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bli en empatisk före-
språkare av alla djurs 
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Inom EU diskute-
ras nu ett förbud 
som kan leda till ett 
stopp för minkfar-
mer.

Badsäsongen går 
mot sitt slut.

Omslagsfoto: Michael Lane/WWF

F ör några veckor sedan deltog jag 
i en paneldiskussion om hur en 
bäst arbetar för att minska kött-
konsumtionen. Lennart Bon-
desson (KD), kommunalråd i Öre-

bro, berättade hur de ”lurar” eleverna att äta 
mindre kött genom att till exempel blanda ut 
kötträtter med mycket annat och alltid stäl-
la köttet sist när eleverna ska ta mat. Det var 
också mycket prat om att vego måste bli tren-
digt eller som Camilla Björkbom, förbunds-
ordförande på Djurens rätt, uttryckte det när 
hon citerade Fredrik Hedenus: ”det som be-
hövs nu är att vegansk mat blir cool”. 

Och visst är det bra om fler avstår från 
djurprodukter oavsett anledning, åtminsto-
ne just i stunden. Men vad händer på sikt om 
vego bara är en trend? Trender går alltid över 
och ersätts av annat. Om det är vego som gäl-
ler i dag så kan det vara en köttrend som er-
sätter i morgon. Om eleverna i skolan omed-
vetet äter köttfärssås med ovanligt lite djur i, 
kommer de då äta mindre djur när de kom-
mer hem eller i framtiden? 

Bilden av veganer och veganism har gått från 
att på 90-talet vara några som bränner Scan-
bilar till att på 10-talet vara en havrelatte-
drickande hipster på ett Södermalmskafé. 
Även om de bilderna är förenklade schablo-
ner säger de ändå något om utvecklingen. 
Nej, långt ifrån alla veganer brände Scanbilar 
på 90-talet, tvärtom. Men en betydligt stör-
re andel än i dag gjorde kompromisslösa ak-
tioner. Och nej, alla dagens veganer nöjer sig 
inte med att dricka havrelatte på Södermalm, 
Möllan eller i Majorna, långt ifrån. En hel del 
kämpar på ett fantastiskt sätt med politiska 
aktiviteter och samhällspåverkan varje dag, 

Hen som dricker sin första havrelatte för att 
det är trendigt, gott, ekologiskt hållbart eller 
hälsosamt behöver göras medveten om det 
förtryck som inte bara komjölken utan även 
läderväskan och gelatingodiset bygger på. 
Eleverna behöver göras medvetna om varför 
de ska avstå köttet och inte bara luras i min-
dre kött. Först då kan vi få till en systemför-
ändring som på riktigt och inte bara på mar-
ginalen befriar djur. 

Havrelatten är lite som miljörörelsens 
laddstolpar. Det är förstås bättre att dricka 
havrelatte och köra elbil än att dricka ko-
mjölkslatte och köra en fossilbil. Men nya 
växtmjölkssorter kommer rädda djuren lika 
lite som en elbil räddar klimatet. 

För båda sakerna behöver vi istället en 
medvetenhet som gör att fler är beredda att 
genomföra och vara en del av de stora sys-
temförändringar som såväl klimatet som dju-
ren behöver. 

Pendeln som slagit från brännande av Scanbi-
lar till lattedrickande behöver hitta ett jäm-
viktsläge där radikal kamp och ökande djur-
rättslig medvetenhet åter får ta plats. Men 
inte bara hos en hård kärna militanta aktivis-
ter utan under former som inkluderar den 
bredd av människor som i dag omfamnar ve-
gotrenden. 

Hälsovegetarianen behöver bli en aktiv ve-
gan. Lattehipstern behöver bli en medveten 
djurrättare. Och den miljömedvetna vego-
konsumenten behöver bli en 
empatisk förespråkare av alla 
djurs rätt till sitt eget liv.  

men det är oändligt många fler, både till an-
tal och andel, som nöjer sig med att hitta och 
konsumera de senaste veganprodukterna. 

Förstå mig rätt. Jag älskar att jag kan gå 
in på vart och varannat kafé på Södermalm, 
Möllan eller i Majorna och dricka en havre-
latte. Jag tycker det är fantastiskt med alla 
människor som genom att ta fram nya pro-
dukter, starta restauranger, butiker etcetera 
gör det lättare att leva veganskt. Vi försöker 
själva bidra till att det ska vara lätt på Syre ge-
nom framför allt avdelningen Mat med Jenny. 

Jag blir glad varje gång jag ser någon avstå 
från den stulna komjölken och välja växtba-
serad mjölk istället i kaffet. Men om de bara 
väljer havrelatte för att det är trendigt just 
nu, hälsosamt, miljömässigt bra eller (vilket 
många komjölksdrickare vittnar om) smakar 
bättre än komjölkslatte. Vad hindrar dem då 
från att, när de druckit sin latte, gå in i den 
hippa butiken bredvid och köpa ett par tren-
diga läderskor eller en ulltröja?

Det är förstås sant och relevant att om kött-
färsen blandas ut så att den innehåller hälften 
så mycket djur så spar det i stunden fler liv än 
om en fjärdedel avstår från djurfärsen helt. 
Det är också bra och en framgång för vegan- 
och djurrättsrörelsen att vego är trendigt. 

Men för större, långsiktiga förändringar 
behövs en djupare medvetenhet och grund-
läggande systemförändringar. Därför är det 
nu, när vego är starkare än någonsin tidiga-
re, viktigt att det inte bara blir en trend utan 
en bestående och djupgående systemföränd-
ring. För det krävs att djurförtryck, som på-
går såväl i Sverige som i resten av världen, 
lyfts fram, minst lika mycket som nya vegan-
produkter. 

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Djurrätt får inte stanna vid en 
havrelatte på Södermalm

Lennart Fernström
lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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Mattias Svensson
Den som ber om hjälp ska kriminaliseras 
genom ett nationellt tiggeriförbud. Den som 
befinner sig här utan rätt resedokument ska 
i ökad utsträckning låsas in i så kallade för-
var, och även straffas hårdare juridiskt. 
(…) Sak samma med boende i brottsut-
satta förorter. De ska i ökad utsträck-
ning kameraövervakas (smaka på den 
orwellska termen ”trygghetskame-
ror”) (…) Inte heller det uppväxande 
släktet tycks vara pålitligt. De ska 
därför betygsättas i ordning och 
uppförande och kunna tvångsre-
kryteras till militärtjänstgöring. 
(…) 

Moderaterna tycks främst värna 
friheten för moderata väljare. Allt-
för många andra ska i Moderater-
nas Sverige kommenderas, styras, 
övervakas, jagas, låsas in eller spar-
kas ut. Det är inte en vision om ett 
fritt Sverige, utan om en gated  
community för de bättre bemedlade. 
Mattias Svensson, liberal debattör och medlem i Moderaterna, i Corren om 
partiet som tonade fram på Moderaternas arbetsstämma.

Foto: Privat

Redaktör:  Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
GlödSidan tre
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De mest progressiva 
behöver samlas

Gröna, progressiva och sys-
temkritiska idéer i svensk po-

litik kan få mer kraft genom 
samverkan mellan de starka 

sociala rörelser som har vuxit 
fram de senaste åren, skriver 

Joakim Löf på veckans  
Under ytan.

Joakim Löf är psykolog och psy-
koterapeut samt skribent för Grön 

omstart-bloggen.

Foto: Privat

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

V alåret närmar sig och frågan 
är hur man som systemkritisk 
grön, vänsteraktiv eller femi-
nist ska se på vad som håller på 
att hända i svensk politik. Vi har 

det senaste året sett flera steg mot Sverigede-
mokraternas normalisering. Tyngdpunkten 
i borgerligheten skiftar åt det konservativa 
hållet. Samtidigt kan blockpolitiken luckras 
upp eftersom mittenväljare har en aversion 
mot ett högerpopulistiskt samarbete. 

Socialdemokraterna är upptagna av det 
politiska spelet kring regeringsmakten och 
har allt färre idéer och allt försiktigare för-
slag. En mittenregering har länge varit en 
dröm för dem eftersom det cementerar de-
ras maktposition.

Vilka möjligheter finns att bedriva en mer 
progressiv politik i det nya förändrade land-
skapet? 

De gröna idéerna i svensk politik har ur-
holkats av kompromisserna och den bristan-
de opinionsbildningen i regeringsställning. 
Samtidigt är de gröna frågorna viktigare än 
någonsin, inte bara klimatfrågan utan även 
en förändrad syn på arbetslivet med arbets-
tidsförkortning och basinkomstinriktade re-
former. 

En tillväxtkritik behövs när konsumtionen 
stiger i höjden och miljökostnaderna likaså 
även om dagens globala ekonomi lägger en 
stor del av miljökostnaderna i andra länder.

Nya rörelser
För att mobilisera ett bredare stöd behöver 
den gröna rörelsen samverka med en breda-
re progressiv rörelse som förutom vänstern 
innefattar antirasister, feminister, fredsrörel-

sen och andra progressiva som vill mer än so-
cialdemokratin. 

Man behöver lära sig av de nya sociala rö-
relserna, till exempel den globala rättviserö-
relsen som samlats i sammanhang som Attac 
och World Social forum. För den gröna rörel-
sen vore det som att sluta cirkeln eftersom 
Miljöpartiet bildades för att vara ”alternativ-
rörelsens parlamentariska gren” på 1970-ta-
let (Gahrton, 2011, Det gröna genombrottet, 
s. 61).

De nya partier som har bildats med ut-
gångspunkt i den globala rättviserörelsen 
har använt sig av kriser för att skapa nya 
problemformuleringar, förändra den poli-
tiska spelplanen och det sätt partipolitik be-
drivs på.

