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På www.tagbok-
ningen.se/kop/pre-
sentkort kan man 
köpa presentkort 
på tågbiljetter. 
Bra julklapp!

Trumps påhitt 
drabbar judar.

Omslagsbild: AP/TT

U nder en plastgran i ett väntrum 
på mödravårdscentralen där 
min kusin jobbar finns en hög 
med julklappar. På varje paket 
står vad det innehåller och vil-

ken ålder innehållet passar för. Det är mam-
mor och personal som har fyllt på med pa-
ket och den som behöver får ta med sig till 
sina barn.

Samma julafton som de paketen öppnas 
somnar andra barn halvvägs genom sina 
berg av inslagna plastprylar från leksaksaffä-
rerna. En del som de kanske aldrig ens kom-
mer att titta åt, annat som kommer att vara 
försvunnet eller trasigt redan till våren. 

Vuxna packar upp det ena paketet efter 
det andra med saker som de aldrig har be-
hövt. Undervattensbelysning till badkaret. 
En chokladfontän. Ett sten-sax-och-påse-
spel i kartong för ett par hundra – du vet, det 
där spelet som man verkligen bara behöver 
varsin hand för att kunna spela.

Utmattade av julhandelskaoset kan vi köpa 
nästan vad som helst för att visa att vi har 
tänkt på mamma, lillebror och svägerskan. 
Även om vi kanske inte ses så ofta eftersom 
vi har ägnat tid åt att jobba ihop pengar till 
alla paketen. Även om det känns mer fel för 
varje år som går.

”Alla tecken tyder på att det kommer att 
bli en god jul för de svenska konsumenter-
na. Hushållen är köpstarka, optimistiska 
och växer i antal. HUI Researchs prognos är 
att försäljningstillväxten i december månad 
kommer att uppgå till 3,0 procent” skriver 
Svensk handel på sin hemsida. 

Ja, för Svensk handel betyder en god jul 
att vi förköper oss på saker vi inte behöver, 
lassar kundvagnarna fulla med mer mat än 
vi kan äta, gräver stora stycken ur planeten 
vi lever på och bara kastar bort dem. För att 

fa. Det finns en massa begagnade om man 
inte kan bygga den av träpallar eller ärva 
den av någon. En cykel är ingen dålig pre-
sent, med eller utan elmotor. Till någon som 
behöver en cykel, alltså. Men det där med 
att ösa meningslös materia i lyxförpackning 
över varandra bara för att, det behöver vi ta 
oss förbi. 

En god jul kan vara ett ljus i vintermörkret 
och en tid då man träffas och umgås. Bar-
nens högtid, brukar man säga, och då bor-
de julen också vara framtidens högtid. En tid 
då vi ger varandra sådant som betyder något 
på riktigt – inte chokladfontäner och nya sof-
for. Vi borde i alla fall inte låta Svensk han-
del behålla julen som den destruktiva kon-
sumtionshetsens heliga tid. 
De kan få en marsipantomte 
som tröst.

vi kan. I år beräknar de att vi kommer att jul-
handla för 16 miljarder, varav en stor del är 
e-handel.

Enligt Svensk handel köper vi speciellt myck-
et möbler till jul, och elcykeln har utsetts till 
årets julklapp. Vanliga julklappar är annars 
kläder och hemelektronik. 

Även vanliga grejer som vi köper ändå tar 
för mycket resurser av jorden och blir till 
enorma mängder avfall. En bärbar dator på 
något kilo har till exempel gett 1 200 kilo av-
fall. Dessutom är den tillverkad av plast och 
konfliktmineraler och sannolikt ihopsatt av 
människor med undermåliga arbetsvillkor. 
Ett par jeans har gett upphov till 25 kilo av-
fall, förbrukat 11 000 liter vatten och i de 
flesta fall sytts av bomull som har besprutats 
med stora mängder gift.

Jo, kläder och mat behöver vi alla, och någon 
gång i livet behöver man kanske köpa en sof-

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Låt barnens högtid bli 
framtidens högtid

Malin Bergendal
malin.bergendal@tidningensyre.se

Reclaima julen! Det är inte Svensk handel som bestämmer vad en god jul ska vara.
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Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Glöd Ledare
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Max Gustafson

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



4

T rumps erkännande av Jeru-
salem som Israels huvudstad 
har stämplats som dödsstöten 
för tvåstatslösningen. Men har 
tvåstatslösningen inte varit sten-

död rätt länge? Kanske Trumps utspel kan 
utnyttjas för att äntligen börja tala om möj-
liga lösningar, inte bara om önskvärda, men 
omöjliga.

