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”Att kasta ord i 
ansiktet på ung-
domarna om vilka 
människor som 
behöver och inte be-
höver skydd i Sveri-
ge är inte värdigt.”

Malin Bergendal
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Utvisa dem inte till  
krigets Afghanistan
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Fatumeh Khavari, 
ordförande i  
Ensamkommandes 
förbund, som dag 
efter dag på torget 
uttrycker så mycket 
värme, klokhet och 
beslutsamhet.

USA har en president 
som får tack av Ku 
Klux Klan för ”sin  
ärlighet och sitt 
mod”.

Omslagsfoto: Martina Holmberg

D et är fullt av folk på och om-
kring trapporna till Medbor-
garhuset i Stockholm. Ungdo-
mar, en del med sovsäckar och 
liggunderlag eftersom de har 

övernattat på torget, många under flera nät-
ter. Andra som står med plakat, eller utan, 
och visar sitt stöd. Tjejen med mikrofonen 
heter Fatemeh Khavari och är talesperson för 
Ensamkommandes förbund.

Manifestationen har pågått i snart två 
veckor nu. Den har spritt sig till Göteborg, 
Malmö, Linköping, Luleå. Ungdomarna sitter 
där de sitter för att de är rädda för att bli ut-
visade till Afghanistan, eller för att vänner el-
ler syskon ska utvisas. Om någon har missat 
det – det är krig i Afghanistan, svenska myn-
digheter avråder folk från att åka dit. Svensk-
ar, alltså. Men Migrationsverket anser att det 
finns några lugnare hörn i landet och att det 
därför är lugnt att skicka asylsökande tonår-
ingar till en flygplats i Kabul.

För många av ungdomarna är Afghanistan ett 
främmande land där de inte känner någon. 
De flesta av dem är hazarer och därmed svårt 
förföljda i Afghanistan, deras föräldrar har 
flytt till Iran eller Pakistan för flera år sedan. 
Även där är förföljelsen så svår att de har ta-
git enorma risker för att komma i säkerhet, 
och nu riskerar de att hamna ur askan i elden.

De kräver att få tala med Migrationsverkets 
generaldirektör Mikael Ribbenvik och förkla-
ra sin situation. Men han har sagt nej och 
skickat ett mejl där han hänvisar till ett möte 
med nätverket tidigare i sommar. ”Jag be-
svarade era frågor och försökte förklara var-
för vissa människor behöver skydd i Sverige 
och andra inte. Svaren jag gav då är desam-
ma som i dag.”

Det är både cyniskt och aningslöst. Vad 
väntar han sig? Att de ska säga: ”Javisst, vis-

serligen är jag en tonåring på väg att skickas 
iväg till ett land i krig där jag redan på grund 
av min härkomst är lovligt byte för taliba-
nerna. Men generaldirektören har förklarat 
varför jag inte är en människa som behöver 
skydd i Sverige, så nu packar jag min lilla väs-
ka och säger hej då.”

När migrationsminister Helene Fritzon vågade 
sig till torget hade hon inget särskilt att säga. 
Inte mer än att hon litar på Migrationsverkets 
bedömning och att systemet är ”det system vi 
har och då är det rättssäkert”. Med den de-
finitionen av rättssäkerhet kan vi lika gärna 
skrota begreppet helt.

Förvisso kan en minister inte hur som 
helst ändra en myndighets beslut, men möj-
ligheter finns. Det är bara fegt att gömma sig 
bakom en bedömning som uppenbarligen en-
dast är avsedd för just detta: som förevänd-
ning för att skicka människor i döden. Tonår-
ingar, barn.

Inte ens i dessa tider är det förenligt med 
svensk lag att tvångsutvisa människor till ett 
land i krig, och det blir inte tillåtet för att man 
säger att det är det. I mejlet till de demonstre-

rande ungdomarna skriver Mikael Ribbenvik 
att ”konflikten måste drabba alla i landet” för 
att vara ett hinder för utvisning. I själva ver-
ket säger lagen att ingen ska utvisas som löper 
”en allvarlig och personlig risk att skadas på 
grund av urskillningslöst våld med anledning 
av en yttre eller inre väpnad konflikt”.

Det gäller uppenbarligen de här afghanska 
ungdomarna.

– Vad är det ni väntar på? Varför är ni inte 
här? Det är ni som kan stoppa utvisningarna 
till Afghanistan, säger Fatemeh Khavari un-
der presskonferensen tisdag eftermiddag. 

I Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping 
och Luleå demonstrerar ungdomar för att 
slippa utvisas till ett land i krig. 

– I dag hela landet, i morgon hela världen, 
säger Khavari.

Manifestationen på Medborgarplatsen har till-
stånd till och med den 23 augusti, men ung-
domarna tänker fortsätta tills utvisningarna 
stoppas. Nu börjar visserligen skolan och alla 
kan inte vara kvar. Men de har en plan, och 
det var för att berätta om den som de kallade 
till presskonferens.

– Vi kommer att strejka i alla skolor. De 
elever som inte kan sitta med oss på Medbor-
garplatsen och som måste tillbaka till skolan 
kommer att sitta på golvet under lektionstid. 
I början kommer vi att vara få, men vi kom-
mer att få stöd av de andra eleverna, säger Fa-
temeh Khavari.

Att kasta ord i ansiktet på ungdomarna om 
vilka människor som behöver och inte behö-
ver skydd i Sverige är inte värdigt. Ställ in ut-
visningarna, ge dem amnes-
ti, och sedan kan vi diskutera 
rättssäkerhet och ansvar.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

De unga ensamkommandes protester har spritt sig till 
städer i hela landet.

Foto: Lars P
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Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Mikael Odenberg
Hallo Donald,

I’m not completely sure that you are 
following me on Facebook (although it 
would be a good idea).

However, I remembered your statement in 
February; ”You look what happened last 
night in Sweden. Sweden! Who would 
beleive this, Sweden.”

I would just like to ask. What happened in 
Virginia last night?
Mikael Odenberg, fd försvarsminister (M) med anledning av att Trump inte tagit avstånd från 
den nazist som i Virginia dödade en och skadade 20 antirasister genom att köra in i dem.

Foto: Maja Suslin/TT

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Ungern – ett  
postfascistiskt land

Vad är det som händer i  
Ungern? På veckans Under 

ytan tecknar Göran Dahl en 
bild av ett land vars ultra- 

nationalistiska, auktoritära 
ledare inte behöver använda 
starka tvångsmedel eftersom 

det politiska intresset är  
så svagt. 

Göran Dahl är sociolog och författare 
och forskar om politisk och ekono-

misk historia, extremism, nationalism, 
med mera. 

Foto: Privat

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

U nder några kalla aprildagar 
befinner jag mig i Budapest 
för att intervjua några ledan-
de personer inom den så kall-
ade alternativhögern (bland an-

nat Daniel Friberg, vd på förlaget Arktos – se 
Stockholms Fria http://www.stockholmsfria.
se/artikel/128756). Budapest känns som no-
den i denna politiska strömning: här finns för-
laget Arktos med sin växande marknad och 
med goda kontakter med regeringen, och här 
fylkas ultranationalister och paneuropeiska 
högerradikaler. Flera svenskar bor här tillfäl-
ligt eller permanent, till exempel Erik ”Järn-
röret” Almqvist.

Stark nationalism
Under mitt korta besök hade jag tänkt besöka 
filosofen Gáspár Miklós Tamás i Wien för att 
få ta närmare del av hans analys av situatio-
nen i Ungern och andra gamla östländer. Men 
jag blir tvungen att inställa mötet eftersom 
det är gräns- och tågkrångel mellan Ungern, 
Slovakien och Österrike. Det ser jag som ett 
mönster mellan det nya öst och väst i Euro-
pa och EU. Nu kommer det att ske någonting 
med Merkel och Macron som huvudaktörer 
för att få fram mera federalism i EU. Som van-
ligt på gott och ont – till det goda hör att Ung-
ern och Polen kanske viker sig, till det onda 
att det uppstår ännu en krigsrisk.

Fyrtio år av Sovjet-kommunism har satt 
sina spår liksom den nya kapitalismen. Or-
bán har ett stort folkligt stöd, det är inte så 
konstigt att nationalismen blivit starkare med 
tanke på historien – det stora upproret 1956, 
och ännu längre tillbaka, Ungern som en eu-
ropeisk utpost mot turkarna/ottomanerna 
och Balkan. Och ett folk som talar ett språk 
som väldigt få i andra länder orkat lära sig.

Jag känner verkligen igen mig i Tamás be-
skrivning av situationen i Ungern 1944 när 
massdeportationerna av framför allt judar till 
förintelselägren hade börjat. Samtidigt fanns 
ett överflödande kulturellt utbud och turister 
kunde fortfarande njuta av den enormt vack-

ra staden: berget i Buda väster om Donau, 
det platta Pest på den andra sidan. Något lik-
nande, men också annorlunda finns i dag: att 
vara accepterad som gäst, vänligt bemött ef-
tersom jag är vit europé, jag ser inget öppet 
hat mot de (få) muslimerna och någon romsk 
misär ser jag inte, den finns någon annan-
stans i landet, på landsbygden. Muslimerna 
håller man borta genom de nya stängslen och 
murarna mot icke-EU-länder som Serbien.

