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Konferens om för-
djupad demokrati i 
Stockholm i helgen.

Den närmast obe-
fintliga mediala 
uppmärksamheten 
i USA efter orka-
nen i Puerto Rico.

Omslagsfoto: WWF Armenien

E tt ouppklarat kapitel i europeisk 
historia har aktualiserats efter 
folkomröstningen om självstän-
dighet i den spanska regionen 
Katalonien. När polisen åkte till 

Katalonien från olika orter i andra delar av 
Spanien gick människor ut på gatorna och he-
jade på polisen med att sjunga ”a por ellos” 
– en fotbollsramsa som bäst översätts med 
engelskans ”go get them”. Folk samlades ock-
så på ett torg i Madrid och sjöng sånger från 
Francotiden och gjorde Hitlerhälsningar. 

Jag har svårt att tro mina ögon när jag ser 
filmklippen där människor i alla åldrar glatt 
hetsar mot katalaner eller när den paramilitä-
ra polisstyrkan Guardia civil vårdslöst angri-
per katalanska väljare.

Reaktionerna på folkomröstningen kan ses 
som ett symptom på hur den fascism och na-
tionalsocialism som präglade en stor del av 
1900-talet i såväl Spanien som resten av Euro-
pa inte ledde till någon omfattande samhälle-
lig självrannsakan. 

Istället för att försöka förstå hur sådana 
ideologier blir norm i ett samhälle har fokus 
legat på att straffa de ytterst ansvariga ledar-
na och på så sätt vända blad, eller än värre på 
att gå vidare utan ens detta ansvarsutkrävan-
de – som i Spanien efter Francos död. Konflik-
ter som splittrar familjer, lokalsamhällen och 
hela nationen begravdes ouppklarade.

Det är i ljuset av detta vi måste se det som 
händer i bland annat Spanien i dag. Kam-
pen för katalansk självständighet och den 
indignation som riktas mot centralmakten i 
Madrid har en historisk grund i det katalan-
ska motståndet mot Francoregimen. Att den 
spanska högerregeringen har vägrat föra di-
alog med regionens självständighetsrörelse 
och nu med stöd av delar av folket försöker 
motverka den med våld för tankarna till in-
bördeskriget. 

Lägg till det många år av ekonomisk kris 
och det är inte konstigt att splittringar kom-
mer upp till ytan.

ka och katalanska omröstningarna är olagliga 
och använder detta som ett argument för att 
hindra omröstningarna och inte bry sig om 
valresultaten. 

Men det är inte katalanernas eller kurder-
nas fel att dessa omröstningar hålls utan stöd 
från nationella regeringar – det är centralmak-
terna som valt att inte ha någon dialog med 
regionerna och på så vis driver människor till 
civil olydnad. 

I det läget väljer Spaniens högerregering 
att försöka slå ner denna helt rimliga civila 
olydnad med våld och väcker på så sätt till liv 
konflikter som inte bearbetats från inbördes-
kriget. 

Regeringen gör det i enhe-
tens namn men det enda de 
åstadkommer är mer splitt-
ring mellan människor. 

Den bilden kan också kompletteras med den 
interna kolonialhistoria med ojämlika relatio-
ner mellan maktcentra och perifera områden 
som, precis som i de flesta nationalstater, lig-
ger till grund för bildandet av Spanien som 
nation. 

I detta påminner den katalanska kam-
pen för självständighet om både den skotska 
och den kurdiska rörelsen med samma mål: 
Skottland koloniserades tidigt av en engelsk-
språkig elit och på samma vis har de kurdiska 
områden som ingår i dagens Turkiet, Irak, Sy-
rien och Iran koloniserats.

Även i dag finns det också likheter mellan hur 
centralmakterna i dessa länder förhåller sig 
till kritiska röster, vilket till exempel märks 
på hur Iraks och Spaniens regeringar mött 
de just genomförda folkomröstningarna om 
självständighet. 

Nationella ledare pratar om att de kurdis-

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Låt katalanerna och kurderna 
själva bestämma sin framtid

”Försvara folkomröstningen” står det på hissen. Katalanernas kamp för själv-
ständighet har en historisk grund i motståndet mot Francoregimen.

Foto:  Johannes C
leris/A
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Rut Elliot Blomqvist
elliot.blomqvist@tidningensyre.se

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Mattias Gardell
”Den ensamagerande massmördare som 
dödade minst 58 personer i Las Vegas  
utförde den blodigaste masskjutning-
en i USA sedan 1949. Utreds inte som 
terrorism (han var ju trots allt inte 
muslim). Inte heller var han den 
ende masskjutaren i år. Utan den 
273e amerikan som gjort sig skyl-
dig till att öppna eld mot en massa 
människor, enbart detta år, 2017. 
Hittills. Räknar man alla inciden-
ter med skjutvapen uppgår de till 
minst 46 597 stycken, vilket resul-
terat i 11 652 mördade, varav 1 554 
dödade av poliser, och 545 barn 
mellan 0–11 år. Allt enligt statistik 
samlad av och verifierad av Gun  
Violence Archive.”
Mattias Gardell på Facebook.

Foto: Ola Torkelsson/TT

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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Masskjutning och Nobelpris 
– en typisk USA-dag

Massmord och Nobelpris  
– amerikaner är överrepresen-
terade i fråga om båda. Finns 

det något i det amerikanska 
samhället som leder till både 

lysande prestationer och våld-
sam desperation? Per Gahrton 

analyserar frågan på veckans 
Under ytan.

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

och Miljöpartiet de Gröna och ledamot 
av Europaparlamentet för Miljöpartiet. 

Han var initiativtagare till Miljöpartiet 
samt dess första manliga språkrör.

Foto: Privat

Huvudmodeller Följer spelregler 
(=gällande lagar)

Innehar livsmål i 
liberalkapitalis-
men (=rikedom, 
karriär)

1. Konformister Ja Ja

2. Byråkrater Ja  Nej

3. ”Innovatörer”  Nej Ja

4. Inre flyktingar Nej Nej

5. Förnyare Nytt Nytt

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

M åndagen den 2 oktober skul-
le kunna skrivas in i historien 
som USAs dag. Tre amerika-
ner fick Nobelpriset i fysiolo-
gi. 58 människor massmör-

dades av en galen ensling i Las Vegas. Enligt 
president Trump var masskjutningen ett ut-
slag av ”ren ondska”. Men var kom i så fall 
den ondskan ifrån? Inifrån förövarens gener? 
Skulle våldsbenägenhet vara inpräglad i ame-
rikanska gener mer än hos andra folk? Eller 
handlar det kanske om socioekonomiska me-
kanismer i USA-samhället som bland annat 
kan urarta i sådana excesser?

Samma dag fick alltså tre amerikaner No-
belpriset i fysiologi. Det var inte första gång-
en. Av cirka 200 fysiologipristagare sedan 
början av 1900-talet har nästan hälften va-
rit amerikaner, vilket innebär många fler än 
från något annat land och en enorm överre-
presentation i förhållande till USAs andel av 
världens befolkning. Av samtliga 889 Nobel-
pristagare har 370 varit amerikaner (drygt 40 
procent), alltså också här en påtaglig överre-
presentation. 

Beror det på att amerikanska gener är sär-
skilt intelligensproducerande? Eller finns det 
kanske strukturella faktorer som ger en bätt-
re förklaring?

Vapen och kultur
Häromåret diskuterade Time varför USA, en-
ligt en studie som presenterades av Ameri-
can sociological association, under tiden 
1966 till 2012 hade 31 procent av världens 
masskjutningar när landet bara har 5 pro-
cent av världens befolkning. (Why the U.S. 
has 31 % of the world’s mass shootings, Tanya 
Basu, Aug 24, 2015). Rapportens författa-
re Adam Lankford menade att det är något 
”typiskt amerikanskt med masskjutning-
ar”. En faktor är förstås det spridda vape-
ninnehavet. USA är världens vapentätaste 
land med 88,8 vapen per 100 invånare (med 
krigskaosets Jemen som tvåa med 54,8). Om 
man bara räknar skol- och arbetsplatsskjut-

ningar står USA för 62 procent av världsan-
talet.

Utöver vapenkulten pekar Lankford på 
”individualismen och exceptionalismen”, två 
grundbultar i amerikansk kultur som barnen 
indoktrineras med från yngsta ålder. Ame-
rikaner uppfostras till att tro att ”vem som 
helst kan uppnå vad som helst bara man an-
stränger sig”. Och förvisso lyckas en del och 
blir Nobelpristagare. Men den sortens kapp-
löpningssamhälle producerar förstås också 
en mängd förlorare som misslyckas. Hur ska 
de reagera? Ett sätt, menar Lankford, är att 
göra vad som helst för att bli kändisar, till och 
med masskjutning.

Sin egen lyckas smed
Ett av de äldsta försöken att förklara varför 
avvikande beteende uppkommer är den fran-
ske sociologen Emile Durkheims teori om 
alienation. Han studerade inte masskjutning-
ar utan deras motsats, självmord, och kom 
fram till att en viss typ av självmord hade 
sin rot i människors främlingskap inför det 
snabbt föränderliga och individualistiska till-
växtsamhället där alla anses vara ”sin egen 
lyckas smed” och vinnare dyrkas, medan för-
lorare föraktas. En reaktionsmöjlighet är att 
avsluta sitt eget misslyckade liv. En annan att 
hämnas på alla ”de andra” genom masskjut-
ning.

Durkheims teori vidareutvecklades av Ro-
bert Merton i ett berömt schema där han ana-
lyserar hur människor förhåller sig till sam-
hällets spelregel respektive dess dominanta 
livsmål. Han hittade fem huvudmodeller:
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I varje givet samhälle är, menar Merton, 
den stora majoriteten konforma, något som 
förstås uppmuntras av makthavarna. Om folk 
eftersträvar de dominanta livsmålen inom ra-
men för gällande spelregler råder stabilitet. 
Sedan kan det handla om att få evigt liv ge-
nom att gå i kyrkan eller att bli rik genom att 
jobba inom lagens ram i sitt anletes svett. Pro-
blemet är om avvikarna blir för många. 