”För att mobilisera ett bre-
dare stöd behöver den gröna 
rörelsen samverka med en 
bredare progressiv rörelse 
som förutom vänstern inne-
fattar antirasister, feminister, 
fredsrörelsen och andra pro-
gressiva som vill mer än soci-
aldemokratin.”

För svenska förhållanden är spanska rörelsen 
Podemos viktig. Det är en teoretiskt och ideo-
logiskt väldigt välformulerad rörelse och för-
hållandena i Spanien är mer lika de svenska 
med en krisande men inte som i Grekland en 
kollapsande socialdemokrati.
Finns det ett folkligt underlag i Sverige för 
en ny progressiv rörelse? Podemos red ju på 
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vågen av 15M-rörelsen, de så kallade Indig-
nados, som protesterade mot nedskärnings-
politiken under finanskrisen. Man kan hävda 
att det finns en mångfald av sociala rörelser 
redan i dag. 

Inom mänskliga rättighetsfrågor finns #vi-
stårinteut, Refugees welcome, Ingen männ-
iska är illegal och juluppropet om flykting-
frågan. Kritik av det ekonomiska systemet: 
skiftet.org och Folkkampanjen för gemen-
sam välfärd. Inom vårdområdet Barnmor-
skeupproret och Vårdupprorets olika grup-
per mot sjukhusnedläggningar och omöjliga 
arbetsvillkor. Antirasistiska rörelser: Inte ra-
sist, men…, Expo och Linje 17 mot rasism. 
Samt inom ekologisk aktivism bland annat 
Nätverket Klimatsverige, 350.org och Klima-
taktion.

Kanalisera kraften
Listan kan göras längre och skiftar konstant. 
Tillsammans utgör de här rörelserna en 
verklig grogrund. Engagemanget i rörelser 
av det här slaget är kraftfullt men inte orga-
niserat på samma sätt som traditionella po-
litiska partier. De bygger på pluralism och 
deltagardemokrati och är skeptiska till cen-
tralism och toppstyre.

En samlad progressiv kraft skulle ge stör-
re möjligheter för Miljöpartiet och Feminis-
tiskt initiativ som av väljarna fortfarande 
uppfattas som enfrågepartier. Vänsterpartiet 
har en större andel väljare som ser att de har 
en stark politik inom centrala områden som 
social välfärd och skatter. 

Även väljargrupperna kan komplette-
ra varandra: MP och Fi har liknande välja-
re, unga och högutbildade, medan V även 

lockar LO-medlemmar, sjukskrivna och 
glesbygdsbor (SVTs vallokalsundersökning, 
2014). Men V har också svårigheter att växa 
på grund av bilden av partiet som påverkas 
av dess historia. 

”Tillsammans utgör de här 
rörelserna en verklig gro-
grund. Engagemanget i rörel-
ser av det här slaget är kraft-
fullt men inte organiserat på 
samma sätt som traditionella 
politiska partier. De bygger 
på pluralism och deltagarde-
mokrati och är skeptiska till 
centralism och toppstyre.”
  Podemos har visat hur en ny politisk kraft 
kan kanalisera kraften i sociala proteströrel-
ser och snabbt utmana det politiska systemet. 
Framför allt kan man nå helt nya väljargrup-
per som är trötta på etablissemanget. 

En viktig del i framgången har varit att de 
förändrat den politiska agendan så att de eta-
blerade partiernas gemensamma ansvar för 
krisen avslöjas. Ett system där den vanliga 
människans behov ignoreras ställs på så sätt 
mot en bred folklig linje för ekonomisk jäm-
likhet och ökat demokratiskt deltagande. 

Podemos menar att de etablerade partier-
na är ett nytt fåmannavälde, en oligarki, ge-
nom sina nära kontakter med finanseliten 
och sitt åsidosättande av verklig möjlighet att 
påverka för medborgarna. Íñigo Errejón för-
klarar förändringen av den politiska agendan:

”Det handlar i första hand om att inse att 

politiska positioner inte är givna, att politis-
ka identiteter inte är stabila; det finns ingen-
ting naturligt i att folk identifierar sig som 
vänster eller höger … I andra hand handlar 
det om att inse att vårt land har genomgått 
förändringar som har inneburit att oligarkin 
har kapat demokratin. Det gör det möjligt att 
sätta en gräns som kan uttryckas i teoretiska 
termer som en gräns mellan demokrati och 
oligarki, och mer konkret som en gräns mel-
lan medborgare och privilegierade …” (Er-
rejón & Mouffe, 2016, Podemos: in the name 
of the people, s. 119) (red. översättning).

Den effektiva vägen
Innebär lärdomarna från de nya sociala rö-
relserna att systemkritiker bör lämna Miljö-
partiet och att ett nytt grönt parti behöver 
bildas? 

En verklig utmaning av socialdemokra-
tins position som det dominerande partiet 
på den progressiva sidan av politiken krä-
ver en större samverkan mellan progressiva 
krafter, inte mindre. Samtidigt fyller inte nu-
varande MP-linje något syfte när det gäller 
att skapa en sådan utmaning av ledarrollen 
på den progressiva sidan av politiken. 

Om detta innebär att ett nytt grönt par-
ti behövs, eller snarare att ett nytt bredare 
progressivt projekt kan skapas, får framti-
den utvisa. Oavsett om utvecklingen blir att 
Miljöpartiet hittar tillbaka till sina rötter el-
ler om ett nytt parti bildas så är den enda 
verkligt effektiva vägen från krisen att sam-
verka med andra progressiva rörelser på ett 
helt annat sätt än i dag.

Joakim Löf

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

Spanska Podemos affischerar inför valet 2016. Podemos är en teoretiskt och ideologiskt väldigt välformulerad  
rörelse med utgångspunkt i rättviserörelser, och något liknande behövs i Sverige, skriver Joakim Löf.

Foto: A
lvaro B
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DEBATT Jag med! Och jag med! Här ock-
så! Världen över har kvinnor och ickebinä-
ra vittnat om sina erfarenheter av sexuella 
övergrepp. Överallt sprids #metoo - hashtag-
gen som potentiellt kan stå för ett paradigm-
skifte. Kampanjen som fått många fler att få 
upp ögonen för, och engagera sig i, kampen 
mot mäns sexuella våld. 

Vi vet att bakom 97 procent av dessa berät-
telser står en man. Trots det har arbetet mot 
övergreppen länge ansetts vara en kvinno-
fråga. Men om övergreppen begås av män, 
är det också männen som har ansvaret och 
makten att få dem att upphöra. 

Män måste engagera sig i kampen och 
börja rannsaka sig själva och sina handling-
ar. Det sexuella våldet måste ses som den 
mansfråga det är. Män måste börja samta-
la med varandra, och undersöka hur vi kan 
möjliggöra för pojkar och män att ta ansvar 
och vara en del av den positiva förändring-
en för samtycke och en manlighet utan sex-
ualiserat våld. 

Parallellt med det individuella samtalet mås-
te makthavare prioritera upp det struktu-
rella arbetet för att nå en samtyckeskultur i 
alla rum. Fatta har länge jobbat för en sam-
tyckeslag, och äntligen har regeringen lovat 
att sjösätta en sådan under 2018. Men vi vet 

att det sexuella våldet inte kommer att sluta 
i och med en ny samtyckeslag. Lagen kom-
mer förhoppningsvis att vara normerande, 
men tron om att den räcker för att stoppa 
mäns sexuella våld mot kvinnor är naiv. Föl-
jande konkreta åtgärder anser Fatta måste 
vidtas:

Samtycke måste införas i läroplanen för alla 
stadier. För att uppnå en samtyckeskultur 
behöver vi redan från förskolan lära barn 
om rätten att sätta egna gränser och skyldig-
heten att respektera andras. 

Sex, samtycke och samlevnad måste bli 
en prioriterad del av undervisningen genom 
hela grundskolan. Det handlar om så myck-
et mer än en temadag i slutet av högstadiet. 
För att ge lärare förutsättningar att bedri-
va en sådan undervisning, måste lärarpro-
grammet rusta dem med kunskap och meto-
der. Inom dessa ämnen behöver förståelsen 
för könsroller, kritik mot dagens porr och 
övning i hur killar kan utforska och ta an-
svar för att samtycke finns ingå. Inte minst 
behöver undervisningen vara normkritisk 
och lyfta människors olika sexualiteter. 

För att nå ut till fler, och för att bygga förebil-
der i fler rum, måste idrottsrörelsen priori-
teras av politiker. Pengar måste avsättas för 
att idrotten ska kunna jobba långsiktigt för 

en intern samtyckeskultur: både i omkläd-
ningsrummet och på planhalvan. 

Media har ett stort inflytande över hur vi ser 
på sexuellt våld, förövare och utsatt. Journa-
listiken måste ta sitt ansvar och skildra sex-
uellt våld på ett sätt som motsvarar verklig-
heten. Vi vet att det oftast är en man i offrets 
närhet som står för det sexuella våldet. Där-
av är det av största vikt att media rapporte-
rar i proportion till statistiken. Vi måste bry-
ta myten om våldtäktsmän som en okänd 
man i en mörk gränd.

Politiker på alla nivåer: det är dags att ni sät-
ter en tydlig agenda mot mäns sexuella våld, 
för samtycke. Och till alla män: Länge har 
kvinnors röster varit starka för en mer jäm-
lik värld, nu är det männens tur. Det är dags 
att du som man blir en del i kampen mot det 
sexuella våldet och för en samtyckeskultur. 
Och låt det inte handla om din syster, dotter 
eller mamma. Låt det heller inte handla om 
din bror, son eller pappa. För det här hand-
lar om, och börjar med, dig.