Orbán – populist i eliten
Den nya situationen har sedan att par årti-
onden beskrivits som dominerad av ”turis-
ter” och ”vagabonder”, en tankefigur för dels 
kosmopoliternas gränslöshet och välbeställ-
da, dels flyktingar och migranter, stigmatise-
rade och diskriminerade grupper, statslösa. 
Det var sociologen Zygmunt Bauman som var 
först med att formulera detta (se hans böck-
er om moderniteten, nyfattigdom, gemen-
skap). För övrigt en figur som även Tamás an-
vänder. Apropå de stora flyktingströmmarna, 
påpekade någon nyligen, har folkvandringar 
alltid skett i historiska vågor. De är lika gamla 
som mänsklighetens historia och vi är alla ett 
resultat av någon förflyttning.

Tillbaka till Ungern: Orbán är en sann 
anti-liberal, en ledargestalt i en ny ultra- 
nationalistisk tendens, en nationalism som 
ser annorlunda ut än under 1800-talet, då 
byggd på kyrka, armé, kungar och kejsare 
och fosterland (trots att Ungern bara var en 
del av ett multietniskt imperium). 

Orbán är ledare i en stat som med Tamás ord 
är postfascistisk. Med ett betryggande väljar-
stöd kan han se till att statsapparaten inte behö-
ver kosta alltför mycket i form av väpnade styr-
kor och repressiva institutioner, eftersom de 
flesta ungrare lever ett hyfsat liv och inte bryr 
sig om de viktiga politiska frågorna. Ingen cen-
sur behövs heller – få läser internationella tid-
ningar (som är svåra att få tag på). Enligt Tamás 
läser nästan ingen heller de kritiska inlägg som 
finns på nätet. Ingen bryr sig. Men här tror jag 
faktiskt att Tamás överdriver en aning.
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Och här är Tamás kritik mot populism- 
tesen värd att nämna. Enligt denna tes är en 
populist den som menar att folket står emot 
eliten och att det gäller att minska elitens 
makt. Orbán tillhör ju själv eliten, både eko-
nomiskt och politiskt, strävar inte efter att 
mobilisera folket, han leder ett traditionellt 
högerparti med nyliberal inriktning (platt 
skatt, ingen arbetslöshetsförsäkring, låga 
statsutgifter med mera). Och i grund och bot-
ten finns en allmän xenofobi.

Utbredd självcensur
Frågan är hur pass korrekt Tamás pessimis-
tiska analys av de verkliga förhållandena är. 
Om man letar runt i media blir bilden för-
visso mörk men inte lika entydig. Det fram-
går bland annat av cirkusen kring folkomröst-
ningen den 2 oktober förra året. Den gällde 

flyktingpolitiken. Omröstningen samlade un-
der hälften av de röstberättigade och är där-
för inte juridiskt bindande – man kan se den 
som en opinionsmätning. Oppositionen häv-
dar flera saker: 

• att de oppositionella inte röstade
• att det var på landsbygden som stödet för 

regimen var störst
• och att, följaktligen, oppositionen är star-

kast i den enda storstaden.
Den största oppositionella tidningen – vän-

stertidningen Népszabadság, som var bland 
de första att rapportera om omröstningens 
ogiltighet – upphörde att utkomma några da-
gar efter omröstningen, formellt på grund av 
ett ägarbyte, men med stor sannolikhet fanns 
ett samförstånd mellan regimen och den nya 
ägaren. Inrättandet av ”medierådet” som kan 
hota med böter om majoriteten eller minori-
teter angrips, har förvisso inte blivit verklig-

het än, men dess möjliga existens är ett talan-
de exempel.

När det gäller tv finns dels den statliga te-
levisionen, som innan omröstningen visade 
vad som skulle hända om folket röstade fel: 
massinvasion av muslimer! Dels finns den 
oberoende och kommersiella kanalen RTL 
som än så länge får verka fritt. Relativt få lä-
ser det som publiceras på nätet och självcen-
suren är utbredd.

”Orbán tillhör ju själv eliten, 
både ekonomiskt och poli-
tiskt, strävar inte efter att mo-
bilisera folket, han leder ett 
traditionellt högerparti med 
nyliberal inriktning.”

Värt att notera är dubbelspelet med EU: 
Orbán och de andra vid makten vill både ha 
en ny författning för att stärka sin framtida 
roll som statsbärande parti och åtnjuta EUs 
stora subventioner till jordbruket.

Tre slutsatser
Til syvende og sidst är Ungerns problem 
xenofobin, som i och för sig kan förklaras och 
förstås historiskt och sociologiskt, men knap-
past försvaras. Men en ledamot för Fidezs 
hävdar att kristna är välkomna, de kommer 
ju från samma ”kultur” som ungrarna. Mo-
nokulturalism dominerar.

Det är dags för tre slutsatser:
A) En ödesfråga för EU är om unionen ska 

gå mot mer överstatlighet och federalism, 
som Macron och Merkel vill, eller mot mer 
mellanstatlighet, som bland andra Orbán vill. 
Någon av dem kommer att förlora.

B) Folkvandringar har alltid förekommit. 
De lär inte upphöra.

C) Anledningar till pessimism vimlar det 
av. Men anledningar till optimism?

Motståndsaktionerna i Polen, Ryssland 
och även i Ungern på sistone kan vara det.
Göran Dahl

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

Oktober 2016: Filosofen Gáspár Miklós Tamás talar på en sympatimanifestation för vänstertidningen Népszabadság, som 
 just hade slutat ges ut. Officiellt på grund av ett ägarbyte, men regimen anses ha haft flera fingrar med i spelet. 

Foto: Z
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Ungern
• Cirka 10 miljoner invånare. Etniska 
grupper: ungrare 90 %, romer 4 %, tys-
kar 2,6 %.

• Religion: romerska katoliker 51,5 %, 
kalvinister 15,5 %, lutheraner 12,5 %.

• I parlamentsvalet 2006 blev Ungerns 
socialistiska parti (MSZP) det största par-
tiet och kunde bilda regering tillsam-
mans med det liberala partiet Fria demo-
kraternas allians (SZDSZ). Ytterligare tre 
partier tog sig över femprocentsspärren: 
högerpartiet Fidesz, det kristdemokra-
tiska partiet KDNP och det konservativa/
kristdemokratiska partiet Ungerskt de-
mokratiskt forum.

• I valet i april 2010 fick Fidesz 263 man-
dat, mer än två tredjedelar av manda-
ten. Det högernationalistiska partiet Rö-
relsen för ett bättre Ungern ( Jobbik) fick 
47 mandat. Efter valet 2010 fick koalitio-

nen Fidesz/KDNP över 50 % av rösterna. 
Detta resulterade i kvalificerad majoritet, 
med 68 % av platserna i parlamentet, vil-
ket innebar att regeringen på eget bevåg 
kunde ändra i grundlagen. MSZP blev an-
dra största parti och Jobbik tredje största.

• Valet 2014 innebar att koalitionen Fidesz/
KDNP kunde behålla sin kvalificerade ma-
joritet, om än knappt. De vann 133 av par-
lamentets 199 platser, trots att de denna 
gång endast fick 45 % av rösterna. MSZP 
blev åter andra största parti, Jobbik det 
tredje.

• Fyllnadsvalet  2015: Då två av Fidesz 
parlamentsledamöter lämnat sina platser 
under början av 2015 hölls i februari och 
april två olika fyllnadsval i dessas valkret-
sar. I båda fallen förlorade Fidesz sitt 
mandat. Resultatet blev att Fidesz förlora-
de sin absoluta majoritet.
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DEBATT Ibland kan det kännas jobbigt och 
begränsande att vara medveten. Jag vill kun-
na resa långt bort utan att behöva tänka på 
hur dåligt det är för klimatet. Jag vill kunna 
handla mat utan att behöva lusläsa ingredi-
enslistor. Jag vill kunna gå in i första bästa 
skoaffär och köpa ett par skor som passar 
mig utan att behöva fundera på alla miljö-
mässiga och etiska aspekter.

Det finns så mycket att tänka på när det 
gäller alla små val i vardagen och det är lätt 
att det skapar stress och ångest. Allt är kom-
plicerat för den som bryr sig, men det kan 
aldrig vara dåligt att besitta kunskap. För 
även om vi inte gör perfekta val, så blir alla 
små val vi gör lite bättre än de hade blivit om 
vi inte visste någonting. Alla kan inte göra 
allt, men jag tror nyckeln är att vi väljer ak-
tivt.

När jag ibland på resande fot köper vatten på 
flaska så är jag medveten om vilken miljöpå-
verkan plasten i flaskan har. Jag fyller på den 
och återanvänder den många gånger innan 
jag pantar den. Om jag inte hade varit med-
veten hade jag kanske slängt flaskan direkt 
och köpt en ny.

När jag äter kött är det ett medvetet val. 

Jag väljer det aldrig av slentrian. Det här le-
der till att jag äter kött mycket mer sällan än 
vad jag annars skulle gjort. När jag handlar 
kött, mjölk och ägg så ska det vara svenskt 
och ekologiskt, annars får det vara. Om jag 
äter på en hamburgerkedja väljer jag vege-
tariskt för att visa att det finns efterfrågan. 
Förhoppningsvis kan jag bidra till att restau-
rangägarna satsar ännu mer på sitt gröna ut-
bud och mindre på kött.

Jag konsumerar när jag har ett verkligt be-
hov, inte slentrianmässigt på rea. Jag tän-
ker efter om jag trivs i plagget och om jag 
kommer använda det mycket. De få gång-
er jag handlar på vanliga klädkedjor försö-
ker jag välja det minst dåliga alternativet. Så 
bra kvalitet som möjligt, naturmaterial och 
gärna ekologiskt. Om jag inte hade haft kun-
skap om hur smutsig textilbranschen är så 
hade jag kanske spontanhandlat fler plagg, 
som sedan hade blivit liggandes i gardero-
ben för att de egentligen inte passade så bra.