Byråkraterna låter spelreglerna bli självän-
damål och struntar i livsmålen. Innovatö-
rerna håller fast vid målen men tummar på 
reglerna, ibland genom direkt brottslig verk-
samhet. De inre flyktingarna drar sig undan 
på olika sätt, från drogmissbruk till inre exil. 
Ingen av dessa grupper är särskilt farliga för 
makthavarna. Byråkraterna kan spilla en del 
grus i maskineriet, innovatörerna skapar för-
stås punktproblem som kan vara nog så all-
varliga men knappast hotar maktstrukturen, 
flyktingarna är ofarliga så länge de inte blir 
väldigt många. 

Däremot kan förnyarna hota maktappa-
raten och, till slut, driva igenom ett så kallat 
paradigmskifte så att nya mål med nya spel-
regler blir dominanta. Detta är förstås vad al-
ternativa och revolutionära politiska rörelser 
strävar efter.

”Ursäktssociologi”
För ett halvsekel sedan, på 60- och 70-talen, 
skulle medierna i dag varit proppfulla med 
sociologiska orsaksanalyser på grund av mas-
skjutningen i Las Vegas och kanske också på 
grund av den fortsatta amerikanska domi-
nansen bland Nobelpristagarna. Fortfarande 
kan man förstås få höra hyllningar inte bara 
till Nobelpristagarnas briljanta gener utan 
också till det ”fria” USA-samhälle som fram-
bringat dem. När det gäller att förklara mas-

skjutningar och andra otrevliga företeelser 
tycks det mig dock vara mera tunnsått med 
seriösa försök att analysera orsaker.

”Sannolikheten är hög att den 
unika världsledarrollen när 
det gäller Nobelpris försvagas 
om samhället förändras så att 
masskjutningarna blir färre.”

Kanske beror det på vad den franske soci-
ologen Bernard Lahire för en tid sedan kall-
lade för den nyliberala tesen om ”ursäktsso-
ciologi” (excuse sociologique) som påstår att 
sökandet efter sociologisk förståelse skulle 
vara detsamma som att ursäkta motbjudan-
de beteenden och befria förövare från ansvar 
(Pour la sociologie, et pour en finir avec une 
prétendu ”culture de l’excuse”, La Decouver-
te, 2016). Men om man tror att hela förkla-
ringen till en individs beteende finns att söka 
i gener och, möjligen, den privata uppväxt-
miljön, så har man missat det väsentliga. Ett 
seriöst sociologiskt angreppssätt inser, pre-
cis som Emile Dürkheims undersökning av 
självmord i Västeuropa i slutet av 1800-talet 
och Adam Lankfords undersökning av mas-

skjutningar i USA i slutet av 1900- och bör-
jan av 2000-talet, att det faktum att en viss 
typ av beteende är vanligt beror på struktu-
rella samhällsförhållanden. Samtidigt spelar 
förstås individuella faktorer roll för att avgöra 
vilka människor som begår sådana handling-
ar. Men förekomsten och frekvensen av vissa 
beteendetyper är oundvikligen relaterade till 
samhällsstrukturen.

Myten om konkurrensen
Betyder det att USA måste avstå från No-
belprisen om landet skärper vapenlagarna 
och börjar bygga ett jämlikare välfärdssam-
hälle med mindre tävlingshysteri? Nej, inte 
helt. Men sannolikheten är hög att den uni-
ka världsledarrollen när det gäller Nobelpris 
försvagas om samhället förändras så att mas-
skjutningarna blir färre. Man skulle kanske 
tro att det vore ett självklart pris att betala för 
att rädda ett antal människoliv från våldsam 
död i ett vanvettigt skottdrama.

Men sannolikheten för adekvata slutsatser 
av masskjutningen är nog låg. Hela liberalka-
pitalismen bygger ju på den individualistis-
ka myten om att egoistisk tävlingskonkurrens 
genom den osynliga handens försorg gör oss 
alla lyckliga, en myt som är seglivad hur ofta 
den än motbevisas av en obarmhärtig verk-
lighet. Det sannolika är tyvärr att alla som 
försöker förstå djupare orsaker än ”ren ond-
ska” till masskjutningen i Las Vegas kommer 
att avfärdas som suspekta sociologiursäk-
tare och smygsympatisörer med masskyt-
tar, IS-galningar och alla andra mördare och 
människorättsbrytare. Trots att de flesta nor-
mala människor gärna skulle avstå från några 
Nobelpris för att slippa massmord.

Per Gahrton

Om sociologi:
Ämnets utgångspunkt är att mänskligt 
handlande och tänkande inte bara kan 
förstås som naturgivet eller som resul-
tatet av individuellt självbestämmande 
utan att människan också är en socialt 
bestämd varelse.
Källa: NE

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

Minnesceremoni för en av de mördade i Las Vegas den 4 oktober. Massmord är enligt sociologen  
Adam Lankford ett sätt för dem som inte lyckas med något att ändå bli kända.

Foto: R
ich P
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DEBATT I tradition från Gandhi låter civil 
olydnad mål och medel bli samma sak. Icke- 
våld skapar faktisk befrielse. I varje aktion. 
Varje ickevåldshandling uppnår befrielse. 
Eller så misslyckas den med det.

Gandhi utvann saltkorn och bröt kolonialis-
mens saltmonopol. Med sit-ins avskaffade 
medborgarrättsrörelsen apartheid några 
timmar inne på segregerade restauranger. 
Med smideshammare avrustar plogbillar ett 
vapen i taget. Ingen av dessa former av civil 
olydnad bygger på protest eller nej-sägande.

Henry David Thoreau menade att pro-
blemet inte är regeringen utan de som pro-
testerar men ändå lyder. Inom ickevåld för-
stås makt som synonymt med lydnad. All 
kamp, om den så bekämpar mobbning, sex-
ism, rasism, nationalism eller krig, handlar 
om att bryta åskådarnas och de passivas lyd-
nad. Och istället inbjuda till att bli ingripare. 
Thoreau sår fröet till det ickevåld som över-
ger protestens logik: vara emot, säga nej, ut-
trycka missnöje, vädja till regeringar.

Protest mot en regering gör den samtidigt till 
aktören, till subjektet. Nejet skapar därmed 
ett Ja. Att kräva att ”dom” löser problemet 

återinsätter dom som regerande. Protest 
återinsätter makt. Protesten avsätter då oss 
andra som regerande. Protesten blir flykt 
från befrielse.

Nietzsche är nog den filosof som mest kri-
tiserat protest och negativitet. Det gäller, en-
ligt honom ”att bekämpa en viss, nästan till 
epidemi stegrad trötthet och tyngd”. Nej- 
sägandet vänder sig mer mot sin egen för-
måga än mot det den protesterar emot.

Vänder sig motståndsgruppen till det liv den 
bejakar? Eller vänder den sig mot det liv 
den förnekar? Ickevåld bygger de samhäll-
en man vill leva. Och på ett sånt sätt att det 
samtidigt tränger undan och ersätter för-
tryckande ordningar. En del av detta byg-
gande är lagligt, andra delar innebär civil 
olydnad. Både ensidig laglydnad och ensidig 
olydnad skapar tröghet och orkeslöshet.

Den civila olydnadens och ickevåldets 
brytning med protesten kallas ibland post-
protest. Ickevåld och postprotest liknar qu-
eerfeminismens ”performativ”. Performa-
tiva handlingar uppnår direkt sitt mål. När 
handlingen är genomförd är målet uppnått. 
Feminister som lyfter fram performativ är 
bland andra Judith Butler, Karen Barad och 

Sara Ahmed. Performativa handlingar avvi-
ker från instrumentell politik där mål och 
medel separeras, och där målet skjuts på 
framtiden.

Performativ politik, postprotest och Gan-
dhis ickevåld låter målet bli medlet. Genom-
förandet görs igen och igen. Samhällsföränd-
ring blir kedjor eller smittor av imitationer, 
justeringar och uppfinningar.

Eftersom civil olydnad genomför sitt mål dy-
ker det snabbt upp protestgrupper. Nej, så 
får ni inte göra. Vakter, polis och åklagare 
protesterar mot det som civil olydnad ge-
nomför. De försöker stoppa förverkligandet 
genom gripanden, blockader, rättegångar 
och fängelse. Proteströrelser (polis, åklaga-
re) samlar sig runt olydnaden och pekar ut 
deltagarna som ”ansvariga”. De lyfter där-
med fram dem som aktörer, de som tar an-
svar och regerar.

Ifall nej-sägandet blockerar befrielse för-
söker civil olydnad och performativt för-
verkligande istället skapa demokratiska, 
jämlika revolutioner. Ickevåldsrevolutionen 
kommer inte sen, den är det vi startar med.
Per Herngren
Kursledare i konflikthantering och ickevåld

Ickevåld låter målet bli medlet

Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
Glöd Debatt
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”All kamp handlar om att bryta 
åskådarnas och de passivas 
lydnad” skriver Per Herngren. På 
bilden syns en civil olydnad-aktion 
som riktar sig mot Sveriges id- 
kontroller mot Danmark. 
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Foto: Privat

Robin Rushdi, 23 år, 
hållbarhetsförvaltare, 
Uppsala

Vill du vara med i panelen?
Om du vill vara med i vår debattpanel, 
skicka ett mejl till glod@tidningensyre.se. 

