnat enas. Detsamma gäller för förslaget
som sätter upp regler för hur skogen och markens förmåga att binda kol ska tas in i klimatlagstiftningen. Tillsammans bildar de två av
tre ben i ramverket.
Det regelverk som dock kommit längst i
förhandlingarna rör utsläppshandeln i unionen, förkortat ETS. Parlamentet har sin hållning, medlemsländerna likaså och i mitten

Foto: Jacques Brinon/TT

Ibland är det bättre att vänta och se än att
komma överens så fort som möjligt. Det verkar vara slutsatsen som många drar i flera av
de lagförslag som enligt plan skulle ha kommit längre än de nu har gjort. Men slutsatsen
dras av olika orsak.
I det stora paket av energi- och klimatlagstiftningar som just nu ritas upp i Europa är
det främst tre lagar som ingår i det så kallade
ramverket. Tillsammans ska de se till att unionen minskar sina utsläpp med 40 procent tills
år 2030 jämfört nivån 1990.
Men oron är stor hos miljöorganisationer
för att så inte blir fallet i slutändan och de mobiliserar därför på flera fronter. Utsläppen är
svåra att övervaka och flera ifrågasätter hur
länderna räknar. För även om löftet har levererats till de internationella klimatförhandlingarna i FN, så är det nu som verktygen för
att uppnå målet mejslas fram. Och det är här
det kniviga börjar. För det går att sätta upp
verktygen för att komma fram till målet på
olika sätt. Och beroende på hur de riggas kan
också tillförlitligheten i resultatet variera.

Miljöorganisationer oroas för att EU lägger in dimridåer i stället för att leva upp till sina åtaganden från Paris.

sitter kommissionen. Bakom stängda dörrar
försöker de nu enas om den nya lagen. Där
finns bland annat utmaningar kring att komma överens om storleken på ett av de verktyg
som lagts till för att ”dammsuga upp” överskottet av utsläppsrätter i handelssystemet.
För det är just ett överskott på utsläppsrätter
som pekats ut som en av de främsta orsakerna till att industrierna som omfattas av handeln inte ställer om i planerad takt. Det blir
helt enkelt för billigt att fortsätta släppa ut
när det finns ett överskott.
– Det krävs det att vi lyckas enas om en verkligt ambitiös verktygslåda. Det räcker inte med
svepande formuleringar utan det måste till
skarpa, bindande skrivningar, säger Jytte Guteland i en kommentar till Syre inför de fortsatta förhandlingarna tidigare i veckan.
EUs positioner är viktiga. Samtidigt som de
nya regelverken i EU tar form pågår nämligen liknande arbete för att få alla andra län-

der i det internationella klimatarbetet att bygga upp sina regelverk. Och många kollar på
hur EU gör. Hos miljöorganisationerna är därför oron stor för att de ”kryphål” som läggs in
i EUs regelverk ska sprida sig.
En sak är dock klar, EUs ramverk följer inte
Parisöverenskommelsens mål att sträva efter
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Därför kommer ambitionen att behöva höjas. Men den så kallade översynen måste inte
ske förrän efter 2020. Så även om Sverige och
flera andra medlemsländer pressar på för att
det ska ske redan nu, när lagarna tar sin första form, ser det ut att bli svårt. Flera länder
känner redan nu att EU tar ett för stort ansvar, samtidigt som bland annat USA vacklar.
Men som en förhandlare säger till Syre:
– Det är ibland bättre att vänta och se. De
politiska vindarna vänder kanske snart igen.
Jacob Hederos

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

Nyheter
Onsdag 28 juni. Aktivister håller i en
banderoll med texten ”Frige Liu Xiaobo
ovillkorligen, Hongkongs folk vill ha äkta
allmän rösträtt”. På onsdagskvällen
arrangerade de en sit-in i Hongkong, då
några klättrade upp på den gigantiska
blomstatyn som skänktes av Peking 1997.
De skrek slagord mot Kinas högsta ledare
Xi Jinping, innan polisen fängslade dem.
Foto: Kin Cheung/TT
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Världen i siffror

Grafik: Björn Hellström/TT

Kolera ökar kraftigt i Jemen

Januari–juni 2017

2 108 döda flyktingar på Medelhavet
Döda/saknade januari-maj:

Siffrorna visar att flyktingar i
mycket större utsträckning nu tar
den farligare centrala rutten över
Medelhavet till Italien istället för
den östra till Grekland. Det har
hittills orsakat mycket högre andel
dödsfall trots att antalet migranter
totalt är betydligt lägre jämfört med
förra året.

2 108
ITALIEN
Anlända:
71 978
(56 382)

Karta: Wikimedia commons

SPANIEN
Anlända:
3 314
(1 352)

Döda: 2 011
Döda: 60
(2016: 86)

+ 9 döda sedan
förra månaden

(2016: 2 449)

+ 530 döda sedan
förra månaden

(2016: 2 911)

Antal anlända över havet:
81 292 (2016: 215702)
Totalt + 539 döda
sedan förra månaden

GREKLAND
Anlända:
8 363
(157 918)

Döda: 37

(2016: 376)

+ 0 döda sedan
förra månaden
Inom parentes antalet under samma tidsperiod 2016 (januari-juni).

Källa: IOM ”Missing migrants project” – missingmigrants.iom.int

Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se
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Svenska vapenexporten
2016 exporterade Sverige krigsmateriel till 56
olika länder till ett värde av nästan 11 miljarder
kronor. Mellan 1995 och 2004 exporterade Sverige krigsmateriel till i snitt 51 länder varje år. Den
motsvarande siffran för perioden 2005 till 2014
var 60. Så trenden är tydlig: Sverige säljer vapen
till allt fler länder.

Export av krigsmateriel i miljarder kronor

Den globala
koldioxidnivån

406,05
ppm

+0,3 ppm

sedan månaden innan.

Namibia
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Oman
Polen
Portugal
Pakistan
Rumänien
Saudiarabien
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sri Lanka
Storbritannien
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Qatar
Zambia
Österrike

+2,47 ppm

sedan mars 2016.

NOAA (den amerikanska motsvarigheten till SMHI) och Earth system
research laboratory mäter koldioxid
och andra växthusgaser varje vecka
i ett nätverk av mätpunkter över hela
världen. Dessa mätplatser ligger över
havsytan och är utvalda för att inte vara
påverkade av direkta utsläppspunkter.
Ett globalt medelvärde beräknas genom att mätvärdena viktas över tid och i
förhållande till latitud.

Källa: NOAA, www.esrl.noaa.gov

66 st

länder exporterade
Sverige krigsmateriel till 2013, vilket är
rekord. Då uppgick
exporten till nästan
12 miljarder kronor.
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Om världens
befolkning var
100 personer:

8

86 skulle kunna läsa och
skriva

6

14 skulle inte kunna det
90 % av männen skulle
kunna läsa och skriva

4

82 % av kvinnorna skulle
kunna läsa och skriva

2
0

2012

2013
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i mars 2017
(uppdaterat 5 juni 2017)

Länder som Sverige exporterade
krigsmateriel till 2016
Andorra
Algeriet
Australien
Belgien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Förenade Arabemiraten
Grekland
Indien
Island
Italien
Norge
Japan
Jordanien
Kanada
Kazakstan
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Mexiko
Malaysia

Radar

2014

2015

Källa: Svenska Freds sammanställningar av regeringens skrivelser om strategisk
exportkontroll och ISPs redogörelser av den svenska krigsmaterielexporten.

2016
Källa: 100people.org (2016)
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Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se

Kärnkraften:

En dinosaurie eller
räddaren i nöden?
Efter decennier av debatt är kärnkraften fortfarande en het
potatis. En skam att den fortfarande finns kvar anser somliga,
med tanke på folkomröstningen 1980. Medan andra ser en
ljusnande framtid. Energiöverenskommelsen skulle räta ut
frågetecken men tolkningarna har rört sig från ”kärnkraften
är räddad” till ”nu är det över”. I dagens Zoom i tre delar ger
vi dig en lägesrapport för den svenska kärnkraften.

Skyddskläder och hjälmar
på rad i Barsebäcks kärnkraftverk, vars sista reaktor
stängdes av 2005.
Foto: Anders Ahlgren/TT

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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Del 1:

Konsumenten får betala för
kärnkraftens överlevnad
Text: Jacob Hederos

Energiöverenskommelsen är bred och långsiktig, ja. Men ger den klara besked kring kärnkraften? Nja. Det beror på vem du frågar.

N

u finns det bred förankring kring hur den
fortsatta energipolitiken i Sverige ska se
ut. Riksdagen levererar också förslag enligt tidsplanen och de flesta lagarna ser ut
att vara på plats innan nästa riksdagsval.
”Sverige har nu goda förutsättningar för att leda omställningen av energisystemet” kommenterade energiminister Ibrahim Baylan när energikommissionen avslutade sitt arbete den 9 januari. Men ändå mullrar det bland
missnöjda röster. Och de har flera argument på sin sida.
Vad är det då som upprör? Generellt kan sägas att
energimarknaden inte blir tillräckligt fri. Vad som skulle ske om den vore friare finns det dock olika perspektiv kring.

– Det är bra att kärnkraften får sänkt skatt och bätt- Maria Sunér Flemming,
re förutsättningar att överleva. Om kärnkraften hade energi- och klimatansvarig
fått stänga fler reaktorer redan 2020 annars, som kärn- på Svenskt näringsliv.
kraftsbolagen talade om innan uppgörelsen, så hade Foto: Svenskt näringsliv
det försatt Sveriges elförsörjning i ett allvarligt läge, säger Maria Sunér Flemming vid Svenskt näringsliv och
fortsätter:
– Vi ser gärna att elcertifikaten också avvecklas. De
stöden gör att vi får en överproduktion av el som vi för
tillfället inte ser ut att behöva, vilket kommer att påverka
marknaden och fortsatt göra priset väldigt lågt framöver.
Miljöpartisten Carl Schlyter håller med om bristerna Carl Schlyter,
med certifikaten, men ser kärnkraftens vara eller icke Miljöpartiet.
vara från motsatt perspektiv.
Foto: Miljöpartiet
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Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas
riksförbund.
Foto: Villaägarnas riksförbund

Planen för
energimixen
På utbudssidan

är det tillägg som gäller:
• Vattenkraften ska vara
grunden. Därutöver ska
kärnkraften komplettera och få nytt bränsle
genom ryskt uran. (Avvecklingsmålet från folkomröstningen är borta från bordet. Snarast
är det 2040 som är sista
deadline.) Tusentals nya
vindsnurror och andra
förnybara anläggningar
ska också in i mixen.

På efterfråganssidan

är det minskning som
gäller:
• Energibehovet ska dras
ner i linje med EU-målet
till 2030. Tekniska lösningar som energilager
och smarta tvättmaskiner som rullar igång
på natten ska bidra till
smartare efterfrågan.
• För att uppnå detta sker
framför allt en kraftig
sänkning av fastighetsskatten på vattenkraft
och en avtrappning av
effektskatten, samt en
förlängning av tiden som
kärnkraftsproducenterna
ska betala in till fonden
som ska finansiera kärnavfallshanteringen.

– Hade vi inte räddat kärnkraften genom att sänka de avgifter som
bland annat ska täcka avvecklingen,
så hade den lagts ner stegvis utifrån
marknadens efterfrågan på energi.
Då hade det inte behövts några fler elcertifikat, för då hade förnybart växt
ändå eftersom det är det billigaste energislaget för nyproduktion idag. Genom den här uppgörelsen finansierar
vi alla energislag i femton år till med
olika rabatter och stöd, vilket inte
hade behövts, säger Carl Schlyter och
fortsätter:
– Detta betalas i sin helhet med höjda konsumentavgifter. Detta är alltså
en gigantisk överföring från konsumenternas plånböcker till energibolagens plånböcker. Dessutom räddar
vi kärnkraften. Därför tycker jag att
uppgörelsen är socialt, ekologiskt och
ekonomiskt dåligt.
Maria Sunér Flemming håller med
om att konsumenterna tar största
smällen, och liknande tongångar hörs
också från konsumentföreträdare.
Villaägarnas Jakob Eliasson tycker att
det är ett ”hyckleri” att marknaden
bestämmer på elnätet, då man nu
”höjer priserna via skatten för att ge
tillbaka till kärnkraften”.

Marknaden får mer plats
Höjda konsumentavgifter märks också
redan nu. Från första juli höjs energiskatten i ett första steg med tre öre till
32,5 öre kilowatttimmen, vilket enligt
Villaägarna motsvarar en ökat kostnad
på runt tusen kronor per år för hus-

ägare. För industrin ligger skatten kvar
på 0,5 öre kilowatttimmen.
Överenskommelsen ska ändå ses
som ett steg mot en friare marknad, säger Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet.
– Det är en politisk överenskommelse, det måste man komma ihåg.
Då får partierna ge och ta. Sen har
överenskommelsen också en bred
förankring hos många parter utanför
politiken. Kommissionen har gjort ett
bra jobb, säger hon och fortsätter:
– Marknadskrafterna får också större plats och reglerna blir mer tydliga,
transparenta och pekar åt rätt håll - att
det är förnybart som gäller framöver.
Blir det mindre piska mot kärnkraft, men mer morot till förnybart?
– Ja precis, det är också i förnybart
utvecklingen och jobben finns.

Långsiktig eller inte?
Hur långsiktig är då överenskommelsen? Ja, det inte är helt säkert vad som
överlever. Kärnkraften kan nog hållas
igång i upp till 20 år till under rådande regler, menar Carl Schlyter. Maria
Sunér Flemming vill inte stänga dörren till ny kärnkraft, men hon tror
den äldre kommer att avvecklas runt
2030. Louise Ödlund menar att mycket beror på förändringar framöver.
– Det är ju inget som säger att överenskommelsen inte rivs upp om det
händer något annat i regeringsställningen. Det är därför det är viktigt att
implementera åtgärderna nu och inte
bara skjuta dem framöver sig.

Svenskt näringsliv är glada för skattesänkningarna, men stöden till förnybart ger de inte mycket för.
– Ska man se elcertifikaten ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv som
en klimatåtgärd är det bättre att vi
lägger stöden där vi har ett problem,
i framför allt transportsektorn, säger
Maria Sunér Flemming.
Vid ett regeringsskifte är det inte
helt säkert att elcerifikaten överlever, med tanke på motståndet från SD
och Liberalerna. Med uppbackning av
Svensk näringsliv så hänger moroten
för förnybart löst.
– Jag har hört att vi haft runt
12–14 energiöverenskommelser sedan
70-talet, så vi kommer säkerligen att
också behöva se över subventionerna framöver, säger Maria Sunér Flemming.
Carl Schlyter håller med om att subventionerna står på skakiga grunder.
– Att ha ett långsiktigt dyrt stöd för
förnybart när det inte behövs, vem
tror på det? De behöver inget stöd, de
är det enda alternativet. Och för att få
de här stöden räddade vi kärnkraften
och livstidsförlängde den, säger Carl
Schlyter och fortsätter:
– Vem vet, om vi kommer att få en
kärnkraftsolycka under de här åren,
vad har vi för ansvar för det då?
Jacob Hederos
Läs hela energiöverenskommelsen här:
www.energikommissionen.se/app/uploads/2017/01/sou-2017_2_webb.pdf
Håll ögonen på: Vid månadsskiftet ska nya regler
för vattentillstånden presenteras, vilket påverkar
stora delar av vattenkraften.

