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Blankspot fyller i 
vita fläckar på den 
journalistiska  
kartan.

”Stå upp för Sve-
rige”. Sitt ner och 
skäms!

Omslagsfoto: Pi Frisk/TT

E nligt energiöverenskommelsen, 
som alla riksdagens åtta partier 
lade fram i två delar i juni 2016  
och i maj i år, ska all energi som 
produceras i Sverige vara förny-

bar år 2040. Det låter ju jättebra, och klimat-
minister Isabella Lövin hänvisade till detta 
när hon i slutet på maj deklarerade att Natur-
vårdsverket hade fått i uppdrag att ta fram ett 
förslag till förbud mot uranbrytning i Sverige.

– Det här är resultatet av den breda energi-
överenskommelse vi har, med ett mål om 100 
procent förnybar energi till år 2040. Kärn-
kraft är inte förnybar energi utan beroende 
av ett ändligt material, uran.

Vad hon inte sa var att energiöverenskom-
melsen tar tillbaka det löftet i samma ande-
tag som det ges. Dels betonar den att det inte 
handlar om något stoppdatum för kärnkraf-
ten, dels avskaffar den de effektskatter som 
nu gör kärnkraften olönsam även på kort sikt. 
Och genom att ändra den tid som kärnkrafts-
producenterna ska betala till kärnavfallsfon-
derna från 40 år till 50 ger den dem ännu 
större ekonomiska möjligheter att driva kärn-
kraften vidare längre.

Därför är det inte så förvånande som det 
borde vara att Oskarshamnsgruppen förra 
veckan meddelade sitt beslut att lägga näs-
tan en miljard kronor på ett nytt säkerhets-
system till Oskarshamn 3, som i maj ansågs 
skrotfärdigt och troligen skulle stängas. Kärn-
kraftverket ska drivas till år 2045, säger vd  
Johan Dasht till Sveriges Radio.

– Om ägarna inte hade haft förtroende för 
att vi ska köra verket fram till dess hade man 
inte tagit ett så stort och viktigt beslut i dag.

När Oskarshamn 3 stängdes av förra fredagen 
var det alltså inte för gott. Kärnkraftverket 
drar igång igen i oktober med det nya säker-
hetssystemet. Det kommer också att öka sin 
produktion, så att mer kärnkraft än någonsin 

produceras i Oskarshamn, trots att Oskars-
hamn 1 och 2 är nerlagda.

Att den som sätter upp ett mål kanske inte 
når fram till det i tid är begripligt, och lika-
så att man vill ge utrymme för nödlösningar. 
I det här fallet genom att inte utfärda något 
förbud mot kärnkraft efter 2040. Men att sät-
ta upp ett mål och samtidigt förhindra att det 
uppnås, det är bluff, båg och blåa dunster.

Kärnkraften är inte och kommer aldrig att bli 
förnybar. Det enda som förnyas är avfallet, 
som måste hållas isolerat i hundratals år om 
det är lågaktivt och tusen gånger längre om 
det är högaktivt. I år kommer riksdagen san-
nolikt att fatta beslut om att slutförvara avfal-
let i kopparkapslar 500 meter ner i jorden i 
Forsmark. Inte för att Forsmark är ett extra 
säkert ställe – det är det inte – utan för att 
kommunen går med på det. 

SKB tänker sig att 12 000 ton högaktivt av-
fall ska kunna ligga säkert under Forsmark i 
100 000 år. Men korrosionsforskaren Peter 
Szakalos på KTH är inte övertygad. Han sä-
ger till Naturskyddsföreningens tidskrift Sve-
riges natur:

– Redan efter 100 år kan kopparn börja 
korrodera. Kapslarna kommer att vara runt 
100 grader varma i några hundra år. Om det 

då läcker in saltvatten kommer korrosionen 
mycket snabbare.

Redan detta är skäl nog att avveckla kärn-
kraften mycket snabbt. Och det finns inte 
en enda vettig anledning att hålla den vid 
liv genom att fatta politiska beslut som gyn-
nar kärnkraftsproducenterna. Att kärnkraft-
verkens anställda får behålla sina jobb, som  
Johan Dasht så belåtet basunerar ut, är till ex-
empel inte en vettig anledning. Inte vettigare 
än att betala pyromaner för att sätta eld på sa-
ker för att hålla brandkårerna i arbete.

I maj lade regeringen en proposition, baserad 
på energiöverenskommelsen, bland annat 
om förlängningen av den tid som kärnkrafts-
producenterna ska betala till avfallsfonden. 
Under hösten ska riksdagen ta ställning till 
propositionen. Innan dess borde de partier 
som har sagt ja till överenskommelsen för att 
den utlovar idel förnybar energi år 2040 läsa 
igenom den en gång till. Sedan bör de om-
pröva sitt deltagande och lämna den, vänligt 
men bestämt.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Malin Bergendal 
malin.bergendal@tidningensyre.se

Den nedlagda kärnforskningsanläggningen Studsvik – kärnkraften är inte förnybar och kommer aldrig att bli det.
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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: Jonas E
kström
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”Ut med batikhäxor 
och afghaner!”

”Inga afghaner på 
våra gator!”

”Inga barn,  
våldtäktsafghan!”

”Muhamed,  
Abdula go home!”

”Ni borde våldtas!”

”Ut med packet!” ”Go home!”

”Internera!”

”Stå upp för Sverige” med bland annat tidigare riksdags-
kandidater för Sverigedemokraterna i spetsen skanderar 
hat- och rasistramsor på medborgarplatsen 19 augusti 
2017.  Hatet riktades och skreks till de unga Afghaner 
som fredligt kämpar för att få stanna i Sverige och deras 
stödmanifestation. Så ser hatet ut 2017 i Sverigedemo-
kraternas Sverige.

Sverige 2017

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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DEBATT Utomhuspedagogik är ett begrepp 
som används om undervisning som sker i 
utemiljö, med naturen som läromedel och 
med elevaktiva uppgifter. Redan på 1800- 
talet fanns ”open-door-schools” i England, 
och Ur- och skur-förskolor finns lite var-
stans i Sverige. Nu behöver vi lyfta begrep-
pet till att omfatta även de högre stadierna 
i vårt utbildningssystem. Det är inte krång-
ligt och det har många vetenskapligt påvisa-
de fördelar.

Det finns undersökningar som tydligt visar att 
både elever och lärare som tillbringar tid ut-
omhus har färre sjukdagar och bättre psy-
kisk hälsa. Utomhuspedagogik har alltså ett 
klart hälsofrämjande inslag. Bara detta bor-
de räcka för att våra elever skulle få ett stör-
re antal timmar med utomhuspedagogik. 
Det finns undersökningar som visar att elev-
ernas nyfikenhet ökar om de får undersöka 
och lära i riktiga miljöer och nyfikna elever 
har lättare att lära.

För att kunna öka antalet undervisnings-
timmar i utomhusmiljö krävs bara några 

få saker. Natur och utomhusklassrum. Ett 
fungerande utomhusklassrum är inte något 
dyrt och krångligt. Det behövs hyfsat bekvä-
ma sittplatser som ska räcka till en hel klass, 
så alla kan se och höra, sittbänkar i en cirkel 
är bra. Det krävs ett större bord i mitten av 
cirkeln som klarar av värme och andra slita-
ge bra så läraren och eleverna kan demon-
strera och utföra experiment. Det behövs 
ett tak över hela platsen så att man kan job-
ba utan att bli våt av regn.

Utomhusklassrum kan finnas i anslutning till 
biotopen insjö, vid kulturlandskapet od-
lingsrösen i skogen, vid den fantastiskt vack-
ra branten, osv. Det är en fördel om man vid 
planeringen och anläggandet av kommu-
nens utomhusklassrum verkligen tänker till 
så att så många olika miljöer som möjligt får 
ett uteklassrum. 