Foto: Privat

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i 
Humanisterna och Libera-
lerna, Täby

DEBATT Det har åter uppmärksammats att 
våra gemensamma fina, fridlysta orkidéer 
grävs upp i större skala och på många ställen 
med rot och allt, eller avknipsas sina fröställ-
ningar och förs ut ur landet. Orkidéerna är 
en viktig länk i ekosystemet och ett omistligt 
inslag i skog, våtmark och natur. De är för-
bjudna att plocka eller gräva upp, men un-
der sommaren har det gjorts flera iakttagel-
ser av hur detta har skett vilket också har 
polisanmälts. 

Vi lever i en tid när den kontrollerade biolo-
gin växer men den vilda krymper. De diskre-
ta livsformerna i den senare biosfären står 
i bjärt kontrast till vad som händer på den 
människostyrda biologisidan. Där slår stora 
agrobusiness-jättar nu ihop sig och kan på 
så vis kontrollera ännu mer av allt som od-
las. Från minsta gen, frö och korn upp till all 
överraffinerad och överförpackad låtsasmat 
som står uppradad i affärshyllorna, långt 
från sina växtplatser. 

Framdrivningen sker på ständigt ökande 
arealer som erövrats från naturen som blir 
till tuktade, besprutade och i grunden ste-
rila monokulturer. Det ”moderna” jordbru-
ket i Europa leder i sin tur till att till exempel 
antalet vipor har minskat med över 80 pro-
cent och sånglärkor med 35 procent, eller att 
rapphönan nästan är borta. Men det är inte 
blomtjuvarnas bekymmer, tror de. 

När det tämjda som enbart växer med insat-
svarors hjälp blir allt mer likformigt och för-
utsägbart blir det vilda som växer spontant 
allt rarare, i bemärkelsen sällsynt, ovanligt, 
åtråvärt och dyrbart. Till och med säljbart! 
Det är då arttjuvarna kommer smygande. 
De som inget kan om de stora sammanhang-
en, om mykorrhiza. Men desto mer om döda 
pengar och lönsamma betalningar.

Denna samtida brist på moral och över-
levnadskunskap är svår att bota men måste 
absolut stävjas! Artskyddsbrott och artstöl-
der ger faktiskt fängelse och alla de 50 svens-
ka orkidé-arterna är fridlysta.

Om du som är en insiktsfull naturvän med ci-
vilkurage misstänker att någon dödat djur, 
plockat ägg, grävt upp fridlysta växter eller 
handlar med djur eller växter på ett olagligt 
sätt - anslut dig till kampanjen ”Öppet Öga” 
och ring artansvarig för CITES på din Läns-
styrelse! 

Eller kontakta Polisen och anmäl, trots att 
”blomsnutarna”, det vill säga art- och miljö-
brottsansvariga, ses över axeln och skrattas 
litet åt och så klart saknar fulla resurser. För 
i väntan på mer medel till myndigheter och 
naturvårdsverket, på mer moral och kun-
skap hos alla människor, kan man i alla fall 
som enskild bli en civil floraväktare.
Lotta Hedström
styrelseledamot Naturskyddsföreningen Tomelilla

Hjälp till att skydda de 
fridlysta orkidéerna

Separatism är en 
otroligt svår fråga 
som kan manifeste-
ra sig på olika sätt. 
Överstatligt med Brexit, nationellt 
i ett västerländskt land som Spa-
nien och Katalonien men också 
i krigsdrabbade länder som Irak 
och Kurdistan. Det är en nationa-
listisk företeelse i något som är en 
nationalistisk konstruktion. Sepa-
ratism bör genomföras långsiktigt 
och drivas på både i goda och då-
liga tider, inte hetsas fram. Då ska 
det legitimeras.

Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
GlödDebatt

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3 500 tecken (inklusive mellan-
slag) men håller du dig under 2 500 tecken har du större chans att få in texten. Vi förbehåller oss rätten att korta 
texter. Skicka gärna med en kort presentation av dig själv. Normalt publicerar vi inte texter under pseudonym.

Folket i Katalonien 
röstade i helgen ja till 
självständighet, men 
omröstningen har ogil-
tigförklarats av den 
spanska regeringen. 
Anser du att Kataloni-
en bör beviljas själv-
ständighet?

Foto: Privat

Christopher Björk, 30 
år, handläggare på statlig 
myndighet, Karlstad

Panelen:

Ja. Även om valdelta-
gandet var lågt, var 
andelen ja-röster på-
fallande hög. Demo-
kratiska staters legitimitet vilar yt-
terst på att folket samtycker till att 
ingå i dem. Det finns tusen problem 
att lösa vid självständighet, men de 
går att lösa. Att använda tvång för 
att hålla Katalonien kvar som en del 
av Spanien är ingen lösning.

Tveksamt, detta 
skulle sannolikt leda 
till fler konflikter och 
onödiga utbrytning-
ar i Europa. Vad som däremot inte 
råder någon tvekan om är att en-
ligt den spanska jurisdiktionen så 
är omröstningen i Katalonien ogil-
tig och centralregeringen bör göra 
det man kan för att försvara konsti-
tutionen. Däremot ser jag med av-
sky på det polisiära övervåldet.

Brudsporren är en av de femtio orkidéarterna i Sverige, varav alla är fridlysta.

Janerik H
enriksson/T

T
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EU kan stå handfallet inför framtida flyktingvågor 
till följd av den globala uppvärmningen. Det men-
ar tankesmedjan Fores som vill ge klimatflykting-
ar stärkt skydd.

200 miljoner människor på flykt i världen 2050. 
Det är vad FNs migrationsorgan IOM räknar med 
kan bli en konsekvens av den globala uppvärm-
ningen.

Även om en bråkdel av dem skulle söka sig till EU 
kan unionen överrumplas om inte frågan börjar 
diskuteras, menar den liberala tankesmedjan Fo-
res.

– Inget land diskuterar det här på EU-nivå. Man 
försöker möta klimathotet genom exempelvis Pa-
risavtalet, men man har inte gett dem som är på 
flykt undan klimatförändringar något utökat juri-
diskt skydd, säger Adam Reuben, en av författarna 
till en ny rapport från Fores om klimatflyktingar.

Han önskar att klimatflyktingars skydd ska stär-
kas. I dag är det exempelvis oklart om de omfattas 

av det tillfälliga skyddsdirektivet som kan använ-
das för att snabbt ge många människor tillfälligt 
skydd vid extrema situationer. 

Men han erkänner att förutsättningarna för att 
införa liberalare regler för migration inte är de 
bästa för tillfället.

– Just nu är det väl närmast otänkbart att tänka 
sig en utvidgning av asylrätten. Men om man vill 
vara proaktiv och inte bara reagera måste man 
börja diskutera frågan innan klimatflyktingarna 
står vid EUs gräns, säger Adam Reuben.

Samtidigt menar han att det finns andra insatser 
EU kan göra för att stötta klimatmigranter nu och 
i framtiden, inte minst i deras närområde.

– Ett aktuellt exempel är somaliska flyktingar 
som är på flykt från både från krig och torka och 
oftast hamnar i flyktingläger i Kenya. Kan man 
stötta migranter att få arbetet och egenförsörj-
ning minskar också behovet att söka sig vidare till 
Europa, säger Adam Reuben.
 Olof Klugman

Fores: EU blundar  
för klimatflyktingar

22 NMR-aktivister anhölls, däribland ledaren Simon Lindberg.

Rekordhög nivå 
av strålning i 
vildsvin
Strålning tio gånger Livsmed-
elsverkets gränsvärde har upp-
mätts i ett vildsvin i norra 
Uppland, rapporterar Svt Gäv-
leborg.

Skälet är att det ännu 31 år ef-
ter kärnkraftskatastrofen i Tjer-
nobyl finns strålning kvar i mar-
ken.

I Gävletrakten föll regn som 
kom österifrån efter katastrofen 
och därför är området Sveriges 
mest drabbade.

I kött från älgar och andra 
djur har halterna av radioaktivt 
cesium successivt minskat. men 
eftersom har ökat i vildsvin ef-
tersom de rör sig norrut mot det 
hårdast drabbade området.

– Man kan räkna med att 
strålningshalten i köttet kom-
mer att öka ännu mer när vild-
svinen når de värst drabbade 
områdena, säger Pål Anders-
son, utredare på Strålsäkerhets-
myndigheten, till Svts Mitt i na-
turen.
Olof Klugman

I onsdags hölls rättegången i 
Norrköpings tingsrätt mot fem 
djurrättsaktivister från gruppen 
Tomma burar. 

De åtalas för att ha släppt ut 
en regnbågslax från en fiskodling 
i Uppland och stulit fyra kalko-
ner från en gård i Östergötland. 

Syftet med de civilla olyd-
nadsaktionerna var att de upp-
födda djuren skulle få leva i fri-
het och slippa att dödas.

Två av aktivisterna, däri-
bland Martin Smedjeback som 
tidigare dömts efter en lik-
nande aktion, riskerar kortare 
fängelsestraff. 

För de tre övriga har åklaga-
ren yrkat på böter. En av dem 
är Michelle Berghäll. Hon är 
liksom de övriga åtalade berd-
da att ta sina straff.

– Vilka straff vi än får är de 
ingenting jämfört med de straff 
djuren får, trots att deras enda 
brott är att födas som djur, säger 
Michelle Berghäll.

Dom kommer att meddelas i 
mitten av oktober.
Olof Klugman

Tomma burars 
aktivister inför 
rätta i Norrköping

  
Foto: B

jörn Larsson R
osvall /T

T

Högerextrema kritiserar NMR
Demonstrationen i Göteborg beskrivs som ett 
misslyckande för  nazistiska Nordiska motstånds-
rörelsen. Reaearchgruppens Mathias Wåg tror att 
de får svårt att genomföra demonstrationer med 
bredare uppslutning framöver.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) gick ut hårt in-
för lördagens demonsration i Göteborg. Det skulle 
bli den ”största nationella samlingen” i modern tid. 

Resultatet blev att några hundra aktivister slöt 
upp, men blev stående mellan poliser större de-
len av dagen efter att NMR vägrat gå den väg man 
fått demonstrationstillstånd för. 