Louise Ödlund, professor
i energisystem vid
Linköpings universitet.
Foto: Privat

Elcertifikatsystemen:

Foto: Henrik Montgomery/TT

• Det sker en förlängning
och utbyggnad av elcertifikatsystemet, som ger
förnybara producenter
extra för varje producerad megawatttimme.
• Sammanfattningsvis är
det 12 förslag och 30 bedömningar som nu rul�lar genom lagstiftningsarbetet.
När fem partier – som representerar mer än tre fjärdedelar av riksdagen – är överens så bör det vara lugnt i skutan.
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Linje 3s kampanjstuga i Stockholm 20e mars 1980 några dagar före folkomröstningen om
kärnkraftens framtid i Sverige.
Foto: Jan Collsiö/TT

Del 2:

Kärnkraft - nej tack
I folkomröstningen 1980 röstade bara 19 procent på det tydliga
ja-alternativet och enligt undersökningar vill fortfarande en majoritet av svenska folket inte ha kärnkraft. Ändå ser kärnkraften ut att
hänga med ett bra tag till. Kampen har utspelat sig på den politiska
arenan men också i civilsamhället där organisationen Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen varit en stark drivkraft.

F

ör ett år sedan presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna,
Kristdemokraterna och
Centern en energiöverenskommelse där kärnkraftsindustrin
gynnades genom bland annat avskaffad effektskatt och minskad avfallsskatt. I våras meddelades ytterligare
ett steg i överenskommelsen där man
förlänger den förväntade livslängden
på kärnkraftverk från 40 till 50 år.
– Det känns väldigt konstigt att politikerna med ena handen vill stödja förnybart genom nya elcertifikat
och med den andra så vill de underlätta för kärnkraftsindustrin, säger
Jan Strömdahl, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
och en del av motståndet sedan decennier.

Folkomröstningen
Lättnaderna för kärnkraften står i
skarp kontrast till resultatet från folkomröstningen 1980. Bara närmare 19
procent röstade på linje ett, som var
det tydligaste ja-alternativet. Detta alternativ talade ändå om att kärnkraften skulle avvecklas så snart som det

var möjligt och ta hänsyn till energibehov och utvecklingen av förnybara
energikällor. Ingen av de tre linjerna
talade om en utbyggnad av kärnkraften. Linje tre ville se en avveckling
inom 10 år och linje två var ett mellanalternativ som liknade linje ett men
med vissa tillägg om bland annat statligt ägande. Linje två och tre fick omkring 39 procent vardera av rösterna och regeringen beslutade efteråt
att avveckla kärnkraften så snart som
möjligt. Året för absolut sista slutdatum var 2010.
Med facit i hand har det inte alls
blivit så. År 2010 blev istället året
då man beslutade om att tillåta nya
kärnkraftsreaktorer som ersättning
för de gamla. Detta trots opinionen
mot kärnkraften och dess risker. Under 1970- och 1980-talet var gräsrotsengagemanget stort och ett exempel
på det är Barsebäcksmarscherna som
arrangerades av flera organisationer
under åren 1976 till 1982 och även efter Tjernobylolyckan 1986. Som mest
marscherade 30 000 demonstranter
till det numera nedlagda kärnkraftverket.
En av organisationerna som engagerat sig i frågan är Folkkampan-

jen mot kärnkraft och kärnvapen. De
grundades inför folkomröstningen
1980 och finns kvar än idag, med samma mål i sikte. Deras gula och röda
logga är nog igenkänd av de flesta.
Att man efter 37 år ändå inte fått
gehör för sina åsikter – som representerar en majoritet av svenska folkettror Jan Strömdahl beror på att kärnkraftsinvesteringarna som gjordes var
så enormt stora.
– Det har varit jättesvårt att ta sig
bort ifrån denna nationella satsning.
Man har utbildat generation efter generation av civilingengörer med specialkompetens och byggt sig fast i detta, säger han.

”Det har varit jättesvårt att ta sig
bort ifrån denna
nationella
satsning.”

Jan Strömdahl, ordförande
i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.
Foto: Riksdagen

”Motsägelsefullt”
Jan Strömdahl menar att det är absurt
att politikerna nu på ett administrativt sätt ökar livslängden på reaktorerna på detta sätt. Han ifrågasätter hur
det går ihop med målet att energiförsörjningen ska vara 100 procent förnybar år 2040.
– De säger detta bestämt. Samtidigt
står det att det bara är ett mål och
att det inte förhindrar att kärnkraften byggs ut. Det är så motsägelsefullt
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Sverige har osedvanligt goda förutsättningar att nå 100 procent förnybart, menar Jan Strömdahl.

FMKK arbetar fortfarande med
att driva opinion mot kärnkraften. Här på plats i Almedalen för
några år sedan.
Foto: Benita Eklund

”För en hållbar
framtid måste vi
bli av med bilberoendet och satsa
på alternativ infrastruktur och kollektivtrafik.”

att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Det är inte sammanhängande som jag ser det, säger han.
Att han tycker att detta är helt fel
väg att gå är ingen underskattning.
Han menar att den hjälp som politikerna nu ger åt kärnkraftindustrin
kommer att bromsa den utbyggnad
av förnybart som pågår.
– Vi vet ju att Sverige har osedvanligt goda förutsättningar att nå 100
procent förnybart. Vi har ju så mycket vattenkraft och så mycket yta där
vi kan bygga ut sol- och vindkraft plus
mycket skogsavfall som man kan göra
förnybar energi av att om något land
ska gå före här så är det Sverige, säger
Jan Strömdahl.

Avfallet akut problem
Han har ändå en försiktig förhoppning om att marknaden kommer att
inse att det går att tjäna mer pengar
på att bygga ut förnybart än att satsa
på kärnkraft.
– Sol och vind blir billigare och billigare, medan kärnkraften får allt högre priser. Och det är naturligt, för det
finns ingen lägstanivå på säkerheten.
Det är så fruktansvärda katastrofer

om något händer att det inte går att
prissätta säkerheten.
Ett annat problem som börjar bli
akut är slutförvaringen av avfallet.
– Det börjar bli bråttom för vi håller på att få överfyllda mellanlager nu.
I höst kommer det ju att ske förhandlingar i mark- och miljödomstolen om
detta.

”Rädda massbilismen”
Han tror att politikernas ”nyväckta”
intresse för kärnkraften är ett sätt att
klara en stor ökad efterfrågan på el i
framtiden.
– Det finns en stor risk nu att kärnkraftens uppgift blir att rädda massbilismen i Sverige. Alla i den borgerliga
miljörörelsen pratar om att satsa på
elbilar. Det är så dumt, då en elbil är
lika negativ för klimatet som en fossilbil om man ser till livstidsutsläppen,
från tillverkning och så vidare.
Han menar att den förnybara elen
inte kommer att räcka till om den
även ska gå till en mängd nya elbilar.
– För en hållbar framtid måste vi
bli av med bilberoendet och satsa på
alternativ infrastruktur och kollektivtrafik, säger han.

Han ger ett exempel. Om alla bilar istället för att i snitt ha en–två personer innehöll tre–fyra personer så
skulle det inte behöva byggas några
nya vägar och bilantalet skulle kunna
minska till en fjärdedel.
– Det är i sig ett så ineffektivt och
resursslösande system att det inte
skulle accepteras i något annat sammanhang!
Ändå är han som sagt försiktigt
hoppfull till att ekonomin och miljörörelsen tillsammans ska avveckla
kärnkraften. Han ser vissa sådana tendenser även i andra länder.
– I Frankrike som är ett av de länder med mest utvecklad kärnkraft så
har ju den nya presidenten sagt att
han vill minska ner på kärnkraftens
andel och det stora kärnkraftbolaget
EDF är på fallrepet. I USA stänger man
kärnkraftverk och satsar stort på solen. Däremot ser man en tillväxt i länder som inte tidigare haft en utvecklad kärnkraft, som i östeuropa och i
vissa asiatiska och afrikanska länder.
Det handlar ofta om ryska strategiska
intressen som i fallet Pyhäjoki vid finska Bottenvikskusten.
Madeleine Johansson
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En varningsskylt för radioaktivitet
visar att en kontainer på ett lager
hos SFR (Slutförvaring För Radioaktivt driftavfall) är fylld med
radioaktivt avfall. Avfallet väntar
på vidare transport ner i urberget.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Del 3:

Avfallsfrågan i långbänk
Nu närmar sig till sist förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om slutförvaret av det radioaktiva bränslet. Både det bolag som har ansvar för slutförvaret i
Sverige, Svensk kärnbränslehantering AB, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning förbereder sig.

I

september är det slutligen
dags för huvudförhandling
av Svensk kärnbränslehantering ABs (SKB) slutförvarsansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG,
framhärdar i sin tidigare kritik utan
att få gehör (vilket Syre skrivit om i
nr 22/2017). Fler kompletteringar behövs från SKB som bland annat rör
problemen med förvarsmetoden, den
långsiktiga säkerheten i förvaret och
önskemål om redovisningen av alternativa förvarsmetoder innan målet
kan föras upp menar MKG.
MKG rustar sig för att närgånget
kunna följa processen. I nuläget påverkar inte deras kritik i något avseende alls.
– Efter att ha yttrat sig över förhandlingsordningen för huvudförhandlingen, och med några kompletteringar i
sak arbetar Naturskyddsföreningen
och MKG i första hand med att planera för insatserna vid huvudförhandlingen, säger Johan Swahn, MKGs
kanslichef.
Enligt Johan Swahn kommer de

att delta i förhandlingarna med tre
till fem personer. Utöver dessa planerar de att kalla in experter som för
deras talan på områden som metodval, platsval, strålsäkerhetsfrågor, intrångsproblematik och frågor som
rör artskyddsmålet (som Syre tidigare skrivit om i nr 24/2017).
Svensk kärnbränslehantering AB
jobbar vidare mot september och deras presschef Simon Hoff säger liksom
tidigare angående MKGs kritik:
– MMD [mark- och miljödomstolen] bestämmer hur målet ska hanteras. Domstolen har kungjort målet
och planerar att hålla huvudförhandling med start i september. Vi kommer att lämna in ett yttrande i KBS-3målet den 30 juni, säger han.
Anders Lillienau, rådman vid miljödomstolen och ansvarig för kärnavfallsansökan bekräftar att domstolen
inväntar kompletteringar från SKB
och att de sedan avser att kungöra huvudförhandling i början av juli.
Vad gäller målet som rör utbyggnationen av SFR, förvaret av låg- och
medelaktivt avfall, har SKB tagit nya

beslut och inkommit med kompletteringar som förändrar utformningen
på ansökan och ett framtida förvar.
– Kompletteringen innehåller
bland annat återkallande av SKBs tidigare yrkande om tillstånd att mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR, i avvaktan på
borttransport för slutförvaring på
annan plats. Dessutom en komplettering som rör beslutet om segmentering av reaktortankar, vilket medför
att behovet av en särskild transporttunnel från marknivå ner till förvarsnivå i befintlig anläggning bortfaller,
säger Simon Hoff.
– Sammantaget väger de tekniska, logistiska och ekonomiska aspekterna tyngre till fördel för segmenteringsalternativet. Det innebär bland
annat att en tredje tunnel som SKB
tidigare projekterat för inte kommer
att behövas eftersom vi kan ta ner reaktortankarna i delar, förtydligar Peter Larsson, SKBs projektledare för
utbyggnaden av SFR, i ett pressuttalande.
Lena Carlberg
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”Det finns
ingenting att
komma tillbaka till”
Text och foto: Monica Hansson

Kriget i Jemen har satt 2,5 miljoner människor på flykt
och sju miljoner människor riskerar att svälta ihjäl.
Prickskyttar skjuter de som försöker ta sig över havet
och bara ett fåtal har lyckats söka skydd i intilliggande
Djibouti. Här möts de av etiopier som i jakt på arbete ska
ta sig till Saudiarabien, genom kriget i Jemen. Vi har mött
de flyende vars vägar korsas i den lilla kuststaden Obock.

M

ahila Dawil sitter på en tunn madrass och syr
en liten väska för hand. Det är varmt i det stora tältet, utanför den tjocka tältduken är hettan nästan fyrtio grader. Flyktinglägret Markazi, som varit hennes hem i över två år, ligger i
öknen i norra Djibouti. Mahila kom hit från Dhubab i Jemen, en
stad som tidigare kontrollerades av houtirebellerna. Hon flydde precis innan de intog staden, flera av hennes släktingar är
kvar.
– Houtirebellerna skjuter mot dem, på havet. Tio av våra
släktingar har blivit skjutna och dött, den senaste för en månad sedan. De behöver komma hit till Djibouti, men de kan
inte, säger Mahila Dawil.

Hennes man dödades, efter att hon och barnen flytt. Saudiarabien satte upp en skyddad zon under sju dagar 2015, då
flydde 7 000 jemeniter över havet till Djibouti. Därefter sköts
alla som försökte fly av rebellerna, en av dem var Mahilas man.

Hoppet om demokrati grusades
Kriget i Jemen har sin grund i arabiska våren 2011 då stora protester hölls mot den sittande presidenten, Ali Abdullah Saleh,
för att få honom att släppa greppet om landet. Han avgick i utbyte mot immunitet men behöll inflytande över militären och
säkerhetsstyrkor. Strax därefter slöt han en allians med houtirebellerna i norra Jemen.
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Mahila Dawil syr en väska i sitt
tält i flyktinglägret Markazi utanför fiskebyn Obock i Djibouti.
Hon flydde från Jemen med
sina barn för två år sedan och
kan inte återvända eller flytta
vidare från lägret.
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Abdulhakeem är kock på den jemenitiska restaurangen i Obock.
Han är flykting från Jemen och
är liksom sina kolleger här sedan
två år tillbaka.

”... jemeniterna
har bidragit till att
göra stan bättre,
människorna här
har kunnat utvecklas tack vare
flyktingarna.”