Det går att bedriva väldigt mycket under-
visning utomhus, men det finns absolut äm-
nen som lämpar sig bättre att jobba med 
hemma i klassrummet. Utomhuspedagogik 
ska inte ersätta något, utan vara ett kom-

plement. Dock kan det vara bra att ha som 
mål att all möjlig undervisning ska ske ut-
omhus. Det går att ha matematik ute. Geo-
metri och statistik passar bra för utomhus, 
men grunderna, att verkligen lära sig räkna, 
passar bäst i klassrummet. Språk och svens-
ka kan använda naturen som inspirations- 
miljö, men passar nog i sina större block 
bäst i den vanliga skolmiljön.

Biologi, fysik, kemi, bild och geografi är de 
ämnen man i första hand tänker på när det 
gäller utomhuspedagogik, men stora delar 
av historia och samhällskunskap passar ock-
så för utomhuspedagogik. Att själv få se kol-
bottnar, odlingsrösen och fägator i naturen 
kan ge en mycket större förståelse för hur li-
vet har sett ut i tidigare generationer.

En väl organiserad utomhuspedagogik 
för alla elever. En lärmiljö som främjar god 
hälsa och som stimulerar till ett nyfiket lä-
rande. Det är miljöpartistisk skolpolitik på 
riktigt.

Lektioner i naturen gör 
eleverna nyfikna

Mia Sköld
MP Norrköping

Glöd Debatt
Ställföreträdande redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
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Det finns mycket att studera utomhus. 
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Här kunde ditt svar 
stått. Om du ock-
så vill vara med i 
vår panel, skicka 
ett mejl till 
glod@tidningen-
syre.se. Bifoga lite 
information om vem 
du är, vilka ämnen du är intresse-
rad av och en tydlig porträttbild.

Foto: Privat

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i 
Humanisterna, Täby

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

Foto: Jonas E
kström
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Tack för inspirationen
DEBATT De senaste två veckornas manifest-
ation av asylsökande afghanska ungdomar, 
krönt av den stora demonstrationen i lör-
dags har påverkat opinionen i Sverige. Ung-
domarnas framtoning som duktiga och disci-
plinerade organisatörer, som håller ordning 
och snyggt omkring sig, har gjort intryck. 
Vilken förlust för landet att förlora dem!

Tack, kära ”Sverigevänner”, för att ni inspi-
rerade oss till denna häftiga manifestation! 
Utan er hade den inte blivit av. Ni var 150 
”Sverigevänner” när ni var som flest. Vi var 
över 1 000 afghanvänner när vi var som flest. 
De största och flesta svenska flaggorna fanns 
på vår sida – många med rött hjärta på. Mitt 
emellan oss fanns Hammarbys handbolls-
spelare på den gröna ”gräsmattan”.

Precis i början började några ropa från ung-
domarnas trappa ”ut med packet”. Ungdo-
marna och vi började bua, polisen tog hand 
om dem, och så var det över.

Sen blev det lite ordkrig. Sverigevänner-
na ropade, handbollsmusiken överrösta-

de dem, och sedan blev det slagord från vår 
sida. Det vanligaste var ”kärlek”.

Vid sidan av handbollsrinken fanns ett 
utrymme där vi släpptes in en bit. Fem me-
ter längre fram stod ”Sverigevännerna”. Där 
stod folk och skrek på varandra, men mer än 
så hände inte.

Fatemeh och andra pratade då och då i me-
gafonen. Bland annat höll Fatemeh ett långt 
tal där hon tackade alla oss vuxna som fanns 
på plats.

Vid 17-tiden försvann de flesta kvarvaran-
de Sverigevänner till puben Gröne jägaren. 
Folk droppade av även från vår sida, men 
många dröjde sig kvar till kvällen. 

Polisen påpekade att denna fredliga de-
monstration, där motståndarna nöjde sig 
med att skrika åt varandra, är tämligen unikt 
i Europa. Likadant var det i Almedalen. Poli-
sen lät parterna stå och skrika mot varandra, 
och de nöjde sig med det. Alla fick yttra sig!

När så kallade Sverigevänner skrek ”ut med packet” till de afghanska ungdomarna möttes de med hjärtan.

Ingrid Eckerman
aktivist

Foto: Privat

Helena Sjöberg, 76 år, 
pensionär, Ängelholm

Foto: Privat

Kärnkraftverket  
Oskarshamn 3 ska 
få nytt säkerhetssys-
tem och ägarna hopp-
as kunna driva det till 
2045. Vad tycker du 
om det?

Panelen:

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

Jag är av åsikten att 
detta besked går 
helt stick i stäv med 
den ramöverens-
kommelse som regeringen träffa-
de med M, C och KD i fjol. I vilken 
målsättningen tydligt är formule-
rad att Sverige ska ha uteslutan-
de förnybar energi år 2040. Nytt 
säkerhetssystem eller ej, det går 
inte att bortse från det faktum att 
kärnkraft är den mest riskabla en-
ergikälla vi har i Sverige i dag.

Nej, kärnkraft tyck-
er jag inte om. Det 
är farligt på alla 
möjliga sätt. Det 
finns ju sol, vind och vatten!

Både bra och då-
ligt. Vi behöver kol-
dioxidsnål kärnkraft 
som baseffekt om vi 
ska prioritera klimatet. Det vore 
bättre att bygga nya kärnkraft-
verk än att fortsätta driva gamla. 
Bättre säkerhet, högre effektivi-
tet, vi skulle kunna använda min-
dre bränsle för att ge mer energi. 
Om vi vill ersätta fossilkraft, behö-
ver vi effekten. Så länge inga nya 
verk är färdiga är det nödvändigt 
att driva vidare.

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

Radar Nyheter

Ingen annan enkel hälsoinsats har så stor effekt 
för småbarn och deras mammor som amning en-
ligt FNs barnfond Unicef. Barnadödligheten halv-
eras och länder kan göra stora ekonomiska vin-
ster. 

Enligt FNs barnfond krävs det investeringar på 
4,70 dollar per nyfödd för att till 2025 nå målet att 
hälften av alla barn under sex månaders ålder am-
mas. Om detta mål skulle uppnås skulle det rädda 
livet på 520 000 barn under fem års ålder.

I några av världens största ekonomier – Kina, In-
dien, Indonesien, Mexiko och Nigeria – dör varje 
år 236 000 barn på grund av brist på investering-
ar som uppmuntrar till amning. Sammantaget för-

lorar dessa länder 119 miljarder dollar varje år till 
följd av detta. 

Arbetstagare med en god hälsa sedan barn-
domen kan bidra till ekonomiskt välstånd i sina 
hemländer. Bröstmjölk stärker immunförsvaret 
och skyddar mot infektionssjukdomar och dödli-
ga sjukdomar som diarré och lunginflammation.

– Länder som Nepal och Kenya har gjort ett fantas-
tiskt jobb när det gäller principer för att skydda 
ammande mödrar. I Kenya har alla arbetsplatser 
i privat sektor ett rum avsatt för mödrar som am-
mar sina barn. Att erbjuda föreläsningar om am-
ning och bättre betald föräldraledighet kan man 
komma långt med, säger France Begin. 
IPS/ Roshni Majumdar

Insatser för amning ger hälsa
Insatser för ökad amning har stor effekt för den globala hälsan, enligt FNs barnfond Unicef.

Ozonavtalet bra 
för klimatet 
Montrealprotokollet som värl-
dens länder skrev under 1987 
för att rädda ozonskiktet är ock-
så bra för klimatet.

En ny rapport från det ameri-
anska forskningsinstitutet Cires 
visar att avtalet besparade at-
mosfären utsläpp motsvarande 
170 miljoner ton koldioxid mel-
lan 2008 och 2014, enbart från 
USA, skriver Cires på sin hem-
sida.

De freoner som avtalet såg 
till att fasa ut är nämligen inte 
enbart skadliga för ozonskik-
tet utan också mycket kraftfulla 
växthusgaser.

Effekten av Montrealproto-
kollet kommer att öka de kom-
mande åren, enligt rapporten. 
2025 kommer utsläppsminsk-
ningarna att motsvara runt en 
fjärdedel av dem som USA åtog 
sig när de skrev under Parisav-
talet.

– Vi blev förvånade över hur 
stora minskningarna var, säger 
forskaren Lei Hu till Cires.

Freoner omfattas inte av Pa-
risavtalet, så om USA ansluter 
sig till avtalet som de lämnade 
före sommaren, kommer dessa 
utsläppsminskningar inte att 
räknas in.