– De kom rustade till tänderna med hjälmar och 
visir. De ville visa att de är det miltanta, handlings-
kraftiga alternativet i den nationella rörelsen, sä-
ger reaserchgruppens Mathias Wåg som följt NMR 
inför, under och efter demonstrationen.

Att inte följa den anvisade rutten är ett sätt att 

visa sig kompromisslösa, menar Mathias Wåg.
– De vill inte bli runtvallade av polisen och 

skildrade som svaga, säger han.

Mathias Wåg tror att det uppskruvade tonläget från 
NMR kommer göra det svårt för dem att locka till 
sig anhängare från mer moderata delar av den na-
tionella rörelsen.

– De får kritik i konkurrerande forum från Mot-
gift som tycker att den hårda konfrontationen slår 
tillbaka på rörelsen, säger han.

Andra delar av den högerextrema miljön fo-
kuserar på att lägga skulden för oroligheterna på 
motdemonstranterna. I så kallade alternativa me-
dier som Fria tider kallar man lördagens händel-
ser för ”vänsterkravallerna” och sprider bilder på 
stenkastande antirasister.

– Man vill bortförklara och framställa det som 
att vänstern är problemet, säger Mathias Wåg.
OlofKlugman
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Benny Wenda (till höger), talesperson för ULMWP, här tillsammans med den brittiske Labourledaren Jeremy Corbyn.

På tisdag planerar gränspolisen 
att genomföra ännu en utivs-
ning till Afghanistan, enligt upp-
gifter till Syre.

Flyktingaktivister håller på 
att sammanställa hur många 
som omfattas av utvisningen, 
men troligen handlar det om 
minst ett tiotal. Flera av dem är 
ensamkommande ungdomar.

De som ska utvisas samlas 
ihop i Migrationsverkets förvar i 
Kållered för att lyfta från Landvet-
ters flygplats på tisdag kväll.

Enligt Syres uppgiftslämnare 
planeras aktioner för att försöka 
stoppa utvisningarna.

En av dem som riskerar ut-
visning är Yasin Mohammadi 
som intervjudes i Syre i mars.

– Jag minns ingenting från Af-
ghanistan. Jag har inga släkting-
ar kvar att vända mig till och 
ingenstans att bo, sa han då.

En ansökan om verkställig-
hetshinder för Yasin Mohamma-
di har lämnats in till Migrations-
verket.  
Olof Klugman

Samtidigt som Katalonien och Kurdistan kämpar 
för självständighet avslår FN möjligheten för Väst-
papua till en egen folkomröstning. Ett beslut som 
kritiker menar går emot FNs hållbarhetsmål.

1,8 miljoner namnunderskrifter för en folkom-
röstning smugglades ut ur Västpapua och nådde 
FN-skrapan förra veckan. 

Benny Wenda, talesperson för Västpapuas fri-
hetsrörelse ULMWP, överlämnade uppropet, i 
många fall undertecknat med livet som insats av 
både västpapuaner och indoneser, och uppmanar 
FN att göra om och göra rätt.

– Omröstningen 1969 var i strid med interna-
tionell rätt.

1969 beseglades ödet för den västra halvan av Nya 
Guinea, kallad Västpapua. I stället för en folkom-
röstning ”rådfrågades” 1 026 personer som under 
hot och med smörjmedel röstade för att ansluta 
halvön till Indonesien. 

En folkomröstning i dag skulle, enligt Ben-
ny Wenda, sätta punkt för decennier av politisk 
förföljelse och ekonomisk förnedring. Uppro-
pet visar att den indonesiska militärens våld och 
förföljelse inte minskat västpapuaners självstän-
dighetstörst. Men det är bråttom, menar han:

– Vi överlämnar benresterna av Västpapua till 
FN och till världen.

FN var dock snabba med att avslå Västpapuas 
krav på att anslutas till FNs avkoloniseringskom-
mitté, som dåvarande Nederländska Nya Guinea 

fanns uppsatt på fram till 1963, året då Indonesi-
en annekterade regionen.

– Vi arbetar endast med regioner som står med 
på listan över icke-självstyrande territorier efter be-
slut av generalförsamlingen, säger Rafael Ramírez, 
ordförande för FNs avkoloniseringskommitté.

Ett självständigt Västpapua bringar inte bara be-
kymmer för Indonesien: kontroversiella gruvpro-
jekt har gett USA, Australien och EU stora inkom-
ster i kölvattnet av folkdrivning och landgrabbing. 

Situationen för mänsliga rättigheter beskrivs 
som akut men är svår att kartlägga på grund av 
Indonesiens motvilja att utfärda inresetillstånd 
för journalister och människorrättsorganisatio-
ner.

Vanuatus premiärminister Charlot Salwai krä-
ver en utredning om brott mot mänskliga rättig-
heter – samt kritiserar FN:

– I ett halvt sekel har världssamfundet bevitt-
nat tortyr, mord, exploatering, sexuellt våld och 
rättslösa fängslanden av västpapuaner – men slag-
it dövörat till ropen på hjälp.

Salomonöarnas premiärminister, Manasseh Soga-
vare, menar att FNs hållbarhetsmotto, ”ingen ska 
lämnas kvar”, ekar ihåligt:

– Uppropet har nått oss med sin förhoppning 
om en bättre framtid. Nu är ett gyllene tillfälle att 
visa att mottot ”ingen ska lämnas kvar” verkligen 
uppnås, säger han.
Klas Lundström

  
Foto: U

LM
W
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FN nobbar Västpapua
 

Unga utvisas till 
Kabul på tisdag

Stöd till komjölk i skolan anmäls
Skolmjölksstödet snedvrider konkurrensen och 
går på tvärs med klimatmålen. Det menar havre-
mjölkstillverkaren Oatly som nu anmäler stödet 
till Konkurrensverket.

1,80 kronor per liter mjölk. Det får svenska skolor 
som serverar komjölk i EU-stöd som betalas ut via 
Jordbruksverket. Villkoret är att de sätter upp en 
plansch med budskap om att mjölk är hälsosamt.

Oatly, som säljer havrebaserade alternativ till mjölk, 
begär nu att Konkurrensverket ska granska stödet.

– Skolmjölksstödet är en omodern företeelse 
som innebär en otillåten snedvridning av kon-
kurrensen på bekostnad av klimatet. Dessutom 

begränsar det elevernas möjligheter att själva be-
stämma, säger Toni Petersson, vd på Oatly i ett 
pressmeddelande.

Företaget hänvisar till statistik från FN-organet FAO 
om att animalisk livsmedelsproduktion ger mer kli-
matutsläpp än världens alla transporter.

Enligt en undersökning beställd av Oatly kräver 
74 procent av kommunernas kostchefer intyg av ex-
empelvis skolsköterska eller målsman för att tillåta 
elever att välja växtbaserade alternativ till komjölk.

– Vi tycker att det är både märkligt och otidsenligt 
att det ska krävas ett intyg för att man som elev ska 
kunna välja klimatsmart kost, säger Toni Petersson.
OlofKlugman

Under den rödgröna regering-
ens tid vid makten har klimatut-
släppen ökat, rapporterar SVT. 

De senast redovisade fyra 
kvartalen släpptes cirka 800 000 
ton mer koldioxid ut än under 
2014, enligt SCBs statistik.

– Det är en ökning på en pro-
cent, det kanske låter lite men 
sammantaget på nationell nivå 
är det mycket, eftersom alla ut-
släpp på sikt ska bort, säger 
SCBs Maria Lidén till SVT.

Ökningen innebär ett trend-
brott då utsläppen minskat un-
der en lång rad år innan dess. 
I SCBs statistik räknas flygresor 
med och särskilt utrikesresorna 
är en viktig orsak till ökningen. 

Även biltrafikens utsläpp 
ökar. Att andelen biodrivmedel 
ökar äts upp av trafikökningen. 

– Det visar att vi inte kan ta 
fortsatta minskningar för själv-
klart. Jag kan inte se detta som 
ett tecken på att hjulen snurrar 
och svensk ekonomi går bra. Jag 
ser det som att det går för lång-
samt med miljöarbetet, säger 
Maria Lidén.
Olof Klugman

Ökade utsläpp 
med de rödgröna
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Ingen lösning i sikte för 
katalaner och spanjorer 

sanningsenlighet betvivlats, då ja-sidan an-
klagas för valfusk. Samtidigt försvarar Mari-
ano Rajoy polisens agerande och berömmer 
deras insats.

Enligt landets författning är Spanien en su-
verän stat med 17 autonoma regioner, däri-
bland Katalonien. För det styrande Partido 
Popular är alla regioner en del av Spanien och 
de motsätter sig förslag som ifrågasätter sta-
tens sammanhållning. Förhandlingar mellan 
regeringen och Katalonien har kört fast de se-
naste åren då ingen part velat kompromissa. 

Ledande katalanska tjänstemän anhölls en 
vecka innan omröstningen, statsinstitutioner 
genomsöktes och tryckerier och tidningsre-
daktioner likaså. Ansvariga för valförberedel-
serna riskerar höga böter.

Stora protester har pågått i hela regionen 
mot nationalpolisens agerande. Flera fack-
förbund och politiska partier utlyste en ge-
neralstrejk mot polisvåldet dagarna efter va-
let. Kataloniens kommunikationer, offentliga 
verksamheter och stora delar av handeln höll 
stängt under dagen.

Det svenska utrikesdepartementet hänvi-
sar till ett uttalande som Margot Wallström 

Kataloniens folkomröstning om självständig-
het resulterade i 800 skadade, enligt de re-
gionala myndigheterna. Från mer än hundra 
vallokaleler beslagtog den spanska polisen 
valsedlar och valurnor, rapporterar Adriano 
Mérola Marotta på plats i Katalonien. 