Lisa Reinolf 

Aktivist i tankesmedjan Fatta

Karl Hallberg

Styrelseledamot i Fatta

Mäns egenansvar behövs 
mer än någonsin tidigare

Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
Glöd Debatt
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Fler män måste engagera sig 
i kampen mot det sexuella 
våldet och rannsaka sig själ-
va, skriver två personer från 
organisationen Fatta. 
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DEBATT Jag välkomnar en diskussion om ge-
mensamt förhandlade hyror men det är bra 
om den bygger på kunskap och rätt fakta.

För det första, hyresregleringen avskaffa-
des 1974. I dag har vi gemensamt förhand-
lade hyror, en konsumentlagstiftning som 
balanserar fastighetsägarnas intressen med 
konsumenternas. Det förvånar att Harald 
Enoksson är emot det.

För det andra, det är extremt lönsamt att 
äga och förvalta hyresfastigheter. Vinsterna 
har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och 
vakansgraden är i det närmaste obefintlig. 
Förklaringen till detta är enkel: det råder bo-
stadsbrist i nästan hela Sverige. Många, sär-
skilt yngre, är desperata över att få en bo-
stad. Att då ropa på ännu högre hyror, i form 
av marknadshyror, är obegripligt. Det blir 
extra svårt att förstå när vi dessutom vet att 
människor i hyresrätt redan i dag bor träng-
re och flyttar oftare än de som bor i ägt bo-
ende, och marknadshyror skulle ytterligare 
förstärka detta.
 
Om vi antar att ett hushåll kan lägga max 40 
procent av sin disponibla inkomst på hyran –
en relativt hög nivå – har cirka 27 procent av 
hyreshushållen i Stockholm, Göteborg och 
Malmö inte råd med en genomsnittlig hyres-
rätt på 60 kvm i det befintliga hyresbestån-
det enligt SCB. Siffran är ännu högre när det 
gäller nyproducerade hyresrätter. Där har 
54 procent inte råd. Hyrorna i nyproduktio-

nen ligger alltså redan i dag på nivåer som 
inte längre kan efter frågas av hushåll med 
normala inkomster.

Hyreshöjningar med 30, 40 eller till och med 
50 procent i samband med ombyggnader är 
heller inte ovanliga. Där är problemet sna-
rare en tandlös lagstiftning som inte ger hy-
resgäster tillräckligt skydd och inflytande 
vid ombyggnad. I 99 procent av de fall som 
hamnar i Hyresnämnden rörande frågor 
kring ombyggnad avgörs det till fastighets-
ägarnas fördel. Det hoppas vi att riksdagen 
kan balansera något genom att ge hyresgäs-
ter större inflytande vid ombyggnad genom 
förändrad lagstiftning. Där får gärna Enoks-
son prata med sina partikamrater, inte minst 
bostadsministern, och trycka på. 

Nyproducerade hyresrätter svarar inte mot ef-
terfrågan på hyresbostäder med rimliga hy-
ror. Bostadsbristen består trots ökat bostads-
byggande. Problemet är alltså inte bara att 
det är brist på bostäder, utan det är framför 
allt brist på bostäder som människor har råd 
att efterfråga. Att då påstå att hyrorna är för 
låga och att det är Hyresgästföreningen och 
hyresgästerna som felaktigt står i vägen för 
ytterligare höjningar känns mer än lovligt 
bakvänt.

Marie Linder 
förbundsordförande Hyresgästföreningen

”Att ropa på högre 
hyror är obegripligt”

Svar på Harald Enokssons replik i Syre #207:

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.

Tre SVT-medarbeta-
re dömdes i veckan av 
hovrätten till 75 tim-
mars samhällstjänst 
för att de smugglade 
en pojke från Syrien 
till Sverige. Vad anser 
du om det här straffet?

Panelen:

Debatt:
Hyres- 

marknaden

Isak Gerson, 25 år, 
redovisningsekonom och 
syndikalist, Farsta

Jag tycker så klart 
att straffet är dåligt. 
Det visar vad rätts-
apparaten är: inte 
ett neutralt medel för att applice-
ra rättsprinciper utan ett medel för 
att utöva den kontroll den härskan-
de klassen behöver. Att transporte-
ra en flykting som dessutom är så 
ung är inte ett brott utan ett påbud. 
Men sådant förstår inte rätten.

Här kunde ditt svar 
stått. Om du också 
vill vara med i vår 
panel, skicka ett 
mejl till glod@tid-
ningensyre.se. Bifo-
ga lite information om 
vem du är, vilka ämnen 
du är intresserad av och en tydlig 
porträttbild.

En sak är säker, jag 
skulle utan tvekan 
också hjälpt pojken 
att komma till Sverige. Medmänsk-
lighet hade självklart segrat över 
lagparagrafer! Om rättssystemet 
dömt mig för handlingen återstod 
att avtjäna straffet enligt likhet in-
för lagen. I just detta fall borde 
rätten lagt stor vikt vid att pojken 
har släktingar i Sverige, ett faktum 
som underlättar etablering. Det är 
märkligt att dessa hänsyn inte ta-
gits? Kanske vill rättsväsendet sta-
tuera exempel? Intressant att se 
utslaget i Högsta domstolen!

Åsa Eriksson, 53 år, 
småskalig landsbygds-
förespråkare, Uppsa-
la-Björklinge

Problemet är inte bara bristen på bostäder, utan bristen på bostäder med rimlig hyra. 

Ingvar K
arm

hed/S
vD

/T
T
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Svenska My Leffler hör till de aktivister som riske-
rar höga böter för aktioner mot kärnkraftsverks-
bygget i finska  Pyhäjoki. 

Under ett års tid höll kärnkraftsmotståndare igång 
ett läger vid bygget i Pyhäjoki, i höjd med Skellef-
teå. 68-åriga My Leffler var en av deltagarna och 
under Syres pressläggning på torsdagen står hon 
inför rätta i Uleåborg. My Leffler anklagas för att 
vid fyra tillfällen ha överträtt lagen.

Hindrande av tjänsteman och tredska mot polis – 
att ha trotsat polisens order – lyder åtalspunkter-
na mot My Leffler, som nu riskerar 75 000 kronor 
i böter. I samband med en aktion våren 2016 för-
sökte  en grupp aktivister ta sig in på själva bygg-
området. 

My Leffler var vid tillfället ackrediterad som 
journalist för Kvinnor för freds medlemstidning, 
vilket hon inte lyckades övertyga polisen om på 
plats. Nu står hon anklagad för att ha trotsat poli-
sens uppmaning att stanna bakom en linje.

Flera har vittnat om brutalitet från polisens 

sida i samband med ingripandet, då aktivisternas 
läger också tömdes. Gummikulor, elbatonger och 
pepparspray användes och aktivister uppges ha 
fått näsben knäckta.

– Jag har aldrig mött ett så kraftigt övervåld 
trots att jag varit med i flera internationella aktio-
ner, säger My Leffler.

För My Leffler hänger motståndet mot kärnkraft 
tätt samman med ett engagemang för fred. Hon 
menar att kopplingen mellan kärnkraft och kärn-
vapen är obestridlig

– De är siamesiska tvillingar. Kärnkraften är 
idag olönsam, men den finns till för kärnvapnen, 
säger hon.

My Leffler menar också att det finska kärn-
kraftsbygget har en geopolitisk dimension i och 
med den ryska inblandningen. 2012 drog sig den 
tyska energikoncenrnen Eon ur projektet och er-
sattes inom kort av det ryska bolaget Rosatom. 

– Vi jublade när Eon gick ur, men glädjen vara-
de inte länge, säger My Leffler.
Olof Klugman

Kärnkraftsmotståndare 
inför rätta i Finland

Drygt ett 30-tal greps av polis i samband med en ickevåldsdemonstration i Pyhäjoki på Tjernobyldagen den 26 april 2016.

Alliansen ångrar 
sig om palmolja
Biodiesel på palmoljerester, så 
kallat PFAD, kommer att klassas 
om, så att det inte längre räknas 
som en restprodukt.

Förra veckan berättade Syre 
att Alliansen och Sverigedemo-
kraterna tänkte stoppa regering-
ens förslag att klassa om PFAD.

Genom att bränslet klassas 
om måste bland annat klimat-
påverkan av bränslet beräknas 
ända från odlingen och inte som 
idag från att det raffineras.

Efter förra veckans möte i 
miljö- och jordbruksutskottet 
står det klart att allianspartier-
na ändrar sig och endast begär 
en konskvensutredning.

– Jag är väldigt nöjd med hur 
utskottet har beslutat. Min in-
gång hela tiden har varit fokus 
på konsekvenserna. Vår stora 
oro är att vi ska ersätta PFAD 
med ren palmolja, säger Rick-
ard Nordin, Centerpartiets kli-
mat- och energipolitiska tales-
person, till Sveriges natur.
Olof Klugman

Hamas har överlämnat kontrollen 
av fem gränsstationer i Gaza till 
den palestinska regeringen. 

Det är ett resultat av förhand-
lingar mellan Hamas, som styr 
på Gazaremsan, och Fatahreger-
ingen, som har makten på Väst-
banken, rapporterar nyhetsby-
rån Al Jazeera.

Närmandet mellan parterna 
har möjliggjorts genom förhand-
lingar de senaste månaderna. 

Enligt Al Jazeera eftersträvar 
parterna ett återupprättande av 
gränsposteringarnas funktion 
som de fungerade före 2007 års 
splittring av Palestina i två delar.

Överenskommelsen under-
tecknades i Kairo den 12 oktober 
och överlämnandet av ansvaret 
för gränsstationerna skedde un-
der onsdagen. 