Om jag reser någonstans med flyg, så är 
det ett resmål jag drömt om och planerat 
längre. Det gör också att jag njuter mer när 
jag väl är där. Halva nöjet med resan är att 
gå och längta efter den, ta reda på så mycket 

information som möjligt och se fram emot 
allt jag ska se och göra. 

När jag äntligen är på plats kan jag maxa 
upplevelsen, eftersom jag planerat allt så 
noga. Jag reser för att uppleva det unika 
med resmålet, inte för att bo på hotell och 
bada i pool, som jag lika gärna kan göra i 
Sverige.

När vi ibland gör dåliga val, ska vi inte vara 
för hårda mot oss själva. Då gäller det att 
tänka på att vi oftast gör så bra val vi kan 
och det får vara gott nog. Vi som är med-
vetna borde vara glada och stolta över den 
kunskap vi besitter, inte se det som en bör-
da. Vi behöver inte vara perfekta, för värl-
den blir inte bättre av att vi har prestations-
ångest. 

Genom att istället sprida positivitet och 
visa att det är enkelt att leva medvetet så kan 
vi nå ut till fler. Om många gör lite, då kan 
vi göra skillnad på riktigt. Det ger större ef-
fekt än om ett fåtal gör allt rätt. Den som har 
kunskap och medvetenhet kan göra världen 
lite bättre genom sina små, aktiva val.

Inte perfekt men medveten

Stina Sköld
Medveten konsumtion, Norrköping

Glöd Debatt
Ställföreträdande redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Fo
to

: M
at

th
ew

 M
ea

d/
A

P/
T

T

Att välja lite mer medvetet är 
bättre än att bara känna ång-
est och inte ändra något i sitt 
liv, skriver Stina Sköld. Själv 
väljer hon till exempel vegeta-
risk mat oftare än förut.
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Ställföreträdande redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Vill du vara med i panelen?
Varje vecka svarar tre personer i Syres 
läsarpanel på en fråga. Vill du vara en 
av dem? Skriv till glod@tidningensyre.se. 
Bifoga lite information om vem du är och 
vilka ämnen du är intresserad av.

Foto: A
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Hur länge till ska vi 
ha styrelsediktatur?
DEBATT  Föreningsstyrelse baserad på trans-
parent information och omröstning. Den 
gamla auktoritära föreningsmodellen med 
auktoritär ordförande, sekreterare, kassor, 
revisor och medlemmar, ”får” eller ”konsu-
menter” passar bra till en kommersiell verk-
samhet. 

Till min stora besvikelse har många ideellt 
lågt utbildade medlemmar inget stort intres-
se för mänskliga rättigheter och universella 
lagar och är inte villiga att diskutera idéer, el-
ler att experimentera med alternativa idéer, 
för en styrelse för alla slags föreningar. 

Det är en tidsfråga när alla föreningar 
kommer att bli demokratiska med hjälp av 
internet, när alla medlemmar kan vara såväl 
ordförande, kassör och revisor och så vida-
re, vid sidan av en formell styrelse. 

I dag kan inte alla medlemmar delta i en 
sådan föreningsstyrelse. Det behövs först en 
omröstning om en lag om tolv års obligato-
risk utbildning och obligatorisk fyratimmars 
arbetsdag. Under tiden söker jag vänner 
med hög ideologisk utbildning och stort in-
tresse för mänskliga rättigheter och univer-
sella lagar för att experimentera med en så-
dan förening. 

Framtidens ideologi är digital direktdemokra-
ti, ett universellt språk och universella lagar, 
varken vänster, samling eller höger! Var god 
glöm president Trump, ordförande Mao, Pu-
tin och alla presidenter! Hur länge till ska vi 
ha styrelsediktatur?

I båtklubben hjälps man åt att sätta båtarna i sjön. Men vem bestämmer? Fred Blomson hoppas på en framtid där alla 
föreningsmedlemmar, med hjälp av internet, har mer att säga till om. 

Fred Blomson
Aten

Foto: Privat
Foto: Privat

Foto: Privat

Fatou Darboe, 46 år, 
grundare av webbtidning-
en Afropé, Stockholm

Moderaterna föreslår 
att ett medborgarskap 
ska kunna återkallas 
om en person har dub-
belt medborgarskap 
och gör sig skyldig till 
vissa brott. Vad tycker 
du om det förslaget?

Panelen:

Nej! Inte alls bra! Vad 
är ”vissa brott” och 
var går gränsen? Det 
är stor risk att det blir 
ännu mer vi-och-dom-känsla och 
det är det sista vi behöver i Sveriges 
redan nu kyliga klimat.

Mattias Annwall, 36 år, 
partiledare för Funkapar-
tiet, Ekerö:

Robban Widell, 50 år, 
boendestödjare, Bromma

Moderaternas senas-
te förslag visar verk-
ligen på hur det poli-
tiska spelet i Sverige 
befinner sig på ett sluttande plan. 
En klassfientlig trend som genom-
syrat stora delar av den politis-
ka debatten sedan åtminstone va-
let 2010. Denna normalisering av 
en inhuman och bestraffande re-
torik har ingenting i en demokra-
ti att göra.

Jag tycker Modera-
ternas förslag om 
att dra in medbor-
garskap är dåligt. Ett medborgar-
skap ska göra dig likvärdig andra 
medborgare i det land du är med-
borgare i. I detta ingår både posi-
tivt och negativt. Ett medborgar-
skap bör inte kunna dras in på 
grund av att någon begår negati-
va handlingar. Om man ska kun-
na ses som jämlikar när man delar 
samma medborgarskap, så måste 
reglerna för detsamma vara lika, 
annars förlorar ett medborgar-
skap sin betydelse.

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3 500 tecken (inklusive mel-
lanslag) men håller du dig under 2 500 tecken har du större chans att få in texten. Vi förbehåller oss också rätten 
att korta texter som är längre. Skicka gärna med en porträttbild (ansiktsbild framifrån) och  en presentation av dig 
själv. Normalt publicerar vi inte texter under pseudonym.
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Sittstrejken som kräver stopp för utvisningar-
na till Afghanistan flyttar delvis ut i landets sko-
lor.  Nätverket Ung i Sverige bjuder in Sveriges alla 
ungdomar att delta. 

Nästa vecka börjar de flesta av landets elever sko-
lan igen. För att inte gå miste om undervisning 
kommer en del av ungdomarna som sittstrejkar 
på Medborgarplatsen i Stockholm istället att sätta 
sig i sina skolor, på raster och luncher. Förhopp-
ningen är få med sig andra elever.

– Utbildning är det viktigaste för att bygga en 
framtid. På det här sättet sprider vi oss också i 
Sverige så att engagemanget kan växa, säger Fate-
meh Khavari, talesperson för Ung i Sverige.

Målet med sittstrejken är att stoppa utvisningarna 
till Afghanistan. På en presskonferens på tisdagen 
vände sig Fatemeh Khavari till Migrationsverkets 
rättschef Fredrik Beijer som hon vill ska göra ett 

rättsligt ställningstagande som slår fast att Afgha-
nistan inte är säkert.

– Det är du som kan stoppa utvisningarna. Var-
för gör du inte det? sa Fatimeh Khavari.

I december kom ett rättsligt ställningstagan-
de som sa att säkerhetsläget förvärrats, men att  
människor kan utvisas till delar av Afghanistan. I 
en debattartikel i Dagens samhälle står Fredrik Bei-
jer fast vid att konflikten inte drabbar hela landet.

Fatemeh Khavari känner starkt stöd för strejken.
– Vi har svenska folket med oss. De sitter med 

oss, ger oss kärlek och skänker mat. De är våra 
änglar, säger hon.

Strejken får nu också stöd från Afghanistans 
flyktingminister Seyyed Hussein Alemi Balkh. I  
lördags uppmanade han Sveriges Kabulambassa-
dör att reagera positivt på strejken, rapporterar 
Svenska Dagbladet.
Olof Klugman

”Svenska folket är med oss”
På sittstrejkens tionde dag krävde Fatemeh Khavari och Ung i Sverige svar från Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

På torsdagen inleddes No more 
war-festivalen på Gotland.

Under fyra dagar möts 
människor från främst Östersjö-
regionen som vill bidra till fred 
och avspänning.

Östersjöområdet präglas av 
krigshets och upprustning, skri-
ver arrangörerna i ett pressmed-
delande.

De uttrycker också oro över 
den internationella militäröv-
ningen Aurora 17 där Sverige 
övar tillsammans med flera Na-
toländer och som inleds den 11 
september, på bland annat Got-
land.

”Övningen skapar spänning 
och rubbar trovärdigheten för 
Sveriges alliansfrihet”, skriver 
arrangören.

– Vi står inte för eller mot 
någon allians men för ett an-
nat sätt att lösa konflikt genom 
samarbete och dialog. Krig löser 
ingenting, säger initiativtagaren 
Robert Hall.
Olof Klugman

”Ofarliga” gifter 
bakom bidöd
Ny forskning sprider nytt ljus 
över den massdöd som drabbat 
bin i Europa och USA. 

Kemiska bekämpningsme-
del som tidigare påståtts vara 
ofarliga har nu visat sig orsaka 
”colony collapse disorder” som 
innebär att hela områden ren-
sas från bin. Det skriver den 
danska vetenskapssajten vi-
dendskap.dk, som rapporterar 
om två nya studier.