Den 29 november 1947 beslöt FN att dela 
det brittiska mandatet Palestina i en judisk 
och en arabisk stat plus ett internationellt 
område med Jerusalem och dess omgivning-
ar. Som alla vet godtogs denna modell av den 
judiska sidan men förkastades av den arabis-
ka som ansåg det oacceptabelt att en judisk 
stat skulle bildas på ett område med förkros-
sande arabisk folkmajoritet. Befolkningar-
na levde ju inte åtskilda på så sätt att landet 
enkelt kunde delas så att den ena folkgrup-
pen hamnade i ett område och den andra i 
ett annat. Tvärtom, trots långtgående social 
och ekonomisk segregation levde befolkning-
arna geografiskt blandat. Enbart genom ett 
komplicerat kartritande kunde större delen 
av den judiska befolkningen samlas i en ”ju-
disk stat”, som dock, med Negevs beduiner 
inräknade, befolkningsmässigt skulle få ara-
bisk majoritet. Den arabiska staten skull bli 
nästan rent arabisk med bara en pytteliten ju-
disk minoritet. 

”Men redan genom mordet på 
Rabin och Sharons murbygge 
avslöjades att det aldrig fun-
nits seriös israelisk avsikt att 
tillåta en reellt suverän pales-
tinsk stat.”

Till detta kommer att 1947 års FN, med 
bara ett femtiotal medlemsstater, speglade 
den koloniala maktstrukturen i världen. Man 
kan hävda att det var Europa och Amerika 

som röstade för delningsplanen, Asien och 
Afrika mot. Bara ett par årtionden senare, 
när avkoloniseringen fått fart, skulle en sådan 
plan aldrig ha kunnat vinna FN-majoritet.

Smygande kolonisering
Icke desto mindre var delningsplanen for-
mellt folkrättsligt korrekt, arabsidan begick 
brott mot folkrätten genom ett anfall för att 
upprätta en palestinsk stat. Resultatet blev 
katastrof, israelerna utnyttjade tillfället för 
att utvidga den judiska staten betydligt och 
”judaisera” den genom att driva bort minst 
750 000 palestinier. 1967 fullbordades eröv-
ringen, dock med skillnaden att Israel nöjde 
sig med att införliva Östra Jerusalem i Isra-
el, medan övriga besatta områden fick status 
som ”administrerade”. 

Redan 1988 utropade PLO de ockuperade 
områdena till självständig stat, med Östra Je-
rusalem som huvudstad, vilken efterhand har 
erkänts av 136 av FNs 193 medlemsstater, där-
ibland Sverige. Ungefär sedan denna tidpunkt 
betraktas en ”tvåstatslösning” där Jerusa-
lem utgör huvudstad för båda staterna, som 
världssamfundets lösningsmodell. Den in-
riktningen stärktes till en början av Oslopro-
cessen, som från början av 1990-talet tycktes 
peka i riktning mot en tvåstatslösning, som 
skulle skapas stegvis, via utökat palestinskt 
självstyre. 

Men redan genom mordet på Rabin och 
Sharons murbygge avslöjades att det aldrig 
funnits seriös israelisk avsikt att tillåta en re-
ellt suverän palestinsk stat. Det har hela tiden 
handlar om att bibehålla total kontroll över 
invånarna i Gaza och på Västbanken. Istället 
har Israel ”judaiserat” stora delar av de ock-
uperade områdena genom smygande israe-
lisk kolonisering, genom inflyttning av drygt 
en halv miljon judar. Därför var president 
Trumps erkännande av hela Jerusalem som 
Israels huvudstad bara en bekräftelse av en 
utveckling som sedan länge pågått. 

Apartheid – en omväg till 
Palestinas befrielse?

Tvåstatslösningen på Israel/ 
Palestinakonflikten var död 

långt innan Donald Trump be-
stämde sig för att flytta USAs 

ambassad från Tel Aviv till Jeru-
salem. Den används bara för att 
dölja israelernas totala kontroll, 

och kanske vore det bättre att 
inte dölja den, skriver Per Gahr-

ton på veckans Under ytan.