Olof Klugman

Hemlösa redo 
för VM-turnering

Det norska Miljøpartiet ställer ultimatum: Inget 
stöd till en regering som öppnar nya oljefält. Nu 
hoppas man bli vågmästare och kunna pressa de 
stora partierna att låta oljan stanna i marken.

Det norska Miljøpartiet har avgett tre löften in-
för valet den 11 september. Miljön ska alltid kom-
ma först och inget stöd till en regering där invand-
ringsfientliga Fremskrittspartiet ingår. 

Men framför allt lovar man att inte sitta med i 
eller vara stödparti åt en regering som låter olje-
bolagen borra efter ny olja. 

Miljøpartiet ser sig som en naturlig samarbets-
parnter till Arbeiderpartiet, men öppnar för sam-
arbete med en Høyre-ledd regering om det inne-
bär att oljan får ligga orörd.

– Det är vår solklara, högsta prioritet. Om vi 
blir vågmästare kan det avgöra vilken regering det 
blir, säger stortingskandidaten Per Espen Stoknes.

En vågmästarställning för de gröna är inget osan-
nolikt scenario. De rödgröna partierna har haft 
ledningen, men under valrörelsen har några opi-
nionsmätningar visat på majoritet för de borger-
liga tillsammans med Fremskrittspartiet. Vilka 
småpartier som klarar 4-procentspärren kan bli 
avgörande för utgången.

Genom att ställa ultimatum i sin viktigaste frå-
ga hoppas Miljøpartiet att undvika de svårigheter 

det svenska systerpartiet hamnade i, inte minst 
efter försäljningen av Vattenfalls brunkol.

– För att undvika den besvikelse som drabba-
de det svenska Miljøpartiet vill vi vara kristallkla-
ra just när det gäller oljeutvinningen, säger Per 
Espen Stoknes.

Utöver Miljøpartiet är också Sosialistisk 
Venstreparti, det vänsterradikala Rødt och det 
liberala Venstre motståndare till oljeutvinning 
medan de tre största partierna Arbeiderpartiet, 
Höyre och Fremskrittspartiet är tydligt för.

Trots att oljefrågan splittrar de norska partierna 
är det andra frågor som varit i fokus under val-
rörelsen – inte minst vem som ska regera med 
vem. Bland annat har Venstre och Kristligt folk-
parti pressats om sitt stöd till dagens regering 
där Fremskrittspartiet sitter tillsammans med 
Höyre.

Per Espen Stoknes är frustrerad över hur val-
debatten förts så här lång, där skatter och väl-
färdsvinster varit heta frågor utöver regeringsfrå-
gan. 

– De andra partierna diskuterar norsk politik 
som om Norge inte var en del av världen. Vi säger 
att vi har en valdebatt med tomteluva neddragen 
för ögonen. Det är bara vi som ser de globala ut-
maningarna, säger han.
Olof Klugman

Norska gröna spelar
högt om oljeutvinning

Foto:  H
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På tisdag inleds Homeless world 
cup där människor som lever i 
hemlöshet eller annan social ut-
satthet möts i en fotbollsturne-
ing och gör upp om VM-titeln.

Sverige representeras på 
både herr- och damsidan av Ga-
tans lag från Stockholm, Göte-
borg och Västerås.

– Det ska bli så himla roligt. 
Allting kan verkligen hända, sä-
ger spelaren Sofie Jonsson till 
Göteborgs-Tidningen.

Turneringen har arrangerats 
varje år sedan 2003 och utvär-
deringar har visat på positiva ef-
fekter för deltagarna.

Av 381 spelare som svara-
de på enkät ett halvår efter VM 
i Köpenhamn 2007 uppgav 93 
procent att de fått ny motivation 
i livet och 31 procent att de tagit 
itu med alkohol- eller drogbero-
ende, enligt arrangörerna.

Olof Klugman
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RadarNyheter

Under sex timmar protesterade Ung i Sverige utanför förvaret i Märsta innan utvisningen av Qasim Amini stoppades.

Under och efter blockaden mot 
ett slakteri i Linköping i förra 
veckan svämmade Tomma bu-
rars Facebooksida över av hot.

En sammanställning som 
gruppen gjort visar att drygt 
700 personer riktade mer än 
800 dödshot mot aktivisterna. 

De flesta hoten gick ut på att 
uppmana slaktbilarna som hin-
drades att köra över aktivister-
na, men också utfall av typen 
”Ska fan döda dig med din jävla 
djurvänsaktivist” och ”kasta in 
de jävlarna och slakta dem ock-
så” skrevs i trådarna.

Tomma burars Martin Smed-
jeback är chockerad över om-
fattningen av hoten, även om 
han var beredd på reaktioner.

– Ickevåldsaktioner föder 
ofta våldsamma reaktioner. När 
Medborgarrättsrörelsen i USA 
började utmana rasismen svara-
de rasister med våld. Det fick då  
andra vita att reagera mot hur 
svarta behandlades, säger han.

Martin Smedjeback tror att 
hatet också beror på människ-
ors motsägelsefulla förhållande 
till djur.

– Vi klappar våra hundar och 
katter, samtidigt som de flesta 
äter djur. Människor gillar inte 
att komma till insikt om den 
krocken, säger han. 
Olof Klugman

Utvisningen av Qasim Amini stoppas tillfälligt. När 
beskedet kom utbröt jubel vid förvaret i Märsta där 
Ung i Sverige ordnat en aktion.

Under tisdagen flyttade Ung i Sveriges sittstrejkan-
de från Medborgarplatsen till Migrationsverkets 
förvar i Märsta. Där sitter 19-åriga Qasim Amini 
som fått besked att han skulle utvisas under da-
gen. Men vid 15-tiden kom nya bud från Migra-
tionsverket: utvisningen stoppas tillfälligt.

 – Alla som är här kramar varandra, gråter av 
glädje och gör hjärtan med händerna mot polisen, 
säger Amir Nabizadeh från Ung i Sverige strax ef-
ter beskedet.

Qasim Amini hade hämtats av polisen och 
förts till ett rum i förvarets källare när Migrations-
verket meddelade att utvisningen stoppas. Hans 
ombud Rebecca Hermansson hade i sista stund 
lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för 
gymnasiestudier.

Så länge ett avslag på den nya ansökan inte 
vunnit laga kraft kan Qasim Amini inte utvisas. 
Han kommer därför att stanna i Sverige minst sex 
veckor, enligt Rebecca Hermansson.

– Det här är en delseger. Vi har vunnit tid för 
att gå igenom hans fall ännu en gång, säger hon.

För Qasim Amini är ovissheten stor. Om han utvi-
sas när de sex veckorna gått blir det till ett land 
han inte varit i och där han inte känner någon, då 
han hör till de många afghanska ungdomar som 
vuxit upp i Iran.

– Jag kan inte göra mer än att vänta. Jag kän-
ner bara Afghanistan bara från Youtube och Face-
book. Jag är mycket rädd, säger han.

Utöver oron för sitt eget liv tänker Qasim Ami-
ni på alla som som befinner sig i samma situation.

– Jag hoppas att alla som finns här ska få stan-
na, säger han.
Olof Klugman

Utvisning stoppad under 
Ung i Sveriges aktion

800 dödshot mot 
slakteriaktivister

En av Nordiska motståndsrörel-
sens ledare, Pär Sjöberg, tar  en 
ordinarie plats i kommunfull-
mäktige i Borlänge, rapporterar 
Dalarnas tidning.

Vid valet 2014 skrev 21 välja-
re dit Pär Sjögrens namn på Sve-
rigedemokraternas valsedel, vil-
ket räckte för att ge honom en 
ersättarplats. När den ordinarie 
SD-ledamoten Simon Hellström 
nu flyttar från kommunen får 
nazistledaren hans plats.