Facit från folkomröstningsdagen var dystert.
Gummikulor, batonger och tårgas användes 
mot väljare. En person avled efter en hjärt-
attack och en annan miste ögat under en po-
lisinsats, enligt de katalanska myndigheterna.

Över 4 000 national- och militärpoliser var 
utstationerande i Barcelona i samband med 
folkomröstningen. 

EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP) var i 
Katalonien som internationell observatör på 
inbjudan av den regionala regeringen. En-
ligt henne innebar söndagen en oroväckande 
kränkning av mänskliga rättigheter.

– Det var fruktansvärt, en oerhörd skräck-
upplevelse för dem som var inne i vallokaler-
na. Polisen slog sig igenom glasdörren med 
en slägga och många människor berättade 
hur de blivit slagna. Äldre personer blev at-
tackerade av polisen utan anledning. Jag kun-
de inte sova efteråt av alla intryck, säger hon.

I de vallokaler som inte stängdes ner av 
polisen var stämningen lugn, enligt Bodil Va-
lero. Samtidigt fanns det en generell oro efter 
att starka bilder på polisens agerande spridits 
via sociala medier. Polisinsatsen har fördömts 
av Amnesty International och FN har påbör-
jat en utredning kring händelsen.

Av de 5,6 miljoner röstberättigade katalaner-
na var det 2,2 miljoner som deltog, varav 90 
procent röstade för en självständighet, enligt 
de katalanska myndigheterna. Nästan åtta pro-
cent röstade emot. Detta trots att de unionistis-
ka partierna valt att bojkotta valet. Enligt myn-
digheterna lyckades inte 770 000 personer 
rösta på grund av de nedstängda lokalerna. 

83-åriga Ángeles Romeu tog sig från sin 
by i Pyrenéerna till centrala Barcelona för att 
rösta.

– Jag skulle egentligen inte rösta men Spa-
niens regering har tvingat mig till det. Jag lev-
de under Francos diktatur och det skrämmer 
mig hur likt vi har det i dag. Vi är tvungna att 
stå upp för våra rättigheter när regeringen vill 
tysta oss, säger Ángeles Romeu.

Valresultatet har ogiltigförklarats av den 
konservativa spanska regeringen och dess 

gjort i Sveriges Radio, där hon klargjort att 
valet är ”en olaglig folkomröstning” som bör 
hanteras av den spanska regeringen. 

Samtidigt vädjar hon till Spanien att ”visa 
återhållsamhet och upprätta dialog som ska 
leda framåt”. För Bodil Valero är Wallströms 
uttalande inte tillräckligt. 

– Jag tycker Wallströms uttalande är svagt, 
vi kan inte ha den här situationen där med-
lemsländerna inte respekterar medbor-
garnas grundläggande rättigheter. När de 
mänskliga rättigheterna kränks och människ-
ors säkerhet inte respekteras måste samfun-
det agera. Det måste till internationell med-
ling, det är omöjligt att lösa annars, säger 
Bodil Valero.

Den katalanska presidenten Carles Puigde-
mont bad under måndagen EU om hjälp med 
medling mellan parterna. Samtidigt väntas 
det autonoma parlamentet rösta om själv-
ständighetsdeklarationen den sjätte oktober.

 Många oklarheter kvarstår. Fler pro- och 
anti-separatistiska demonstrationer är plane-
rade den kommande veckan och konflikten 
riskerar att fortlöpa utan lösning.
Adriano Mérola Marotta

Självständighetsanhängare genomför en protest med förtejpade munnar i Barcelona.

Foto: T
T/A

P/ Felipe D
ana

Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se
Radar Nyheter
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Tisdag 3 oktober. Protest i Manila, 
Filippinerna, mot djurindustrin. 
Djurrättsgruppen uppmanade 
folk att sluta äta djur och istället 
bli vegetarianer.

Foto: Aaron Favila/TT
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Armeniens leoparder 
frodas tack vare invånarna

”Det handlar inte bara om ett di-
rekt bevarandearbete för leopar-
den. Det är också viktigt att se till 
att deras bytesdjur finns kvar och 
att naturen bevaras. Vi vill att alla 
ska vara stolta över att leoparden 
har valt att komma till Armenien” 
säger Levon Ozbenyan.

Foto: WWF Armenien

Den persiska leoparden är listad 
som ”akut hoad” av den Internatio-
nella naturvårdsunionen, IUCN. 

Foto: Tamar Assaf/Publicdomain

”Vi säger att leoparden är 
kung över de armeniska ber-
gen”, säger Arsen Gasparyan, 
leopardexpert på Världsna-
turfonden, WWF, i Armenien.

Foto:  Izabella Rosengren
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D en ständiga vinden har under årtusenden sand-
papprat ner de karga bergstopparna till mju-
ka vågor i det land som i dag är Armenien. Ett 
land som är lika obarmhärtigt varmt på somma-
ren som infernaliskt kallt på vintern. Den som 

vill leva här får vara beredd på ett liv styrt av naturen. Därför 
bor de flesta av Armeniens mänskliga invånare i städer eller åt-
minstone i dalgångarna där svalka och lä erbjuder en rimliga-
re livsmiljö.

Det alternativet lockar dock inte den kaukasiska, även kallad 
persiska, leoparden som har sin hemvist i bergstrakterna i Iran, 

Afghanistan, Armenien, Georgien och Ryssland. Det uppskat-
tas finnas mellan 900 och 1 300 individer kvar av denna art, 
varav 10–20 stycken beräknas hålla till i Armenien. Runt 75 
procent av populationen finns i Iran.

Leoparder skadas av minor
Fram till 1900-talet var leoparder en relativt vanlig syn i Arme-
nien och människor och leoparder levde i samexistens. Pre-
cis som på de flesta andra ställen i världen har populationen 
minskat kraftigt de senaste decennierna, främst på grund av 

I ett land där miljömedvetenheten är låg har Armeniens 
leoparder varit illa ansedda av den boskapshållande  
delen av befolkningen och fram till för ett par år sedan 
fanns knappt några individer kvar i landet. Sedan ett år 
tillbaka pågår dock ett projekt som ser ut att åter få  
Armeniens leoparder på benen.

Text:  Izabella Rosengren

Armeniens leoparder 
frodas tack vare invånarna



Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom14

Turkiet

Iran

Georgien

Kazakstan

Turkmenistan

Afghanistan

Svarta havet

Medelhavet

K
aspiska havet

Armenien
Azerbajdzjan

Ryssland

pard Caretakers Network. Initiativet 
går ut på att utbilda personer i områ-
den där man vet att leoparder är akti-
va till viltvårdare och förse dem med 
nödvändig utrustning. Dessa perso-
ner spenderar sedan mestadels av sin 
tid ute i fält spanandes efter såväl le-
oparder som överträdelser i naturen, 
till exempel tjuvjakt.

– Det handlar om människor som 
gillar att vara ute i naturen och de får 
en mindre ersättning för sin övervak-
ning. Det är ett nytt initiativ och det 
är viktigt att se om det fungerar, säger 
Arsen Gasparyan och visar stolt upp 
en av de solcellsdrivna kameror som 
WWF sätter ut för att övervaka djur-
livet.

Armeniska WWF förser även statli-
ga miljöinspektörer som arbetar i el-
ler runt naturreservaten och national-
parkerna med utrustning så att de ska 
kunna kontrollera eventuella leopar-
ders, och tjuvskyttars, aktivitet.

Sist, men inte minst, har WWF in-
lett ett småskaligt samhällsprojekt 

betet dock varit allt annat än enkelt. 
Bland annat är gränsen kantad med 
minor.

– För ett par år sedan såg vi en leo-
pard med skador på sina bakben som 
troligtvis var orsakade av en landmi-
na. Det var också den enda leopard 
som gett sig på boskap. Dessa djur li-
der av en konflikt som inte är deras.

WWF lyckades dock tillslut etable-
ra ett skyddat område i Arevik natio-
nalpark som är specifikt ämnat för be-
varande av leoparden.

– När projektet startade 2002 fanns 
det ingen kunskap om leoparder i Ar-
menien. Den första fångades på bild 
2005 och man uppskattade att det 
fanns 6–9 stycken. Men det är svårt 
att övervaka ett djur som rör sig i en 
sådan terräng och knappt lämnar 
några spår.

Närvaro av viltvårdare
För ett år sedan inleddes en ny fas i 
projektet genom bildandet av Leo-

jakt, minskat utbredningsområde och 
brist på bytesdjur. Det gäller bland 
annat jakt på besoarget, som trots att 
den är utrotningshotad i Armenien är 
en vanlig art vid troféjakt i omgivande 
länder, och mufflonfår.

– Populationen var mycket stör-
re på 1970-talet, men var då utsatt 
för jakt. Ibland fick man till och med 
pengar av staten om man sköt en le-
opard. Jakten stoppades när man 
märkte att antalet minskade och ar-
ten är nu uppsatt på röda listan i Ar-
menien, vilket även dess bytesdjur är, 
säger Arsen Gasparyan, leopardex-
pert på Världsnaturfonden, WWF, i 
Armenien.

Men trots jaktförbud ökade inte 
populationen och år 2002 bestäm-
de sig armeniska WWF för att starta 
upp ett regionalt projekt för att hjälpa 
dem på traven. Stöd utgick från Tysk-
land och Schweiz och involverade 
också grannlandet Azerbajdzjan. På 
grund av en långvarig gränskonflikt 
mellan de båda länderna har samar-

Den kaukasiska eller persiska leo-
pardens ungefärliga utbredning.

75 %
av artens  
population 
 uppskattas  
finnas i Iran.

Om persisk leopard
Persisk leopard var en 
gång talrik i området 
mellan Svarta havet och 
Kaspiska havet, men på 
grund av tjuvjakt och 
förstörelse av områden 
minskade arten drastiskt 
under 1900-talet. Persisk 
leopard är den största av 
de fem hotade underar-
terna av leopard och en 
vuxen hane kan väga upp 
till 90 kilo.