Djibouti
Saudiarabien

Jemen

Somalia
Etiopien

Hoppet som fanns under den arabiska våren och samtalen därefter för
att finna en demokratisk väg för Jemen grusades när houtirebellerna intog huvudstaden Sanaa 2015. Saudiarabien oroades över deras intåg, en
koalition med åtta andra arabländer
startades och med stöd av Storbritannien och USA inleddes lufträder mot
Sanaa. Planen var att bekämpa houtierna på några veckor. Mer än två år
senare ser det i dag inte ut som om
någon av parterna är nära att vinna
kriget.
Samtidigt strider olika milisgrupper, lokala stammar, al-Qaida och
Daesh inom landet. Skolor har bombats, sjukhus, bostäder, marknader
har bombats. För att strypa tillgången på vapen till rebellerna har Saudiarabien infört en blockad mot landet
som försvårat för humanitärt bistånd
att nå fram. 21 miljoner jemeniter

är nu i stort behov av nödhjälp och
7 miljoner riskerar att svälta ihjäl.
Rebellerna har nu tvingats lämna
Dhubab efter en stor offensiv från Saudiarabien och dess allierade tidigare i
år. Men Mahila vill inte åka tillbaka.
– Det finns ingenting att komma tillbaka till. Allt är förstört, berättar hon.
I Dhubab sålde hon kläder och
smycken, familjen hade även en fiskebåt som de tvingades lämna kvar
när rebellerna tog kontroll över staden och de tvingades fly. Hennes son
har precis kommit tillbaka till Markazi, han åkte till Jemen för att hämta
hem båten. Tillsammans med tre vänner lyckades han få tag i den, men på
väg tillbaka över havet var vågorna för
höga. Båten slog runt och drog med
sig sonen under ytan.
– Mitt ben fastnade i något, berättar Taha Dawil där vi sitter på den
tunna madrassen i tältet.

Han hade svimmat och lungorna
fyllts med saltvatten när en vän dök
ner under ytan och hittade honom,
lyckades lirka bort benet och fick med
honom till ytan igen.

Staden har utvecklats
För tre år sedan, innan flyktingarna kom från Jemen, var Obock en liten stad nästan utan bilar eller restauranger och gatorna var ofta tomma.
I dag finns här flera ställen att äta på
och bilar trafikerar gatorna. Abdulhakeem Mohammed Mushed jobbar på
den jemenitiska restaurangen utan
namn, nära hamnen i Obock. Här serveras helgrillad fisk med bönröra och
nybakat naanbröd.
– Jag fick det här jobbet för ett år
sen, det får tiden att gå i alla fall, säger
Abdulhakeem Mohammed Mushed.
Det sista han minns från Jemen är

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

”Regeringen tror att
vi finansierar rebel�lerna med pengar
från Saudi och
fängslar oss så fort vi
kommer tillbaka.”

hur han satt på en båt som skulle ta
honom till Djibouti, medan människor
dog på stränderna när de sköts av rebellernas prickskyttar.
På restaurangen är de fyra stycken som arbetar och den lilla inkomsten gör livet i lägret lite drägligare.
Ali Said Ali arbetar som kock, en äldre
släkting lärde honom att laga mat när
han kom hit till Djibouti, i Jemen försörjde han sig som fiskare. Han har fiskat sedan tioårsåldern då fadern beslöt att han skulle sluta i skolan för att
istället hjälpa till att försörja familjen.
Nu bor han här i Obock hemma hos
släktingar som kommit hit långt före
krigets början.
– Obock är så annorlunda nu mot
tidigare. För några år sedan var det
svårt att hitta jobb, det fanns bara två–
tre bilar och ingen juice, det var ont
om bröd. Jemeniterna har bidragit till
att göra stan bättre, människorna här

Zoom 23

Etiopiska flyktingar bär säckar i hamnen i Djibouti.
Smugglarna som ska föra dem till Jemen kräver
1 500 kronor i betalning och många måste tjäna
ihop de sista pengarna i Obock.

har kunnat utvecklas tack vare flyktingarna, säger Ali Said Ali.
Intill restaurangen ligger moskén,
i dess skugga vilar ett trettiotal unga
män. De kommer från Etiopien och är
på väg till Jemen. De vill utnyttja krigets kaos för att obemärkta ta sig genom landet till Saudiarabien där de
ska söka jobb för att kunna försörja
sina familjer i Etiopien. Här arbetar
de med att bära säckar för att få råd
med biljetten till Jemen. 1 500 kronor
måste de få ihop, och de tjänar mellan
fem och tio kronor per säck.

Kan aldrig åka hem igen
– Våra barn dör varje dag, säger Jihad.
Han är på väg till Saudiarabien, genom Jemen, för att söka jobb. Vi skriver bara hans förnamn för att undvika att han får problem. Han berättar
att han troligen aldrig mer kommer

våga åka hem.
– Regeringen tror att vi finansierar rebellerna med
pengar
från
Saudi och fängslar oss så fort vi
kommer tillbaka,
säger han.
I hans hemort är
det ofta stora protester mot regeringen, de
vill ha demokrati och rättvisa, arbeten och mat. Han själv
har aldrig deltagit i någon demonstration, han vill inte involvera sig i politiken.
Flera röster höjs från folksamlingen. Någon frågar hur de ska kunna leva
utan att ha ett arbete, någon annan säger att det inte finns någon frihet.
– Vi vet inte hur vi ska överleva re-

En etiopier höjer händerna för att
demonsterar hur människor visar
sitt missnöje mot regeringen i
hemlandet. Förutom en svår torka,
som riskerar att sätta 20 miljoner
människor på Afrikas horn i svält,
har regionen Oromia haft oroligheter sedan 70-talet som nyligen har
blossat upp igen.
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”Barnen såg mycket
hemskheter innan
vi kom hit.”

Djibouti
Afrika

san genom Jemen, vi vill bara äta oss
mätta. Sen kan vi dö, säger en äldre
man som presenterar sig som Ahmed.
Varje dag kommer nya etiopier
vandrande till fots längs med vägen,
rakt igenom öknen. Vandringen tar
tre veckor och många dör av hettan.
Då och då stannar någon och ger dem
något att äta och vatten att dricka.
Några dagar tidigare har vi kört förbi fem lastbilar med flyktingar. Vakterna sitter på varsin kant. På bänkar
och på golvet, inklämda, sitter ett tjugotal etiopier. Ögonen är ledsna, tomma, kläderna dammiga. De vi möter
i Obock berättar att polisen kommer
då och då, för att samla in etiopier
och skicka tillbaka dem. Inget vet varför. Amnesty har rapporterat att politiska flyktingar som skickas tillbaka
omedelbart fängslas, vad som händer
med de andra vet vi inte.

”Öknen här är galen”
Fakta Djibouti:
Ligger vid kusten i Östafrika, gränsande till Eritrea, Etiopien och Somalia.
Yta: 23 200 km2 (motsvarande: lite större än
Ångermanland).
Huvudstad: Djibouti –
529 000 invånare
Befolkning: ca 847 000
(2016)
Medianålder: 23,5 år
Medellivslängd: 63,2 år
Markanvändning:
Betesmark – 73,4 %
Jordbruk – 0,1 %
Skog – 0,2 %
Annat – 26,4 %
Källa: The world factbook

Tillbaka i flyktinglägret går vi till kiosken som Moulouka Farah Ali har
byggt upp. Hon började för ett år sedan med att sälja kaffe, nu har rörelsen vuxit explosionsartat och hon har
allt från läsk och godis till konserver
och telefonkredit.
I ena hörnet ligger barnen och tittar på en tecknad film på den lilla teven som sitter uppsatt i tältstängerna.
Vid en av bäddarna står en fläkt och
snurrar, den skänker en välkomnande sval bris i hettan. Hon får solpaneler av en släkting i huvudstaden Djibouti som hon säljer i lägret. Vinsten
får hon behålla själv.
– Barnen såg mycket hemskheter innan vi kom hit. När Mohamed,
den näst minsta, hörde bomberna
så sprang han och gömde sig under
sängen, berättar Moulouka Farah Ali
medan hon ser efter kiosken.
– Om Sverige vill hjälpa oss, så rädda våra barn. Öknen här är galen, här
finns varken liv eller framtid. Det är
ett så fattigt land, det finns inte ens
jobb för djiboutierna själva, säger
hon.

När houtierna intog delar av Sanaa
trodde familjen att kriget snart skulle vara över, och efter tre veckor insåg familjen att det inte skulle få ett
snabbt slut.
Hon har sina rötter i Etiopien och
hade visum för att åka dit, men flygplatsen bombades och familjen tvingades ta en båt till Djibouti istället. Här
fick de lämna ifrån sig sina pass till
myndigheterna och när de fick tillbaka dem hade visumet gått ut.

Pressad sjukvård
Vi går hem till Mahila igen där hennes syster, Khamar Hassan, kommer

in i tältet. Hon visar upp en påse med
väskor som hon sytt och går runt mellan tälten och säljer. Systrarna har flera släktingar kvar i Jemen, de är beroende av Förenade Arabemiraten och
Saudiarabien för att få mat och beskydd. Khamar berättar att hennes
högsta önskan är att hämta sin man.
– Han är halvt förlamad. Hur ska
jag kunna hämta honom när jag inte
ens har pengar för att själv överleva?
frågar sig Khamar Hassan.
Att sy väskor hjälper henne att tjäna tillräckligt mycket för att betala för
hans vård, men hon är rädd att han
inte kommer klara sig i Jemen.
Hon berättar att vården i Djibouti

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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Mouloka Farah Ali kramar om
minsta sonen Wissam. Hon, hennes
man och deras sju söner planerade
att fly till Etiopien när kriget bröt
ut, men de hann inte fram innan
visumet gick ut.

är bättre och stabilare. I Jemen har de
bara elektricitet några timmar per dag
och det finns inte nog med bränsle för
att ens sjukhusen ska ha generatorer.
Patienter som behöver dialys dör för
att de inte kan få vård. Dessutom är
det ont om mat.
I flyktinglägret är det hett och sandstormar gör livet än hårdare om somrarna. Så länge hon kan sälja sina väskor för att köpa sig lite mer varierad
mat, så bor hon hellre här med sin familj än återvänder till ett land härjat
av krig.

Text och foto: Monica Hansson

Mouloka Farah Ali driver en liten kiosk i flyktinglägret Markazi sedan två år tillbaka.
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I blickfånget: Lina Liman

”Diagnosen har hjälpt
mig på flera plan”
Lina Liman från Linköping var 31 år gammal när hon äntligen
fick veta varför hennes liv ofta är svårare än andras. Hon fick
då diagnosen högfungerande autism. Nu har hon kommit ut
med boken Konsten att fejka arabiska– om livet före och efter
diagnosen – och har fått höra att boken har räddat livet på en
person i liknande situation.

U

tåt sett har mycket
gått bra för Lina Liman, hon är smart
och var duktig i
skolan. Hon är musikalisk och sjunger i kör, hon har
utbildat sig till journalist och fick
fast jobb i en tuff bransch. Kanske
är det därför som det har dröjt
tills någon kunnat sätta rätt ord
på varför hon ändå ofta har fastnat i det som hon själv kallar livstrassel.
Men trassel är ett snällt ord
för det som Lina Liman har gått
igenom. I tonåren hade hon svår
anorexi och som vuxen har hon
blivit utbränd och fört en mångårig kamp för att ta sig tillbaka till
livet. Flera gånger har hon försökt ta sitt liv.

Bra på att kompensera
Under alla de år som hon har haft
kontakt med psykiatrin har visserligen någon läkare och någon
psykolog funderat över om autism kunnat vara svaret. Men de
har förutsatt att det redan var utrett, eftersom det borde ha varit
det. Först när hon skulle skriva
sin bok läste hon sina journaler
och såg att frågan har funnits där.
– Kvinnor är nog generellt sett
bättre på att kompensera för sina

svårigheter så att de märks mindre utåt, och de kan ha helt andra symptom, säger Lina Liman
som en förklaring till varför hennes diagnos dröjde så länge.

"Det fanns ett svar"
Det var till slut Lena, en nära vän
till Lina Limans föräldrar, som
varsamt ledde in henne på rätt
spår. Lena arbetar inom barnpsykiatrin och hon hade funderat
över varför Linas psykiska hälsa blev sämre, trots många olika
typer av insatser. Något verkade
saknas och Lena tipsade om ett
radioprogram som hon tyckte att
Lina borde höra.
I programmet, Vetandets
värld, pratade forskaren Svenny
Kopp om att psykiatrin ofta missar eller feltolkar högfungerande autism hos flickor och kvinnor
– eftersom kriterierna utgår från
hur pojkars och mäns autism ser
ut. Många kvinnor får därför sin
diagnos mycket senare än män,
om alls. Utan diagnos kan livet
ofta bli en svår kamp, ännu svårare än livet med en diagnos.
I boken beskriver Lina Liman
hur det 19 minuter och 39 sekunder långa programmet förändrade allt. Äntligen kände hon igen
sig:

”Det fanns ett svar” skriver
hon i sin bok.
Hon bad att få utredas och fick
snart det. I samband med utredningen drömde Lina en dröm
som senare gav henne titeln till
hennes bok Konsten att fejka arabiska.
– Jag drömde att jag hade fått
jobb som journalist på en nystartad tidning. Det var ett drömjobb
med en ny slags journalistik och
bra kollegor. Men när min chef
visade mig runt insåg jag att tidningen var marockansk. Jag måste ha lyckats fejka att jag kunde
prata arabiska, och förstod att jag

Om Lina Liman:
• är född 1980
• är journalist med ett förflutet på Dagens Nyheter och
Östgöta Correspondenten.
• har tidigare skrivit den
självbiografiska boken När
mörkret kom – en bok om
anorexia (2000).
• är även verksam som föreläsare och översättare.

inte kunde ta jobbet. Men omgivningen förstod inte utan sa: ”Du
är inte klok. Du som är så duktig,
det där fixar ju du. Du måste bara
tro på dig själv lite mer.”

Pepp istället för hjälp
Lina Liman säger att hon fortfarande förundras av den starka symboliken i drömmen. Hon
har ofta upplevt en oförståelse
för att den som är smart och bra
på mycket samtidigt kan ha stora problem, en oförståelse som
ibland sträcker sig ända in i psykiatrin. Människor kan i sin iver

Redaktör: Malin
Bergendal,
malin.bergendal@tidningensyre.se
Sofia Härén,
sofia.haren@tidningensyre.se

I blickfånget

Energi 27

”De kan inte förstå att
det ibland kan vara helt
omöjligt att göra något
så enkelt som att borsta
tänderna, när jag är en
person som kan skriva
en hel bok.”