När Dalarnas tidning bad Pär 
Sjöberg lämna en kommentar 
kom svaret via sms:

”Jag pratar inte med ’journa-
lister’ som har som jobb att pro-
pagera för massinvandring och 
som går i kulturmarxisternas 
ledband. Mvh Pär sjögren Nu 
mera ordinarie folkvald politi-
ker i kf-blge”, skriver han.
Olof Klugman
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Lövin laddar för ilsket sommartal
En attack mot Alliansens hot om misstroendeförkla-
ring för att stoppa flygskatten. Det är att vänta när Isa-
bella Lövin (MP) sommartalar. Även Jonas Sjöstedt, 
Jan Björklund och Annie Lööf talar i veckan.

När Isabella Lövin ställer sig i talarstolen i uppväxt-
staden Avesta på lördagen kommer Alliansen att 
stå i skottgluggen för hotet om misstroendeförkla-
ring mot infrastrukturminister Tomas Eneroth om 
förslaget om flygskatt drivs igenom. 

”Det kommer bli ett rätt argt tal. I sommar har vi sett 
hur människor dött i värmeböljan Lucifer. Men i 
svensk debatt har vi ett läge där oppositionen ho-
tar att rikta misstroende mot ministrar för att de 
vill att flyget ska börja betala för sina klimatut-
släpp” skriver Isabella Lövin i ett sms.

När Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt talar på sön-
dag i Umeå står jämlikhet i fokus.

”Under lång tid har politiken mest gynnat de 
i toppen. Ett jämlikt samhälle är bättre rustat att 
möta de utmaningar vi står inför, inte minst kli-
matet”, skriver han i ett sms.

Också Jan Björklund (L) sommartalar på söndag. 
Han kommer prata om problemen med ökande 
klyftor, enligt hans pressekreterare. I Almedalen 
i juli la Liberalerna fram ett program mot klyftor 
innehållande bland annat sänkta ingångslöner,  vil-
ket partiet menar skulle ge fler möjlighet att arbeta.

Annie Lööf (C) sommartalade under torsdagen 
efter vår pressläggning, men ville inte avslöja för 
Syre vad hon tänkte prata om.
Olof Klugman 

Nazistledare får 
fullmäktigeplats
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Amazonas historia i nytt ljus
upptäckten av gamla vattenhanteringssystem 
som en ytterligare indikator på långvariga och 
komplexa samhällen i Amazonas.

Bland annat har byggen av megadammar, som 
lett till utgrävningar av ett stort antal platser, 
skänkt nytt ljus till historiebilden. 1900-talets 
storskaliga skogsavverkning har också blott-
lagt spår av mänskliga aktiviteter, vilket blir 
särskilt tydligt i flygfoton tagna över regio-
nen. 

– Vi har sett många fall där byar har kopp-
lingar till varandra och andra arkeologiska 
platser, vilket går att se på Google Earth. De 
skapade med andra ord nätverk och de var 
inte isolerade från världen som vi tänker oss, 
säger Juliana Santi.

Även uppfattningen om när de första 
människorna invandrade till kontinenten är 
i förändring. Istället för kring 11 000 år som 
man tidigare trott, hävdar nu vissa arkeologer 
att Sydamerika varit bebott i över 50 000 år.

- Tills nyligen sas det att Amazonas inte var 
särskilt bebott innan kolonialiseringen, att 
det rörde sig om små befolkningar som bo-
satte sig på fördelaktiga platser nära floderna. 
Men den forskning som finns tillgänglig säger 
oss nu att det själva verket fanns en mycket 
stor befolkning här, säger Juliana Santi.

Hur stor?
– Statiskt sett kan vi säga att för 1 000 till 

2 000 år sedan fanns en befolkning lika stor 
som den som finns här i dag. Sedan hände 
förstås saker som ändrade på detta, bland an-
nat i och med kontakten med européer. Men 

Amazonasfolkens historia skakas om av ny 
forskning. Föreställningar om små  jägar- och-
samlargrupper i symbios med naturen ersätts 
med en bild med bofasta jordbrukare med ett 
medvetet skogsbruk. Mest sensationella är 
nya rön om att Amazonas långt mer än man ti-
digare trott är skapat av människan.

Syre har pratat med Juliana Santi, lärare i ar-
keologi vid Universidade Federal de Rondô-
nia (UNIR) som ligger i Amazonasregionen i 
norra Brasilien.

Santis forskningsgrupp har funnit materi-
al och data som ekar från resultaten av andra 
arkeologiska undersökningar i centrala Ama-
zonas och som tyder på att människorna som 
levde i Sydamerika innan kolonialiseringen 
konstruerade stora byggnader, levde i omfat-
tande bosättningar och stannade på samma 
ställe under lång tid, i större utsträckning än 
man tidigare trott.

Fynden har också lett till slutsatsen att männ-
iskorna odlade växter, bedrev växelbruksodling 
och antagligen hade en viss djurhållning.

– Om en grupp stannar på ett och samma stäl-
le under lång tid och inte tar hand om resur-
serna blir de snart knappa. Med den nya in-
formationen kan vi se att så inte var fallet 
utan att de som levde här tog hand om jorden 
på ett medvetet sätt. Vi har till exempel funnit 
platser med jordlager som indikerar en konti-
nuitet av mänskliga bosättningar i över 7 000 
år, säger Juliana Santi.

Christian Isendahl, professor i arkeolo-
gi vid Göteborgs universitet, lyfter även fram 

det fanns en tidpunkt då många folkgrupper 
levde här och vissa studier visar att de hade 
någon slags samlevnad. 

Inte bara arkeologiska fynd stödjer de nya 
teorierna, utan även tidiga reseberättelser 
skrivna av européer. 

Munken Gaspar de Carvajals återgivelser 
av sina resor längs Amazonasfloden under 
1500-talet avfärdades i hundratals år som på-
hitt men har nu vunnit ny uppmärksamhet. 

Det ansågs osannolikt att Carvajals beskriv-
ning av flodkanterna som ”fulla av människor” 
stämde, liksom att de skulle ha välutvecklade 
vägar och storskaliga byggnader. 

I en resebetraktelse från 1540-talet skriver 
han: ”när de såg oss kom över tvåhundra 
kanoter för att möta oss, var och en med tju-
go eller trettio indianer, en del fyrtio. De var 
färggrant dekorerade med olika emblem och 
de som bemannade dem hade många trum-
peter och trummor och pipor … De kom med 
så mycket väsen och rop och i sådan ordning 
att vi blev förbluffade.” 

Han beskriver också hur man bakom dem 
”kunde se mycket stora städer”. Nu verkar 
det troligt att vad han skrev var sant.

– Fortfarande reproduceras ofta idén om 
att urbefolkningen var primitiv, en underför-
stådd ton av att de är mindre intelligenta. Det-
ta är ett olyckligt missförstånd, speciellt med 
tanke på att det nu framstår som att urbefolk-
ningen bedrev ett hållbart jordbruk redan för 
flera tusen år sedan, en kunskap som vi i dag 
behöver mer än någonsin, säger Juliana Santi.
Sonya Oldenvik Cunningham

Barn och vuxna spelar fotboll i ruinerna av Paricatuba i Amazonas. Nya arkeologiska fynd visar att det funnits komplexa samhällen i området under mycket lång tid.
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Tisdag 22 augusti. Räddningsarbe-
tare drar ut den  sju månader gamla 
pojken Pasquale från rasmassorna 
efter jordbävningen på den italienska 
ön Ischia i Neapelbukten. 

Foto: ANSA/AP/TT
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64 döda i den stora skogsbranden i Portu-
gal, 12 000 evakuerade från ett område i 
södra Frankrike och över 1 500 evakue-
rade från den brinnande nationalparken 
Doñana i Spanien. Lägg därtill extrem-

hettan Lucifer som drabbade stora delar av Sydeuropa i bör-
jan av augusti och hundratals mindre bränder runtom i hela 
medelhavsområdet – varje vecka.  Skogsbränder har alltid före-
kommit i södra Europa. Men i år är situationen värre än förut, 
med en extremt varm vår, mindre regn än vanligt och flera rejä-
la värmeböljor med temperaturer omkring 40 grader och över. 

Också i Sverige har vi haft en torrare sommar än vanligt, 
brandrisken har under en lång period varit stor eller myck-
et stor i större delen av landet (även om det just nu främst är 
delar av östra Sverige som är drabbade) och på grund av två 
torra vintrar har vi dessutom rekordlåga grundvattennivåer.