Den persiska leoparden 
är listad som ”akut ho-
tad” av den Internatio-
nella naturvårdsunionen, 
IUCN. Förra året inled-
des dock försök att sätta 
ut uppfödda persiska le-
oparder i naturen. Först 
ut var tre individer som 
hade fötts upp i ett av-
elscenter i Sochi national-
park, Ryssland. Forskarna 
hoppas kunna skapa en 
population av 50 vuxna 
leoparder som del av en 
stabil grupp som kan för-
öka sig.
Källa: WWF och  
Nordens Ark
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där de riktar in sig på mindre byar på 
landsbygden.

– Vi ger oss ut i byarna och frågar 
vad vi kan hjälpa till med. Det spelar 
ingen roll vad det handlar om, det kan 
vara reparation av ett dagis eller trasi-
ga vägar, och vi gör det för att de ska 
förstå att denna finansiering beror på 
att de har en viktig art i sitt område.

Det vill säga en slags muta för att 
lokalbefolkningen ska värna om sina 
leoparder.

Och alla ansträngningar ver-
kar ha givit resultat. Enligt studien 
South-Eastern Lesser Caucasus: The 
most important landscape for conser-
ving the Leopard (Panthera pardus) in 
the Caucasus region från 2015 fångade 
kamerorna leoparder på 24 platser i 
Armenien 2013–2014. Flest leoparder, 
14 stycken, befann sig i bergskedjan 
Zangezur i södra Armenien.

– Människor i de södra delarna av 
landet förstår leopardens värde. De 
ser att det är ett vackert djur och de 
är stolta över leoparden och vet att 

den bara finns i deras område. De 
tror också att leoparden minskar an-
talet vargar och därmed även antalet 
attacker på deras boskap.

Redan en succé
Khosrov naturreservat i centrala Ar-
menien är ett av de äldsta skyddade 
områdena i världen. Bergen och da-
larna har varit fredade från mänsk-
liga övertramp sedan 300-talet mo-
dern tideräkning och det är även här 
som en av grupperna inom Leopard 
caretakers network har sin bas. Den-
na bergskedja med sina frodiga dalar 
och karga bergstoppar är en hotspot 
för Armeniens leoparder.

– För ett år sedan fångade våra ka-
meror en leopardmamma med tre 
ungar. Mamman fick namnet Eve 
och nu hoppas vi att de ska etablera 
sig i Khosrov och öka antalet leopar-
der här, säger Levon Ozbenyan, en 
av viltvårdarna i Leopard caretakers 
network, och fortsätter:

Arsen Gasparyan, leopard-
expert på Världsnaturfonden, 
WWF, i Armenien, visar de nya 
kameror de har installerat. De 
går på solenergi och skickar 
ett mail direkt när den fångat 
ett djur på bild.

Foto: Izabella Rosengren

WWF har försett statliga miljöinspektörer som arbetar i eller runt 
de armeniska naturreservaten och nationalparkerna med utrust-
ning för att dokumentera eventuell aktivitet.

Foto: Izabella R
osengren

”Det handlar om 
människor som gillar 
att vara ute i naturen 
och de får en mindre 

ersättning för sin  
övervakning.”



Om Armenien
Armenien är ett litet 
land i södra Kaukasus. 
I juni 2016 hade landet 
runt tre miljoner invå-
nare med en årlig be-
folkningsminskning på 
0,18 procent. På grund 
av folkmordet 1915-1917 
av Turkiet som tog livet 
av en halv till en och en 
halv miljon människor 
bor det i dag fler arme-
nier utanför än i Arme-
nien.

Efter första världskriget 
införlivades Armenien i 
Sovjetunionen. Efter kol-
lapsen 1991 blev Arme-
nien självständigt, men 
de följande åren prägla-
des av en konflikt med 
Azerbajdzjan. Armenien 
ockuperar i dag områ-
det Nagorno-Karabakh 
i Azerbajdzjan, som hu-
vudsakligen är befolkat 
av armenier.

Armenien har haft stora 
problem med att etable-
ra en välfungerande eko-
nomi efter Sovjets fall. 
Grannländerna Turkiet 
och Azerbajdzjans han-
delsblockad har förvär-
rat landets ekonomiska 
situation och arbetslös-
heten ligger på 36 pro-
cent. Landets främsta 
exportvaror är guld och 
mineraler.

Källa: Globalis och The World 
Factbook

WWF Armenien har utbildat 15 viltvårdare inom projektet 
Leopard caretakers network och försett dem med utrustning 

för att dels spana efter leoparder, dels efter tjuvjägare.

Foto: Izabella Rosengren
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då en död varg inbringar drygt 200 
dollar.

– Armenien spenderar över 40 000 
dollar på vargjakt varje år, pengar 
som hade kunnat går till bönderna is-
tället. Vi borde lära oss av till exem-
pel Tyskland där man utrotade var-
gen och nu försöker återintroducera 
den eftersom den är en så viktig del 
av kulturen.

Han menar att jakten till och med 
kan få motsatt effekt och öka antalet 
vargar.

– Dödar man alfaparet så förstör 
man flocken och de vargar som är 
kvar försöker då att skapa nya flockar. 
Dödandet kan alltså leda till fler po-
pulationer.

Frånvaro skapar illvilja
Med tanke på att Armenien är cir-
ka femton gånger mindre än Sverige 
får 600–800 vargar dock anses som 
mycket i jämförelse med oss. Enligt 
Naturvårdsverket finns i dag 300–
400 vargar i Sverige och varje år ge-
nomförs jakt på mellan 20 och 50 
djur.

de senaste åren, mycket tack vara att 
områden har satts av som reservat. 
För några år sedan upptäcktes även 
kvarlevorna av en strimmig hyena i 
södra Armenien, vilken anses vara 
den första i landet på över 60 år. 

Stora summor för jakt
Om situationen anses lovande för den 
persiska leoparden, lo och björn är 
läget dock precis tvärtom för det ar-
meniska beståndet av gråvarg. Precis 
som i Sverige ger vargen upphov till 
starka känslor hos lokalbefolkningen 
då den i brist på naturliga bytesdjur 
kan ta boskap.

– Man tror att det finns 600–800 
vargar och varje år skjuter man av 
200 stycken. Antalet är dock mycket 
osäkert och det är helt galet att man 
dödar 30 procent av stammen utan 
evidensbaserad kunskap, säger Arsen 
Gasparyan. 

Till skillnad från leopard är det allt-
så fortfarande lagligt att jaga varg. Ef-
tersom bönderna inte får någon kom-
pensation när deras boskap dödas är 
det många som istället tar till geväret 

– Detta är en indikation på succé 
och framgången beror på det 15 år 
långa bevarandearbetet.

Han blickar ut över det natursköna 
området som om han förväntar sig att 
se leopardmamman och hennes ung-
ar komma skuttande vilken sekund 
som helst. Det är dock föga troligt ef-
tersom leoparderna är oerhört skyg-
ga och dessutom främst nattaktiva. Ja, 
och extremt ovanliga då.

Det märks att Levon Ozbenyan tar 
sitt uppdrag på stort allvar. Han klätt-
rar vigt upp på en klippavsats för att 
få bättre sikt och trots att det är varmt 
som i en bastu klagar han inte över 
den tjocka kakifärgade uniformen. 
Mäkta stolt säger han:

– Det handlar inte bara om ett di-
rekt bevarandearbete för leoparden. 
Det är också viktigt att se till att deras 
bytesdjur finns kvar och att naturen 
bevaras. Vi vill att alla ska vara stolta 
över att leoparden har valt att komma 
till Armenien.

Den positiva trenden gäller inte 
bara för leoparderna. Forskare upp-
skattar att även populationerna av 
kaukasisk lo och björn har gått upp 

”Det handlar inte 
bara om ett direkt 

bevarandearbete för 
leoparden. Det är 

också viktigt att se till 
att deras bytesdjur 

finns kvar och att na-
turen bevaras.”



En brittisk-amerikansk studie slog 2016 fast att leoparden 
har förlorat 75 procent av sitt historiska utbredningsområ-
de. I dag finns drygt 10–20 individer i Armenien.

Foto: WWF Armenien
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Henrik Andrén är professor i vilteko-
logi vid SLU. Han menar att attityden 
mot varg delvis beror på om vargen 
en gång har varit utrotad och sedan 
kommit tillbaka igen, vilket är fallet i 
Sverige, men inte i Armenien.

– Illviljan är större när ett djur varit 
borta och sedan kommit tillbaka. Det 
ökar den negativa inställningen. Har 
den alltid funnits där, även i få antal, 
är det lättare att acceptera att de blir 
fler än om den inte funnits där alls. 
Det blir liksom en ny risk att ta hän-
syn till för de som nyligen fått varg i 
området, säger han.

Han menar dock att det är svårt att 
ändra människors syn på vargen, oav-
sett om den har funnits i ett område 
länge eller inte. Debatten om vargen 
är för infekterad för att den ska erhål-
la samma skydd som exempelvis le-
oparden. Han får medhåll av Arsen 
Gasparyan.

– Det finns inga bevarandeprojekt 
för vargen. Leoparden däremot är in-
ternationellt erkänd att skydda. Inte 
bara i Armenien utan i hela världen.

Izabella Rosengren

WWF har samarbetat med 
apputvecklaren Arloopa och 

skapat informationskampanjen 
”virtual leopard” där man kan låta 

sig fotograferas med en ”riktig” 
leopard. ”Det är avgörande att öka 

kunskapen om leoparden”, säger 
Arsen Gasparyan.