Ett syfte med överlämnan-
det är att underlätta resor och 
handel mellan Gaza och Egyp-
ten. Gränserna mellan länder-
na har sedan 2007 varit så gott 
som stängda för privatperso-
ner. Det finns en stark förhopp-
ning om bättre levnadsvillkor 
för framförallt civilbefolkningen 
i Gaza, menar Fatahs talesper-
son Osama Qawasmeh.
Thomas Gustafsson

Fatah och Hamas  
i uppgörelse

  
Foto: Johan N

ilsson /T
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Dålig arbetsmiljö kostar liv
Människor dör och de ekonomiska kostnaderna 
är skyhöga. Konsekvenserna av dålig arbetsmil-
jö på svenska arbetsplatser är stora, visar en ny 
sammanställning.

164 miljarder kronor eller fyra procent av BNP. 
Så mycket kostar brister i arbetsmiljön den svens-
ka ekonomin varje år, enligt en sammanställning 
från bland andra internationella arbetsorganisa-
tionen ILO som tidningen Arbetarskydd var först 
att berätta om. 

Bakom siffrorna döljer sig både dödsfall och mänsk-
ligt lidande. Beräkningarna avser bortfallet i pro-
duktion som dödsfall och sjukfrånvaro orsakar. 
De svenska kostnaderna ligger något över genom-
snittet i EU, vilket utredarna tror kan förklaras av 
en bättre rapportering jämfört med flera andra 
länder.

– Det är oacceptabelt. Vi ser på sjuktal och annat 

att arbetsmiljön inte är bra, men att kostnaderna 
skulle vara så här höga hade jag inte väntat mig, sä-
ger Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande.

Enligt rapporten står cancerfall som kan kopplas 
till arbetsmiljön för de högsta kostnaderna.

– Vi borde ha kommit längre med att förbjuda 
giftiga ämnen. Dessutom kommer det hela tiden 
nya ämnen och därför krävs det mer forskning, 
säger Berit Müllerström.

Hon tror att global konkurrens och en hård-
nande arbetsmarknad generellt är en del av för-
klaringen till de stora arbetsmiljöproblemen.

– Vi ser slimmade organisationer och låg be-
manning. Många utsätts för stress som leder till 
hjärt-kärlsjukdomar och psykosociala sjukdomar. 
Men de som jobbar seriöst med det förbyggande 
arbetet ser att friskare arbetstagare ger lägre kost-
nader, säger Berit Müllerström.
Olof Klugman
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Enligt de nya EU-reglerna blir ekobönder själva ansvariga när besprutade odlingar i närheten kontaminerar deras grödor.

Allt fler väljer vegansk mat såväl 
i livsmedelsbutikerna som på 
resaturangerna.

De stora livsmedelskedjor-
na ger en samstämmig bild av 
framgångarna för veganska pro-
dukter i en rundringning som 
TV4 Nyheterna gjort. Exempel-
vis har ICA ökat sin försäljning 
av vegansk färsk färdigmat med 
50 procent det senaste året, 
medan Axfoods försäljning av 
kylda veganska produkter ökat 
med 60 procent.

Också restaurangbranschen 
märker av det ökade intresset 
för vegansk mat, såväl på lyxkro-
gar som snabbmatsrestauranger. 

– Trenden har övergått till att 
bli en marknad. Nu finns det ett 
marknadssegment för vegansk 
mat som gör det lönsamt för alla 
sorters restauranger att jobba 
med det, säger Sara Sundqvist, 
livsmedelsstrateg på branschor-
ganisationen Visita till TV4.
Olof Klugman

Lagstiftningen för ekologisk livsmedelsproduk-
tion inom EU ska förnyas. Sverige har prelimi-
närt röstat för förslaget, men de kritiska röster-
na är många. Den nya lagen kommer att hämma 
ekoproduktionen, enligt företrädare för ekolo-
giskt lantbruk.

Att odla ekologiskt blir allt mer populärt, som 
ett svar på konsumenternas efterfrågan. Men 
EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning 
medför en rad bestämmelser som begränsar möj-
ligheterna till ekologisk produktion, menar Niels 
Andresen, verksamhetsledare på Ekologiska lant-
brukarna.

Tillsammans med representanter för bland andra 
KRAV, Naturskyddsföreningen, LRF och Svensk 
Dagligvaruhandel har han kritiserat lagförslaget 
på flera punkter.

De menar bland annat att nya krav vid import 
skulle göra det svårare för producenter utanför Eu-
ropa att sälja sina varor till EU. Detta skulle drabba 
många bönder i fattiga länder. En annan ny regel 

skulle innebära att ekobönder själva blir ansvariga 
för kontaminering av grödor, från till exempel när-
liggande odlingar som besprutas. 

– I dagsläget ligger ansvaret hos den som slarvar, 
men med det här förslaget blir det tvärtom. Det 
är väldigt dåligt, den som använder kemikalierna 
måste väl ha huvudansvaret, säger Nils Andresen. 

Kritikerna framhåller också att förslaget går stick i 
stäv med regeringens livsmedelsstrategi, som syf-
tar till att öka den ekologiska produktionen. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller 
med om att EU-kommissionens förslag är proble-
matiskt. 

– Det riskerar att försvåra för våra ekologiska 
producenter. Tyvärr stod det i våras klart att för-
slaget skulle gå igenom oavsett hur Sverige rösta-
de, säger han. 

Enligt Sven-Erik Bucht valde Sverige att rösta ja 
för att fortsatt kunna vara med och påverka. 

– Hade det varit möjligt att stoppa förslaget hade 
vi gjort det, säger han.
Katarina Andersson

  
Foto:Terje B
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Kraftig framgång 
för vegansk mat

Det kan bli svårare att få till-
stånd att driva minkfarmer i EU. 
Amerikansk mink finns med på 
den lista över 11 främmande ar-
ter som nästa år kan bli förbjud-
na att hålla, transportera och 
föda upp. 

Ifall förbudet går igenom ska 
dispens för att föda upp mink 
vara svårt att få, uppger Melanie 
Josefsson, handläggare på Na-
turvårdsverket, till Ekot.

– Man får söka tillstånd. Det 
är menat i extremt undantags-
fall, men det kommer att disku-
teras väldigt mycket närmaste 
året, tror jag.

Amerikansk mink är den art 
som hålls vid 70-talet mink-
farmer i Sverige, och omkring 
4 000 farmer i Europa. Men 
den är en så kallad invasiv art, 
i grunden främmande för regio-
nen och ett hot mot exempelvis 
ejdern och andra djur, när den 
kommer ut och etablerar sig i 
det fria.

– Den amerikanska minken 
är ett extremt framgångsrikt 
rovdjur. Den äter allt i princip 
men den har en speciell förkär-
lek  till markhäckande fåglar i 
skärgårdsmiljö, säger Melanie 
Josefsson till Ekot. 
Thomas Gustafsson

Minkfarmer kan 
stoppas av EU

Resultatet av den senaste omröstningen i FNs 
säkerhetsråd var förutsägbart. En resolution om 
fortsatt utredning av kemiska attacker i Syrien la-
des fram av USA, men Ryssland la in sitt veto. 

Av de fem stormakterna valde Kina att lägga ner 
sin röst medan USA, Storbritannien och Frankrike 
röstade för resolutionen som Ryssland alltså sat-
te stopp för.

Resolutionen handlade om att förlänga mandatet 
ett år för Organisationen för förbud mot kemis-
ka vapen, OPCW, som i en gemensam utrednings-
grupp tillsammans med FN skulle fortsätta utreda 
vem som använt kemiska vapen i attacker i Syri-
en. Det tidigare mandatet, som medlemmarna en-
hälligt beslutade om 2015, går ut den 17 november.

Rysslands FN-ambassadör Vassily Nebenzia sa 
till säkerhetsrådet att det inte var en angenäm si-
tuation. ”Faktum är att den här historien stinker, 
eftersom USA politiserar frågan,” sa han. 

Han tillade att Ryssland stöttat den tidigare re-
solutionen om omfattande utredningar och att 
dessa rapporter först bör läsas och diskuteras i 
lugn och ro innan mandatet går ut. 

– Varför spänna vagnen framför hästen?, fråga-
de han. Han nämnde USAs attack mot en syrisk 
flygbas i april som han sade hade utförts efter för-
hastade slutsatser om Syriens skuld.

Rysslands veto var landets nionde i säkerhets-
rådet på sex år och bekräftar deras långvariga po-
litiska, ekonomiska och militära intressen i Syrien 
som kan härledas tillbaka till när Bashar al-Assads 
far, Hafez al-Assad, var president i landet.

Efter en överenskommelse som gällde Syriens sto-
ra skulder till Ryssland undertecknades flera be-
tydande avtal 2007 som gällde militär utrustning. 

De senaste åren har den syriska vapenimpor-
ten från Ryssland varit oansenlig, enligt Pieter 
Wezeman vid fredsforskningsinstitutet Sipri.
Thalif Deen/IPS

Nytt Syrienbråk i säkerhetsrådet

Kritik mot nya regler 
för ekologisk odling
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Splittringen tilltar efter 
val i krisande Venezuela

hör till oppositionens starkaste fästen, miss-
tankar om valfusk bland oppositionspartierna.

– Varken venezuelaner eller omvärlden 
kommer att köpa det här påhittet. Vi spelade 
enligt reglerna med ett demokratiskt samve-
te, men det här valsystemet är inte trovärdigt, 
sa oppositionens kampanjchef Gerardo Blyde 
vid en presskonferens efter valresultatet.