Att denna utveckling beror på klimatförändringar går inte 
att säga säkert, då vädret alltid varierar. Men en rapport från 
World weather attribution, WWA, konstaterar att förekom-
sten av denna typ av extremväder har ökat och att det går 
hand i hand med de temperaturökningar och varmare som-
rar som vi ser. 

Klimatförändringarna gör 
extremvädret vanligare

Brandrisken i södra Europa har blivit tio gånger  
större på grund av klimatförändringarna, enligt en 
ny rapport. Och riskerna kommer att öka i framtiden. 
Även i Sverige förlängs torrperioderna  och vi kom-
mer att behöva rusta oss för både torrperioder och 
tillfällen med extrema skyfall.

Text: Madeleine Johansson
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En skogsbrand härjar på en 
sluttning mot floden Tagus vid 
Vila Velha de Rodao. Samman-
lagt arbetade 2000 brandmän 
mot sex olika bränder i centrala 
Portugal i slutet av juli.

Foto: Armando Franca/AP/TT

Klimatförändringarna gör 
extremvädret vanligare



Peter Borring, ordförande i 
LRF Östergötland.

Foto: Eva-Marie Törnström

”Den första skör-
den blev lite min-

dre och den andra 
blev väldigt mycket 
mindre än normalt. 
Nu får vi se hur det 
går med den tredje 

skörden.”

”Den här analy-
sen tydliggör att 

europeiska värme-
böljor har blivit 

mer frekventa och 
i södra Europa 

minst 10 gånger 
mer frekventa.”

Friederike Otto, forskare  
på Oxford university.

Foto: ECI

Jordbruksorganisationen  
Coldiretti uppskattar att skadorna 
inom lantbruket i Italien uppgår till 

ett värde av två miljarder euro.

Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT

I Sverige har vi varit vana vid ganska stabila odlingsförhållanden men nu behövs beredskap för både 
mer frekvent torka och översvämningar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
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de. Italien har haft den näst varmas-
te våren på 60 år och betydligt mindre 
regn än normalt. Jordbruksorganisa-
tionen Coldiretti uppskattar att skad-
orna inom lantbruket uppgår till ett 
värde av två miljarder euro. Oliver, to-
mater, vindruvor och betet för djuren 
är bara några av de drabbade grödor-
na med rejält minskade skördar, och 
flera områden har utlyst undantagstill-
stånd på grund av torkan. Vinskörden 
har redan satt igång, flera veckor tidi-
gare än normalt, och uppskattningar 
från Coldiretti pekar mot en 10–15 pro-
cent mindre skörd än vanligt. 

I Sverige verkar lantbruket trots 
en torr start på sommaren gå mot en 
normalskörd, enligt en rapport från 
Lantmännen. Men de regionala skill-
naderna är stora, och de vårsådda 
grödorna samt betet till djuren är hårt 
drabbade på många ställen, bland an-
nat i Östergötland och Sörmland.

– Man brukar ta tre skördar av val-
len, men en andra skörd är inte i när-
heten av vad den borde vara. Om det 

akutmottagningar. En annan studie 
som nyligen publicerades i The Lan-
cet Planetary health visar att antalet 
människor i Europa som kan drabbas 
av extremväder om våra utsläpp for-
sätter enligt ”business as usual” kan 
uppgå till två tredjedelar av befolk-
ningen år 2100 ( jämfört med fem pro-
cent för perioden 1981–2010). Antalet 
dödsoffer kan öka 50-faldigt och upp-
gå till omkring 152 000 personer per 
år under perioden 2071–2100 jäm-
fört med 3 000 personer per år un-
der 1981–2010. Återigen är det södra 
Europa som blir hårdast drabbat. Där 
kan för tidig död relaterad till extre-
ma temperaturer bli den största mil-
jörisken, med en årlig dödssiffra på 
700 per miljon invånare, jämfört med 
jämförelseperiodens 11 per miljon in-
vånare. 

Skador i lantbruket
Men det varma, torra vädret innebär 
även att matproduktionen blir lidan-

– Den här analysen tydliggör att eu-
ropeiska värmeböljor har blivit mer 
frekventa och i södra Europa minst 10 
gånger mer frekventa. Det är myck-
et viktigt att städer arbetar tillsam-
mans med forskare och hälsoexper-
ter för att ta fram handlingsplaner 
för värmeböljor. Klimatförändringar-
na påverkar samhället redan nu och 
dessa planer räddar liv, säger Friede-
rike Otto, forskare på Oxford universi-
ty, till Climate central. 

Studien är gjord av flera klimat-
forskare från olika länder och visa-
de att sannolikheten för denna typ 
av värmeböljor ökade till det dubbla 
för Belgien och minst fyra gånger för 
Frankrike, Nederländerna, Schweiz 
och centrala delarna av England. 
För de redan varma länderna Portu-
gal och Spanien ökade sannolikheten 
minst 10 gånger.

Den direkta effekten av extrem-
vädret är att det påverkar människors 
liv och hälsa. I Italien uppges 15 pro-
cent fler än normalt söka till landets 



Isabel Moretti, enhetschef för en-
ergiföretagande och miljö på LRF.

Foto: LRF

”Jordbruket är en 
av de första sekto-
rerna som redan 
känner av klimat-
förändringarna.”
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inte regnar snart kommer det att bli 
stor foderbrist i de här delarna av lan-
det, säger Margareta Malmquist, ord-
förande i LRF Sörmland till Söder-
manlands nyheter. 

Peter Borring, ordförande i LRF 
Östergötland, delar den synen. 

– Den första skörden blev lite min-
dre och den andra blev väldigt mycket 
mindre än normalt. Nu får vi se hur det 
går med den tredje skörden. Det kan ju 
börja regna. Men annars blir det min-
dre vall till vinterfoder och kanske be-
höver man stödutfodra på vallen och 
då blir det ju en dubbel effekt. 

På flera ställen har man redan fått 
börja ge djuren av vinterfodret. 

– Men det hade varit värre om hela 
Sverige hade varit drabbat, eftersom 
det blir väldigt dyrt att köra foder hur 
långt som helst, säger Peter Borring. 

På det stora hela kommer det inte 
märkas av några prishöjningar, då 
matmarknaden i dag är så pass glo-
bal. Däremot kan torkan drabba vis-
sa lantbrukare extra hårt. 

– Om du till exempel odlar korn 
för produktion av öl kan du ha otur 
så att inte proteinhalten i kornen blir 
tillräckligt hög. Då kvalar det inte in 
till att bli malt och då blir det nedklas-
sat till foder, vilket ger sämre betalt. 
Så då får man en dubbel effekt, säger 
Peter Borring. 

Krävs bättre beredskap
Att leva med osäkerheten i vädret har 
lantbrukare självklart gjort i alla ti-
der, men med mer sannolikhet för ex-
tremväder framöver behövs en an-
passning.

– Jordbruket är en av de första sek-
torerna som redan känner av klimat-
förändringarna. De senaste åren har 
det blivit väldigt mycket mer oförut-
sägbart att odla, med extrema skyfall å 
ena sidan och samtidigt grundvatten-
nivåer som inte har varit så här låga 
på 50 år, säger Isabel Moretti på LRF. 

Känsligast i torra perioder är djur 
och specialgrödor.

I Sverige har vi varit vana vid hyf-
sat goda odlingsförhållanden, men 
behovet av kunskap inför framtida 
klimatförändringar finns. En natio-
nell samverkansgrupp tillsattes på re-
geringens uppdrag under våren där 
bland annat  LRF, Jordbruksverket, 
MSB och SGU deltar tillsammans med 
länsstyrelserna. Meningen är att  öka 
kompetensen och ha en bättre bered-
skap på området. 

– Vi behöver både bli bättre vad gäl-
ler tekniska lösningar för att ta hand 
om ytvatten, men det är också vik-
tigt att vi får snabbare  tillståndspro-
cesser för att kunna ta vatten på an-
dra sätt än vi gör i dag så här är det en 
snabbare handläggning och prövning 
som också blir viktig. Hittills har vi 
haft större problem i Sverige med för 
mycket vatten i perioder och inte för 
lite, men det är uppenbart att vi behö-
ver bygga kompetens kring båda de-
lar, säger Isabel Moretti. 