Foto: Izabella R
osengren
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Skräck och otrygghet är 
terrorismens mål

Recension

Bok: Den ensamme 

 terroristen 
Författare: Heléne Lööw, 

Mattias Gardell och Michael 
Dahlberg-Grundberg 

Förlag:  Ordfront M in första tanke 
när jag får an-
tologin Den en-
samme terro-
risten är att det 

är ett läskigt sammanträffande. 
Samma dag sköt Stephen Pad-
dock ihjäl minst 59 personer och 
skadade 527 personer på en kon-
sert i Las Vegas. Den värsta mas-
skjutningen i USAs historia. I 
dagsläget vet ingen vad som drev 
Paddock, även om IS har tagit på 
sig ansvaret i sin propaganda.

Kunskapsläget på området är täm-
ligen dåligt och det är välkommet 
med en forskningsgenomgång av 
den höga kaliber som boken er-
bjuder. Välskrivet, intressant och 
välbalanserat beskriver Heléne 
Lööw, Mattias Gardell och Micha-
el Dahlberg-Grundberg en värld 
som det finns för lite vetenskap 
om tillgänglig.

Efter att läsa Helene Lööws in-
ledande text om symbiosen mel-
lan organiserade extremistgrup-
per och oorganiserade aktivister, 
temat för antologin, inser jag att 
det inte är så konstigt att vi inte 
vet. Även om attacken i Las Ve-
gas var ovanligt otäck har olika 
grupper runt jorden anammat en 
strategi som är inspirerad av det 

sena artonhundratalets militan-
ta anarkister. En strategi som ald-
rig uppskattades av majoriteten 
av den tidens anarkister och vän-
ster och som är mer eller mindre 
övergiven i dag. 

Det ledarlösa motståndets strate-
gi går ut på att enskilda personer 
som inte på ytan verkar ha någ-
ra kopplingar till någon rörelse 
ska utföra terrordåd, för att sta-
ten inte ska kunna förhindra då-
den och för att skapa skräck hos 
allmänheten. Tanken är att på-
skynda samhällets förfall för att 
underlätta ett maktövertagande.

Lööws text visar med tydlighet att 
det finns ett problem också i Sve-
rige med attacker utförda av en-
samvargar, ensamma attentats-
män drivna av ideologiska och 
religiösa skäl. De ökade kraftigt 
under slutet av senaste seklet. 
Kulmen var under 1990–1992 då 
213 attentat registrerades. 

I många fall finns en kopp-
ling till olika ultranationalistis-
ka, våldsförhärligande grupper, 
inklusiva SD. Paradoxalt nog ver-
kar de inte vara särskilt angeläg-
na att attackera islamistiska grup-
per, och tvärtom.

Det kanske inte är så under-

Poliser i Las Vegas efter dådet i 
måndags. Ett otryggt samhälle 

som går lätt att ta över är terroris-
mens mål. 

Foto: Chase Stevens/TT



19
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

EnergiI blickfånget

Med ett år kvar till valet gäller det att infor-
mera sig. På Filmarkivet.se kan du skärskå-
da de politiska partiernas valfilmer från 1928 
till 1994. Du kan få höra Högerpartiet tala sig 
varmt för flyktingmottagande och frihet på 
1950-talet och Sveriges kommunistiska par-
ti på 1940-talet förklara varför lönerna är för 
låga och priserna för höga – och att det hjälper 
att gå med i partiet. 

Socialdemokraterna i Stockholm talar i en 
film från 1946 om barn som växer upp un-
der svåra bostadsförhållanden och illustre-
rar det med en filmsnutt med barn som leker 
i en gränd i Gamla stan. Men lugn! 100 000 
eldstäder har byggts, liksom välordnade vil-
laområden med småstugor för barnfamiljer-
na. Bättre bostäder för tuberkulösa är ock-
så på gång, för att inte tala om tunnelbanan.  
Samma år visar Bondeförbundet en kort spel-
film där en ung skidåkare skadar sig i sko-
gen, blir omhändertagen av en lantbrukar-
familj och avslutar med att propagera för 
bättre villkor för befolkningen på lands-
bygden. Färden till doktorn går med häst 
och vagn och barnen sjunger Tryggaräkan. 
Kommunisternas filmer är rappast, roligast 
och tydligast, högerns är mer åt det grötmyn-
diga hållet. Allt som allt är det intressant att se 
samhällsanalysen i de olika filmerna och jäm-
föra med dagens valrörelser.
Malin Bergendal

Se: www.filmarkivet.se

Politisk propaganda i 
backspegeln

Riksdagsval på flottan 1948. Fast valet var fingerat och 
ingick i en kurs i samhällskunskap. 

Foto: S
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Skräck och otrygghet är 
terrorismens mål

I blickfångetI blickfångetRecension

ligt. Mattias Gardell visar i sin 
text att grupperna har rätt myck-
et gemensamt. Deras fiende är 
inte egentligen varandra, båda 
vill upprätta ett etniskt och reli-
giöst homogent samhälle och ser 
den västerländska världen som 
sin huvudfiende. De har samma 
förakt för den borgerliga demo-
kratin och globaliseringen. Ur ett 
sociologiskt perspektiv går de att 
se som transformationer av sam-
ma princip. 

Det visar sig också att de 
människor som dras till de olika 
miljöerna är av liknande typ. En-
dast fem procent av dem som an-
slöt sig till IS/Daesh hade en nå-
gorlunda god kunskap om islam. 
Resten var åtminstone okunniga 
eller hade ingen koll alls. I den ul-
tranationalistiska miljön är stra-
tegin att skapa en alternativ tan-
kevärld, där annars vedertagen 
kunskap ersatts med alternativa 
fakta – likt högerkristna kreatio-
nister vilka också överlappar isla-
mister och fascister.

Strategin grundar sig i tanken på 
att systemet är oåterkalleligt kor-
rupt. Det går inte att reformera. 
Det demokratiska systemet går 
inte att använda till en föränd-

ring, utan kan mest uttnyttjas till 
andra syften så länge som ickevi-
ta får rösta, i synnerhet som det 
vita motståndet är för svagt. För 
att inte infiltreras och övervakas 
av staten måste "rasmedvetna" 
rörelser hålla sig inom lagens ra-
mar och invänta rätt läge för en 
revolution. 

Fram till dess ska våldet utfö-
ras av ensamma attentatsmän, 
för det är alltid män, inspirerade 
av retorik från de till synes demo-
kratiska rörelserna. 

Det blir som tydligast efter 
Kent Ekeroths berömda tal i Trel-
leborg 2015. Talet var som taget 
ur högerextrema manifest och 
anslöt tydligt till taktiken. "Ni är 
den spjutpets vi behöver för att ta 
vårt land tillbaka.” 

Några timmar senare brann 
en flyktingförläggning i Halland. 
Några dagar senare gick Anton 
Lundin Pettersson in på en skola 
i Trollhättan för att mörda ickevi-
ta barn.

Skrämmande men viktig läsning 
som säkert kommer att få gen-
klang i debatten. Och, kan jag 
hoppas, äntligen få slut på relati-
viserandet av våldet.

Jerker Jansson

”Lööws text visar med 
tydlighet att det finns ett 
problem också i Sverige 
med attacker utförda av 
ensamvargar” 

Filmtips:
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När man möts helt kort på 
de regnvåta gatstenarna 
och snart ska flaxa vidare 
kan ”tackar som frågar” 
räcka som svar. 

En syl i 
vädret

T jena, det var inte i 
går. Hur är det med 
dig då?

– Jo, tackar som 
frågar. Och själv då?

– Det knallar och går. Huvudet 
upp och fötterna ner.

Så ofta vi ställer sådana frågor 
och får svar som inte säger något. 
Det ska liksom vara så, det är ri-
tualer som inleder samtal med 
någon vi inte har sett på länge. 
Men vad betyder det egentligen? 
Tackar som frågar, det låter ju 
inte klokt.

Ordböckerna ger inga svar. Svens-
ka Akademiens ordbok tar upp 
uttrycket som exempel på hur 
man kan använda ordet fråga 
men kommenterar inte. Magdale-
na Ribbing skrev i sin vett-och-eti-
kettspalt i DN att det är artigt att 
inte svara så utförligt när en yt-
ligt bekant frågar hur man mår. 
Man ska ägna den andre upp-
märksamhet, inte bre ut sig om 
sig och sitt. Tackar som frågar, 
och du då?

Ellips kallas det när man ute-

lämnar något i en mening. Till ex-
empel: ”Stor eller liten kopp?” 
som kan betyda ”Vill du ha en 
stor kopp kaffe eller vill du ha 
en liten kopp kaffe?” Utan ellip-
ser skulle språket bli väldigt om-
ständligt. Man brukar inte ta bort 
mer än att det som är kvar är be-
gripligt, men i ”tackar som fråg-
ar” är det knappt. Det finns inget 
tydligt subjekt, ingen som tackar 
eller frågar, bara två verb med ett 
som emellan. Vadå som? Är det 
en jämförelse – att tacka är som 
att fråga? Någon sorts filosofisk 
iakttagelse?

Språkforumet på Flashback – jo, 
det finns ett sådant – är det enda 
ställe där jag har hittat någon 
sorts analys av ”tackar som fråg-
ar”. Signaturen Mansig undrar 
vad det betyder och ber om ex-
empel på användning. Signatu-
ren Skitsillen svarar att uttrycket 
är ”ganska frekvent i gamla pils-
nerfilmer från 30- och 40-talen” 
och att det ”kan användas när nå-
gon med en fråga visar att den 
bryr sig om dig.” Sedan ger En 

jävla smartskalle en översättning: 
”Jag tackar den som frågar”.

Det har smartskallen rimligen 
rätt i. Jag tackar den som fråg-
ar hur jag mår, det vill säga dig. 
Sammandraget till ”tackar som 
frågar”. Och där finns faktiskt ett 
subjekt: som. Subjektet ( jag) i hu-
vudsatsen ”Jag tackar den som 
frågar” är borttaget. Objektet är 
den som frågar och där är huvu-
dordet den borta. Men bestäm-
ningen, det som beskriver den, är 
kvar och består av en bisats: som 
frågar. I den bisatsen är som sub-
jekt. Som är nämligen ett relativt 
pronomen här. Det syftar tillbaka 
till, relaterar till, den. ( Jag) tackar 
(den) som frågar.