Insektsmedlet Imidacloprid, 
som är flitigt använt i det svens-
ka jordbruket, kan ödelägga be-
stånd av humledrottningar. Det 
visar en studie från brittiska 
Stirling University. 

Samtidigt har forskare från 
franska Inra visat hur ett annat 
insektsmedel, Thiamethoxam, 
gör att honungsbin förlorar sin 
orienteringsförmåga och där-
med dör innan de hittar hem till 
sin bikupa.

Biforskare har under en 
längre tid misstänkt att insekts-
medlen skulle kunna innebära 
en fara för bin.

De bägge har publicerats i 
den vetenskapliga tidskriften 
Science.
Olof Klugman

Fredsvänner 
möts på Gotland

I skuggan av mediernas uppmärksamhet fortsät-
ter hungerkatastrofen i östra Afrika att skörda 
offer. Hjälporganisationer vittnar om att insam-
lingarna går trögt. ”Med mer pengar kan vi rädda 
tusentals liv”, säger Anna Garvander på Svenska 
kyrkans internationella arbete.

Över 20 miljoner människor är drabbade av hung-
er i främst Sydsudan, Nigeria, Etiopien och Soma-
lia. 

I juli larmade FN om att antalet människor som 
riskerar direkt svält ökat till 2 miljoner och kata-
strofen kan bli värre än på 70 år. Ändå är medie-
uppmärksamheten i Europa liten och hjälporga-
nisationerna har svårt att få fart på insamlingarna. 

– Vi vet att givarviljan kan vara så mycket stör-
re, särskilt vid dramatiska händelser. Vid jordbäv-
ningen i Nepal för två år sedan fick vi på kort tid 
in 11 miljoner, säger Anna Garvander, chef för hu-
manitärt bistånd vid Svenska kyrkans internatio-
nella arbete.

Så här långt har organisationen samlat in dryga 6 
miljoner för arbetet mot hungern. Röda Korset, 
SOS Barnbyar och Unicef delar bilden av att det är 
svårt att få in pengar. 

– Det går trögt. En förutsättning är att det finns 
ett medialt tryck. Nu har vi en situation där vi dels 

har flera svåra konflikter som pågått under lång 
tid och en president i USA som tar väldigt mycket 
medieutrymme, säger Unicefs vice generalsekre-
terare Per Westberg.

Svenska kyrkans Anna Garvander tror att ett 
positivt budskap är viktigt för att vända utveck-
lingen.

– Det handlar om länder där det finns resurser 
och människor som besitter stor kapacitet. Våra 
partners i Somalia stöter på människor man ar-
betat med i Kenya som fått utbildning i flyktinglä-
ger där och nu finns på höga positioner i samhäl-
let, säger hon.

Samtidigt är det svårt att beskriva läget som annat 
än akut. I Nigeria och Sydsudan förvärras hunger-
katastrofen av svåra konflikter. Människor tving-
as på flykt och därmed finns få kvar som kan bru-
ka jorden. I Kenya och Uganda lever människor i 
överfulla läger, på flykt undan både krig och svält. 
Genom sina partners på plats arbetar Svenska 
kyrkan med att få fram mat och vatten, men ock-
så sanitet.

–  Att kunna gå på toaletten och tvätta händer-
na i rent vatten är jättevikitgt. För ett undernärt 
barn kan vanlig diarré betyda döden, säger Anna 
Garvander.
Olof Klugman

Hunger i medieskugga

Foto:  Lars P
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Protester framför en amerikansk militärbas i Sydkorea mot Donald Trumps uppskruvade retorik gentemot Nordkorea.

Risken för kärnvapenkrig måste tas på allvar, men-
ar freds- och konfliktforskare. Förutom ordkriget 
mellan Nordkorea och USA pågår en kapplöpning 
mellan Indien och Pakistan. Ett internationellt för-
bud mot kärnvapen skulle kunna vända utveck-
lingen, hoppas Svenska Freds.

Tonläget mellan USA och Nordkorea mjuknade nå-
got i veckan med Kim Jong-Uns besked att vänta 
med en eventuell attack mot Guam. I nästa vecka 
väntar dock ett nytt känsligt skede när amerikansk 
militär deltar i en storskalig militärövning med far-
tyg, flyg och marktrupper i Sydkorea.

– För några veckor sedan var jag inte orolig för 
en konflikt med kärnvapen mellan USA och Nord-
korea. Nu kan det inte uteslutas, även om det inte 
är troligt, säger Shannon N Kile, freds- och kon-
fliktforskare på institutet Sipri.

Konsekvenserna av ett krig mellan USA och 
Nordkorea skulle bli förödande, men också inne-
bära betydligt större svårigheter för USAs militär-
makt, jämfört med invasionen av Irak 2003.

– Nordkorea har en mycket större armé som står 
enade bakom regimen. Nu har de dessutom kärn-
vapen. Även om det oklart om de har kapacitet att 
nå till USA, kan de definitivt angripa mål i Japan 
och Sydkorea, säger Shannon N Kile.

Konflikten sätter Kina i en svår sits, samtidigt som 
de får möjlighet att spela en ny internationell roll.

– De är trängda mellan USA och Nordkorea, 
men kan mot bakgrund av Trumps agerande fram-
stå som den sansade rösten i regionen, säger Shan-
non N Kile.

Han tror att Kina kan komma att markera mot 
Nordkorea, men knappast vidta reella åtgärder 
som att stoppa sin oljeexport till landet. Om Nord-

koreas regim kollapsar och landet blir en del av 
Sydkorea får Kina landgräns mot en av USAs nära 
allierade, vilket de knappast vill.

Risken för att kärnvapen ska användas finns på 
flera håll i världen, påpekar Shannon N Kile och 
framhåller konflikten om Kashmir mellan Indien 
och Pakistan som ett potentiellt hot.

– De tävlar med varandra om strategiska vapen 
och beräknas fördubbla sina kärnvapenarsenaler 
under det kommande decenniet, säger han. 

Organisationen Svenska freds ser med oro på 
utvecklingen i världen, men hoppas samtidigt att 
det förbud mot kärnvapen som FN röstade för i 
juli kan få effekt på sikt.

– Det som behövs nu är förändrade normer 
som gör att kärnvapen skrotas. Det kan ett förbud 
bidra till, säger ordföranden Agnes Hellström.

De hårda orden mellan USA och Nordkorea tol-
kar hon som att tröskeln för att använda kärnva-
pen har sänkts.

– Det höjda tonläget signalerar att fler är benägna 
att använda kärnvapen. Att motivera kärnvapen 
med att de har en avskräckande effekt och inte 
kommer att användas håller inte.  Det blir extra 
tydligt när två nyckfulla män med kärnvapen ho-
tar varandra, säger Agnes Hellström.

Fredsrörelsen riktar nu in sig på att de 122 län-
der som röstat för förbudet också ska ratificera 
det. Även om kärnvapenmakterna står utanför 
kan det få stor betydelse, menar Agnes Hellström.

– När personminor förbjöds skrev USA och an-
dra producenter aldrig under, men har i dag slu-
tat att tillverka och använda dem, säger hon.

Olof Klugman

Vapenskrammel oroar 
konfliktforskare

Bomull återvinns 
med ny metod

Ett 30-tal aktivister från grup-
pen Tomma burar blockerade 
på måndagen HK Scans slakteri 
i Linköping. 

Under tre timmars tid satt de 
framför porten till slakteriet för 
att förhindra att djur skulle fö-
ras in till slakt. 13 av aktivisterna 
omhändertogs av polisen och 
kördes iväg från platsen, rap-
porterar TT. En polisanmälan 
om brott mot ordningslagen ska 
också ha upprättats.

– Vi vill vrida blickarna mot 
den här platsen som de fles-
ta inte vill veta av att den finns. 
Man ser oftast bara det som 
kommer ut i form av förpacka-
de produkter, inte baksidan där 
djuren forslas in , säger Tomma 
burars Ylva Lindh till Syre.

På Tomma burars Face-
booksida möttes aktionen med 
såväl stöd som hån och stark 
kritik. Flera menade att blocka-
den ökade lidandet för de djur 
som fick vänta.

– Det hade ingen sagt om det 
gällt människor som skulle av-
rättas. När kännande individer 
forslas in i dödsfabriker krävs 
drastiska metoder, säger Ylva 
Lindh.
Olof Klugman

Tomma burar 
hindrade slakt
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Bara en bråkdel av alla textili-
er återvinns i dag. Men nu ska 
bomull lättare kunna bli till nya 
kläder med en ny metod, rap-
porterar forskning.se.

Det är forskare på Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) som 
inrättar en pilotanläggning där   
cellulosan i bomullen ska lösas 
upp och bli till viskos- eller lyo-
cellfiber med egenskaper som 
liknar bomull. 

På så sätt tänker sig forskar-
na komma runt problemet med 
att bomullsfibrerna slits i pro-
cessen, vilket gör det svårt att 
återvinna bomull direkt.

Än så länge handlar det om 
försök i mindre skala.

– Anläggningen har en pro-
duktionskapacitet på 7 000 ton 
textilier, vilket motsvarar unge-
fär 10 000 jeans, säger Louise 
Norlin, företagsutvecklare på 
Re:newcell som ska driva an-
läggningen.
Olof Klugman
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Rädslan breder ut sig på 
USAs miljömyndighet

– Ifall den här minskningen fortsätter kom-
mer allt fler människor att andas förorenad 
luft och simma i ännu smutsigare vattendrag 
än tidigare, säger han i ett pressmeddelande.