Peter Borring håller med.
– De senaste åren har vi bönder 



”... skogsbränder-
na i sig släpper ut 

stora mängder kol-
dioxid, så det finns 

en dubbel anled-
ning att begränsa 

förekomsten.”

Pär Holmgren, meteorolog 
och naturskadespecialist på 

Länsförsäkringar.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
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uppåtvindar som driver på. I Sverige 
är det dock vanligtvis lättare att be-
kämpa elden eftersom det blir svala-
re på natten. 

– I Sydeuropa har det ingen bety-
delse. Där brinner det lika kraftigt på 
natten, säger Bo Andersson. 

Det var inte längesedan Sverige 
upplevde sin största skogsbrand i mo-
dern tid. Branden i Västmanland star-
tades på grund av en gnista från en 
skogsmaskin, och ett område mot-
svarande 25 000 fotbollsplaner brann 
upp. Tusentals människor och djur 
evakuerades, en person miste livet 
och ett 70-tal byggnader brann upp. 
Totalkostnaden för räddningsinsats 
och skador uppskattas till minst en 
miljard kronor.

– Den skogsmaskinen skulle inte ha 
varit ute och arbetat under de förhål-
landena, säger Bo Andersson.

Pär Holmgren, meteorolog och na-
turskadespecialist på Länsförsäkring-

i mycket högre grad framöver då det 
inte är självklart att vi kommer kun-
na importera alla mat på samma sätt 
som i dag, i alla fall inte till samma 
låga pris, säger Peter Borring.

Större brandrisk
Även risken för bränder ökar i Sverige 
med allt högre temperaturer och läng-
re torrperioder som vi delvis sett den 
här sommaren. Men det finns en vä-
sentlig skillnad på vegetationen i Sve-
rige jämfört med Sydeuropa. Där be-
står undervegetationen mer av torra 
buskar, vilket ökar risken för sprid-
ning markant. 

– Det blir som en eldkastare, sä-
ger Bo Andersson, expert på insatser 
vid bränder vid Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. 

Han förklarar att själva termiken i 
elden gör att bränder kan sprida sig 
fort, eftersom värmen i sig skapar 

börjat fundera mer kring det här hur 
vi hanterar de kommande klimatför-
ändringarna. Man behöver bättre di-
ken, men måste samtidigt se till att 
inte växtnäringen i jorden försvinner 
ut. Vi behöver skapa ett system som 
också avleder och samlar upp vattnet 
i dammar för när det blir torrare, sä-
ger han och fortsätter:

– Vi borde förbereda oss, mer än 
vad vi – om man ska vara ärlig – kan-
ske har gjort. 

Samtidigt är de flesta överens om 
att det nordeuropeiska jordbruket är 
det som kommer att gå mest vinnan-
de ur ett framtidsscenario med var-
mare temperaturer om man jämför 
med södra Europa.

– Någonstans ska ju den maten od-
las som odlas där i dag och med ett 
förändrat klimat kommer vissa av de 
grödorna även kunna odlas här. Det 
är en enorm möjlighet som gör att det 
svenska jordbruket kommer behövas 

Branden i Västmanland 2014 var den största i Sverige i modern tid. Här står biologen Ylva Norén från länsstyrelsen i skogen ett år efter branden.
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ar, förklarar att de allra flesta bränder 
uppkommer på grund av mänskligt 
slarv, något som inte går att undvika 
helt, men ändå kan minimeras. 

– Man bör vara försiktig och ta SM-
HIs varningar på allvar. Och om man 
är skogsägare är det otroligt viktigt att 
det finns brandvägar i skogen så att 
brandbilar kan ta sig fram. Här i Upp-
sala har vi just nu en skogsbrand i ett 
naturskyddsområde. Den verkar vara 
under kontroll nu, men där vill man ju 
inte ha bilvägar eftersom det ska vara 
ett strövområde. Så där har man med-
vetet valt bort detta, och då blir det 
otroligt svårt att få kontroll över el-
den, säger han. 

Självförstärkande
Pär Holmgren menar att det är svårt 
att jämföra skogsbränder förr och nu. 

– USA på 30-talet är ett exempel där 
stora bränder förekom. Men då fanns 

varken brandflyg eller övervakning, så 
det är svårt att jämföra både uppkom-
sten och spridningen. 

Med en ökande befolkning ökar 
också risken att någon slarvar och 
startar en brand. Ur klimatsynpunkt 
är det problematiskt. 

– Det här är ju ett exempel på en 
självförstärkande återkoppling. När 
det blir varmare och torrare ökar ris-
ken för skogsbränder markant i re-
dan varma områden som exempelvis 
USA, Sydeuropa och Sydostasien. Och 
skogsbränderna i sig släpper ut stora 
mängder koldioxid, så det finns dub-

bel anledning att begränsa förekom-
sten, säger Pär Holmgren.

Och riskerna för fler bränder kom-
mer troligen bli större i framtiden, 
även i Sverige. 

– Under 1900-talet hade vi i snitt 10 
dagar med vad som kallas lågt vatten-
innehåll i marken. Det säger inget om 
hur vädret är de dagarna, utan mäter 
bara vatteninnehållet. Nu är detta på 
väg att minska och vi kan ha 20, 30 el-
ler 40 dagar med lågt vatteninnehåll 
mot slutet av detta århundrade, säger 
Pär Holmgren.
Madeleine Johansson

På sina håll görs insatser för att komma tillrätta med den hotande vattenbristen i Sverige. I Karlskrona, till exempel, drogs i 
våras en vattenledning från Jämjö vattenverk till Fågelmara där grundvattennivån sjunkit 20–30 meter på bara några år.
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”När det blir var-
mare och torrare 
så ökar risken för 
skogsbränder mar-
kant i redan varma 
områden som ex-
empelvis USA, Syd-
europa och Sydost-
asien.”
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Ä r det rätt att skä-
ra sönder däcken 
på en dieseldriven 
suv? Ursäkta frå-
gan, men jag måste 

veta för det är bråttom nu. 

Är det något annat du behöver 
veta om mig? Jag är tjugotre. Går 
på konstskolan. 

Jag har alltid trott att konsten ska 
rädda världen, men jag tror inte 
det längre. Det går för långsamt. 
Och folk tar inte konst på allvar. 
Man betraktar det som vilken an-
nan konsumtionsvara som helst. 
Köp och svälj. Noll reflektion. Det 
spelar ingen roll vad du gör. Ut-
trycken har förlorat sitt värde. 
Folk är mätta.

Snabb analys och handlingsplan: 
Vi måste alltså byta metod. Och 
det har jag gjort. 

Så glöm min inledande fråga. Rätt 
eller fel. Däcken är redan sönder-
skurna. Jag har bränt bilar också.

Synd bara att alla tror att det är 
invandrarkillar i den förorten 
som gjort det. Fast det säger väl 
mest om hur fast vanligt folk är i 

sina tankebanor. Och det är dessa 
vi måste bryta upp. 

Om så med våld. 

Det finns en supercool kvinna som 
har skrivit mycket om vad som 
skapar förändring i ett samhälle. 
På riktigt. Hon talar om olika häv-
stångspunkter. Du vet, om man 
ska tippa något över ända kan man 
ta hjälp av en hävstång och bero-
ende på var änden placeras i mar-
ken får den olika stor effekt.

Och lägst effekt har olika punktin-
satser som till exempel nivån på 
skatter och bidrag. Och ändå är det 
på den typen av åtgärder vi lägger 
90–95 procent av all vår energi. 

Något högre effekt har informa-
tion och utbildning. Ännu högre 
har lagar och mål. Men allra högst 
effekt har det paradigm man är 
inne i. Alltså själva den grundläg-
gande samhällsberättelsen.

Vi konstnärer har alltså makt. 
Egentligen, men vi måste göra 
rätt saker. Använda vår kreativi-
tet. Vår styrka.