Så man tackar för frågan och bol-
lar tillbaka den till motparten, 
som kanske inte heller ger något 
utförligt svar. I alla fall inte om 
man möts helt kort och inte är 
nära vänner. Det är mest en mar-
kering. Vad vi säger betyder un-
gefär:

– Hur mår du? Du behöver inte 
svara.

– Tack för att du frågar. Jag har 
inga kommentarer. Hur mår du?

– Jag har inte heller något att 
säga om det. Nu har vi varit arti-
ga och kan prata om något annat.

Ibland svarar man ändå, oftast 
helt kort, att det är bra eller top-
pen eller mycket nu. Om det är så 
illa att man faktiskt måste tala om 
det blir svaret ofta:

– Så där.

Lite nedtonat, som om läget ändå 
är ganska okej. Sedan kan det 
komma en liten tveksam paus 
och så en precisering. Vi har bli-
vit vräkta och lillan har fått fläck-
tyfus och jag har inte sovit på en 
vecka, eller något annat hemskt. 
När någon svarar att det är ”så 
där” brukar det vara illa.

De tomma artighetsfraserna 
är inte helt meningslösa. De ger 
plats för den man talar med att 
berätta om det verkligen behövs 
och annars gå vidare med samta-
let. Tack för att du frågade. Själv 
då?

Malin Bergendal
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Tackar som frågar

En syl i vädret
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

Partistämma: C berett  
att höja momsen
Ingen sockerskatt, platt skatt eller krav på 
jämställda styrelser. Däremot vill Centern 
genomföra en bred skattereform. Den kan 
innehålla såväl minskade ränteavdrag som 
höjd moms och lägre skatt på jobb och fö-
retagande.

Bakslag i Göteborg kan göra  
NMR mer militanta 
I sin propaganda kallar nazistiska NMR de-
monstrationen i Göteborg för ”episk”. De 
flesta bedömare ser den som ett bakslag 
för rörelsen, men det är ett bakslag som 
kan få våldsamma konsekvenser.

Nazistledare frisläppt – motde-
monstrant begärs häktad 
I eftermiddag hålls häktningsförhandling 
för en motdemonstrant till lördagens na-
zistdemonstration i Göteborg. Mannen är 
bland annat misstänkt för våldsamt upp-
lopp. De 22 nazister som greps efter de-
monstrationen har alla släppts.

”Den 30 september 2017 hade kunnat bli ihåg-
kommen som en sorgens och hatets dag, istäl-
let blev det en mäktig uppvisning i att kärleken 
är oändligt mycket starkare.”

Dagen då hatet  
förlorade

Ny rättegång för  
SVT-medarbetare
I går inleddes hovrättens prövning av åta-
let mot journalisten Fredrik Önnevall och 
ytterligare två SVT-medarbetare som res-
te med en syrisk flyktingpojke genom Eu-
ropa. Malmö tingsrätt dömde dem för 
människosmuggling.

Radar – Nyheter

SMR använde plakat med bilder på journalister och 
politiker, med texten "förbrytare".
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 Centerpartiets stämma i Malmö.
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Demonstrationen i Göteborg ses som ett nederlag för 
den nazistiska rörelsen.
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Fatima Khavari, talesperson för Ung i Sverige.

Unga afghaner avslutar  
sittstrejken
De afghanska ungdomarna som har de-
monstrerat i Stockholm sedan i början av 
augusti har nu avslutat sittstrejken.

Nytt språkrör för Grön ungdom
Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ung-
dom har valt Axel Hallberg som nytt språk-
rör. Axel Hallberg kommer att leda Grön 
ungdom tillsammans med sittande språk-
röret Hanna Lidström. 
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Stor abortdemonstration på Irland
Tusentals människor har demonstrerat i 
Dublin på Irland för att protestera mot lan-
dets hårda abortlagar.

Katalonien paralyserat av strejker
Kollektivtrafiken i Barcelona står still när 
ett stort antal katalaner i dag gått ut i 
strejk, i protest mot polisvåldet under folk-
omröstningen om självständighet. Även 
annan offentlig service såsom sjukvården 
drabbas, samtidigt som stora turistattrak-
tioner håller stängt.

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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Det var stora demonstrationer för självständighet i 
Barcelona. 
 

En hållbar bomullsfarm i Firebaugh, Kalifornien. 

Tusentals människor har demonstrerat i lördags i Dublin för att protestera mot landets hårda abortlagar.

Zoom
Katastrofdrabbade Bangladesh 
hotas av fler översvämningar 
De senaste översvämningarna i Bangladesh 
har slagit mycket hårt mot matproduktio-
nen efter att stora skördar gått förlorade i 
vattenmassorna. Samtidigt varnar exper-
ter för att landet kan komma att drabbas av 
ännu fler översvämningar i framtiden.

 En familj lämnar sitt översvämmade hus i Shibaloy i distriktet Manikganj. 
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Håll tyst och bo
Glöd – Unni Drougge

”Så får de flinande mäklar-
na fortsätta pumpa luft i en 
bubbla som nationalekono-
merna tycks använda som 
kristallkula.” 

Unni Drougge 
Författare och samhällsdebattör,

fristående krönikör för Syre

”Bangladesh måste ta 
denna fråga på mycket 
större allvar än tidiga-
re, eftersom de högsta 
vattenflödena kommer 
att bli ännu mycket 
högre i framtiden.”

Svalt intresse för hållbar bomull
Kampen för hållbar bomull i klädindustrin 
möts av ointresse från konsumenterna. 
Men två svenska företag får toppbetyg i en 
ny rapport.



”M en gynnar det inte bara na-
zisterna att vi ger dem så 
mycket uppmärksamhet?”. 
Byt ut ”nazisterna” mot val-
fri annan högerextrem/ra-

sistisk organisation/parti, och där har du temat för 
de senaste tio årens mest frekvent återkommande 
frågeställning. 

Som om nazister och andra politiska rasister 
inte var något annat än några harmlösa mobbare i 
mellanstadiet som bara ska ignoreras så slutar de 
tycka att det är roligt att retas (ett tämligen dåligt 
råd att ge någon som är mobbad för övrigt). 

Inte sällan och inte förvånande kommer frågan 
eller påståendet om gynnande-genom-uppmärk-
sammande från människor som själva inte är mål-
tavla för rasism eller nazistisk ideologi. Och det är 
ju lätt för dem att tycka. 

”Sluta genast ge uppmärksamhet till svarta 
blocket som kastade sten mot nazister och poliser 
förra lördagen, det gynnar bara antifascisterna!” 
sa däremot ingen någonsin. De tycker nämligen 
bara inte vi ska prata så mycket om just högerex-
tremister. 

Jag tycker å min sida att vi borde prata mer om 
dem. Och vänsterextremister. Mycket mer. Och 
bättre. Vi måste börja prata om vad de står för helt 
basalt, vilka värderingar och vilken ideologi de 
har, för det duger inte att vi har en kultur där folk 
tycker lite vad som helst om de här sakerna. 

Det finns liksom folk som tycker att ”natio-
nalsocialism” är en vänsterrörelse eftersom det 
innehåller ordet ”socialism”, vilket är som att 
tycka att Nordkorea är en demokratisk folkrepubl-
ik för den heter ju det. Tyck-till-samhället i sitt 
esse. 

Den folkkäre kulturhistorikern Edward Blom twittra-
de förra lördagen från Bokmässan om att situatio-
nen kändes som ett krig, att han önskade att mili-
tären skulle komma och ta ”terroristerna”, att han 
trodde att han och hans barn skulle dödas – och 
syftade på situationen med de 10–20 maskerade 
autonoma som kastade smällare och gatsten mot 
poliserna (medan övriga motdemonstranter ropa-

de ”Sluta kasta!”). Inte ett ord om de 600 nazis-
ter som polisen tvingades stoppa och sedan anhål-
la 22 av för våldsamt upplopp – de kändes väl inte 
hotfulla för Blom, vit och kristen som han är. ”Den 
som kastar sten på demokratins väktare lär även 
göra det mot vanliga medborgare i fluga” tyckte 
han däremot och det är anledningen till att vi mås-
te snacka mer om vänsterextremister med. Vem 
har egentligen anledning att vara rädd för dem på 
samma sätt som alla som inte passar in i det nazis-
tiska idealet är rädda för högerextremister? 

Att man kan ha jäkligt skilda meningar om huru-
vida polisen är ”demokratins väktare” eller om de 
är fascister med statligt våldsmonopol är så klart 
en sak – eventuellt skulle en ny design av svens-
ka polisens vapensymbol utan korslagda fasces 
hjälpa något för en mer icke-fascistisk framtoning.
Men är det vanliga människor i fluga som ska oroa 
sig eller kan det vara så enkelt att det är nazister, 
rasister och fascister?  

Att tyckande ersatt kunskap om politiken och ide-
ologin bakom såväl den autonoma miljön som vit 
makt-miljön måste hur som helst tas på allvar och 
uppmärksammas. Och det kommer enbart gynna 
demokratin.

Vem behöver vara rädd 
för de autonoma? 

Förkylningstider + 3 
barn = en evig rund-
gång av smitta.

Margit Richert 
i SvD och Lisa 
Magnusson i DN 
senaste veckan.

Hannah Lemoine
Frilansskribent, genusvetare,  

jämställdhetskonsult och  
 fristående krönikör i Syre 

www.tidningensyre.se

Returadress: Syre, c/o Telont,  
Kvarnstensgatan 6, 252 27 Helsingborg

Glöd – Hannah Lemoine
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