Vid sidan om de minskade rättsprocesserna 
har allmänhetens tillgång till information om 
miljömyndighetens arbete och insamling av 
data om utsläpp från bolag inom gas- och ol-
jeindustrin minskat kraftigt sedan Pruitts till-
träde. 

Därtill har artiklar som berör klimatföränd-
ringar blivit svårare att hitta på EPAs hemsida. 

Pruitt drev som federal åklagare i delsta-
ten Oklahoma själv en rad rättsfall mot myn-
digheten han nu själv basar över.

– Jag anser att det är en stor utmaning att 
mäta människans påverkan på klimatet, och 
dessutom råder det stor oenighet, sa han till 
nyhetskanalen CNBC.

Pruitts inställning påverkar miljömyndig-
hetens arbete, anser kritiker och pekar sär-
skilt på att forskare som verkat som rådgiva-
re i luft- och vattenfrågor sparkades kort efter 
hans tillträde. 

I juni gav EPA-chefen forskare och miljöorga-
nisationer ytterligare huvudbry då han be-
stämt hävdade att USA inte ”har något att be 
om förlåtelse för” när det gäller klimatföränd-
ringar.

– I ökande grad är det här ett problem som 
är vårt mer än någon annans, sa David Victor, 
klimatforskare vid University of California, i 
samband med att Trump-administrationen 

USAs miljömyndighet EPA har kraftigt mins-
kat sitt arbete mot fossila utsläpp, visar en ny 
rapport. Samtidigt rapporterar amerikansk 
press om ett allt syrefattigare klimat innanför 
myndighetens väggar. Dörrar är låsta och an-
ställda kan inte röra sig fritt inom huvudhög-
kvarteret utan särskilda säkerhetskort. Den 
nye chefen Scott Pruitt tror inte att klimatför-
ändringar kan spåras till mänsklig aktivitet.

Inför möten vid EPAs huvudhögkvarter i 
Washington uppmanas anställda att lämna 
sina mobiltelefoner utanför lokalen och låta 
bli att föra anteckningar. 

Oviljan att öppet kritisera det nya ledarska-
pet för myndigheten växer, men enligt Steven 
Milloy – som tillhör USAs president Donald 
Trumps ”EPA-team” – är allting som det ska:

– Om du arbetar i en fientlig miljö är du 
inte den som är paranoid, säger han till New 
York Times och tillägger att EPA är ett legen-
dariskt tillhåll för ”vänstermänniskor”.

Klart är att det under Scott Pruitts ledarskap 
på kort tid har skett en kraftig minskning i ju-
ridiska processer mot bolag som gjort sig skyl-
diga till för höga utsläppshalter, samtidigt som 
EPAs arbete blivit mer dolt för allmänheten. 

Enligt en rapport från den Washingtonba-
serade organisationen Environmental inte-
grity project (EIP) har antalet rättsfall mins-
kat med 60 procent i jämförelse med under 
tidigare regeringar, något som får EIPs vice 
vd Eric Schaeffer att ifrågasätta president Do-
nald Trumps löfte om ”lag och ordning”.

aviserade sin plan att dra sig ur Parisavtalet.
Trumpadministrationen har arbetat med 

att häva en rad lagar om förbättrade vatten-
skydd i anslutning till gruvproduktion. Till-
sammans med EPAs kontrollerade informa-
tionsflöde har det fått forskarvärlden och 
miljörörelsen att dra öronen åt sig. 

USAs äldsta miljöorganisation Sierra Club 
är kritiska till Trumps utnämning av Pruitt 
som EPA-chef – något de ser som en eftergift 
till landets kol- och oljeindustri:

– Med sina många band till den fossila 
bränsleindustrin står det klart att Pruitts ut-
talanden om global uppvärmning är politiskt 
motiverade försök att fördunkla grundläg-
gande fakta som EPA-forskare studerat och 
verifierat i åratal, säger Elena Saxonhouse, 
chefsjurist vid Sierra Club, i en kommentar 
på organisationens hemsida.

Men Scott Pruitt har även kritiker inom myn-
digheten. Nicole Cantello, jurist vid EPAs Chi-
cagoavdelning och lokal facklig representant, 
fick aldrig veta att myndighetens högste chef 
besökt en avfallsplats de jobbar med förrän 
långt senare. 

Ett skäl till hemlighetsmakeriet kan ha varit 
Chicagokontorets öppna protester mot Pruitts 
tillträde som chef för USAs miljömyndighet.

– Det verkar som om Trump och Pruitt vill 
se en total förändring av vad EPA gör. Jag vet 
inte om någon federal myndighet någonsin 
blivit så förskräckt som vår, säger hon till New 
York Times.
Klas Lundström

EPAs chef Scott Pruitt drev som federal åklagare i Oklahoma flera rättsfall mot den myndighet han nu basar över.
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Tisdag 15 augusti. Blårävar som har 
avlats till att bli så stora så de knappt 
kan röra sig, med vridna ben och 
ögoninflammationer. Den finländska 
djurrättsorganisationen Oikeutta 
eläimille (Rättvisa åt djuren) har publi-
cerat nya filmer från pälsfarmer för att 
sätta fokus på pälsindustrin.

Foto: Oikeutta eläimille/TT
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Chadia Nahimana, en av vävkoo-
perativets grundare, och Divine 
Muzinanenge i bakgrunden, ser 
mycket positivt på de förändring-
ar som pågår i landet.
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E n dryg timmes bilfärd utanför huvudstaden Kigali, 
förbi majsfält och bananträd, bort från asfalten och 
in på jordvägar, håller ett kvinnokooperativ till. 
Vävstolarna står uppradade längs väggarna, sjalar 
och tröjor ligger i högar och trådrullar skymtas i ett 

halvöppet skåp. Här får fattiga kvinnor en möjlighet till försörj-
ning och självständighet. Divine Muzinanenge berättar att hon 
kan tjäna 40 000 rwandiska franc under en månad, vilket mot-
svarar ungefär 400 kronor. Det är inte mycket, men det gör att 
hon kan hjälpa sin familj. 

Divine Muzinanenge växte upp nära gränsen till Demokratis-
ka republiken Kongo i väster. Hon har aldrig gått i skolan, istäl-

let hjälpte hon till i familjehemmet tills hon fick möjlighet att 
åka till vävkooperativet Isano.  

– Jag försöker bygga mig en framtid här. Jag är fortfarande 
ung, men jag hoppas på att gifta mig och få barn om några år, 
och då vill jag kunna bidra till familjens försörjning.

Flera av kvinnorna har rest långt. De bor tillsammans i de 
tre rummen med våningssängar. Någon har med sig sitt barn. 
De säger alla att de är tacksamma över att kunna jobba, så var 
det inte förut.

– Förr skulle kvinnor bara vara hemma, ta hand om barn 
och laga mat. Kvinnan kunde inte ens ta i pengar. Och det var 
nästan bara pojkar som gick i skolan. Men nu är det bra, nu kan 

För drygt 20 år sedan, innan folkmordet, var Rwanda ett 
mycket patriarkalt samhälle och kvinnorna i parlamentet 
var som mest 18 procent. Nu finns det inget land i världen 
som ens är i närheten när det gäller kvinnlig representa-
tion. Landet har gjort en rejäl resa. Och det politiska bud-
skapet är tydligt: ”kvinnorna först”. Vi reste till Rwanda för 
att se hur det påverkar landet och hur jämställt det är.

Text: Maria Hagström
Foto: Martina Holmberg

Kvinnorna tar 
plats i Rwanda



Divine Muzinanenge vill byg-
ga en egen framtid och kan 

nu tjäna ungefär 400 kronor i 
månaden i vävkooperativet.
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funktionshinder. Resterande platser 
är inte reserverade för någon grupp.

– Vårt land kommer från en väldigt 
diskriminerande bakgrund, konstitu-
tionen försöker att rätta till det, säger 
Rose Rwabuhihi, chef för Gender mo-
nitoring office, som jobbar med att sä-
kerställa att jämställdhetslagar imple-
menteras.

Hon har ett stort kontor i norra de-
len av huvudstaden Kigali. Genom 
hennes fönster går det att se parla-
mentsbyggnaden på en av stadens 
många kullar, en bit bort längs en väg 
som till stor del trafikeras av ”mo-
to-taxis”. Rose Rwabuhihi säger att 
kvotering har varit nödvändig. 

– När man har människor som haft 
makt i evigheter, som länge haft till-
gång till utbildning, som har varit po-
litiker och ledare, så kan man inte be 
människor som inte haft den möjlig-
heten att tävla mot dem. Utan kvote-
ring kommer det att ta evigheter. De 

lever forna folkmordsdrabbade och 
förövare sida vid sida, bevarar freden. 

Det som hade skett fick aldrig ske 
igen. Diskriminering skulle bekäm-
pas. Ingen skulle längre vara hutu el-
ler tutsi, nu var alla rwandier. Och 
kvinnor, som fått stå bakom så länge, 
skulle komma först. 

Växande kvinnorörelse
Nu, när vi åker dit en vår 23 år sena-
re, är det 64 procent kvinnor i parla-
mentet – högst kvinnlig representa-
tion i världen. Det har inte kommit av 
sig själv, det har krävts politisk vilja. 
Dessutom har landet haft en växande 
kvinnorörelse efter folkmordet.  