Foto: Sara Mac Key

att peppa bli blinda för att de inte
hjälper, menar Lina. Det kan vara
svårt för andra att förstå att sådant som många tycker är roligt,
som att bli överraskad eller gå på
en stor fest, kan vara bara jobbigt
och ångestskapande. En enkel
fika med kompisar på stan kan
räcka för att ta slut på energin,
hur trevlig samvaron än är.
– Även om du kan fejka arabiska kan du ju faktiskt inte arabiska. När jag skulle utredas var jag
väldigt orolig över just det faktum att många ser alla mina starka sidor. De kan inte förstå att det
ibland kan vara helt omöjligt att
göra något så enkelt som att borsta tänderna, när jag är en person
som kan skriva en hel bok. Jag var
orolig att teamet skulle stirra sig
blinda på allt jag kan.

Högfungerande autism
Men den här gången missade de
inte hennes rätta diagnos. Den 16
april 2012, när hon snart skulle
fylla 32 år, fick hon veta att hon
har högfungerande autism.
I början av sin bok berättar
Lina Liman hur det kändes då:
”En del av mig dog. En annan
började äntligen, äntligen leva.”
– Diagnosen har hjälpt mig på
flera plan. Det är lättare nu att

utgå från de förutsättningar som
är mina, att jag blir tröttare i vissa sammanhang och måste välja
bort saker även om de är roliga.
Jag har inte råd att krascha.

"Förstår mig själv"
Lina Liman berättar att hon också
har blivit bättre på att våga fråga
om saker. Hon kan fråga en kompis ”vad menade egentligen den
där personen när den sa så där?”
Hon har också fått hjälp från vården av personer som kan autism
och har fått olika hjälpmedel.
– Men den största förändringen är nog att jag förstår mig själv
mycket bättre och kan se att det
som blir svårt inte är mitt fel. Jag
har blivit av med ganska mycket
skuld och skam.
Precis som Lina Liman är personer med diagnosen ofta välfungerande i många sammanhang. De kan vara duktiga i
skolan och särskilt flickor har
iakttagit och lärt sig hur sociala
relationer fungerar. Det kan därför vara svårt för både skol- och
vårdpersonal att se att det finns
problem.
Men för personen själv är problemen tydliga. Att förstå det
sociala spelet genom att ständigt behöva tolka vad andra

människor säger tar på krafterna.
Till synes enkla saker kan framstå som oändligt komplicerade.
Kanske går det bra både i skolan och arbetet, det är först hemma på kvällen som orken har tagit slut. Den som inte har fått en
diagnos riskerar bland annat att
bli utbränd. All energi går åt till
att försöka leva i samma takt som
alla andra och till slut tar energin
slut. Det var det som till slut hände Lina.

Räddade hennes liv
Hon berättar att hon tidigare ofta
har undrat över varför andra
människor verkar orka och hinna
så mycket. Hon har försökt dölja de sidor som hon har sett som
svaga och lyft fram de starka.
Men hennes arbete för att hela tiden passa in fick henne att känna
sig längre och längre bort från andra, och det tog hårt på hennes
krafter.
”En vinterdag i början av år
2005 tar jag slut” skriver Lina Liman i boken. Hon var på jobbet
och skulle köra ut på ett till synes
enkelt uppdrag som journalist
men kunde plötsligt inte prata
sammanhängande. Det skulle ta
henne många år innan hon kom
tillbaka.

Ett par år innan hon påbörjade sin utredning var hennes psykiska hälsa så dålig att en läkare
sa: ”Om två år lever inte Lina”.
Lina Liman säger att det var
radioprogrammet som räddade hennes liv. Genom boken har
hon fått ge den hjälpen vidare.
– En kvinna berättade att hon
hade hittat min bok. Hon skrev
att hon hade sträckläst den och
att den hade räddat hennes liv.
Det var just när boken hade kommit ut och jag tänkte att vad jag
än får för reaktioner på boken är
det värt det, har jag räddat ett liv
är det stort nog.
Lina Liman har också fått höra
av läsare att hennes berättelse
fyller ett tomrum. Föräldrar som
har vuxna barn med samma diagnos har skrivit mejl och berättat
att de har känt igen mycket. Dessutom har en läkare från psykiatrin i Linköping hört av sig.
– När hon ringde blev jag lite
nervös och undrade vad hon
hade att säga. Men hon ringde
för att hon ville tacka för boken och berätta att de har köpt in
den till klinikledningen. De vill se
till att det som jag varit med om
inte händer igen. Då känns det ju
som att boken fyller en jätteviktig funktion.
Jenny Eriksson
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I blickfånget: Organisationen Adra i Angola

”Mentaliteten är att staten
ska lösa alla problem”
Organisationen Adra har i snart trettio år arbetat för att utveckla och stärka det civila samhället i Angola. Det handlar
om att landet ska bygga upp en fungerande demokrati, att
främja ekonomisk och social rättvisa och en hållbar miljö.
Den förre chefen Luis Monteiro är mycket kritisk till hur
Angola styrs i dag men ser ändå hoppfullt på framtiden.

F

öreningen för landsbygdsutveckling och
miljö – Adra – i Angola
är en av landets äldsta
och mest välrenommerade NGOs med verksamhet i
sex av Angolas arton provinser.
Organisationen har hela tiden
fokuserat på att stödja småbönder på landsbygden, både i deras
verksamhet som småskaliga, i huvudsak ekologiska, jordbrukare
och i deras roll som medborgare
med rättigheter och skyldigheter.
Luis Monteiro, allmänt kallad
för Sila, var chef för Adra på central nivå 2001–2007. Han har nu
gått i pension och har dragit sig
tillbaka till Malanje, där han, som
han själv säger, ger provinsledningen en hjälpande hand i ekonomiska frågor. Dessutom har
han köpt ett bageri vars främsta
uppgift är att förse ett antal skolbarn med ett mellanmål under
skoldagen.

Övertro till staten
Efter ett långt arbetsliv har han
mycket att säga om maktfördelningen och utvecklingen i Angola.
– Det finns en övertro på partiandan, speciellt gäller det naturligtvis det statsbärande partiet
MPLA som har suttit vid makten
sedan självständigheten. Man
lyckas ge intryck av att partiet är
lika med staten och att staten är
den stora modern som kan lösa
alla problem.
Han menar att många företag
lever av staten, som sitter på kassakistan, och har vertikala relationer, när de i stället borde utvecklas lokalt, det vill säga ha
horisontella relationer.

– Fortfarande fattas mycket
kunskap om hur man bedriver
företag på landsbygden, fortsätter Sila. Dessutom finns det en arrogans hos många entreprenörer, en brist på framåtanda och
engagemang. Mentaliteten är att
staten ska lösa alla problem.
Sila påpekar att det dessutom fortfarande finns en flykt från
landsbygden till städerna.
– Vi ska komma ihåg att det
bara gått femton år sedan inbördeskriget tog slut. Här i vår provins var stridigheterna många
och blodiga. Sånt sätter naturligtvis sina spår hos människor.

Höstens val avgörande
Sila önskar att det nu skulle ske
en bred satsning på att utveckla
landsbygden, framför allt jordbrukssektorn, men även små och
mellanstora företag.
Ett projektet som går ut på att
ge lönearbete åt personer utan
inkomst – ”Combate à probreza”
(”Bekämpa fattigdomen”) – har
inte givit nämnvärt resultat.
– Staten är ointresserad av
hur det går, säger han. Vi talar så
mycket om diversifiering av ekonomin, att inte bara vara beroende av oljesektorn – men det går
trögt, suckar Sila.
MPLA fick 90 procent av rösterna i det senaste valet 2012. Vid
årets president- och parlamentsval (planerade till augusti), kommer de att få högst 60 procent,
menar Sila, och anser att de då
kommer att tvingas lyssna på de
andra partierna.
Med ett sådant valresultat
skulle även partiets presidentkandidat João Lourenço tving-

as uppfylla några av sina mera
spektakulära vallöften som gäller
bekämpandet av korruptionen
redan under den påbörjade valkampanjen.

Lokala satsningar
– Om man skulle ta pulsen på landet, fortsätter Sila, kan man säga
att det råder allmän oordning liksom brist på respekt för lagar och
förordningar.
– Jag skulle önska, säger han,
att vi lägger upp en strategi för
varje sektor. En av dem skulle vara landsbygdssektorn, där
både jordbruk, undervisning och
hälsovård skulle ingå. Lärarna
har en central roll i denna strategi och skulle ha bättre löner och

Om Adra:
• ”Acçâo para o desenvolvimento rural e ambiente”
grundades 1990.
• Har riktlinjer som innefattar bland annat att bidra till
en lokal, social och miljömässigt hållbar utveckling,
påverka den offentliga politiken och dess demokratiska
genomförande, samt bidra
till processen för nationell
försoning och fred i Angola.
• Stödjer 54 000 jordbrukande familjer i 808 byar
och 22 kommuner med insatsvaror, teknisk rådgivning
och undervisning i medborgerliga rättigheter.

Luis Monteiro talar på ett möte med Adra
där han tidigare var chef. Han önskar att
det efter valet ska ske en bred satsning
på landsbygden i Angola.

hjälp med bostäder liksom jordbruksteknikerna, som har en utbildning på mellannivå och kan
stödja och hjälpa bönderna på
många sätt.
Han tycker det är självklart
att satsningarna behöver ske lokalt och menar att ett stort problem som måste lösas först är att
de ännu inte har fått tillstånd att
arrangera kommunalval. Parlamentet har beslutat att de ska äga
rum, men det har hela tiden skjutits upp. Det senaste beskedet är
att lokalvalen ska hållas 2021.
– Eftersom jag har en kanal in
till provinsledningen här, kanske
vi skulle kunna bli ett pilotprojekt för kommunalvalen och därmed få ökat självstyre på lokalplanet. Min övertygelse är att om
människor inte hela tiden måste buga uppåt kan och vill de ta
ansvar för sig själva och sin bygd
på ett helt annat sätt än tidigare,
utan rädsla för repressalier, avslutar Sila.
Gunilla Winberg
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Värdefulla råd i Cangandala

V

i anländer till byn
Cangandala i Malanjeprovinsen
i
östra Angola för att
besöka jordbruksföreningen Kudikuatekessa.
Adras personal har förvarnat
om vår ankomst och byborna
samlas runt omkring oss. Byn ligger alldeles vid huvudvägen och
här finns också en motordriven
kvarn och en förberedande skola med årskurs 1–2. Skolan för årskurs 3–6 ligger på andra sidan vägen. Åkrarna däremot finns en
bit bort på grund av husdjurens
benägenhet att äta upp skörden.

Kassava som basföda
För att ta sig ut till åkrarna och
in till stan med sina produkter
har föreningen köpt in ett par
tuc-tuc-liknande trehjuliga minilastbilar. En grupp kvinnor klättrar vant upp på en av lastbilarna
och ger sig iväg tillsammans med
oss ut till fälten.
Väl på plats får vi veta att man
har 64 medlemmar, både kvin-

nor och män. Var och en har sina
egna åkrar, men man har också
gemensamma odlingar.
Vi har stannat mitt på ett stort
fält, på fem hektar, där de enbart odlar kassava. De använder
rotknölarna som, när plantan är
mogen efter två år, skalas, läggs
i vatten, torkas och oftast mals
till mjöl som sedan kokas och
ätes som funji, potatismosliknande till konsistensen, tillsammans
med grönsaker och andra tillbehör. Kassavabladen är vitaminrika och användes till maträtten
kissaka. Förutom kassava odlas
majs, bönor, jordnötter och sötpotatis.

Beroende av regnen
Föreningen har ingen konstbevattning och är därför helt beroende av regnperioderna för sina
odlingar. Kassavan är mindre
känslig för torka än majsen och
odlas därför i större omfattning.
Mariana från Adra tar upp problemet med brist på diversifiering, som är vanligt, när man är
Mariana från Adra och
Jacinto Simões, ordförande
i jordbruksföreningen, diskuterar kassavaodlingen.

beroende av regnen för sådd och
växtföljd.
– Om ni kunde odla i en annan
tidsföljd, skulle ni kunna bryta
mönstret och sälja era produkter
till högre priser och få lite mer
pengar över till era utgifter, säger hon.
Byborna nickar instämmande.
– Kanske försöker vi det till
nästa odlingssäsong, säger Jacinto Simões, ordförande för Kudikuatekessa.

En egen kvarn
När vi kommer tillbaka till byn
gör vi ett besök hos dess stolthet,
kvarnen, som införskaffats med
hjälp av ett gemensamt banklån.
Här gäller oftast privata kvinnliga initiativ.
Kvarnen har en egen skötare
som högtidligt förser generatorn
med bränsle och med ett öronbedövande ljud drar igång kvarnen
som förvandlar de torkade kassavabitarna till mjöl. Vi tittar alla
med beundran på slutprodukten,
ett finkornigt vitt mjöl som ägaNågra bybor med
ett exemplar av den
viktiga kassavaplantan.

ren är fri att disponera som hon
eller han vill.
Jag får sedan besöka Jacinto
Simões hus som är förhållandevis
rymligt med två stora sovrum och
ett vardagsrum. Kök och avträde
ligger separat.
– Våra ekonomiska resurser är
verkligen mycket svaga, berättar
Jacinto bekymrat. Vi klarar knappt
att få tillräckligt med resurser över
till mat, kläder och mediciner, när
kostnaderna för barnens skrivböcker och skoluniformer är betalade, fortsätter han.
Till vår stora överraskning
kallas vi så att sitta ner i en cirkel tillsammans med de flesta bybor, där Jacinto Simões håller ett
tacktal till Adras representanter för det arbete de lägger ner på
att hjälpa byns jordbrukare med råd
och utbildning.

Text och foto:
Gunilla Winberg
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Maten till musikerna på en
välkänd restaurang/klubb
i Stockholm som har en
välbesökt musikscen.
Fotot är tagen i juni 2017.

Många av landets krogar överträffar varandra och sig
själva nu för tiden, när det gäller att underbetala och
utnyttja artisters och musikers arbete, och den negativa trenden ser tyvärr ut att accelerera för varje år.