Och jag tänker egentligen att det 
enda vettiga, om staten ska fort-
sätta ge pengar till kulturarbetare, 

är att villkoret ska vara att allt man 
gör handlar om klimatfrågan och 
hur vi kan ställa om till ett hållbart 
samhälle. Annars. Noll.

Men så fort jag säger det säger nån 
annan att ”det vore ett hot mot 
konstens frihet” Men hallå, vad är 
friheten värd om temperaturen sti-
ger med 6 grader? Perspektiv, tack. 

”Demokratins styrka är dess 
långsamhet” säger de. Jo tjena. 
Fortsätt då att måla era fina tav-
lor till fina gallerier, skriva era 
fina pjäser till era fina scener och 
fina dikter i fina böcker och be-
rätta historien om vita män som 
krigar på museer och och sen är 
det för sent. 

Alla präster borde ha som upp-
drag att tala om klimatföränd-
ringarna när de predikar. Och det 
borde vara förbjudet att som jour-
nalist ifrågasätta klimatfrågan. I 
alla fall inom public service. Vissa 
saker kan faktiskt inte underkas-
tas kraven på opartiskhet. 

Och jag tror vi behöver myck-
et hårdare lagar. Och strängare 
straff. Det måste vara brottsligt att 
förstöra miljön. Det måste kosta 
mer att förstöra möjligheterna till 

liv för kommande generationer. 
Inför undantagstillstånd!
Alla måste förstå att vi är på 

väg mot en katastrof!

Eller. Hur tänker du?

”Det är bråttom, men inte så bråt-
tom att vi får offra demokratin.

Det är bråttom, men inte så 
bråttom att vi får sluta tänka.

Det är bråttom, men inte så 
bråttom att vi får sluta förstå hur 
våra meningsmotståndare tänker.

För vi måste göra det tillsam-
mans.

Det är bråttom och det är myck-
et som går åt fel håll, men klimatet 
får aldrig bli en hävstång för an-
dra orättvisor än sin egen. Det kan 
skada frågans trovärdighet. 

Det är bråttom men vi får inte 
kidnappa konsten och kulturen till 
att försöka hamra in detta i huvudet 
på dem som vi upplever inte förstår.

Det är bråttom och vi håller på 
att förlora kontrollen.
Men just därför ska vi ta det lugnt. 

För komplicerade frågor kräver 
komplicerade svar.

Även om, eller just för att det är 
bråttom.”

Läs hela serien på www.tidningensyre.se

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 – som är det 
sista i serien – har turen kommit till Konstnären.

Att så ett frö av tvivel – del 10:

Konstnären
Ett läsdrama av Stina Oscarson

”Men hallå, vad är 
friheten värd om 

temperaturen stiger 
med 6 grader?”
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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 har Syre publicerat denna 
text som en följetong där vi varje vecka fått 
möta en av dessa personer.

Den unga kvinnan går. 
Och hon blev den sista att besöka den lärde. 
För kort därpå var den lärde borta. 
Men kvar i sanden stod skrivet, 
folk brukade skriva i sanden 
så det var inget konstigt med det 
kärleksbudskap eller hat som sedan havets vågor tog med sig 
Men dessa ord stod kvar 
stod över både ebb och flod:

”Minns 
att vattnets vågor ändrar strandens linjer 
att jordens plattor flyttas sakta millimeter för millimeter 
närmare eller längre från varandra
bäckar skapar nya fåror 
på samma sätt är allt vi människor bygger tillfälligt 
och de gränser vi konstruerat kommer en dag visa sig vara mycket sköra
och förr eller senare rivas 
av tid eller människohänder 
och den gränslöshet i vilken vi lever kommer en dag visa sig ha absoluta gränser.”

Epilog
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Ett slags mynt och en sorts öde

E n vattenhund är en 
slags hund men ett 
sjölejon är inte ett 
sorts lejon. Låter det 
fel? Nja, utan tvivel 

är vattenhunden en hund medan 
sjölejonet inte är ett lejon. Men 
jag menar formen på orden – en 
slags och ett sorts. 

Många skulle säga att det är klart 
att det ska vara en slags hund ef-
tersom man säger en hund, och 
ett sorts eftersom det heter ett le-
jon. Sorts och slags stoppar man 
bara in mellan en eller ett och hu-
vudordet. Men ursprungligen he-
ter det ett slags och en sorts, oav-
sett om det gäller hundar, lejon, 
gurkor eller kålhuvuden. Sorts 
och slags är nämligen genitiv – 
vattenhunden är en hund av ett 
visst slag, alltså ett slags hund.

Varför man säger ett slags, el-
ler för den delen en slags, har 
en egen historia. För länge se-
dan, innan pengar togs ur luften i 

form av ettor och nollor, eller ens 
trycktes på papper, gjorde man 
dem för hand. Man lade en me-
tallbit på en stamp, ett runt un-
derlag av metall, mönstrat som 
ett spegelvänt mynt. Sedan slog 
man till ordentligt med en släg-
ga, så att mönstret präglades in 
i myntet. Det kallades för att slå 
mynt, som numera oftast betyder 
att tjäna pengar på något.

Mynt slagna på samma stamp 
var mynt av samma slag, samma 
slags mynt. Därifrån kommer slag 
i betydelsen sort eller typ. Om 
man tänker på det blir det själv-
klart att vattenhunden är ett slags 
hund, inte en slags hund.

Slag är förresten ett mycket 
gammalt ord, som lät ungefär li-
kadant på forngutniska, forn-
saxiska och gotiska och alltså 
kommer från tiden innan de ger-
manska språken skildes åt. Det 
betydde både ett konkret slag 
och sådant som kamp och strid, 

slaget vid Lützen och sådant. 
Slagsmål är från början inte själ-
va bråket, utan en rättssak, ett 
mål angående misshandel. 

Och när ordet slagdänga började 
användas på 1700-talet var det 
inte bara en populär visa som 
slog, utan användes också om 
”lata kvinnor som med hugg och 
slag måste drivas till sitt arbete”, 
berättar Elof Hellquist i Svensk 
etymologisk ordbok. Ett slags ar-
betslinje alltså, redan då.

Men ett slag kunde också vara 
att slå in på en viss väg, till exem-
pel ett sätt att vända båten när 
man seglar – segelkunniga läsare 
är välkomna att komplettera för-
klaringen.

Ordet sort är ett latinskt lånord 
som vi har fått via franskan och/
eller tyskan. På franska, tyska 
och engelska betyder det unge-
fär detsamma som på svenska. 
Det har att göra med att sortera 

och olika … ja, sorter. Men det la-
tinska ursprungsordet sors be-
tyder bland annat lott, lottning, 
orakelsvar och öde, och är även 
ursprunget till sorcerer (engelska 
för magiker). Kanske för att man 
sorterade svaren i positiva och 
negativa, begripliga och obegrip-
liga? Jag har sökt efter svar men 
har inget orakel att fråga.

I dag går det bra att säga ett sorts 
lejon och en slags hund. Folk har 
gjort det i så många hundra år att 
ingen bryr sig längre, utom en 
och annan språkhistoriskt intres-
serad. En slags hund är vanligare 
än ett sorts lejon. Det är nog för 
att en sorts är lättare att associera 
till olika sorter, men kanske ock-
så inflytande från danskan, där 
man alltid säger en slags vare sig 
det är en pølse eller ett smørre-
brød man talar om.

Malin Bergendal
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De här mynten – med arabisk 
eller persisk skrift på – hittades 
i en vikingaskatt på en got-
ländsk åker 2006. De är slagna 
för hand, som på den tiden då 
uttrycket ”ett slags” kom till. 

En syl i 
vädret
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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 Nyhetsmagasinet Syre på tisdagar och fredagar.

Syre Stockholm blir 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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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

Hård kritik mot nya regler för  
grisuppfödning 
För att öka den svenska grisproduktionen 
föreslår Jordbruksverket att griskultingar 
ska kunna tas från sina mammor tidigare 
än i dag. Kritiker hävdar att förslaget ba-
seras på ovetenskapliga studier och att en 
tidigare avskiljning kan leda till ökat bruk 
av antibiotika. 