2003 antogs landets nya konsti-
tution. Enligt den ska 30 procent av 
platserna på beslutsfattande poster 
vara reserverade för kvinnor. I parla-
mentet finns också några platser för 
unga människor och personer med 

vi ju till och med sitta i regeringen, sä-
ger Chadia Nahimana, en av koopera-
tivets grundare.

Brytpunkten kom efter ett av de 
blodigaste folkmorden i världens his-
toria. Den 6 april 1994 startade mar-
drömmen som skulle ta död på näs-
tan en miljon människor, framför allt 
från folkgruppen tutsier. Förövar-
na var tusentals. Och som ofta i kon-
flikter användes våldtäkt som ett va-
pen och många kvinnor hölls som 
sexslavar. Efter hundra dagar stoppa-
des folkmordet av Rwandan Patriotic 
front, det parti som fortfarande styr 
landet.

Rwanda var ett sönderslaget land 
och folket traumatiserat, men landet 
har sedan dess haft en stark ekono-
misk och social utveckling. Återupp-
byggandet av landet har gått i snabb 
takt och försoningsprocessen anses 
framgångsrik. Rwanda har bland den 
lägsta brottsligheten i Afrika och i dag 

”... jag hoppas på 
att gifta mig och få 
barn om några år, 

och då vill jag kun-
na bidra till famil-
jens försörjning.”

I vävkooperativet Isano upplever 
de att kvinnorna i parlamentet 
är viktiga för att lyfta deras egna 
rättigheter och möjligheter.
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som har varit efter har nu en chans 
att komma ikapp. Samtidigt har inte 
landet, gräsrötterna, varit vana att le-
das av en kvinna. Men det berodde 
inte på att kvinnorna inte kunde, de 
var inte där för att de var diskrimine-
rade. Det är en mänsklig rättighet att 
inte bli exkluderad. 

Hur påverkar det landet att ha en 
majoritet kvinnor i parlamentet?

– Vi tror först och främst att det 
sänder ett demokratiskt budskap, 
och en uppmuntran till yngre genera-
tioner att delta. Jag tror också att det 
definitivt medför att genusfrågor blir 
mer synliga. Men vi har också män 
som driver de frågorna, säger Rose 
Rwabuhihi. 

Flera lagar har ändrats. Kvinnor 
kan i dag ärva sina föräldrar och sin 
make, de kan ha ett bankkonto och 
äga mark. De kan ta lån och starta fö-
retag. Lagen säger också att lönen ska 
vara lika för kvinnor och män. Sexu-

ella trakasserier är förbjudna, likaså 
våldtäkt inom äktenskapet. 

– De här 20 åren har varit en peri-
od av enorm förändring. Det finns en 
stark politisk vilja att genomföra det. 
Det finns också finansiellt stöd, sä-
ger Rose Rwabuhihi och berättar att 
samtliga politiska partier måste ha en 
genusbudget med en plan på vad de 
ska göra inom området och hur det 
ska finansieras. 

Hur upplever du att den här stora 
förändringen mottas av folk?

– Kvinnorna gillar det, men jag tror 
inte heller att männen är missnöjda. 
Vi har inte lyft fram det här som en 
konflikt, utan att det istället handlar 
om att komplettera varandra. Vi fo-
kuserar på vad folk kan tjäna på det, 
inte vad som tas ifrån en. Om någons 
dotter studerar, blir stärkt och får 
möjligheter, då stärker det hela fa-
miljen. Vi försöker visa på fördelarna 
för människor och för nationen. Men 

med det sagt ska man inte tro att allt 
är perfekt. Det finns motstånd, okun-
skap och brist på förståelse. Vissa är 
villiga att dela makten och andra är 
mindre villiga. Det handlar om tid – 
traditioner och tankesätt går inte att 
ändra på en dag. Men det finns fram-
för allt många unga människor som 
vill ha förändring.  

Förebilder viktigt
På andra sidan Kigali ljuder musik 
och sång ur ett rum på en film- och 
musikskola. En del av eleverna har 
fått stipendier för att kunna studera 
här, och stipendierna går till tjejer, ef-
tersom, som en av lärarna säger: 

– Presidenten har varit tydlig: ”nu 
är det kvinnorna först”. 

En av studenterna är 19-åriga Nadi-
ne Niyiturinze. 

– Ända sedan jag var en liten flicka 
har jag drömt om att göra film. Jag 

”Vi har inte lyft 
fram det här som en 
konflikt, utan att det 
istället handlar om 
att komplettera var-
andra. Vi fokuserar 
på vad folk kan tjä-
na på det, inte vad 
som tas ifrån en.”

Rose Rwabuhihi, chef för 
Gender monitoring office, 
jobbar med att säkerställa 
att jämställdhetslagarna 
genomförs.

Rwandas parlamentsbyggnad. Här finns 
den högsta representationen av kvinnor i 
världens alla parlament. I parlamentet finns 
också platser avsatta för unga människor 
och personer med funktionshinder.



Fakta Rwanda:
Befolkning: nästan 13  
miljoner (2016).

Huvudstad: Kigali –  
ca 1,26 miljoner  
invånare (2015)

Yta: 26 338 km2 (lite  
mindre än Dalarna)

Gränsar till 4 länder:  
Burundi, Dem.rep. Kon-
go, Tanzania, Uganda

Markanvändning:  
Jordbruk – 74,5 % 
Skogsmark – 18 % 
Annat – 7,5 % (2011)

Medianålder: 19 år

Medellivslängd: 60,1 år

Källa: The world factbook/ 
CIA
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En annan stor utmaning är fattig-
domen. Rwandier är i överlag ett fat-
tigt folk som lever på landsbygden, 
och kvinnor hör till de fattigaste. 

I vävkooperativet Isano ser få, eller 
inga, andra alternativ än att försörja 
sig på att väva. De flesta av kvinnor-
na där har hiv, de har inte gått i sko-
lan eller så har de slutat skolan i förtid 
för att det inte har funnits tillräckligt 
med pengar.

En av dem säger att hon kanske 
skulle kunna jobba med frukt, bära 
runt mangofrukter på ett fat och sälja 
till folk i stan. Men då tror hon inte att 
hon skulle kunna ta hand om sitt barn 
lika bra som nu. 

Känner ni att de kvinnorna som sit-
ter i parlamentet representerar er?

domstol. De har också utbildat domare 
som prövar folkmordsbrott, samt lett 
integrationsprogram för frigivna folk-
mordsdömda, överlevare och soldater. 

Fattigdom stor utmaning
Mycket har förändrats till det positiva, 
men det finns förstås stora utmaning-
ar. Till exempel våld mot kvinnor. 

– Att få folk att rapportera är svårt, 
en del tänker att våldet är normalt el-
ler att det måste stanna inom famil-
jen. Men vi ser framsteg, det är fler 
som anmäler, säger Rose Rwabuhihi. 

Landet har startat upp 28 center 
som erbjuder stöd till dem som har 
utsatts. Där går det att få gratis hjälp: 
vård, terapi, socialhjälp med mera.  

vill visa att en kvinna kan bli vadsom-
helst. En kvinna kan bli fotograf, film-
skapare och producent. Men i Afrika 
tror jag att det finns många tjejer som 
är blyga och som inte vågar göra sånt 
här. Jag vill visa dem att de kan göra 
vad de vill. Det en man kan göra, det 
kan också jag göra. 

Vad betyder det att ha många kvin-
nor inom det politiska området? 

– De kan lättare förstå våra pro-
blem och föra dem vidare. De funge-
rar också som förebilder. De visar att 
alla dörrar är öppna nu, säger Nadine 
Niyiturinze. 

En av förebilderna är Esperance 
Nyirasafari, minister för Gender and 
family promotion. En anledning till att 
hon gav sig in i politiken var att hon 
ville visa andra kvinnor att det går. 
Men hon ser det också som en plikt. 
Hon hade möjlighet att studera och in-
spirerades av landets då nya ledarskap 
som sa att utveckling bara kan lyckas 
om kvinnor spelar en central roll. 

– Jag kände en plikt att bidra till 
den socioekonomiska utvecklingen. 
Kvinnor borde inte reduceras till of-
fer, utan snarare få egenmakt, utveck-
las och bli aktörer för förändring.

Och Esperance Nyirasafari ser re-
sultat. Minskad fattigdom, bättre eko-
nomi för kvinnor, fler går i skolan och 
kvinnor äger mer mark. Hon berät-
tar att det också har gjorts satsning-
ar inom hälsoområdet och att mödra-
dödligheten har gått från 1 071 dödsfall 
per 100 000 födslar år 2000 till 210 år 
2015.

Dessutom har kvinnor en stor del 
i bevarandet av freden, bland an-
nat har den feministiska och freds-
bevarande organisationen Pro-Fem-
mes Twese Hamwe varit drivande i 
att kvinnor ska inkluderas i återupp-
byggnaden av landet. Sedan folkmor-
det har de vuxit och består nu av 58 
medlemsorganisationer.

Pro-Femmes Twese Hamwe ger 
utbildning i fredsbevaring, konflikt-
hantering, medling och försoning. 
Tillsammans med det rwandiska jus-
titiedepartementet har de utbildat tu-
sentals ”abunzi”, som medlar i lands-
bygdstvister som inte tas till en modern 

Nadine Niyiturinze, 19 år, 
studerar på en film- och 

musikskola i Kigali.

”Jag vill visa dem att 
de kan göra vad de vill. 
Det en man kan göra, 
det kan också jag göra.”

Rwanda

Afrika
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– De pushar andra kvinnor. De pra-
tar för oss som fortfarande är långt 
nere, säger kooperativgrundaren Cha-
dia Nahimana.