Liknande anklagelser riktades mot valmyndig-
heten efter valet till den konstituerande för-
samlingen i slutet av juli. Nyhetsbyrån Reu-
ters kom då över dokument från det brittiska 
röstteknikföretaget Smartmatic, som indike-
rade att åtminstone en miljon röstsedlar hade 
manipulerats. Venezuelanska myndigheter 
förnekade alla anklagelser om fusk.

Men oppositionens kritik gäller inte bara 
brist på transparens. Röstande rapporterar 
att så kallade ”colectivos”, väpnade grupper 
som stödjer regimen, hindrat personer att 
tillträda vallokalerna. 

Ännu starkare kritik väckte det faktum att 
273 röstlokaler, främst i oppositionens tradi-
tionellt starka områden, förflyttades mindre 
än tre dygn innan valet ägde rum.

Venezuela är mer splittrat än någonsin, efter 
att några oppositionella guvernörer låtit sig 
sväras in i president Nicolás Maduros hårt kri-
tiserade författningssamling. Landets poli-
tiska kris har förvärrats av efterspelen till Ve-
nezuelas regionalval den 15 oktober.

Två dagar före valdagen meddelade Nicolás 
Maduro att samtliga valda guvernörer måste 
underordna sig landets nya konstituerande 
församling. De som vägrar lyda under denna 
kommer att förklaras olagliga och förvägras 
att tillträda sina poster, slog han fast.

Till en början protesterade oppositionen sam-
stämmigt och bojkottade invigningsceremo-
nin för de nya guvernörerna den 18 oktober.

Den 23 oktober gick dock fyra av de oppo-
sitionella guvernörerna med på att lova tro-
het inför den konstituerande församlingen. 
Tidigare har oppositionen inte erkänt försam-
lingen, som inrättades av president Nicolás 
Maduro i augusti i syfte att skriva om landets 
grundlag. 

Oppositionen har hävdat att författnings-
samlingen, som har ersatt den folkvalda na-
tionalförsamlingen, tar landet mot diktatur 
då den uteslutande består av anhängare till 
socialistpartiet som presidenten och hans re-
gering tillhör.

När det socialdemokratiska partiet Acción 
Democrática slutligen lovade trohet till för-
fattningen, var kritiken från övriga opposi-
tionspartier därför omedelbar. Tidningen El 
Nacional meddelade att oppositionsallian-
sen, Mesa de la Unidad Democrática, kom-
mer att upplösas. Därmed tros oppositionens 
position försvagas ytterligare inför nästa års 
presidentval.

Medan president Nicolás Maduro menade att 
regionalvalen var ett uttryck för demokratin 
i Venezuela, vägrade oppositionen dessutom 
att erkänna sig besegrade i 17 av landets 23 
valdistrikt. 

Resultatet innebär visserligen att opposi-
tionen vann dubbelt så många regioner som 
vid motsvarande val 2012, men bara ungefär 
en fjärdedel av vad väljarundersökningar vi-
sade innan årets regionalval.

Framför allt väckte regimens valvinster i re-
gionerna Miranda och Lara, som traditionellt 

Regeringen motiverade förflyttningarna 
med säkerhet och hänvisade till oroligheter-
na som uppstod vid valet i juli. Oppositionen 
menar att det verkliga syftet var att försvåra 
för oppositionens anhängare att rösta.

Oppositionella ledare har gjort sitt bästa för att 
kalla sina anhängare till protester efter regio-
nalvalet. Vårens demonstrationer, som enligt 
oppositionens siffror samlade upp till en mil-
jon människor, känns dock långt borta.

– Jag bryr mig inte längre om vad opposi-
tionen säger, för de är inte seriösa i vad de ut-
trycker och gör. Så om de kallar till protester 
svarar jag: lycka till, säger studenten Franses-
co Gonzales.

Fransesco Gonzales deltog i vårens de-
monstrationer, men säger att han nu insett 
att det ”inte är den rätta vägen”.

– Jag tror inte på oppositionen längre, och 
regeringen svälter folk till döds. Nu vet jag 
inte längre vem jag ska tro på eller vad jag ska 
stödja. Samtidigt har jag inte ätit på hela da-
gen. Tänk dig själv, vad ger det för motivation 
att ge sig ut på gatan och demonstrera?
Linnea Fehrm

President Maduros anklagas för att åsidosätta demokratin, men har också ett starkt stöd i delar av befolkningen. Här 
demonstrerar anhängare till regeringen i centrala Caracas. 

Foto: T
T/A

P
Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se

Radar Nyheter



11
Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se

RadarNyheter

Måndag 30 oktober. Porträtt av 
offer från “Den stora terrorn” på 
Levashovo Memorial Cemetery i ut-
kanten av St. Petersburg, Ryssland. 
Under den sovjetiska diktatorn 
Josef Stalins utrensningar 1937-
1953 begravdes 45 000 avrättade 
på Levashovovyrkogården, Den 
30 oktober är minnesdagen av 
offren för politiska repressioner i 
Ryssland.

 Foto: Dmitri Lovetsky/TT



Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom12

Pilgrimsfalken häckar framför 
allt i branta klippstup och 
många gamla häckningsplat-
ser som övergavs på 1950-ta-
let har återbesatts.

Foto: cuatrok77/flickr.com
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Människans påverkan på naturen har gjort livet svårt för många 
arter, inte minst i Sverige. Tack vare naturvårdsinsatser, och nya 
och ändrade lagar har dock situationen för en del av dem förbätt-
rats något under senare år. Och när förutsättningarna förändras 
i positiv riktning återetablerar sig vissa arter på naturlig väg. An-
dra behöver hjälp på traven av artspecifika åtgärder som samti-
digt syftar till att gynna den biologiska mångfalden i stort. 

P ilgrimsfalkarnas häckningsanläggning på Nordens 
Ark i Bohuslän är belägen inne i skogen, på behö-
rigt avstånd från allmänheten. Här finns i dag fem 
par som producerar ägg och ungar samt ett par 
som inte längre är produktiva, men de är duktiga 

fosterföräldrar. 
Projekt pilgrimsfalk är på väg att fasas ut, men de kvarvaran-

de fåglarna får fortsätta att producera ungar för utsättning i det 
vilda så länge de mår bra.

Projektet, som drivs av Naturskyddsföreningen, har varit 
mycket framgångsrikt. Det startade i början av 1970-talet då ar-
ten, som på grund av intensiv jakt på 1920- och 1930-talet och 

senare på grund av miljögifter, var i det närmaste utrotad i lan-
det. I mitten av 70-talet fanns bara 15 par kvar.

– Läget var kritiskt. Utan åtgärder hade det varit kört. I syd-
västra Sverige fanns bara tre par kvar vid den tiden, säger 
Christer Larsson på Nordens Ark, som varit delaktig i projek-
tet sedan starten. 

Under 70-talet var han en av många frivilliga som spendera-
de dagar och nätter i en koja i skogen för att bevaka och skyd-
da bon från plundring.

– 1976 kläcktes inte en enda unge i Sydsverige. Många ägg 
var obefruktade på grund av att fåglarna var infertila, och ska-
len var så tunna att de gick sönder vid ruvning, säger han.

Text: Lotta Silfverbrand

Att värna hotade 
arter kan skydda 
hela livsmiljöer
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mån klarade av att producera ägg 
och ungar. Liksom i Projekt pilgrims-
falk fanns uppfödning och utsättning 
av ungar med i åtgärdsprogrammet. 
Men det blev aldrig aktuellt. 

– Under tiden vi väntade på att för-
buden mot PCB och DDT skulle bör-
ja ge effekt lyckades vi öka överlevna-
den för de få ungar som föddes genom 
att bevaka bon och lägga ut giftfri mat 
vintertid. I fyra decennier, ända fram 
till 2007, offrade flera hundra frivilliga 
sin fritid för att på kvällar och nätter 
släpa ut till exempel trafikdödat vilt 
och slaktavfall till hundratals hemli-
ga platser där örnar samlades, berät-
tar Björn Helander som ledde projek-
tet från start och fram till 2014.

– Det tog 15 år innan det började 
vända, och först på 90-talet fungera-
de fortplantningen normalt igen, sä-
ger han.

Eftersom arten ligger i toppen av 
näringskedjan är den extremt utsatt 
för höga koncentrationer av gifter via 
sina bytesdjur. 

grimsfalkar fötts upp och släppts ut i 
det vilda. I dag beräknar man att det 
finns mer än 400 revirmarkerande 
par i Sverige. Till det kommer förstås 
en massa ungfåglar.

– Det är ett fantastiskt bra resultat, 
och antalet växer för varje år, säger 
han.

Havsörnen var först
Föregångaren till Projekt pilgrimsfalk 
var Projekt havsörn som var det för-
sta artspecifika bevarandeprojektet i 
landet. Det har stått modell för flera 
efterföljare. Havsörnens tillbakagång 
har sett ungefär likadan ut som pil-
grimsfalkens. Först var det skonings-
lös jakt som närapå utrotade arten. 
Efter fridlysning 1928 återhämtade sig 
populationen marginellt innan miljö-
gifterna tog vid och den fick stora pro-
blem med fortplantningen. 

När projektet drogs igång 1971 
fanns bara ett 40-tal havsörnspar i 
Sverige, varav ynka 13 par som i viss 

Undersökningar av ägg visade på 
höga halter av DDT, PCB och kvick- 
silver. 

För att rädda pilgrimsfalken inled-
des ett avelsarbete i samarbete mel-
lan de nordiska länderna. Det började 
med att man samlade in ägg och ung-
ar från boplatser runt om i Skandina-
vien.  De falkar som föddes upp togs 
inledningsvis om hand av ideellt en-
gagerade, och de första ungarna sat-
tes ut i Bohuslän 1982. 1987 flyttades 
all uppfödningsverksamhet till Fågel-
centralen i Göteborg. 