Lönedumpning i musik

N

är jag började spela i band i slutet av
70-talet fanns det
gott om livescener
runt om i hela landet. På 80-talet blomstrade musikföreningar i stort sett i varje
stad och drevs av eldsjälar som
brann för livemusik och som förverkligade sina och medborgarnas önskningar om att få dit de
mest tongivande och spännande banden som fanns för tiden.
Arrangörer som skapade kontaktnät, nosade upp och bokade
band, affischerade, pyntade lokaler, tog ledigt och stod i klungor vid sceningången när banden
kom för att hjälpa till att bära in
tunga högtalarlådor, cymbalstativ och förstärkare, bredde mackor och kokade kaffe, städade lokaler och ordnade efterfester,
köpte frukost och lade ut madrasser över golven i sina hem för att
unga fattiga ditresta musiker från
andra änden av landet skulle ha
nånstans att sova.
Statliga och kommunala pengar var avsatta till arrangemangen
och gjorde det möjligt att gynna

mångfalden. Publiken skulle inte
bara ha tillgång till hit-musik och
dansband, utan även smalare,
moderna och mer experimentella grupper skulle få plats på scenerna och det fungerade utan
spekulationer eller oro för biljettförsäljning. Det gick att hålla nere
biljettpriserna och banden fick
rimligt betalt oavsett hur mycket
publik som kom. Det var en kreativ tid som fick de mest insomnade avkrokar att blomma upp.
Nu är klimatet ett helt annat. Samtidigt som allt fler musiker får svårt
att leva på skivförsäljning, i och
med att fysiska skivor knappt säljer alls och är på väg att fasas ut,
så är det turnéerna som många
försöker att få ihop sitt levebröd
på. De få riktigt stora artisterna
klarar det för det mesta. Stjärnorna som gör stora festival- och arenaturnéer kan håva in mångmiljonbelopp på en långhelg. De kan
avlöna en hel turnécirkus, bo på
flådiga hotell och äta gott.
De mellanstora banden och
artisterna får i bästa fall ut ett
par tusen per kväll och person

på kortare och allt mer svårbokade turnéer, medan de mindre
och små banden, som är de flesta och som är minst lika viktiga
och tongivande för den konstnärliga mångfalden och kulturutbudet i samhället, inte sällan blir erbjudna endast en tallrik mat och
en öl som betalning när de kommer för att spela. Eller en låg procentsats på dörren eller försäljningen i baren.
Många ställen betalar inte
ens resan, vissa bjuder inte ens
på mat fast det är en restaurang, andra inte ens en dricka till
soundcheck. Nej, de tycker de är
schyssta som upplåter ett hörn av
lokalen för banden att ställa upp
sina grejer och spela på. Banden
ska vara glada att de får ett tillfälle att spela sin musik för andra
människor. Det börjar likna nån
sorts välgörenhet.
Jag känner inte till någon annan yrkesgrupp som förväntas
göra sitt arbete gratis.
Men det handlar om elitism och
hierarkier här. Musikbranschen
har gjort sig beroende av klick

och publiksiffror. Den är så genomkommersialiserad, och det
var svårt att tänka sig, för några
år sen, att det skulle gå så långt.
Klyftan har blivit gigantisk mellan
dem som prioriterats bort och
dem som lyckats hålla sig kvar i
värmen. Medan arbetsinsatsen
är den samma. För de allra flesta upphovspersoner, oavsett publiktillströmning, ligger det åratal av övning och arbete bakom
en repertoar, med låtskriveri, arrangemang och repetitioner. Detta alldeles oavsett vilken lönenivå
artisten hamnar på.
Nu har vi hamnat i ett läge då
många har att välja mellan att
spela gratis eller inte spela alls.
De band som kräver rimlig lön
får inte jobben. Mycket på grund
av att andra artister spelar gratis
och därmed försvårar fackets arbete med att få arrangörerna att
följa de riktlinjer för minimilöner
som finns i artistavtalen.
Nyligen hörde jag talas om ett
ställe som på fullaste allvar tyckte
att en orkester med fyra professionella musiker med 30–40 års
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”I tider som dessa har jag
en känsla av att värdet av
de verkliga mötena mellan
musik och publik är något
som mer än nånsin behöver
prioriteras när pengar till
kultur fördelas.”

yrkeserfarenhet bakom sig skulle fakturera 940 kronor efter en
spelning. Att dela på. Alla fyra.
Det blir drygt hundra kronor var i
handen efter skatt. För alla de arbetsdagar som krävs för att få till
en spelning.
Det är komplicerat. Å ena sidan
kan en tycka att musik som inte
säljer stort eller drar stora mängder publik inte kan räkna med
att få finnas i professionella sammanhang. Men å andra sidan behövs en levande musikscen bortom siffror och klick. Musiken
lever sitt eget liv och det ena ger
det andra, medvetet eller omedvetet så utvecklas musiken och
musikerna parallellt, universellt.
Musikscenen blir oerhört utarmad och enkelspårig om bara den
kommersiella musiken får plats.
Samtidigt tycker vissa att de
som säljer mindre borde böja
på nacken och inse att de tillhör
B-laget, försörja sig på annat sätt
och se musiken som en hobby.
Jag minns att vi sa för länge
sen, nån gång på 80-talet, apropå kommersialism, att det är ut-

budet som styr publikens behov –
spelas bara topplistornas översta
tio låtar på radion så vet inte publiken om något annat – och hur
viktigt vi tyckte det var att motverka detta, för att värna mångfalden.
Men nu när den virala spridningen är så omfattande och
näst intill obegränsad blir publiken snabbt övermätt på all information och all egen-marknadsföring och den klickjakt som många
artister ägnar sig åt för att höras
och synas i bruset.
I tider som dessa har jag en känsla av att värdet av de verkliga mötena mellan musik och publik,
de unika stunderna i rummet
där det händer, kanske i synnerhet de intima mindre konserterna som har lättare att beröra på
djupet, är något som mer än nånsin behöver prioriteras när pengar till kultur fördelas. Vi behöver
inte fler meloditävlingar, vi behöver fler fungerande scener över
hela landet, och pengar som avsätts för att befolka dem.
Nike Markelius
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Nike tipsar:

Bli planetskötare
på sommarlovet
Barnkanalen på SVT hyllar jordklotet lite extra
i sommar. Tillsammans med sommarlovslediga
barn ska programledarna bli planetskötare, ta
upp och tipsa om vad vi alla kan göra för att
bättre ta hand om vår jord och vår miljö. Direktsända program sänds från Malmö varje dag
12/6–18/8 i Barnkanalen och på Barnplay.

Foto: Ur filmen

branschen

Kultur
med
Nike
Mat med
Jenny

Valeria Bruni Tedeschi och Micaela Ramazzotti i den italienska filmen "Galna av lycka" av regissören Paolo Virzí.

Film om vänskap
och galenskap

En gripande vacker, halsbrytande och rappt
berättad historia om två kvinnor med helt olika bakgrund som möts på ett mentalsjukhus
i något som andra kallar galenskap. Yrvädret
Beatrice, som pratar hål i huvudet på alla, rusar och rasar genom filmen med största humor
och är skönt befriad från all självdistans och alla
hämningar, möter Donatella, en tilltufsad yngre emo-tjej med stora sorger vilande på sina tatuerade axlar. Hennes svarta ögon rymmer oceaner av smärta och hennes dunkla förflutna
kommer ikapp henne när väninnan bjuder på
äventyr och stulen flärd för en stund.
Deras frihetslängtan och drastiska sätt att slita sig loss från vardagen, påminner på mer än ett
sätt om kvinnorna i klassikern Thelma och Louise,
med den skillnaden att den italienska landsbygden och myllret av karaktärer bäddar in deras öde i
en stor värme och glädje, mitt i lidandet det
innebär att ha fötts
ledsen.
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Recension

Bok: Arbetssamhället – hur
arbetet överlevde teknologin
Författare: Roland Paulsen
Förlag: Atlas
Ny upplaga: våren 2017

Foto: Jessika Segerberg

”En reform kan vara ett
steg på vägen till en genomgripande samhällsförändring eller ett sätt
att smörja det befintliga
systemet – en revolutionär eller en underordnad reform ...”

Roland Paulsen problematiserar synen
på arbete i vårt samhälle.

Arbetssamhället i
ny tappning

S

tranden där jag sitter
och skriver är kilometer på kilometer med
vit sand längs ett blått
Öresund vars vågor
rytmiskt rullar in. Nästan tom på
folk, men en och annan strosar
förbi med en korg eller en dramatenkärra med filt och fika på
väg till naturbadstranden en bit
längre bort. Njuter av solen, havet och ledigheten, en dag som
inte är till salu, en dag att göra
vad man vill med.
Bredvid mig i sanden ligger
den nya utgåvan, utkommen i våras, av sociologen Roland Paulsens redan klassiska Arbetssamhället från 2010. Vad är arbete
egentligen? Inte ett självklart begrepp med en statisk innebörd i
alla fall – det gör Paulsen gnistrande klart. ”De gamla grekerna”
såg inte handgripligt arbete som
något för en fri man utan överlät det till slavar. I antikens Rom
ansågs sysslor som hantverk och
handel ovärdiga och att, som kredithandlaren och skatteindrivaren, tjäna pengar på pengar var
direkt skamligt. Politik och medicin kunde man däremot ägna sig
åt med hedern i behåll.

Det föraktade arbetet sågs inte
som onödigt – även de som var
befriade från arbetet var ju beroende av att dess frukter. Men det
var sannerligen inte vad som gav
livet mening eller vägen till gemenskap och delaktighet.
I de abrahamitiska religionerna, särskilt protestantisk kristendom, har det varit ett straff, och
därför en plikt, att ”arbeta i sitt
anletes svett”. Därifrån går en rak

linje till dagens arbetsbegrepp,
som är på väg att falla samman eftersom det tar allt mindre tid att
producera livets nödtorft, samtidigt som hela samhällsstrukturen bygger på att alla ska ”arbeta”. Att upplåta sin tid mot
betalning, oavsett om man uträttar något under den tiden eller ej,
ses i dag som en plikt, men också
som en rättighet och som källan
till mening och gemenskap. Den
som inte kan eller vill sälja sin tid
sägs leva i utanförskap och måste
sysselsättas för att inte sänka andras arbetsmoral – arbete är alltså fortfarande en sorts straff.
Arbetssamhället håller inte längre,
men hur ska vi tänka om? frågar
sig Roland Paulsen. Sedan bokens första upplaga kom har arbetstiden i Sverige förlängts med
höjd pensionsålder, samtidigt
som arbete och arbetskritik har
börjat debatteras. Man har börjat göra begränsade försök med
sex timmars arbetsdag och runtom i världen experiment med varianter av basinkomst. Därav den
nya upplagan, uppdaterad med
nya exempel och källor och försedd med ett nytt kapitel om arbetskritiska alternativ.
Det sistnämnda innehåller en
mycket intressant diskussion om
reformer och deras mål, även här
med klargörande tillbakablickar. En reform kan vara ett steg
på vägen till en genomgripande samhällsförändring eller ett
sätt att smörja det befintliga systemet – en revolutionär eller en
underordnad reform, med André Gorzs ord. Och till exempel
basinkomst kan ses som bådade-

ra. I nyliberal tappning kan den
användas för att stabilisera arbetssamhället genom att minimera den statliga byråkratin och
individens förnedring inför socialförsäkringsmyndigheterna. I en
vänsterversion kan den bli en befrielse från arbetssamhället och
kapitalismen, en revolutionär
reform. Men det kräver att den
samhälleliga makten som helhet är med på noterna, vilket är
mycket osannolikt, menar han. Å
andra sidan konstaterar han att
även reformer som gör människors liv bättre här och nu är av värde, även om de inte i sig leder till
en större samhällsomvälvning.
Roland Paulsen föreslår inte själv
någon annan lösning utan presenterar vad som i dag diskuteras och praktiseras. Hans grundliga genomgångar är upplysande
och intressanta att följa, inte bara
i det här kapitlet utan i hela boken. Kanske hade kapitlet om sanna och falska behov kunnat vara
mer koncist. Även om det är en
relevant fråga vilka behov arbetet ska fylla blir det lite långrandigt, åtminstone med mig som
läsare. Men för var och en som intresserar sig för frågan om arbetets roll för individ och samhälle
är Arbetssamhället, alldeles speciellt i den nya utgåvan, en viktig
bok att ta del av. I hängmattan,
på bussen till jobbet eller arbetsförnedringen eller på en strand i
Österlen. Här finns konstruktiva
utgångspunkter för diskussioner
som kan föra utvecklingen framåt.
Malin Bergendal
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Omöjliga intervjuer

Omöjlig intervju: Rosa Luxemburg

”Revolutionen måste
byggas nerifrån”
Första världskriget har just tagit slut och Rosa Luxemburg
(1871–1919), polsk socialist, filosof och marxistisk teoretiker, möter oväntat Jerker Jansson, reporter från framtiden,
på Berlin Hauptbahnhof. De tar en fika och Rosa Luxemburg ger en omöjlig intervju.

D

så vidare. Gubbar, säger jag. Men
i den tid där jag lever talar man
också om luxemburgism.
Rosa fnyser.
– Jag har inte varit ute efter att
formulera en heltäckande ideologi. Marx räcker som grund för mig.
Men med några invändningar.

är det bara, upplyser kvinnan
mig. Hon är kortvuxen och går
med ett släpande högerben fram
till mig.

”Luxemburgism”
Mitt hjärta slår en volt. Jag känner igen henne från fotografierna. Kan det vara hon? Hennes
väska ser tung ut. Full med böcker och tidskrifter antagligen. Jag
erbjuder mig att bära den. Vi kan
lika gärna ta en kopp kaffe i väntan på tåget som aldrig kommer,
förslår jag.
– Jo, jag är jag, säger kvinnan
när vi slår oss ner på ett kafé nära
stationen. Hon sträcker fram en
hand. Rosa. Luxemburg.
– Jerker, svarar jag. Jansson.
Jag kväver en impuls att skoja
till det med ett "agent 007", men
inser att referensen skulle vara
bortkastad. Inte läge att skämta.
Om knappt ett år kommer hon
att mördas av paramilitära trup-

Foto: Wikimedia Commons

en sura doften av
stenkol
blandar
sig med röken från
industrierna som
kantar järnvägsspåret in mot Berlin. Året är 1918
och jag ska försöka ta mig till Ryssland där bolsjevikerna har börjat
organisera det nya samhället efter revolutionen. Det sena artonhundratalets svulstiga nationalism och uppblåsta manlighet har
försatt Europa i ett känsligt läge.
Till och med arbetarrörelsen har
långsamt övergivit sin internationalistiska fredsiver och efter första världskriget är många, många
människor besvikna och desillusionerade. Det skulle ju bli så bra.
Jag stiger av tåget och skyndar mig in på stationen, letar upp
den slitna katalogen med tågtider. Efter en stunds bläddrande
ser jag att en kvinna i min egen
ålder stirrar på mig. Som om hon
ser rätt igenom mig.
– Inga tåg går till Ryssland. Så

Rosa Luxemburg.

per i Berlin. Trupper som märkligt nog tolererades i det socialdemokratiskt styrda Tyskland.
En ung kvinna serverar oss kaffe och varsin liten jordgubbsbakelse.
– Det är typiskt att det finns
marxism, leninism, maoism och

Kvinnor underordnas
Hon skär bakelsen med den
skrattretande lilla dessertgaffeln.
Tar en tugga och ler nöjt.
– Feminismen? undrar jag.
Hon nickar medan hon sväljer.
– Jag har länge velat komma
bort från politiken. Redan för tjugo år sedan skrev jag ett brev till
min älskade Leo om att jag helst
av allt ville dra mig tillbaka med
honom i en stuga på landet. Men
det ville sig inte så. Det paradoxala är att feminismen, just den rörelse som ska se till kvinnors behov och rättigheter, skapar en
situation där kvinnor i själva ver-
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”1914 åtalades jag för uppvigling för att jag hade sagt
att vi tyskar inte skulle lyfta
vapen mot våra bröder och
systrar i andra länder.”