Men om Rwanda är en demokra-
ti råder det delade meningar om. 
Sida pekar på att det finns negativa 
tendenser vad gäller demokratisk ut-
veckling och yttrandefrihet, att det 
saknas en verklig politisk opposition 
i landet, det civila samhället är svagt, 
pressfriheten är begränsad och cen-
sur motiveras med att såren från folk-
mordet inte ska rivas upp. Sida upp-
ger att de fåtal regimkritiker som 
vågar göra sina röster hörda trakas-
seras och hotas. 

Rose Rwabuhihi anser att Rwanda 
är en demokrati. 

– Vi på Gender monitoring office 
har övervakat parlamentsval och lo-
kala val, och det vi har sett är demo-
krati. Det finns ett antal partier och vi 
har inte sett några som är förbjudna 
att kampanja. Jag tror inte heller att 
någon på gatan är förbjuden att prata. 

Många vi möter i Rwanda, kvin-
nor och män, pratar om satsning på 
kvinnor som positiv och de säger att 
presidenten Paul Kagame är älskad 
av folket. 98 procent har i en folkom-
röstning också röstat för en konstitu-
tionsändring som innebär att han kan 
ställa upp som presidentkandidat i yt-
terligare tre val och därmed sitta kvar 
som president till 2034. Det finns en 
rädsla bland folk för vad som ska hän-
da om han inte längre är president, 

han har bevarat freden och skapat 
ekonomisk tillväxt. Rwandier har fått 
det bättre. 

Men en taxichaufför påpekar att 
man inte kan veta vad folk tycker in-
nerst inne, att folk inte alltid talar från 
hjärtat. 

Den 4 augusti var det val i Rwan-
da igen. Sedan länge har det stått klart 
vad resultatet skulle bli –  Paul Kaga-
me sitter kvar. Folket har röstat fram 
sin  kandidat, men han  är  också de-
ras enda riktiga kandidat. Någon op-
position finns knappt och presiden-
ten fick så mycket som 99 procent av 
rösterna.

Text: Maria Hagström
Foto: Martina Holmberg

Sebahire Sevelin, Sandrine Uwera 
och Nadine Niyiturinze spelar och 
sjunger med sina klasskamrater på 
musik- och filmskolan i Kigali.

80 %
har mödradöd-
ligheten minskat 
mellan 2000 och 
2015 i Rwanda.
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”Sanningen är att  
skulder är okej så 
länge någon annan  
kan tjäna på din 
skuld.”
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Bakgrund till serien:
Medborgarutredningen, ett initiativ från  
Klimataktion för att öka kunskapen om, och 
engagemanget i, klimat- och miljöfrågor har 
under 2015–2016 involverat närmare 800 per-
soner 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 reflektio-
ner 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 publicerar Syre denna text 
som en följetong där vi varje vecka får möta 
en av dessa personer.
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J ag jobbar för krono-
fogden. Mitt uppdrag 
är att driva in skulder. 
Och jag har alltid gillat 
det. Det kanske låter 

konstigt, men så är det. 
Självklart har det ibland upp-

stått en del jobbiga situationer. 
Du vet jag har varit hos många: 
spelmissbrukare, alkoholister 
och barnfamiljer. Men jag har all-
tid inför mig själv kunnat moti-
vera det med att säga: Kom ihåg 
att du gör något viktigt. Du bidrar 
med ditt arbete till att upprätthål-
la lag och ordning. De fundament 
på vilka samhället vilar. Och sen 
har jag alltid somnat gott om nat-
ten.

Men så igår. Kvinnan jag besök-
te var hotad av vräkning. Och så 
säger hon, bara så där, helt apro-
på ingenting: ”Vem är det som av-
gör vilka som får ha skulder?” sä-
ger hon. 

Har man skulder ska man beta-
la, det gäller alla, säger jag. ”Den 
som är satt i skuld är icke fri”. 

”Fast det är ju lögn”, säger hon. 
”Svenskarna har lån på sina bo-
städer för nästan 3 000 miljar-
der kronor. USA har en statsskuld 
över 15 000 miljarder dollar.”

Men det är legitima skulder, 

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 Kronofogden.

säger jag. Som bygger på att den 
som har skulden har någon form 
av kapital som säkerhet för att 
hen en dag kommer att betala.

”Lögn nummer två” säger hon. 
”Det är ingen som har täckning 

för några lån längre. Inte ens ban-
kerna. Sanningen är att skulder 
är okej så länge någon annan kan 
tjäna på din skuld.  Då är dom till 
och med önskvärda. Dom behövs 
för att systemet ska fungera.”

Och sedan berättade hon att 
hennes forna hemland, som var 
mycket fattigt, vid ett tillfälle lå-
nade fem miljarder dollar. Nu 
har de med räntor betalat tillba-
ka sexton miljarder och samti-
digt har skulden ökat till tjugoåt-
ta miljarder. Och det paradoxala 
är att samma länder som nu hå-
var in räntepengar, med andra 
handen ger landet bistånd. Hade 
man verkligen velat hjälpa hade 
man ju skrivit av skulderna. Men 
det gör man inte för det är en bra 
inkomstkälla. 

Och det befäster rådande makt- 
ordning.

Om du med det här resone-
manget tror att jag ska låta dig 
slippa betala så misstar du dig, 
sa jag. 

Jag är tjänsteman ut i finger-
spetsarna.

”Nej”, säger hon. ”Det tror jag 
inte. Jag kommer att betala de 
10 000 kr jag är skyldig, men jag 
vill att du ska vara medveten om 
att det du tror är rättvisa i själva 
verket är ett system konstruerat 
för att upprätthålla ojämlikhet. 
Både mellan människor och mel-
lan länder. Rent moraliskt skulle 
vi lika gärna kunna tala om att du 
står i skuld till mig.” 

För att jag är vit och man och 
har en bra inkomst? frågar jag 
och kände att jag började ilskna 
till. 

”Vita män med bra inkomst har 
de största ekologiska fotavtryck-
en i världen. Du kan göra vad 
du vill med den informationen”, 
fortsätter hon. 

Men, försöker jag, man kan 
också vända på det och säga att 
det är kommande generationer 
som står i skuld till oss för att vi 
har uppfunnit så mycket bra sa-
ker som de kommer att ha nytta 
av. Tekniska uppfinningar, medi-
ciner, vaccin med mera. 

”Framtiden kan inte stå i 
skuld” säger hon. ”För vi har ing-
en aning om hur de människor 
som kommer efter oss kommer 
att vilja leva sina liv”.

Att så ett frö av tvivel – del 9:

Kronofogden
Jag har faktiskt aldrig varit 
med om något liknande. Dom 
människor jag träffar, dom som 
liksom hamnat på botten, brukar 
vara mer ödmjuka. 

Jag visste faktiskt inte vad jag 
skulle göra och helt plötsligt kom-
mer jag på mig själv med att er-
bjuda mig att betala hennes hyra. 

Jag vet inte vad som flög i mig 
men jag måste ha blivit berörd på 
något sätt.

”Du har visst inte förstått nå-
gonting!” säger hon. 

Den lärde tittar på honom och sä-
ger: Jag tror att du har förstått. 
Men att du ännu inte vet vad du 
ska göra med den kunskapen. 

”Den första människa, som in-
hägnade ett stycke mark, kom på 
att säga ’Detta är mitt!’ och fann 
människor nog enfaldiga att tro 
honom, var samhällets verkliga 
grundare. Hur många brott, krig, 
och mord; hur mycken olycka och 
fasa skulle inte den mänskliga ra-
sen ha besparats om något ryckt 
upp pålarna, fyllt igen diket och 
ropat till sina medmänniskor: 
’Akta er för denne bedragare, ni är 
förlorare om ni glömmer att jor-
dens frukter tillhör alla och jorden 
själv tillhör ingen!’ ”

Rousseau

Ett läsdrama av Stina Oscarson
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Syre Stockholm kommer att fungera lika bra 
själv som tillsammans med Syre. Är du mest 
intresserad av det lokala prenumererar du på 
Syre Stockholm. Vill du helst läsa om det globala 
väljer du Syre. Men vill du ha både lokalt och glo-
balt så väljer du båda och får dem tillsammans 
på fredagar. 

Hjälp oss syresätta
Stockholm

2015 startade vi Sveriges första frihetliga  
gröna nyhetsmagasin. Ett magasin för alla  
som vill se ett demokratiskt, fritt, solidariskt  
och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer  
och arbetslinjen. För ett år sedan gick vi vidare  
och startade vår första lokala Syre, Syre Göteborg. 

Nu tar vi nästa steg och startar Syre Stockholm! 

Syre Stockholm blir den andra 
i en serie lokala frihetligt gröna 
Syre som kommer att starta de 
närmaste åren.

Vill du hjälpa oss i den satsning-
en tecknar du både en prenu-
meration till dig själv (oavsett 
var du bor) och/eller ger bort 
en prova-på-prenumeration till 
några stockholmsvänner. Bor du 
inte i Stockholm men stödjer vår 
lokala satsning genom en prenu-
meration kan du flytta över den 
till din lokala Syre när den startar. 

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Reducerat 30 kr Ordinarie 55 kr Stöd 100 kr*Per månad (4 nr)/autogiro:

Ett år (50 nr): Reducerat 350  kr Ordinarie 650 kr Stöd 1  200  kr*

Vill du ge bort till fler mejla till prenumeration@
tidningensyre.se eller skicka med ett separat 
papper med uppgifter om namn, adress, telefon 
och mejl, samt vilken sorts prenumeration.