Sedan år 2000 är det dock Nor-
dens Ark som ansvarar för avel och 
utplantering av falkar.  

– Ungarna är mellan 38 och 40 
dygn gamla och i det närmaste flygfär-
diga när de sätts ut i så kallade hack-
inglådor som fungerar som boplatser 
tills de är stora nog att kunna jaga själ-
va. Eftersom man inte vill att de ska 
präglas på människor så matas de via 
långa plaströr, säger Christer.

Till dags datum har över 700 pil-

Om rödlistan:
Enligt Artdatabankens 
senaste rödlista (2015) är 
totalt 4 273 svenska djur-, 
svamp, och växtarter röd-
listade, varav 2 029 arter 
klassas som hotade i olika 
grad. 

Bland de hotade djurar-
terna finns 52 fågelarter, 
14 däggdjur, 246 fjärilar 
och 20 fiskarter. 

Listan uppdateras vart 
femte år.

Källa: Artdatabanken

Björn Helander påbörjade arbetet 
med att bevara havsörnen 

redan 1965, och ledde sedan 
Projekt havsörn från den officiella 

starten 1971 fram till 2014.

Foto: Mats Bentmar



Björn Helander, Naturhis-
toriska riksmuséet, har 
blivit flerfaldigt prisad för sitt 
mångåriga engagemang i 
bevarandet av havsörnen. 

Foto: Patrik Olofsson

”Havsörnen var 
den art som först 
visade tecken på 
problem i Öster-
sjön.”
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– Havsörnen var den art som först 
visade tecken på problem i Östersjön. 
Den fungerar utmärkt som indikator 
i såna sammanhang. För att man ska 
ligga steget före är det viktigt att den 
bevakas noga även i framtiden, säger 
Björn Helander. 

Han beräknar att det i dag finns åt-
minstone 3 000 havsörnar i Sverige, 
varav omkring 800 revirhävdande 
par. De är fördelade längs hela ostkus-
ten, vid insjöar i Syd- och Mellansveri-
ge samt i Lappland. 

– Målet är förstås att de ska finnas 
över hela landet, säger han.

Framtida hot 
Även om arbetet med att rädda de 
stora rovfåglarna från utrotning har 
lyckats över förväntan, att jakttryck-
et har minskat betydligt, att miljögif-
ter som PCB och DDT sedan länge är 
förbjudna så är fåglarna långt ifrån 
trygga. Under senare år har höga 
halter av flamskyddsmedel (PBDEs), 

uppmätts i ägg. För övrigt utgörs de 
nya hoten av skogs- och lantbruk, ett 
växande antal vindkraftverk och di-
verse andra störningar orsakade av 
människors aktiviteter. I viss mån 
också av illegal jakt och boplundring.

För havsörnens del är det enligt 
Björn Helander nya miljögifter och 
konsekvenser av att skog avverkas vid 
allt lägre ålder som är de största hoten.

– Havsörnarna är beroende av äld-
re barrskog, och det krävs gamla och 
stora tallar med stabila kronor som 
orkar bära tunga örnbon. Det gäller 
därför att spara tillräckligt med gam-
la och ”halvgamla” träd som kan ut-
vecklas vidare även i framtidens pro-
duktionsskogar, säger han.  

Brist på lövskog
Ytterligare en fågel som påverkats all-
varligt av skogsbruk är den vitryggiga 
hackspetten. Arten är listad som akut 
hotad och har så varit sedan 70-talet. 
Den största anledningen är att fåglar-

nas livsmiljö, lövskogarna, har för-
svunnit. 

Av det 20-tal vilda vitryggar som 
beräknas finnas kvar i landet har i år 
fyra lyckade häckningar resulterat i 
totalt elva ungar. Ytterligare elva har 
kläckts i häckningsanläggningen på 
Nordens Ark, varav hittills nio släppts 
ut i naturen. 

Men åtgärder som uppfödning och 
utsättning av individer är enligt pro-
jektledaren Kristoffer Stighäll inte till-
räckligt för att arten ska kunna räddas. 

– Vitryggen är beroende av stora 
arealer skog med stor mängd död löv-
ved där den kan söka efter insektslar-
ver. Om den ska kunna klara sig själv 
på sikt måste skogsbolagen sätta av 
och restaurera fler lövskogar. På kort 
sikt handlar det om 20 000 hektar 
skog i södra Bergslagen, säger Kristof-
fer Stighäll och tillägger att fyra skogs-
bolag redan är involverade i projektet. 

Det är dock inte bara fåglar som får 
assistans för att överleva. 

Sveriges mest hotade groddjur, den 

Problemen för havsörnen har inte 
försvunnit. Det är nya miljögifter och 
konsekvenser av att skog avverkas 
vid allt lägre ålder som är de största 
hoten i dag.

Foto: Leif Ragnarsson/WWF

”Målet är förstås 
att de ska finnas 
över hela landet.”



Om åtgärds- 
programmen:
Underlag för vilka arter 
och naturtyper som bör 
omfattas av åtgärdspro-
gram tas fram av ArtDa-
tabanken på uppdrag av 
Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndig-
heten. Det är också dessa 
myndigheter som faststäl-
ler åtgärdsprogrammen. 
Urvalet görs bland annat 
utifrån arternas hotstatus, 
Sveriges internationella 
ansvar, kunskapsläget och 
möjligheten att förbättra 
populationsutvecklingen 
med riktade skötsel- eller 
skyddsåtgärder. 

Källa: Naturvårdsverket
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publika event av de årliga hajsläppen 
får projektet uppmärksamhet. 

– Det gör det möjligt för oss att in-
formera allmänheten om den all-
varliga situationen för många arter i 
världshaven. Hajsläppen är jättevik-
tiga, inte minst för opinionsbildning 
mot illegal handel med hajar och an-
dra broskfiskar. Det stora målet är att 
stabilisera ekosystemen i världsha-
ven, säger Inger Näslund som är havs- 
och fiskeexpert vid WWF.
Lotta Silfverbrand

tet är att skydda och utveckla de speci-
ella lövskogsmiljöerna, med asp, björk 
och sälg. Vitryggen är en krävande art. 
Lyckas vi förbättra förutsättningarna 
så att den klarar sig så innebär det att 
vi samtidigt skapar boplatser åt ytter-
ligare ett par hundra hotade arter av 
mossor, svampar, växter och fåglar. 
På samma sätt som rena vattenmiljöer 
för havsörn omfattar livsmiljöer för en 
mångfald av andra arter.

Opinionsbildning
Av samma anledning föder Havets hus 
i Lysekil sedan 2002 upp och id-mär-
ker småfläckiga rödhajar för utplan-
tering i Västerhavet. Arten är rödlis-
tad som livskraftig, så arbetet handlar 
inte om att rädda den, utan snarare 
om att införskaffa mer kunskap om 
den för att kunna skydda den i fram-
tiden. Men projektet har också ett be-
tydligt vidare och viktigare syfte, i ett 
globalt perspektiv. Genom att göra 

grönfläckiga paddan, har tack vare in-
satser flyttats från akut hotad till sår-
bar på rödlistan. Sedan 1995 har grön-
fläckiga paddor fötts upp på Nordens 
Ark för utsättning i naturen. Det, sam-
mantaget med restaureringar av ar-
tens lekvatten, har lett till återetable-
ringar såväl på Öland som på flera håll 
i Skåne. Och arbetet fortsätter. Under 
sommaren har 6 000 paddor fötts upp 
på Nordens Ark. Under hösten har 
4 300 av dem satts ut på Öland. 

Sämst för fjällräven
Bland våra däggdjur är det fjällräven 
som anses ligga mest illa till. Trots 
jaktförbud sedan 1928 har arten inte 
lyckats återhämta sig. Man uppskattar 
att det i dag bara finns omkring 200–
250 fjällrävar i Sverige och Norge. 

Nu utgörs hoten bland annat av kli-
matförändringar som bidrar till att 
fjällrävens konkurrent rödräven eta-
blerar sig högre upp på fjällen. Ett an-
nat problem är dålig och oregelbun-
den tillgång på smågnagare genom 
åren. 

Såväl Sverige som Finland och Nor-
ge har under många år arbetat för 
att bevara arten på olika sätt. Och nu 
ökar samarbetet med bland annat 
stödutfodring av fjällräv samt uppföd-
ning och utsättning av valpar. 

Efter årets inventering har totalt 68 
kullar konstaterats i Sverige och Nor-
ge, varav 31 i Sverige. 2017 blev alltså 
ett bra år för fjällräven trots knaper 
tillgång på gnagare.

Arter som symbol
Isak Isaksson, biolog på Naturskydds-
föreningen, förklarar att det är en 
kombination av faktorer som ligger 
till grund för vilka arter som kan vara 
aktuella för ett bevarandeprojekt. 

– Prio ett är att behovet av åtgär-
der ska vara stort. Då är det lättare 
för myndigheter att frigöra resurser. 
Handlar det om karismatiska arter, 
som havsörn och pilgrimsfalk, så un-
derlättas finansieringen ytterligare. 
Dessutom ökar då engagemanget hos 
ideella krafter.

Till det kommer vikten av att art-
specifika projekt helst ska omfatta be-
varande av värdefulla livsmiljöer och 
följaktligen den biologiska mångfal-
den i stort. 

– Vi ser arterna som symboler för 
hotade miljöer. Havsörn represente-
rar till exempel Östersjön och barr-
skogsområden med gamla och stora 
träd. Vitryggen symboliserar lövsko-
gar. Huvudsyftet med vitryggsprojek-

Kristoffer Stighäll, projekt-
ledare för Projekt vitryggig 

hackspett på Naturskydds-
föreningen.