Regeringen och V överens om 
välfärdsvinster
Regeringen och Vänsterpartiet har en-
ats om huvuddragen i ett förslag som ska 
begränsa vinsterna i välfärden. Fast hur 
förslaget ska se ut vill parterna inte säga 
ännu. – Det kommer vi att återkomma till 
inom kort, säger civilminister Ardalan She-
karabi (S) till TT. 

Diskriminering risk vid jakt  
på papperslösa 
De flesta remissinstanser ser positivt på re-
geringens förslag att polisen på arbetsplat-
ser ska få leta efter personer som saknar 
tillstånd att vistas i landet. Men det finns 
risk för diskriminering, varnar bland an-
dra Göta hovrätt. 

”Det bästa sättet att bemöta 
det är att visa att den värld 
vi drömmer om är en bättre 
värld för alla.”

Banalisera inte 
ondskan

Medicinrester får fåglar 
att tappa lusten
Starar håller gärna till vid dammar runt 
reningsverk, där det finns gott om maskar 
och insekter. Men i vattnet kan också låga 
halter av läkemedel finnas – exempelvis 
från antidepressiva medel. Och dessa ger 
stararna sämre aptit och minskad sexu-
aldrift, visar en brittisk studie av fågelar-
ten, rapporterar Vetenskapsradion. 

Radar – Nyheter

Polisen kan få göra oanmälda inspektioner av arbets-
platser, i jakt på illegal arbetskraft. 
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I dag får griskultingar i Sverige inte avvänjas från sin mamma tidigare än vid 28 dygns ålder. Nu vill Jordbruksverket 
förkorta tiden med en vecka för att öka lantbrukets produktivitet. 

tidningensyre.se/nummer
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TVälfärdsutredningen föreslog ett vinsttak på sju procent. 

Stararna får minskad sexualdrift och sämre aptit av 
resterna av antidepressiva läkemedel. 

Trump lovar hårda tag i  
Afghanistan 
USA är inte i Afghanistan för att bygga upp 
landet – utan för att döda terrorister. Det är 
budskapet från president Donald Trump 
som backar från sitt vallöfte om ett snabbt 
tillbakadragande från Afghanistan. 
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Latheten firas i Colombia 
Invånare i den colombianska staden Itagüí 
drog på söndagen fram madrasser och 
hängmattor ut på gatorna för att fira den 
årliga världslathetsdagen, ett udda försök 
att uppmana stressade arbetare att var-
va ned. Firandet har hållits varje år sedan 
1985 i staden i nordvästra Colombia, som 
har runt 200 000 invånare. Isvägg runt Fukushima ska  

skydda havet
Frysandet av den sista sektionen av den 
stora underjordiska isvägg som byggts 
kring det havererade japanska kärnkrafts-
verket i Fukushima har inletts. Den 1,5 ki-
lometer långa och 30 meter tjocka väg-
gen har kostat 320 miljoner dollar och ska 
skydda Stilla havet från förorenat vatten. 

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.
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Journalister visas runt vid Fukushimas kärnkraftsverk.  

En lastbilschaufför sover i en hängmatta. 

Zoom
Varje minut går 23 hektar  
jordar förlorade
Varje år går enorma områden av åkermark 
förlorade på grund av bland annat torka 
och ökenspridning, enligt FN. Utvecklingen 
innebär ett hot mot matförsörjningen för 
människor i över hundra länder i världen. 

Grönsaksodlaren Margaret Gauti Mpofu gödslar sina grödor på sin åker utanför Bulawayo i Zimbabwe. 
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Vem vill ta  
moraliskt ansvar 
för lidandet?

Glöd – Manijeh Mehdiyar

”Brist på lagliga vägar samt 
de stora summor pengar 
som smugglarna kräver har 
tvingat många desperata 
familjer att skicka sina barn 
och ungdomar ensamma i 
förväg.” 

Manijeh Mehdiyar
Sociolog, samhällsdebattör och aktivist.

Fristående krönikör i Syre.

”Migrationen ligger högt på 
den politiska agendan över 
hela världen, men vissa 
landsbygdsbefolkningar  
känner att de lämnats på  
efterkälken och andra tving-
as på flykt från sina marker.”

20 000 Hongkongbor  
marscherade för demokrati
Över 20 000 personer demonstrerade på 
söndagen i Hongkong till stöd för de unga 
oppositionsledare som nyligen fick sina 
straff skärpta.



D et var i Indien man upptäckte oänd-
ligheten. Det gjorde man ungefär 
2 000 år före alla andra.

Kom att tänka på detta när jag 
första gången hörde att Stefan Löf-

ven inte haft en susning om hur Transportsty-
relsen langat ut hemlig information till lägstbju-
dande. Kopplingen kan tyckas konstig. Men min 
hjärna fungerar så. En del hävdar att det är krea-
tivt, andra att det är galenskap.

Hur som helst. I Europa ägnade vi oss åt att 
beskriva världen med hjälp av rumsliga geome-
triska former. I Indien forskades och filosofera-
des kring de stora talens oändlighet. Det dröjde 
till 1800-talet innan européer kom på det. 

Det är ju lite läskigt med oändlighet. Hur stora tal 
man än beskriver – hundra miljarders biljoner till 
exempel – så kan alltid någon jäkel med ett flin 
säga att hen minsann kan ett högre tal. Det är bara 
att addera med 1.

Geometri håller sig inom ramarna. Vilket passa-
de européerna. Det är likadant i Rosenbads matsal.

Rosenbad. Det är regeringens formella kom-
mandocentral. Där finns en matsal. Den fungerar 
som kommandocentralens informella hjärta. Dit 
kommer bara statsråd in. För att käka lunch till-
sammans. I förtroende.

Det man hört där har man aldrig hört om någon 
frågar. Det är det geometriskt rumsliga som råder. 
Att ta med sig det formellt outtalade ut ur rummet 
är som att göra en resa in i oändligheten – någon 
jävla journalist kommer alltid att plussa på med ett 
vad man än säger.

Maten är uppställd vid väggen. Där får statsråden 
hämta. Där står de och småpratar. Det skvallras, 
det suckas, det sägs sanningar. Och en och annan 
osanning förmodligen.

Alltför ofta serveras kyckling, meddelades av 
Göran Persson en gång. Han föredrog charkute-
rier under sin glans dagar.

Jag har själv aldrig varit statsråd, men som 
språkrör befunnit mig i den där matsalen. En li-
ten frukost i all stillhet. Tillsammans med några få. 
Språkande om sådant som vi alls inte talat om ifall 
någon frågat.

Fy, kan man tycka. Särskilt om man sitter vid 
köksbordet och liksom kan tycka lite vad som helst 
utan att det får andra konsekvenser än att kaffet 
kallnar. 

Rosenbads matsal. Att det inte där – när man tagit 
pyttipanna, svarta oliver eller småkorv vid serve-
ringsbordet – sagts något om it-skandalen under 
månader och år känns som alltför kreativt för att 
vara sant. Ren galenskap faktiskt.

Att statsministern inte hört nåt ens när han lagt 
upp fläskpannkaka – vilket är hans favoriträtt – tycks 
mig så oerhört besynnerligt att det överskrider san-
nolikhetens och nog också möjligheternas  gräns.

Å andra sidan. Hade man gått ut med infor-
mation öppet, som borgarna efterfrågat, så hade 
it-skandalen kunnat utnyttjas av intressegrupper 
som ännu inte hade fattat att hemligheter var på 
drift som följd av marknadsfundamentalismens 
principer.

Jag skulle vilja se en statsminister som sa detta. 
Jo, jag visste, skulle hen säga. Men av hänsyn till 
det allmännas bästa knep jag käft.

Hade statsministern sagt så hade jag unnat ho-
nom fläskpannkaka ibland. Och han hade visat 
större insikt än 1700-talets européer.

Oändlig dumhet och  
annan oändlighet

www.tidningensyre.se

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

En del ledande 
statsmän tycks 
oändligt korkade 
och en del tycks 
ännu mer oänd-
ligt korkade.

George Cantor in-
såg på 1800-talet 
att det både finns 
en oändlig mängd 
heltal och att vis-
sa oändligheter är 
större än andra.

Birger Schlaug
Grön debattör och

fristående krönikör för Syre 

Glöd - Birger Schlaug
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