Foto: Wikimedia Commons

Folket skulle göra
revolutionen, inte partieliten, ansåg Rosa
Luxemburg.

ket förtränger sin längtan efter
ett helt liv. De ersätter sin underordnade position som kvinna
med att underordna sig en rörelse som kräver att du ger upp allt.
Jag vinkar till servitrisen och
ber henne fylla på mer kaffe. Eftersom alla ändå röker runt oss
öppnar jag det paket med ryska cigaretter som jag fått som ett
skämt av en vän innan resan. Jag
sticker fram paketet, men Rosa
vinkar avvärjande.
– Det där kommer att bli lite
bättre med tiden, säger jag, men
en sak är konstant genom historien. Goda ideal skapar lätt rörelser som nöter ner sina aktivister.
Saken blir större än individen.
Luxemburg tittar på mig. Igen.
Hon har en skarp och tydlig blick.
Ögonen avslöjar ingenting av vad
hon tänker, men hennes uppmärksamhet kan jag inte undgå
att känna i huden i ansiktet.
– Samma sak hände i Sovjetunionen, säger hon sakta. Redan
tidigt såg jag att Lenin stod för något diametralt motsatt till det jag

stod för. Om någonting kan kal�las luxemburgism så är det idén
om att revolutionen måste byggas nerifrån. Men bolsjevikerna
misstrodde folket. De trodde att
det nya samhället måste byggas
av en särskilt utvald grupp medvetna medlemmar av partieliten.
Luxemburg var mycket kritisk till Lenins version av socialism. Han var alldeles för odemokratisk, framför allt. Märkligt
nog tog det delar av vänstern
ända till öststatssocialismens fall
på 80–90-talet att förstå hur det
egentligen låg till.

Åtalad för uppvigling
Det mest imponerande med Rosa
Luxemburg är hennes stringens, hennes tankars klarhet och
det faktum att hon ligger många,
många decennier före alla andra
i sitt tänkande. Kanske ett sekel.
Och för mig personligen är hennes idé om den vanliga människan som kompetent extremt viktig.
– Och om jag får citera dig så

sa du att "män och kvinnor ur det
arbetande folket är fullt förmögna att redogöra för de idéer som
i en preussisk statsåklagares hjärna blir så komplett förvirrade".
Falskt medvetande är inte din
grej, direkt.
– Ja, skrattar hon. 1914 åtalades jag för uppvigling för att jag
hade sagt att vi tyskar inte skulle
lyfta vapen mot våra bröder och
systrar i andra länder. Men det är
också en, om än lite raljant, sammanfattning av hur jag ser på befrielse.
– Men du är inte anarkist?
– Nej, inte som Proudhon eller
Bakunin. Jag är socialist. De tyska
socialdemokraterna svek totalt
sina ideal när de stödde inträdet i
första världskriget. Återstår kommunist, men också det ordet har
förstörts i din tid, i ditt nu skulle jag nog kallas frihetlig socialist.
Om nu etiketterna är intressanta.
Ibland undrar jag om hon
verkligen mördades bara för att
hon var socialist.
Till skillnad från många av

sina manliga samtida socialister
var Luxemburg akademiker, doktorerad sådan. Hon var en av de
första kvinnor i Europa som lade
fram en avhandling i statsvetenskap. En studie av den industriella utvecklingen i Polen. Hon läste också nationalekonomi och
naturvetenskapliga ämnen. En
kvinna som tillskansar sig redskap för att förstå sitt samhälle vetenskapligt och som gör det
med högsta möjliga betyg är kanske farligare för det bestående än
vänsteraktivister i allmänhet.
Jag märker att hon tittar på
mig. Jag har tydligen suttit tyst en
stund.
– Det är behagligt med
människor som inte måste prata
jämt, säger hon. Men nu går snart
mitt tåg.
– Ska jag hjälpa dig med väskan? undrar jag.
– Ja, jag är inte mer feminist än
att jag kan tacka ja till ett sådant
generöst erbjudande.
Jerker Jansson

36

Energi

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

Sommarföljetong

”Men facket kan ju inte
driva frågan om medborgarlön. Då skulle ju
inte facket behövas.”

Bakgrund till serien:

Foto: Anders Wiklund/TT

Medborgarutredningen, ett initiativ från
Klimataktion för att öka kunskapen om, och
engagemanget i, klimat- och miljöfrågor har
under 2015–2016 involverat närmare 800 personer runt om i landet i föreläsningar, samtal
och studiecirklar där man aktivt tittat på såväl
energin, utbildningen, förhållandet stad och
landsbygd, globala rättvisefrågor, vår livsstil
och ekonomin.
Som ett led i arbetet framåt har regissören
och dramatikern Stina Oscarson gjort en unik
sammanfattning av de tankar och reflektioner som dykt upp under arbetet. Detta har
resulterat i ett läsdrama med rubriken ”Att så
ett frö av tvivel”. Det är en text som, genom
att skildra tio karaktärer från vår egen samtid,
lyckas rikta blicken både inåt och utåt.
Under sommaren kommer Syre att publicera
denna text som en följetong där vi varje vecka
får möta en av dessa personer.
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Ett läsdrama av Stina Oscarson

Att så ett frö av tvivel – del 5:

Den fackliga
ombudsmannen
I en stad i ett land någonstans har tvivlet börjat sprida sig
bland människorna och en efter en börjar de söka sig till
den lärde med sina frågor. I dagens avsnitt har turen kommit till Den fackliga ombudsmannen.

J

ag skulle haft ett arbetsplatsbesök i dag.
Uppriktigt sagt: jag
borde ha varit där nu.
Ja, egentligen var
det bara ett informationsmöte
och mitt enda uppdrag skulle ha
varit att informera personalen
om läget. Det borde varit enkelt.
Det har alltid varit enkelt med
facket. Man har inte behövt tänka
så mycket. Fackets jobb har varit
och är och kommer att förbli att
till varje pris försvara jobben och
lönerna. Det förstod jag direkt
när jag kom till det här landet.
Och man har gjort ett bra jobb.
Och det var det jag förväntades
göra idag med. Jobben, jobben,
jobben. Men på väg till mötet insåg jag att det skulle bli omöjligt.
Jag är nämligen för en ny trängselskatt. Jag tycker att alla åtgär-

der vi kan göra för klimatet är
bra. Men nu har man har gjort
beräkningar som visar att om
den införs här kommer trafiken
att minska med 30 procent och
den här bensinmacken, där jag
alltså skulle ha varit just nu, kommer då självklart att drabbas. 30
procent mindre trafik innebär ju
minst lika många procent tappade kunder. Och då kommer man
med största sannolikhet att tvingas säga upp personal.
Och jag som hittills bara tänkt att
yes, äntligen händer det något.
Stan börjar ta sitt ansvar för klimatet, insåg att det är oron för
jobben jag kommer möta. Och
att det förväntas av mig som representant för facket att jag ställer mig på de anställdas sida och
säger att vi kommer att kämpa
till den sista blodsdroppen för

att rädda dessa. I detta fall alltså kämpa emot trängselskatten.
Men det kan jag inte. Och det var
det jag insåg på väg till mötet.
Från djupet av mitt hjärta. Men
samtidigt inser jag det omöjliga i
att säga till en 23-årig tjej att jag är
bredd att offra hennes jobb, hennes mat på bordet för klimatet.
Vad hade du velat säga till den där
tjejen?
Jag hade velat fråga vad hon
drömmer om. Egentligen. För jag
vet att det inte är att sälja bensin på en mack. Men hon gör det
för att det är ett jobb. Och hon är
smart och vet att man måste ha
ett jobb för att inte hamna utanför. Och det är jag med. Jag vet att
jag, om jag vill behålla mitt jobb
måste fortsätta kampen som den
alltid sett ut.

Vad tror du tjejen hade svarat om
du fått tillfälle att ställa din fråga?
”Medborgarlön” skulle hon ha
sagt. ”För då skulle jag kunna
göra något vettigare än att stå
här och bidra till jordens undergång.”
Men facket kan ju inte driva frågan om medborgarlön. Då skulle ju inte facket behövas. Och det
är det andra jag lärt mig i det här
landet. Inte tänka för stort. Alla
förändringar måste vara inom ramen för systemet. Till och med
tankarna.
”En annan värld är inte bara möjlig, hon är redan på väg. Under
en lugn dag kan du om du lyssnar
noga, höra henne andas.”
Arundathi Roy

38

Energi

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

Syre tipsar

10 tips till dig som vill
resa till Kina eller längre
Alla som tar klimathotet på allvar slutar flyga. Men vad gör du
när du "måste" resa riktigt långt? Prioriterar du att resa klimatsmart och göra resan till en upplevelse i sig, så kan du ta
dig överallt utan flyg. Harald Enoksson har familj i Japan och
Taiwan och har därför åkt transsibiriska järnvägen och sedan
vidare med båt sju gånger. Här ger han sina bästa tips för er
som vill göra en fantastisk resa i österled utan att offra framtida
generationers möjlighet att göra samma resa.
• Hur gör jag?

speciellt i östlig riktning. Transmanchuriska och den ”riktiga”
transsibiriska till Vladivostok är
bättre om du vill öva ryska eller
läsa din Krig och fred i fred. Dom
tågen har också lite högre standard, till exempel elektricitet,
medan transmongoliska värms
upp med kol och bör undvikas av
den som har andningsproblem.
Men är du frisk kan Sibirienresan
vara en bra investering; lukten
av ofullständig förbränning kommer för alltid att ge dig positiva
associationer, och din hemkommun kan anställa dig som luftkvalitetsmätare genom att ställa dig
på olika platser och kolla hur nostalgisk du blir.

• Österut eller västerut?
Båda så klart! Men det räcker med
att ordna utresan i förväg, hemresan fixar du enkelt i Peking.
Se dock till att avsätta åtminstone två veckor åt det, så slipper
du nesan i att resten av ditt liv
ha åkt transsibiriska ett udda antal gånger. Kolla också att du har
nånstans att bo medan ditt pass
är på visumbehandling, så slipper du nesan i att återvända till
det hotell du nyss lämnade i vredesmod på grund av kallvatten
eller annan i-landspersonskränkande behandling.

Harald, (längst ner) med syster och
nyfunna vänner under en av sina sju resor
med transsibiriska, menar att tåget ger
mest kvalitetstid för pengarna.

• När åker jag?
När du har som mest gott om tid.
Varje årstid har sin charm. Vintern ger den där krispigt genuina
Gulag-atmosfären, medan sommaren bjuder mest på dagsljus
och fest.

• Vilket tåg?

• Vilken klass?

Transmongoliska har avgjort
mest engelskspråkiga turister,

Är du på bröllopsresa och vill få
lite Orientexpressen-känsla med

äkta fuskträpanel kanske första
klass är värt pengarna. Men eftersom duschen inte riktigt håller vad den lovar så kan det bli
frottering ändå, och då kan man
lika gärna frottera sig i andra
klass och lägga slantarna på annan lyx.

klokt att vara så trevlig och hänsynsfull som möjligt mot sina
fångvaktare.

Foto: Martina Holmberg/TT

Har du redan långvisum eller
medborgarskap så är det bara att
köpa biljetter längs vägen, lika
billigt och odramatiskt som reste du Umeå–Norrköping. Men
tillhör du inte den skaran rekommenderar jag att du låter en
renommerad
Rysslandsexpert
som till exempel Iventus göra jobbet, och kontakta dom så långt i
förväg som möjligt. I Kina kan
det vara klokt att vaska dom hotellnätter som visumet krävde, då
dessa ofta håller Mao-standard
till Xi-priser, och istället leta efter
nåt bättre och billigare på egen
hand. Kinesiska inrikesbiljetter
hittar man också på plats, och turer av olika slag köps med fördel
på hotellet.

• Vad äter jag?
Restaurangvagnarna drivs av olika aktörer (ibland en familj) och
meny, kvalitet och pris skiljer sig
stort. Förutom för veganer förstås, som garanteras stekt potatis, svamp och lök på alla tåg.
Ljuvligt gott, och tröttnar man efter några dagar är det bara att låtsas att man är en extra privilegierad lägerfånge.
På stationerna säljs det också
mat, och det skiftar kraftigt där
med (och kan du inte ryska så
blir det många spännande chansningar). Så ta med några tusen i
kontanter så att du slipper leta
bankomat i Sibirien, men ta för
säkerhets skull också med en kasse skorpor, pulversoppor, torkad
frukt med mera från Moskva/Peking (liksom tekopp, tofflor och
toalettpapper).
I restaurangvagnen kan det
vara smart att låta rublerna rulla
i en strid ström till den hårt arbetande familjen, så blir det lättare att få ladda sin utrustning
och spela utrymmeskrävande
brädspel utan att bli utkörd. I
sovvagnarna är det tågvärdarna som bestämmer vem som sover var och när man får gå på toaletten, så där kan det också vara

Transsibiriska järnvägen är 9288 kilometer.

• Hur är sällskapet?
Mycket ryssar, mongoler och kineser. Ju fler språkkurser man
hunnit med, desto roligare blir
det. Men det går alldeles utmärkt
att klara sig med bara engelska.
Turister av andra nationaliteter
än ovan nämnda brukar på transmongoliska segregeras till vagn 6,
vilket kan bli livat. Mot slutet av
resan är man ofta rätt goda vänner, men dom första dagarna kan
vara lite trevande. Ett hemligt
partysvensktrick är att katalysera
processen genom att köpa öl och
godsaker i förväg och bjuda hela
vagnen så fort tåget börjar rulla
ut från stationen. Under resten
av veckan integrerar ni sen resten av tåget.

• Stanna på vägen?
Det största med transsibiriska är
transsibiriska, så om pris- eller
visumsituationen gör det svårt
att kliva av så tycker jag inte att
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Foto: Maja Suslin/TT

Nu blommar flädern eller Sambucus nigra på latin. Flädern tillhör familjen desmeknoppsväxter.