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

tiet de Gröna och ledamot av Europaparlamen-
tet för Miljöpartiet. Han har länge varit enga-
gerad i Palestinafrågan och var ordförande i 

Palestinagrupperna 2004–2011.

Foto: Schyffel/Wikipedia/Creative Commons 3.0  

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



5

Ingenting tyder på att en normal förhand-
lingslösning kan rubba det låsta läget. Att Is-
rael, utan tvång från USAs sida, skulle backa 
från sina vinster, förefaller helt osannolikt. 
Inte heller förefaller arabiskt våld kunna änd-
ra på läget. Terrorismen är i all sin brutali-
tet inte tillräcklig för att framtvinga israelis-
ka reträtter och större arabiska angrepp finns 
knappast på någon arabstats dagordning. 

Palestinierna är fler
Vad kan då göras? Det är i dag svårt att se nå-
gon snabb väg till en rättvis lösning och be-
frielse för palestinierna från en miserabel till-
varo i världens största utomhusfängelse. Det 
finns dock en sak som på sikt står på palesti-
niernas sida – demografin.

Redan i dag tyder de flesta siffror på att det 
finns en arabisk folkmajoritet i hela Palestina/
Israel. Enligt worldpopulationreview har Is-
rael 2017 8,4 miljoner innevånare, av vilka 75 
procent = 6,2 miljoner är judar. Palestina har 
4,93 miljoner plus 21 procent av Israels inne-
vånare = 1,74, det vill säga totalt 6,7 miljoner. 
Också andra siffror förekommer. 

Dessutom finns några hundra tusen ”övri-
ga” – men samtliga siffror jag sett är helt lika i 
tre avseenden: 

1. Redan i dag finns det fler palestinier än 
israeler i hela det före detta brittiska manda-
tet Palestina. 

2. Folkökningen är betydligt snabbare bland 
palestinierna, 2,73 procent mot 1,58 procent 
för judarna. 

3. Antalet potentiella judiska invandrare 
är mycket lågt, efter den stora invandringen 
från före detta Sovjetunionen under 1990- 
talet. Däremot finns det en potential på 
många miljoner palestinska invandrare i 
flyktingläger.

Mot den här bakgrunden kommer en gam-
mal lösningsmodell i ny dager – enstatslös-
ning. Den har föreslagits åtskilliga gånger, 
ofta som ett utslag av allmändemokratiska, 

humanitära ideal: i moderna stater har alla 
människor samma rättigheter, man tillskri-
ver inte vissa etniska eller religiösa grupper 
speciella privilegier i en demokratisk stat på 
2000-talet. 

Till detta kommer nu rena styrkeförhål-
landen: Om normala demokratiska principer 
skulle tillämpas skulle Israel/Palestina få en 
palestinsk folkmajoritet.

Döljer det fula trynet
Naturligtvis skulle inte de mest fanatiska sio-
nisterna, för vilka just en ”judisk” stat är po-
ängen, låta sig skrämmas bort från sitt pro-
jekt av befolkningssiffror, kanske snarare 
tvärtom. Men alla judar som främst vill leva 
i fred och trygghet och religionsfrihet etcete-
ra? Kanske skulle de föredra en fredlig tillva-
ro i demokratisk frihet i det ”bibliska” landet 
under former som alla grannarna också god-
tar, framför nuvarande otrygga belägringstill-
stånd? För palestinierna vore en demokratisk 
stat med lika rättigheter för alla ingen nyhet, 
för det var ju exakt vad Fatah krävde för flera 
årtionden sedan.

”Vore det inte tydligare om 
man avvecklar den palestin-
ska myndigheten, skrotar 
myten om lokalt självstyre, 
lämnar över hela ansvaret 
till israelerna – och därmed 
tydliggör att det faktiskt är en 
apartheidregim som råder?”

Problemet är vägen dit. Eftersom de 
makthavande sionisterna inte kommer att 
godta modellen är risken stor att de, om pa-
lestinierna ger upp tvåstatsmodellen, ham-
nar i apartheid. En enda stat under judiskt 
styre. Men är det inte i en sådan stat de redan 

lever? Vore det inte tydligare om man avveck-
lar den palestinska myndigheten, skrotar my-
ten om lokalt självstyre, lämnar över hela an-
svaret till israelerna – och därmed tydliggör 
att det faktiskt är en apartheidregim som rå-
der? Och sedan bekämpar apartheidregimen 
med samma metoder och samma argument 
som Nelson Mandela använde mot vitrasis-
men i Sydafrika. 