Foto: Naturskyddsföreningen

”Om den ska 
kunna klara sig 

själv på sikt måste 
skogsbolagen sätta 

av och restaurera 
fler lövskogar.”

Den grönfläckiga paddan har återetablerats på 
Öland och i Skåne.

Foto: Tom
 S

vensson/N
ordens ark

Isak Isaksson, biolog på Natur-
skyddsföreningen.

Foto: Naturskyddsföreningen

”... rena vatten- 
miljöer för havsörn 
omfattar livsmiljö-
er för en mångfald 

av andra arter.”

Bevarandeprojekt drivs och genomförs oftast i samarbete mellan myndigheter, forskare, organisa-
tioner, föreningar och ideella krafter.

Foto: M
ichael Lane W

W
F

Projekt vitryggig hackspett har pågått sedan 1994.

Foto: C
hrister Larsson/N

ordens A
rk
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Utsättningen av småfläckiga röd-
hajar sker med hjälp av snorklare 
som följer med ett par hajar åt 
gången ner på djupet. Plastlådan 
öppnas nära botten så att hajarna 
kvickt kan hitta ett bra gömställe 
bland tången. 

Foto: Lotta Silfverbrand
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A ilin Moaf Mirlasha-
ri  föddes i Husby i 
norra Stockholm. 
Båda hennes för-
äldrar var politis-

ka flyktingar från Iran och möt-
tes i Sverige. Ailin växte upp med 
diskussioner kring poesi, politik, 
litteratur och filosofi, något som 
präglat henne starkt. Hon ser sig 
själv och sin syster som privilige-
rade då de fått med sig ett kul-
turellt kapital, något som hjälpt 
dem båda att kanalisera sitt en-
gagemang på ett väldigt tydligt 
sätt. I gymnasiet kom hon i kon-
takt med ungdomsorganisatio-
nen Megafonen i Husby. 

– När jag blev en del av Mega-
fonen började jag växa som med-
veten ungdom. Jag blev en del av 
ett ungdomsnätverk som arbetar 
för social rättvisa i förorten och 
driver olika projekt. Vi anord-
nade föreläsningar, filmkvällar 
och ungdomsutbyten. Jag kan se 
att den tiden var en väldigt vik-
tig del av min aktivistiska utbild-
ning. 

Som barn följde Ailin ofta med 
sina föräldrar på bokmässor och 
till andra kulturella samman-
hang. Hennes pappa var och är 
fortfarande förläggare och ger ut 
exilförfattares böcker. Sin mam-
ma beskriver hon som en poetisk 
humanist med ett stort hjärta och 
ett starkt samhällsengagemang. 
Att Ailin miste sin mamma redan 

För Ailin Moaf Mirlashari har samhällsengagemanget alltid 
varit självklart och hon tog initiativ till den feministiska orga-
nisationen Streetgäris när hon var bara 20 år. Hon fortsätter 
nu att arbeta för att unga i Stockholms förorter ska ge röst åt 
sina egna berättelser och hon drömmer om att förändra  
samhället med konst och kultur.

som tioåring har även det gett ett 
stort avtryck. 

– Hennes död har gjort mig 
mer känslig och skör, men på ett 
bra sätt. Det är en skörhet som 
även är en tillgång. Något som ska-
pat mer empati, eftertänksamhet 
och styrka, säger hon med efter-
tryck. 

Startade Streetgäris
Ailin gick ut gymnasiet knappt ar-
ton år fyllda och började på socio-
nomutbildningen direkt, parallellt 
med sitt engagemang i Megafonen. 

– Att ha det engagemanget sam-
tidigt som studierna hjälpte mig 
att få ett verklighetsperspektiv 
och det var viktigt för mig. Vi ar-
betade med social hållbarhet, fe-
minism och förortsfrågor. 

Den 8 mars 2013 startade hon 
Streetgäris. Det är en intersek-
tionell rörelse för kvinnor och 
icke-binära som stöttar, lär ut 
och  inspirerar varandra. Deras 
mål är att omfördela makten i 
samhället och arbeta för demo-
krati och opinionsbildning. Det 
började med att Ailin skickade ut 
ett sms till vänner och bekanta. 
Och uppslutningen var enorm. 
I dag har de 8 000 medlemmar 
och är aktiva både på Facebook 
och har flera olika projekt som de 
driver. Själv sitter hon med i sty-
relsen för organisationen.

– Jag startade Streetgäris 

mycket för att jag hade vuxit upp 
med feministiska förebilder, men 
inte kunde känna igen mig i den 
etablerade feministiska rörelsen. 
Den var antingen för akademisk 
eller så var den centrerad i inner-
stan. Jag visste att engagemanget 
fanns i förorterna och därför vil-
le jag skapa något som även tje-
jer och kvinnor med annan bak-
grund och klass kunde känna 
igen sig i. 

Samarbeta och lyssna
Några veckor efter det första  
sms:et organsierade de sig och 
blev en förening. 

– Vi har arbetat med brinnan-
de hjärtan för Streetgäris så vi 
har glömt att söka pengar, säger 
Ailin och skrattar. Först nu efter 
fyra år letar vi efter lokal och sö-
ker finansiering. Det kan hjälpa 
oss att utvecklas i ett långsamma-
re och mer hållbart tempo om vi 
har några som är avlönade.

Hon menar att vi behöver bli 
bättre på att samarbeta, lyssna 
och även ifrågasätta oss själva 
mer. Vi kan alla bidra till en po-
sitiv förändring, inte bara för oss 
själva, utan också för varandra. 

– Inom Streetgäris har vi ar-
betat mycket efter modellen att 
lämna egot vid dörren, det är väl-

I blickfånget: Ailin Moaf Mirlashari och Streetgäris

”Lämna egot vid dörren”

Nyhetsbyrån, ett projekt som Streetgäris är med och driver på Tensta Konsthall, är en kurs 
för unga vuxna i förorten med inriktning på konst, journalistik och dokumentärt berättande.

Foto: P
rivat
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digt kraftfullt. Självreflektion och 
öppenhet är oerhört viktigt om 
man vill jobba för inkludering. 
Kampen är intersektionell och vi 
måste lära oss att lyssna på var-
andra först, för att sedan kunna 
backa varandra och hjälpas åt på 
bästa sätt. 

Gäri är slang och betyder tjej. 
Inom rörelsen är det viktigt att 
olika perspektiv ska tas i beakt-
ning så som klass, sexualitet, reli-
gion, etnicitet och funktion. Hon 
menar att den fyller ett tomrum 
med sin bredd, som inte tidigare 
funnits. Ett av projekten de dri-
ver just nu är en lyssnarserie som 
vill utmana den offentliga debat-
ten, där man istället för talas om 
– talar med. 

– Jag mådde illa av det ovan- 
ifrånperspektiv som rådde medi-
alt kring feminismen i förorten. 
Det var så idén föddes. 

Plattform för unga
Under hösten kommer Street-
gäris tillsammans med Vällingby 
Stadsteater anordna tre offentli-
ga samtal kopplade till intersek-
tionell feminism. Streetgäris ar-
betar även med pensionsrättvisa 
där fokus är att utlandsfödda och 
kvinnor ska ha rätt till en skälig 
pension. Ett tredje spår just nu 
är något de kallar Nyhetsbyrån, 
som de driver tillsammans med 
Tensta Konsthall, JMK och Konst-
fack. Det är en kurs för unga vux-
na i förorten med inriktning på 
konst, journalistik och dokumen-
tärt berättande. Kursen har blivit 
en plattform för många unga kre-
atörer i förorten. 

– Det projektet arbetar jag 
själv med. Ett av målen är att in-
stitutionerna ska bredda rekryte-
ringen och att fler från förorten 
ska få ta plats i sådana rum. 

Förändra med konst
Under flera år arbetade Ailin som 
processledare i ett projekt som 
heter Förorten i centrum där 
konstnärer gör muralmålning-
ar. Det handlar om att genom 
konstuttryck höja folks röster 
och arbeta med lokalt förankra-
de projekt, där människor får be-
rätta sina egna berättelser och på 

det sättet öka sin framtidstro, sitt 
engegemang och sin stolthet. Se-
dan i augusti läser hon själv hel-
tid på en konstskola vid sidan om 
de uppdrag hon har.

– Jag vill prioritera min egna 
konstnärliga sida nu säger Ailin. 
Det finns en stark dröm att åka till 
Iran och gå på en konstskola där. 
Men som barn till politiska flyk-
tingar har hon inte den möjlighe-
ten i nuläget. 

Istället tar hennes persiska 
och balochiska  arv sig uttryck i 
hennes konst, där Ailin gärna ar-
betar med persisk kalligrafi. Hon 
återkommer flera gånger under 
intervjun till ordet inkluderande. 
Det är ordet som både bär och 
rymmer det hon vill göra, nu och 
i framtiden. 

– Min dröm är att jobba på 
strukturell nivå med konst och 
kultur som ett verktyg. Jag vill in i 
strukturen och förändra samhäl-
let. I den drömmen finns även en 
önskan om att någon gång starta 
och driva ett kulturhus i förorten 
och fånga upp och förvalta den 
oerhörda rikedom som finns där 
bland människor. 

Text: Anne Casparsson
Foto: Jan-Åke Eriksson

Om Ailin Moaf  
Mirlashari 
Född: 1992 i Husby i nor-
ra Stockholm, flyttade 
till Sollentuna och sedan 
till Kista. Har alltid bott i 
norrort utefter blå linjen. 

Bor: Stadshagen i Stock-
holm.

Utbildning: Socionom och 
pluggar just nu grafik.