Foto: Jurek Holzer/TT

Nu blommar
flädern!
En tågbiljett mellan Moskva och Vladivostok kostar mellan 5 500 och 9 500 kronor.

man missar så mycket. Men om
man verkligen vill sträcka på benen en längre stund är Irkutsk en
trevlig stad. På 1800-talet deporterades alla bråkiga intellektuella
dit, och i dag verkar det som att
Ryssland skickar dit alla som ertappas med att skratta och skämta utan sprit.
Mongoliet är ett svårt turistland som helst upplevs med lokal uppbackning, och tyvärr är
många guider inte helt seriösa.
Vi hade turen att hitta en som berömde sig av att vara ”svenskexpert” och mycket riktigt ordnade
kaffepaus varannan timme och
lagade vegmat på stormkök för
dom av oss som inte gick igång
på okryddade inälvor. Men det
största med Mongoliet är landskapen och djurlivet, som inte är
mer intagande från baksätet i en
skumpande Toyota än från den
ombonade mongoliska restaurangvagnen (där det också finns
inälvor för den som är sugen), så
varför inte softa ombord?

• Måste resan ta slut?
Det är väldigt sorgligt när tåget
rullar in i Moskva/Peking/Vladivostok och alla passagerare
vräks från sina korttidskontrakt.
Men spåren går vidare, till exempel till Vietnam, liksom till färjelägena i Vanino, Tianjin, Weihai, Shanghai och Xiamen.
Färjorna till Korea, Japan och
Taiwan är rätt lika – tänk en förvuxen Vaxholmsbåt som tar upp
kampen med Viking Line med
hjälp av karaoke och taxfree,

men inte riktigt når ända fram.
Välbelagda lyxhytter högst upp,
packade sovsalar längst ner, och
en ödslig medelklassavdelning
i mitten för den som vill ha det
lite lagom. Båtarna behöver normalt inte bokas i förväg utan det
är bara att dyka upp i rättan tid
med en sedelbunt. Tänk på att
biljetter inte alltid säljs på samma plats som färjan avgår ifrån,
och att färjehamnarna kan ligga
lite avigt till.
Kolla också att ditt visum inte
hinner går ut ifall turen blir inställd på grund av dåligt väder.
För den som föredrar att resa inbäddad i en engelskspråkig miljö är Shanghai-Kobe/Osaka det
bästa alternativet. Det finns dock
ingen garanti för att engelsktalarna i fråga inte är paranoida pensionärer som förväxlar dig med en
australisk backpacker på jakt efter deras familjejuveler.

• Måste artikeln ta slut?
Ja, den doppar nu fotnoterna i
Stilla havet. Men du hittar mer
info om priser, tidtabeller med
mera på seat61.com. Informationen där är avsedd för brittiska medborgare så blunda för
allt som har med visumregler att
göra. Och tidtabeller kan ändras
med kort varsel, så dubbelkolla
på plats. Det finns många sköna
restauranger i Irkutsk, men när
tåget rullar in är det ju på perrongen du vill stå, med ryggsäcken fullpackad med mutor till intet
ont anande medresenärer.
Harald Enoksson

Äntligen sommar när flädern brer ut sina stora
vita blomklasar som platta tallrikar. Då är det
dags att göra flädersaft, säsongens allra minst
arbetskrävande saft. Och kanske godaste. Och
du behöver inte ens ha en trädgård.
Nya fläderbuskar eller träd växer upp så
snabbt att man ständigt upptäcker nya, inte
minst i stan. Och det överflödar av blommor
så man får snabbt ihop en kasse. Se bara till att
det är äkta fläder med platta klasar, inte druvfläder som sägs vara giftig (men jag har hört att
i Norge gör man vin av den).
Sedan är det dags att köpa citroner, helst ekologiska, och citronsyra – sanningen att säga är
detta en fläder/citronsaft! Skölj klasarna om
dom har små svarta insekter. Skrubba citronerna och skiva dem. Blanda blommor, citroner och citronsyra och häll över kokande sockerlag eller vatten. Låt stå svalt i tre dagar, sila
ifrån och förpacka för kylen eller frysen (jag
brukar ibland frysa råsaft som tar mindre plats
i frysen och tillsätta socker i efterhand). Det
finns mängder av recept med olika proportioner på nätet; framför allt varierar de i fråga om
antalet klasar.
Den som är lite mer äventyrligt lagd kan pröva att göra "fläderchampagne". Då får man inte
skölja klasarna och man måste ha obesprutade
ekologiska citroner, annars dödas de naturliga
jästbakterierna i blommorna. Efter några dagar eller veckor har man en frisk kolsyrad, lätt
alkoholhaltig dryck. Men använd PET-flaskor
och se upp så att de inte sprängs innan det är
dags att dricka (och den bör drickas upp ganska snart)!
För att fortsätta på alkoholspåret är flädersaften också populär för sommardrinkar, till exempel med gin och tonic. Eller i en bål. Outspädd saft kan också bli fläderparfait eller
fläderglass. Eller smaksättare i många andra
sammanhang. Lycka till – det här är ett litet
steg för att frigöra dig från marknadens tvång!
Christer Sanne
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Syre engagerar!
Äntligen

Var är Malin?
Tidningen är jättebra, men nu har det gått
några veckor utan Malin Bergendals roliga
korsord och utan En syl i vädret. Jag har
jobbat med språk en stor del av mitt liv,
och jag älskar att tidningen har sådana inslag OCKSÅ. Var är Malin Bergendal? Har
hon semester, så är det bra. Har hon slutat, så blir jag riktigt ledsen. Jag har alltid
sett fram mot och blivit lite extra glad över
de språkliga artiklarna och korsorden. Ingen annan tidning har sådana korsord.
Ulla, som vi kan lugna med att Malin bara har
haft semester och nu är tillbaks liksom korsordet (och snart En syl i värdet)

Gnälliga
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ANNONS

Skönt att någon äntligen
säger som det är.
Magnus om Hannah Lemoines krönika ”Skapa jobb” –
en falsk politisk helig graal

Enögd
Fantastiskt hur enögd man
kan
vara i sitt tyckande! Och en
ledare, om än skriven av någ
on med
journalistkompetens, kräver
ingen verklighetsförankring,
det
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n

Blind allmänhet

Upprördhet
sina
Väldig upprördhet på
er
nd
bö
ko
nd
ställen bla
ligpga artikel i Syre. Det
rnFe
d
va
i
l
de
l
ger en he
sa
vis
i
n
me
er,
ström säg
n
ha
att
jag
r
ke
delar tyc
har fel.
tröms
Hans om Lennart Ferns
ospr
ledare Bakom kosläpp
pagandan.

Tack Lennart för dessa dina tankar om kor och
kosläpp!! Håller med till punkt och pricka!! Och
jag undrar också över hur blind allmänheten är
över det lidande vi utsätter kännande och upplevande medväsen för!! Hur kan vi tro att djur
enbart kan få sitt existensberättigande genom att
vara mat åt oss och att detta dessutom berättigar
oss att utsätta dem för ett lidande som går bortom vett och sans!!!
Karin om Lennart Fernströms ledare Bakom kosläppspropagandan

SYRES
VEGOMINGEL
I ALMEDALEN
Tisdag 4/7
17.00–22.00
Södra kyrkogatan 6, Visby
Vegansk mat och dryck
från VegoEkoCykeln
med flera • Vegansk
mjukglass, choklad och
färskpressad juice från
Augusta Janssons Karamellfabrik • Varuprover
från Oatly, Frill – the frozen smoothie och Sevan
• Seminarier med Oatly •
VR-filmen ”iAnimal” med
Djurrätssalliansen • Prata
veganism med Vegonorm
och mycket mer ...
För garanterad plats, föranmäl
dig på: syre.typeform.com/to/
HH8a13. Genom att föranmäla
dig deltar du i utlottningen av tre
prenumerationer + goodiebags
(värde ca 1 200 kr).
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Du missade väl inte
tisdagstidningen?
Glöd – Ledare
Rut Elliot Blomqvist

Autonomi istället
för semester
”För att bryta den onda cirkeln av lyckosökande miljöförstöring under människors
fritid behöver vi skärskåda det ekonomiska
systemet och hitta sätt att förändra det.”
tidningensyre.se/nummer

Radar – Nyheter
SMHI inför ny tjänst för
vattenbrist

Svenske Johan Gustafsson som har suttit kidnappad av al-Qaidas nordafrikanska gren i
Mali sedan 2011 har släppts fri. Han landade
i går på Arlanda. ”Det är en glädjens dag”,
sade utrikesminister Margot Wallström (S).

Foto: TT

Foto: Yonhap/AP/TT

Foto: Pontus Lundahl/TT

SMHI inför tillsammans med SGU (Sveriges
geologiska undersökning) en ny tjänst som
visar risken för vattenbrist i Sverige.

Johan Gustafsson mötte
familjen på Arlanda

SMHI ser ett behov av att uppdatera människor om
när man behöver spara vatten och inför därför en
tjänst om risken för vattenbrist.

En bild av frisläppte Johan Gustafsson tillsammans
med sin familj på Arlanda visades upp på en presskonferens av utrikesminister Margot Wallström.

Sydkoreas nya president Moon Jae-In vill att landet
inte bygger nya kärnkraftsreaktorer.

Sydkorea pausar bygget av
kärnkraftverk
Sydkoreas regering pausar bygget av två
halvfärdiga kärnkraftsreaktorer till dess att
den pejlat in allmänhetens åsikt i frågan
om de ska färdigställas eller skrotas. Regeringen ska tillsätta en kommitté som får tre
månader på sig att ta ställning i frågan.

Stora konsekvenser om vatten
ses som produkt
Högsta domstolen har fått en förfrågan om
att avgöra om vatten är en produkt. Svarar
HD ja kan det få stora konsekvenser.

Foto: FN/AP/TT

FN: Farc har lämnat
över sina vapen

En FN-anställd i Colombia håller i ett vapen som lämnats över av Farc-rebeller.

Farcgerillan i Colombia har slutfört sin avväpningsprocess, efter mer än 50 års krig
i landet. Avväpningen avslutas formellt vid
en ceremoni på tisdagen.
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Glöd – Peter-Söderström

När vi brände en
flagga
Henning Kaiser/AP/TT

”Flaggan flammade
snabbt upp i eldslågor
och droppande svart
plast.”

Demonstreranter kräver att två belgiska reaktorer stängs.

Peter Bodach Söderström
fristående skribent, samhällsdebattör och
gästkrönikör i Syre
Foto: Khalfan Said/AP/TT

Tiotusentals i protest mot
belgisk kärnkraft
Omkring 50 000 människor deltog i en
kärnkraftsdemonstration i den tyska staden Aachen, nära den belgiska och holländska gränsen.

”Vaga formuleringar” vid skärpning av svensk vapenexport
Den svenska vapenexporten skärps med en
rad nya krav på mottagarländerna. Allvarliga
eller omfattande kränkningar av mänskliga
rättigheter ska innebära hinder för export.
Men något totalstopp för vapen till diktaturer är inte aktuellt.

Tanzanias president John Magufuli.

Hets mot homosexuella trappas
upp i Tanzania
Hjälporganisationer som förespråkar gayrättigheter kommer att få sina tillstånd att verka i Tanzania indragna och deras anställda
kommer att deporteras, meddelar landets inrikesminister Mwigulu Nchemba.

Zoom
Det segregerade civilsamhället
Det är ingen hemlighet att det är damerna
som fixar kyrkkaffet. Kvinnor är språkvänner, hockeymorsor och kulturtanter. Ingen
blir heller förvånad av att se traditionella
herrar på styrelseposter i bostadsrättsföreningar och idrottsförbund, som roddare
på festivaler och i olika bygg-gemenskaper.
Människor med funktionsvariationer får
bara plats på vissa ställen, ungdomar verkar inte engagera sig alls och icke-binära
syns bara på Pride. Civilsamhället är segregerat. Men är det egentligen ett problem?
Foto: Malin Aghed

”Skillnaderna mellan
traditionellt kvinnligt
och traditionellt manligt
engagemang illustreras
tydligt inom kulturen ...”

I nystartade frivilligorganisationen Agape är planeringen av sommarläger i full gång. Vid samtliga diskussionsbord
sitter det denna volontärkväll enbart kvinnor.

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/lostpassword. Får du problem mejla prenumeration@tidningensyre.se.

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

Glöd - Birger Schlaug

Må klockgrodorna klämta
för kapitalismen

D

et låter som kyrkklockor. Dämpat.
Ödesmättat. Platsen är Baldringe i
Skåne. Det är maj 1991. Just där, och
just då, får jag information om det
tredje slaget. Det skulle bli fyra. Sedan skulle statskuppen vara genomförd.
Klockgrodorna, vars parningssång låter som
kyrkklockor, kände inte till saken. De lever där i
Baldringe, ovetande om statskupper. Men för mig
är deras parningsläten för alltid förknippad med
den statskupp som gav marknaden rätten att jonglera med demokratin.
Det handlar inte om någon bananrepublik. Det
handlar om Sverige. Statskuppens första steg genomfördes redan 1985. Kreditmarknaden avreglerades. Det ansågs modernt. Bankerna fick ökad
frihet att bära sig åt. Girigheten vägde tyngre än
samhällsansvar. Det skulle gynna tillväxten, sa politiker.
Det andra slaget blev en långdragen process. Reglerna för valutaflöden mellan länder monterades
ner. Plötsligt utgjordes 90 procent av alla penningflöden över gränserna av ren spekulation. Verkliga
värden blev underställda finansiellt trixande.
Det tredje slaget föll i maj 1991 – till ljudet av
klockgrodorna i Baldringe. Regeringen gav klartecken till Riksbanken att knyta den svenska kronan till EUs valuta. Borgerligheten och Socialdemokraterna var överens. För att sedan försvara
kronans värde sattes räntan till 500 procent. Vilket ledde till massarbetslöshet. Småföretag slogs
ut. Statens finanser krackelerade. Kommuner avskedade i skola, vård och omsorg. Den råa kapitalismen hade talat.
Det fjärde slaget var inte dåligt det heller: skattereform genomfördes. Många med höga inkomster fick så betydande skattesänkningar att de kunde låna ut pengar, mot hög ränta, till staten. Så att
staten kunde bekosta de skattesänkningar som de
med hög inkomst just fått.

en lekstuga för kapitalet att gå på tillväxtjakt vart
helst det behagar. Utan social eller ekologisk hänsyn.
Den finns de, inte minst inom socialdemokratin,
som hävdar att marknaden tagit makten. Men de ljuger. Marknaden har inte tagit makten. Den har fått
makten. Av de folkvalda. Borgerliga och socialdemokrater i skön förening. Applåderade av Svenska arbetsgivarföreningen/Svenskt Näringsliv. Och under
pinsamt icke-motstånd av arbetarrörelsens fackliga
gren.
Hand i hand har politiker – i tron att det varit modernt – kapat allt fler band till en ekonomi byggd
på sans och måtta. Och allt mer reducerades till
siffror som ska förökas utan andra värden än att
vara siffror.
Klockgrodorna försvann från Sverige på 60-talet. Deras livsutrymme var inte lönsamt. Jordbruket rationaliserades och våtmarker utdikades. De
återkom på 80-talet, genom inplantering i Baldringe. Beslutat i demokratisk ordning.
Förhoppningsvis
kommer
klockgrodornas
ödesmättade varning en gång att gälla den råa kapitalism som är alltför kreativ för såväl människans
som planetens bästa.