Skickas till (inget porto behövs): 
Syre c/o Mediehuset Grönt

Svarspost
20664138

110 04 Stockholm

Teckna en prenumeration på Syre Stockholm.  
Som vanligt väljer du själv pris.

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Ge bort Syre Stockholm till en vän:

Ordinarie 55 kr Stöd 100 kr*Reducerat 30 kr

Ett år (50 nr): Reducerat 350  kr Ordinarie 650 kr Stöd 1  200 kr*

Prova på en månad:

* I stödprenumerationen ingår även Tidningen Syre på tisdagar och fredagar.

Syre Stockholm är en tidning 
för alla stockholmare som vill 
förändra världen. En tidning 
med fokus på samma samhälls-
frågor som Syre men utifrån ett 
lokalt perspektiv. 

Syre Stockholm kommer att 
ta upp vad som händer såväl 
globalt som i Sverige, men det 
absolut största fokuset kommer 
att ligga på Stockholm. Det blir 
stockholmsk Ledare, Debatt, 
Radar, Zoom, Energi, kalendari-
um och mycket mer. 

Jag vill ha tidningen på papper

Jag vill ha tidningen digitalt
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Ordtrianglar

1 2

Gör så här: 
Använd  bok-
stäverna från 

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

också en ny bokstav 
som ska vara med i det 

nya ordet.
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Afghanistan-protester  
sprider sig i Sverige
I flera städer ordnas aktioner till stöd för de 
sittstrejkande på Medborgarplatsen i Stock-
holm. Demonstranterna kräver ett stopp 
för utvisningarna till Afghanistan. Sandra 
Svensson, från nätverket Skåne för amnesti, 
sittstrejkar utanför stadshuset i Malmö. 

Sametinget öppnar –  
kritik mot ledning
Under tisdagen och onsdagen möts de 
samiska politikerna i Glen i Jämtland för 
årets första sametingsmöte efter valet. Par-
tierna ska diskutera vilka partier som ska 
regera tillsammans, samt framtiden för 
den nordiska samekonventionen. Kampen mot kärnkraftsbygget 

fortsätter
Ett miljönätverk med rötterna i Kalix i Norr-
botten har fått den finska regeringen att svet-
tas. I flera år har nätverket Kärnkraftsfritt 
Bottenviken kämpat för att stoppa planerna 
på ett finskt kärnkraftsbygge några mil från 
den norrbottniska kusten. 

”Det innebär att även om du som asyl-
sökande lyckats lösa boendet själv, och 
står för dess kostnader, skulle staten 
eller kommunen då kunna säga nej.”

Asylsökande föräldrar  
är också föräldrar

LO och SSU: 
70 miljarder till välfärden
SSU och LO kräver i ett gemensamt utspel 
att regeringen satsar 70 miljarder kronor 
till välfärden under nästa mandatperiod. 
Dessutom vill de se en ny skattereform för 
att öka jämlikheten. 

Radar – Nyheter

Bottenvikens vatten. 
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Ensamkommande ungdomar och sympatisörer övernattade under natten mot söndagen utanför stadshuset i Malmö. 

tidningensyre.se/nummer

 F
ot

o:
 A

. W
ik

lu
nd

/T
T

 
Foto:  E

rik S
im

ander/T
T

Ledamöter i sametinget. 

 LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson håller tal  
under SSUs kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Yttervänsterparti över  
spärren i Norge
Socialistiska Rødt hamnar över riksdagsspär-
ren med 4,7 procent i en ny opinionsmät-
ning gjord på uppdrag av norska TV 2. Vän-
sterpartiets motsvarighet SV hamnar under 
spärren med ett stöd på 3,6 procent. Även 
Kristdemokraternas systerparti KRF hamnar 
under spärren med 3,9 procent.
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Vulkaner hittade under Antarktis 
Forskare har upptäckt vad som ser ut att 
vara det största vulkaniska området på jor-
den – tusentals meter under isen på Ant-
arktis. 91 nya vulkaner har identifierats 
som är allt mellan 100 och 3 850 meter 
höga, gömda i isen. 

Trafikträngsel vid skolor  
oroar rektorer
Sex av tio grundskolerektorer är oroliga över 
trafikmiljön runt skolan – och det största 
problemet är föräldrarna, visar försäkrings-
bolaget Ifs undersökning. En attitydföränd-
ring efterlyses.

Du läser alla artiklar som puffas för på detta  
uppslag på tidningensyre.se/nummer. 

Du skapar som prenumerant ett konto genom att gå in på tidningensyre.se/lost-
password. Får du problem mejla prenumeration@tidningensyre.se.

 Berg, som göms under kilometertjocka isen, syns sticka upp. Forskare har 
nu hittat 91 vulkaner under isen. 

Zoom
”Varför gör vi det inte  
tillsammans?” 
En ny generation klimataktivister har in-
spirerats av de tyska klimatlägren och har 
stora ambitioner för vad de vill åstadkom-
ma tillsammans. Förra veckan samlades 
aktivister från flera olika länder på Hising-
en i Göteborg för att delta i lägret Climate 
camp Sweden. 

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga tält. Drygt 30 tält restes på festivalområdet under de första två dagarna. 
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Politikens egen 
machonorm

Glöd – Leo Rudberg

”I vardagen har vi sällan 
möjlighet att stoppa vare sig 
våldtäkter eller nazism, men 
det går utmärkt att ifråga- 
sätta de sexistiska skämt och 
den användning av n-ordet 
som utgör en del av samma 
strukturella problem.” 

Leo Rudberg
Aktivist i Fältbiologerna, UNF och Unga för  

basinkomst samt fristående krönikör för Syre 

”Nu hoppas vi att lägret kom-
mer att ge resultat och att 
folk kommer gå härifrån och 
känna sig stärkta och peppa-
de och tycka att det var kul 
och värt, säger Fanny.”



J ag lyssnar en hel del på BBCs internatio-
nella sändningar. I köket. När lilla Sve-
rige känns för trångt och enkelspårigt 
är det skönt att få veta att det finns en 
värld där ute och att den fungerar allde-

les bra utan oss. Vi är besatta av våra egna lokala 
problem, i skuggan eller kanske ljuset av Europa, 
växlat med ett osunt intresse för nordamerikansk 
politik och kultur. De få röster som når oss från an-
dra delar av världen tolkas noggrant åt oss av ex-
perter. Vitmenas. Bleks.

Ibland blir jag yr i huvudet när jag lyssnar på min 
köksradio. Det är som om min värld har förvand-
lats, digitaliserats. Som om jag har glömt bort att 
det finns en verklig värld där ute. En där man inte 
kan lajka eller blocka sig ur några problem. Så 
snackar någon indisk vetenskapare om nåt fränt 
hon har kommit på som kan rädda livet på hund-
ratusentals människor om det bara fanns pengar 
och jag: Fan, fan, fan!

Man skulle tro att den nya, fria informationsvärl-
den skulle öppna upp världen, göra oss till bröder 
och systrar i en extatisk omfamning. Världsledar-
na borde sedan länge ha insett att de alla är lika-
dana innerst inne och bildat en egen fejangrupp 
för att stötta när folk är dumma. Men de verkar ju 
knäppare än vanligt, oavsett om någon valt dem 
eller inte. Minst lika stridslystna i alla fall.

Sedan den sorgligt missförstådda postmodernis-
mens högdagar har allt liksom flutit. Ingen kan 
riktigt säga något säkert. Åtminstone inte om nå-
gon annan. Min identitet gör mig till expert. Det 
är bara jag som vet hur det är. Ingen med en an-
nan identitet kan säga något om mitt liv. Påhejad 
av den fejsbokiserade pseudooffentligheten vän-
der sig människor till allt mindre, allt tajtare kret-
sar, subjektivistiska orgier.

Framför radion slår det mig plötsligt att jag har 
påverkats av allt slirande, all subjektivism. Jag har 
fegat ur i en förälskelse i anarkismen. Hör mig allt 
oftare säga:

– Jag vill inte bestämma hur det ska bli. Det är 
själva grejen.

Men det är ju tvärtom som är grejen. Att jag vill 
bestämma hur det ska vara. Mest hur det inte ska 
vara, visserligen, men politik är per definition att 
lägga sig i andras liv. Politik är att bestämma sig för 
att vissa saker är bra för de allra flesta, med olika 
identiteter, olika behov.

I min radio hör jag om en verklighet där folk odlar 
sitt eget käk, folk som får gå hungriga om det inte 
regnar. En värld där en mobiltelefon är en skattkis-
ta. Det är också en värld där människor av en mas-
sa sjuka anledningar, de allra flesta kopplade till 
det subjektivt upplevda, understödda av mer el-
ler mindre perversa föreställningar om hur offrets 
och förövarens identiteter gör övergreppet nöd-
vändigt, jävlas med varandra.

Självklart är det viktigt att vara medveten om 
strukturella krafter. Jag är man, heterosexu-
ell, bergslagsbo, sambo, pappa, son ... Identite-
ter är viktiga, men till slut finns det bara en sån 
som jag. Jag. Och det är en liten värld att leva i. 
Min radio påminner mig om att det finns en mas-
sa människor därute. Framför radion kan jag kän-
na det där ibland. Den där tillhörigheten. Till det 
där stora. Fina.

I min radio finns världen

www.tidningensyre.se

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

Svensk psykiatri.Svampsäsongen 
är i gång.

Jerker Jansson
 Författare, musiker och 

  fristående krönikör i Syre 

Glöd - Jerker Jansson
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