Yrke: Kultursocionom, akti-
vist, konstnär och grundar-
en till det intersektionella 
feministiska nätverket och 
föreningen Streetgäris.

Just nu:  Pluggar grafik på 
grafikskolan i Stockholm 
och jobbar med Nyhetsby-
rån på Tensta Konsthall.

”Min dröm är att jobba på 
strukturell nivå med konst 
och kultur som ett verktyg. 
Jag vill in i strukturen och 
förändra samhället.”
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Syre Stockholm fungerar lika bra själv som till-
sammans 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 globalt 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 har vi tagit nästa steg och startat Syre Stockholm! 

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

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

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

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

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

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

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

Svarspost
20664138

110 04 Stockholm

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

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Ge bort Syre Stockholm till en vän:

Ordinarie 55 kr Stöd 100 kr*Reducerat 30 kr

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

Prova på en månad:

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

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

Syre Stockholm tar upp vad 
som händer såväl globalt 
som i Sverige, men det ab-
solut största fokuset ligger 
på Stockholm. Det är stock-
holmsk ledare, debatt, Radar, 
Zoom, Energi, kalendarium 
och mycket mer. 

Jag vill ha tidningen på papper

Jag vill ha tidningen digitalt
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Ordtrianglar
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Gör så här: 
Använd  bok-
stäverna från 

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

också en ny bokstav 
som ska vara med i det 

nya ordet.
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Valdemar Möller
Glöd – Ledare

SVT-medarbetare  
överklagar till HD 
Domen mot tre SVT-medarbetare kom-
mer att överklagas till Högsta domstolen. – 
Hovrätten borde ha tagit hänsyn till att det 
handlade om en ung tonårspojke, anser 
SVT-journalisten Fredrik Önnevall.

Handlingsplaner mot  
extremism sågas
En ny rapport avslöjar stora brister i kom-
munernas handlingsplaner mot våldsbeja-
kande extremism. Få har analyserat läget i 
den egna kommunen och vissa planer kan 
bryta mot lagen. Samtidigt lyser uppsökan-
de insatser mot radikaliserade fortfarande 
med sin frånvaro.

Jägare vill skjuta tio  
gånger fler vargar 
För en månad sedan fattade fem länsstyrel-
ser i Svealand och i södra Norrland beslut 
om årets licensjakt på varg. På tok för få, 
tyckte man från jägarhåll om det totala an-
talet – 22 stycken. Nu har det första över-
klagandet kommit.

”Inte minst från politiskt 
håll verkar många vara 
livrädda för att vi ska få 
för mycket frihet.”

Varför välja trygghet eller  
frihet när vi kan få både och?

Brister i märkning av  
hälsofarligt franslim 
Ögonfranslim kan framkalla hälsoproblem 
som astma och hudutslag. Trots det finns 
allvarliga brister i märkningen av produk-
terna som finns på marknaden, visar en 
rapport från Kemikalieinspektionen.

Radar – Nyheter

Två skjutna vargar under en vargjakt 2011.
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Domen mot tre SVT-medarbetare kommer att överklagas till Högsta domstolen. – Hovrätten borde ha tagit hänsyn till 
att det handlade om en ung tonårspojke, anser SVT-journalisten Fredrik Önnevall.
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En ny rapport avslöjar stora brister i kommunernas 
handlingsplaner mot våldsbejakande extremism.
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 Limmet som används av många fransstylister kan 
innebära hälsorisker.

Ekonomiska trösklar bör  
sänkas för rättslösa
De ekonomiska trösklarna måste sänkas 
för enskilda som söker rättshjälp efter 
myndigheters övertramp, skriver före-
trädare för Centrum för rättvisa på DN 
Debatt. Svenskar saknar generellt prak-
tiska möjligheter att försvara sina fri- och 
rättigheter gentemot stat och kommun, 
fortsätter man.
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Mängder gravpynt slängs under 
Allhelgonahelgerna
Nallar, hjärtan, lyktor och kransar. 
Människor pyntar gravar och minneslun-
dar som aldrig förr under allhelgonahelgen. 
Men stora mängder av gåvorna till saknade 
åker i soporna redan veckan efter.

Koldioxidhalterna är högre  
än på miljontals år 
Koldioxidhalterna i atmosfären ökade med 
rekordfart under 2016, konstaterar Meteo-
rologiska världsorganisationen WMO i en 
rapport. – Det här ska man ta på stort allvar, 
säger professor Johan Rockström.

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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 FN varnar i en ny rapport för att koldioxidhalterna 
ökar rekordsnabbt. 

Allhelgonahelgen. Ljus brinner på Skogskyrkogården i södra Stockholm.

Zoom
Minkfarmning – en  
omtvistad bransch
Människor som inte har tillräcklig utbild-
ning avlivar djur, minkar hålls i för små bu-
rar och stallar saknar ljus. Det är några av 
de brister som länsstyrelsen har upptäckt 
när de under de senaste fem åren har kon-
trollerat minkfarmer i Västra Götaland.

Från och med 1 januari 2017 ska alla minkfarmer ha etageburar.
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En fungerande  
välfärdsstat  
– ja tack!

Glöd – Jerker Jansson  

”För oss som måste 
fylla ut försörjning-
en med lite olika 
saker är tjafset insti-
tutionaliserat.” 

Jerker Jansson 
Författare, musiker och beteendevetare, 

fristående krönikör för Syre 

”Om man tittar på hur 
de lever i naturen är det 
tveksamt om de kan bete 
sig särskilt naturligt i en 
sådan omgivning.”

Åldrande befolkning  
enorm utmaning
Världens befolkning åldras snabbt, vilket 
medför enorma utmaningar för flera ut-
vecklingsländer. Experter samlades i Seoul 
i förra veckan och diskuterade möjligheter 
till hållbara processer när den åldrande be-
folkningen ökar över hela världen.



J ag ser många (främst men inte uteslu-
tande) kvinnor som uppgivet berättar 
sina #metoo-historier, kanske för för-
sta gången, kanske igen, kanske berät-
tade de redan under #prataomdet el-

ler #yesallwomen, men gemensamt för många av 
dem är att de inte tror på någon förändring. ”Vi 
har sagt detta i hundra år nu och fortfarande re-
agerar folk som om ingen någonsin berättat om 
övergrepp de varit utsatta för” är känslan som 
förmedlas och hur mycket jag än kan sympatise-
ra med den så håller jag inte med. 

Något har förändrats och det som förändrats 
mest på dessa hundra, femtio, tio år är kanske 
främst av allt detta; många fler kvinnor befinner 
sig nu (äntligen) på positioner där de inte riske-
rar att förlora allt, inklusive karriär och trovär-
dighet, om de berättar och kanske till och med 
namnger de män som utsatt dem för övergrepp. 
Kvinnor är inte längre i lika hög grad beroende av 
mäns gunst för sin överlevnad, varken i hemmet 
eller i arbetslivet, och således kan de också bryta 
den tystnadskultur som män är beroende av för 
att kunna komma undan med ”tölpaktigt beteen-
de” som det tydligen heter nu för tiden.

Det innebär dock inte att problemet nu kommer 
lösa sig automatiskt, för vad vi ser är bara toppen 
på ett tidigare dolt isberg. En tv-profil som våld-
tar en assistent med fingrarna på en jobbfest och 
efteråt säger ”Om du vill fortsätta jobba i tv-bran-
schen ska du tänka dig för vad du säger” är inte 
ett undantag, det är symptomatiskt. Vi måste 
adressera problemet med att branta makthierar-
kier på arbetsplatser, i skolor, i vänskapsgäng, 
innebär att riskerna, såväl sociala som materiel-
la, med att berätta om övergrepp blir för stora.

Här kan vi pausa och skänka en tanke till dem 
som menar att kvinnor har makt eftersom de kan 
anklaga en man för våldtäkt och således förstöra 
hans liv – men om det var en reell makt skulle så-
väl sanna som falska anklagelser höras i mycket 
högre grad. Istället anmäls bara ungefär en fem-
tedel av alla sexuella övergrepp och av detta kan 
vi dra slutsatsen att de förväntade negativa kon-

sekvenserna av att anklaga någon för våldtäkt är 
större än dito konsekvenser av att faktiskt våldta 
någon – är inte det absurt ändå?

Eftersom den anarkistiska revolutionen med ef-
terföljande ickehierarkiska samhälle verkar ligga 
längre bort än någonsin tack vare majoritetens in-
köp av marknadsliberalismens påstådda storhet 
kan vi inte riktigt förlita oss på den för att upphä-
va de dysfunktionella maktrelaterade övergrepps-
situationerna. Så vad kan vi göra för att motverka 
att brott inte anmäls för att brottsoffret står hierar-
kiskt under gärningsmannen?

Större möjlighet att anmäla sexuella övergrepp 
utan att stå fram som brottsoffer vore kanske ett 
alternativ. En buffertzon inom polisen där man 
kan lämna vittnesmål utan att själv anmäla. Sex-
uella övergrepp går redan under allmänt åtal, så 
det är inte alls omöjligt för polisen att utreda sexu-
albrott även utan ett uttalat offer som själv anmä-
ler. Men det skulle så klart kräva att sexualbrott tas 
på allvar och att förundersökningar inte läggs ner 
utan att den anklagade ens har förhörts – så det är 
kanske där vi måste börja.

#Metoo visar toppen 
på ett isberg

www.tidningensyre.se

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

Hela systemet med 
sommartid – lägg 
ner.

Vintertid! Eller 
normaltid som 
det ju egentligen 
är.

Hannah Lemoine
frilansskribent, genusvetare,  

jämställdhetskonsult och  
 fristående krönikör i Syre 

Glöd – Hannah Lemoine
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