Det blir mer pengar till våtmarker,
klockgrodors
parningsljud må
höras!

Vem behöver blodiga statskupper när allt detta kan
ske, utan större debatt, i demokratins namn?
Det var så det gick till. När marknaden fick makten att jonglera med demokratin. När planeten blev

Birger Schlaug
Grön debattör och
fristående krönikör för Syre

www.tidningensyre.se

Riksdagen har beslutat att klimatpolitiken inte får
drabba den ekonomiska tillväxten.

Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
ansvar för migrationspolitiken. Men det finns inget som
tyder på att det kommer bli så. Det är dags att börja prata om alternativen. Medverkande: Maria Ferm riksdagsPolitiker säger en sak och gör sedan något annat.
ledamot (MP). Elin Morén, Ung vänster. Hedda TingHjärtefrågor offras för kompromisser. Vad
Fo
skog, Unga Feminister. Caspian Rehbinder, sakkunnig i
to
kan det få för konsekvenser och hur
migrationsfrågor (C). Frida Johansson Metso, psykolog
behåller en sina politiska ideal i en
med fokus på traumatiserade flyktingar, styrelseledamaktposition? Medverkande: Birger
mot (L). Moderator: Mattias Gönczi , ledarskribent på
Schlaug, grön samhällsdebattör och
Syre. Arrangör: Syre.
tidigare språkrör i MP. Göran Hådén,

Energi

15.30–16.25: Makt korrumperar – är det så,
och vad kan vi i så fall göra åt det?

Muslimska feminister och samhällsdebattör. Suzann 3
Larsdotter, förbundsstyrelseledamot i RFSL, socionom
och sexolog. Carl Johan Rehbinder, frihetlig debattör,
styrelseledamot i Piratpartiet. Moderator: Lennart
Fernström chefredaktör på Syre. Arrangör: Syre.

eif
:L

Ca 12.00: Eftersnack
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ledamot i MPs partistyrelse. Moderator: Sofia Härén, redaktör på tidningen
Syre. Arrangör: Syre.

Ca 14.00: Eftersnack

Förläggare Pelle Andersson pratar med några av
Ordfronts mest spännande författare. Varje samtal följs
av eftersnack med boksignering.

14.00–14.55: Militärövningar – hot eller
säkerhet?

Ca 16.30 Eftersnack

I september prövas värdlandsavtalet för första gången
i stor skala med militärövningen Aurora 17. Ska främmande makter öva i Sverige och varför? Hur påverkar
övningarna de boende och miljön? Medverkande:
Johan Svensson, generallöjtnant vid Försvarsmakten.
Foto
Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Robert
:F
r
Hall, Ekobyn Suderbyn, Robin Storm,
regionfullmäktige Gotland (M) och Stina
Oscarson, dramatiker, författare och
samhällsdebattör och krönikör i Syre.
Moderator: Benita Eklund, redaktionschef på Syre. Arrangör: Kvinnor för fred.

16.30–16.55: Den ensamme terroristen?

Sandberg/
rik
TT
ed

En av Sveriges främsta experter på högerextremistiskt
våld Heléne Lööw i ett samtal om lone-wolves, brinnande flyktingförläggningar och de senaste terrorattackerna i Sverige och globalt. I samtal med förläggare Pelle
Andersson. Arrangör: Ordfront

Ca 11.00: Boksignering och eftersnack

17.00–22.00: VEGOMINGEL
Njut av vegansk mat från VegoEkoCykeln, vegansk
mjukglass, choklad och färskpressad juice från Augusta
Janssons Karamellfabrik. Oatly, Sevan, Frill – the frozen
smoothie, m fl bjuder på varuprover. Passa på att se
VR-filmen "iAnimal" tillsammans med Djurrättalliansen
och prata veganism med Vegonorm. OBS! För garanterad plats krävs anmälan via: syre.typeform.com/to/
HH8a13

Ca 15.00: Eftersnack

15.00–15.50: Yalla yalla! Asylrätt åt alla!
2005 lämnade Påskuppropet in protestlistor med över
157 000 namn, dessutom arrangerades stora demonstrationer. Detta ledde till att drygt 17 000 asylsökande
fick uppehållstillstånd. Är det dags igen? Medverkande:
Daniel Carnestedt, Refugees welcome. Sara Edvardson
Ehrnborg #vistårinteut. Elin Vestberg, verksamhetschef
Individuell människohjälp Stockholm. Wares Khan,
afghansk journalist. Moderator: Manijeh Mehdiyar,
sociolog och krönikör i Syre. Arrangör: Syre

17.00–17.50: Hur kan EUs jordbrukspolitik bidra
till omställning mot mer växtbaserat?
Medverkande: Carina Tollmar, Hållbarhetschef, Oatly.
Jens Holm, riksdagsledamot (V). Sofia Arkelsten, riksdagsledamot,(M). Anna Richert, senior expert Hållbar
mat för alla (WWF). Arrangör: Oatly.

Ca 16.00: Eftersnack

18.00–18.50: Matkonsumtionens klimatpåverkan och viljan att förändra den

16.00–16.50: Hur ställer vi om till en värld
med större migrationsrörelser?

Medverkande: Cecilia Sjöholm, Oatly. Fredrika Gullfot,
grundare Simris Alg. Lovisa Sterner, vice vd Ungdomsbarometern. Arrangör: Oatly.

I världen har vi i dag cirka 70 miljoner människor som
tvingats från sina hem. Samtidigt förväntas siffran stiga
som en följd av klimatförändringarna. Vi behöver ett
samhälle som kan möta större migrationsrörelser. Men
hur ställer vi om till ett sådant? Medverkande: Sohrab
Fadai, Företagarna. Per-Arne Andersson, chef för
avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.
Christina Heilborn, programchef, UNICEF. Moderator:
Mattias Gönczi , ledarskribent på Syre. Övriga deltagare
kommer meddelas på tidningensyre.se/almedalen.
Arrangör: Syre

Onsdag 5 juli –
Krig, fred och flykt
09.00–09.50: Så kan företag bidra till fred

Medverkande: Peter Brune, internationell chef, IM.
Songul Can, chef IM Fair Trade. Kim Silvasti, COO, Innovation Piooner. Arrangör: Individuell människohjälp.

17.00: Eftersnack

10.00–10.50: Rasism – den optimala rädslan

17.00–17.50: Är en annan migrationspolitik
möjlig?

Yvonne Ås
to:
ell
/
Fo

Ca 12.00: Eftersnack
12.00–14.00: Hantverksaktivism i praktiken.
Arrangör: Syre. Se tis 12.00–14.00 för mer information.

12.00–12.55: The role of youth in achieving
peace in Colombia
Medverkande: Angie Utrera och Santiago Homez.
Arrangör: Peaceworks.

13.00–13.55: Lilla seminarierummet: Att banker
skapar våra pengar ger stora problem. Hur kan
e-kronan och helikopterpengar lösa dessa?

TT

Vilka argument upprätthåller vapenexporten i dag? Medverkande: KG Hammar,
ärkebiskop emeritus. Linda Åkerström, nedrustningsansvarig Svenska Freds. Arrangör:
Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Ca 18.00: Eftersnack

Torsdag 6 juli –
Frihet och demokrati
10.00–10.55: Är pengar i handen bästa
sättet att stödja utsatta?
Att ge fattiga pengar i handen har ofta visat sig mer
kostnadseffektivt än att dela ut matpaket och annan
handfast nödhjälp. Men varför sker inte detta i större utsträckning? Medverkande: Ulrika Lång, Sida. Kenneth
Nelson, professor i sociologi vid Stockholms universitet.
Harald Enoksson grön samhällsdebattör, skribent i Syre
och doktorand i nationalekonomi. Moderator: Lennart
Fernström chefredaktör Syre. Arrangör: Syre

Ca 11.00: Eftersnack

Arrangör: Positiva Pengar. Se mån 3 juli 13.00–13.55 för
mer information.

11.00–11.55: Har vi rätt att bestämma över
våra egna kroppar?

13.00–13.50: Hur för vi en generös migrationspolitik när EU sviker?

När är det rätt att staten lägger sig i vad vi gör? Vi pratar
droger, abort, prostitution, aktiv dödshjälp, könskorrigering, bärande av slöja och andra frågor där våra kroppar
blir politik. Medverkande: Sarah Delshad, grundare av

Alla riksdagspartier driver på för att EU ska ta ett samlat

12.35: Oskyldigt dömd för mord
Samir Sabri om sitt liv i kriminalitet och våld – ett liv förstört efter en felaktig dom i ett svenskt åttiotal präglat av
Palmemord och stora sociala förändringar.
13.10: Poesin, en annan väg till livet
Att gå sin egen väg har ett pris. Bob Hansson kallades
”problembarn” och ”värsting” under uppväxten. I dag
hyllas han för sin egensinnighet.
13.45: Fattigfällan. Skyddsnätet, finns det?
I sin Augustprisnominerade bok "Fattigfällan" beskriver
Charlotta von Zweigbergk hur Beatas liv trasas sönder
och hur vårt sociala skyddsnät har monterats ner.

Eftersnack med boksignering:
12.40: Peter Pomerantsev, 13.15: Samir Sabri, 13.50: Bob
Hansson, 14.25: Charlotta von Zweigbergk

13.00–13.55: Lilla seminarierummet: Att banker
skapar våra pengar ger stora problem. Hur kan
e-kronan och helikopterpengar lösa dessa?
Arrangör: Positiva Pengar. Se mån 3 juli 13.00–13.55 för
mer information.

14.30–15.25: Lydnad eller olydnad – vad
förändrar världen?
Många förändringar genom världshistorien har skett
genom att folk har trotsat lagarna. Men hur förändrar vi
bäst – genom att vara en god och lydig kraft inom befintliga system eller genom att utmana dem? Medverkande: Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP). Stina Oscarson dramatiker, samhällsdebattör och krönikör i Syre.
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP). Moderator:
Lennart Fernström chefredaktör Syre. Arrangör: Syre

Ca 15.30: Eftersnack

15.30–16.20: Förtryck i dagens Sverige
Sverige sägs vara ett öppet land som präglas av
tolerans. Men med ett allt hårdare samhällsklimat och
politiska företrädare som späder på polariseringen –
håller förtryck och diskriminering på att normaliseras?
Medverkande: Sebastian Krantz, RFSL Ungdom.
Sarah Delshad grundare av Muslimska feminister. Magnus Kolsjö, tf ordförande RFSL.
Paula Dahlberg, Vardagsrasismen. Moderator:
Manijeh Mehdiyar, sociolog och krönikör i Syre.
Arrangör: Syre

Ca 16.30: Eftersnack

16.30–17.30: Är det dags för en ny
narkotikapolitik i Sverige?
Runt om i världen omvärderas kriget mot narkotika.
Men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades
på 70-talet fast. Är det rimligt att Sverige fortsätter med
sin nolltolerans? Medverkande: Barbro Westerholm
riksdagsledamot (L), ledamot i socialutskottet. Björn
Johnson, forskare i socialt arbete, Malmö högskola.
Christian Engström, f d EU-parlamentariker (PP), Karin
Rågsjö, riksdagsledamot (V), ledamot i socialutskottet.
Moderator: Lennart Fernström, chefredaktör Syre.
Arrangör: Syre

Ca 17.30: Eftersnack

Fredag 7 juli – Antirasism och
mänskliga rättigheter
Frihet och demokrati är grunden för ett välmående
samhälle. Men nu ser och hör vi allt mer av brunt stöveltramp på våra gator. På fredagen stänger vi gården och
deltar i diskussioner och aktiviteter mot fascism, rasism
och NMR. Däribland Mångfaldsparaden 14.00–15.30.
Medverkande: Syres samtliga medarbetare i Almedalen.

Foto: Ka
ri n

da Rosa

Ca 11.00: Eftersnack

Inte sedan andra världskriget har så många människor
varit på flykt i världen och siffran förväntas öka. Alltmedan EU skärper sina gränskontroller och stramar
åt asyllagarna. Vilken migrationspolitik vill vi då driva
i framtiden? Medverkande: Viktor Banke, jurist. Madelaine Seidlitz, Amnesty, jurist. Annette Rosengren,
FARR. Carlos Rojas, analyschef på Sweden Research.
Moderator: Manijeh Mehdiyar, sociolog och krönikör i
Syre. Arrangör: Syre.

12.00: Dagens Ryssland – desinformation,
fejknyheter och diktatur?
Peter Pomerantsev är en av Englands främsta experter
på Ryssland och författaren till den hyllade reportageboken "Ingenting är sant och allting är möjligt".

din
Le

En kvinna uttrycker sig gällande en moské som planeras
i hennes bostadsområde: ”Jag vill inte ha den här, jag är
inte van vid sådant”. Vad kan vi göra för att tillsammans
förvandla rädslan till trygghet och förståelse för att olikheter är berikande? Medverkande: Marianne Karlsson,
We Act. Arrangör: We Act och Syre.

11.00–11.50: Sverige som vapenhandlare och fredsmäklare, hur
går det ihop?

12.00–14.30
Ordfronts författarsamtal

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

Returadress: Syre, C/O Telont, Kvarnstensgatan 6, 252 27 Helsingborg
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Almedalsspecial
Prova Syre i en månad (8 nr)
– tygkasse med veganska
produkter på köpet
– endast 45 kr
Kom till ”Syregården” (Södra Kyrkogatan 6)
och skriv upp dig för en provperiod så får du
utöver prova-på-priser en välfylld tygkasse
med produkter från Oatly, Sevan
med flera på köpet.
Lägg till två månader eller prenumeration
på en lokal tidning och du får dessutom
välja en bok från Ordfront förlag.
Är du inte i Almedalen kan du
börja prenumerera på:
tidningensyre.se/registrera
Syre – Sveriges största gröna nyhetsmagasin
Syre, som startade i april 2015, är Sveriges första frihetliga nyhetsmagasin.
Vi kommer ut två gånger i veckan. På tisdagar digitalt och på fredagar på papper
(digitalt för dem som föredrar det). Vi är ett magasin för dig som vill se ett fritt,
demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Utöver nyhetsmagasinet Syre ger vi även ut lokaltidningen Syre Göteborg
och startar i september Syre Stockholm.

Syre – för dig som vill förändra världen
www.tidningensyre.se