Nog skulle en sådan anti-apartheidkamp 
kunna vinna brett internationella stöd? I dag 
går det att vinna visst stöd för bojkott av israe-
liska varor som tillverkats i illegala bosättning-
ar på palestinsk mark. EU bojkottar inte, men 
kräver att ursprunget ska utmärkas så att folk 
själva kan bojkotta. Det är bra men långt ifrån 
tillräckligt. 

Synlig apartheid
Tänk om hela Israel synligt och tydligt blev 
apartheidområde, om vi kunde få igång boj-
kott mot hela apartheidstaten Israel! Det kan 
bli fallet om fem eller tio år om det inte finns 
någon förvirrande Palestinska myndigheten, 
ingen maktlös palestinsk ”president” och ”re-
gering”, utan bara direkt, förtryckande isra-
eliskt kolonialstyre av en undertryckt pales-
tinsk majoritet. 

Hela konstruktionen med palestinskt lo-
kalstyre var ju tänkt som en väg till själv-
ständighet. Men mordet på Rabin inledde 
tvåstatslösningens urholkning och Sharons 
Tempelbergsvandring 2000 blev den symbol-
iska dödsstöten. Trumps Jerusalemserkännan-
de är det slutliga beviset på att det palestinska 
”självstyret” har blivit en återvändsgränd som 
bara döljer apartheidens fula tryne.

Tydlig apartheid blir ingen genväg till be-
frielsen. Men i ett läge när det inte finns nå-
gon genväg utan bara senvägar som inte leder 
någonstans, vore det kanske läge att pröva 
apartheid som omväg till befrielse. 

Per Gahrton

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

Bakom höga murar ligger den israeliska bosättningen Maaleh Adumim strax öster om Jerusalem. Men palesti-
nierna är fler än israelerna och skulle kunna göra sig hörda i ett demokratiskt Israel, skriver Per Gahrton. 

Foto: S
ebastian S

cheiner/A
P/T

T



6

DEBATT Den tredje december manifeste-
rade världen på den Internationella funk-
tionshindersdagen. Feministiskt initiativ 
(Fi) pekade då på att vi i vårt politiska pro-
gram skrivit in kravet på att FNs funktions-
hinderskonvention bör bli svensk lag. Det är 
ett viktigt steg för att göra det möjligt för alla 
människor att fullt ut delta i samhället, även 
de med normbrytande funktionalitet. Det 
borde vara en självklarhet men ansvariga 
myndigheter och instanser väljer systema-
tiskt att tolka lagar som rör människor med 
normbrytande funktionalitet till den enskil-
des nackdel. 

Aktuellt just nu är att handikappersättningen 
blir en merkostnadsersättning. Det förhin-
drar möjligheten att få ut ersättning för den 
hjälp du får privat. De merkostnader, som 
uppstår till följd av att personer privat beta-
lar för hjälp, måste kunna tas upp i den nya 
merkostnadsersättningen. 

Både den fysiska miljön och att informa-
tion ges i olika format är oerhört viktiga de-
lar för full delaktighet i samhället. Enkelt av-
hjälpta hinder (EAH), som finns kvar i så gott 
som alla kommuner och som skulle varit av-
hjälpta redan 2010, måste omgående åtgär-
das. Det innebär inte någon större kostnad 
för kommunerna men så länge dessa finns 

begränsas människor till exempel genom 
avsaknad av en ramp eller ett ledstråk och 
kontrastmarkeringar eller att lokaler inte är 
ljuddämpade.

Ett stort tillgänglighetsproblem är att bo-
stadshus med bostäder på bottenplanet och 
sedan på våningsplanen ett, två, tre, och så 
vidare, ger byggherrar möjlighet att inte be-
höva installera hiss eftersom bottenplanet 
är tillgängligt. Så utesluts många människor 
från att själva bo i husets övre plan eller från 
att hälsa på någon som bor på annat än bot-
tenplanet. Finns det däremot endast försälj-
ningslokaler eller andra offentliga lokaler 
på bottenplanet måste byggherren installe-
ra hiss.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
med funktionsnedsättning) ger rätt till led-
sagning och personlig assistans. I dag har 
LSS urholkats från den rättighetslag den en 
gång var tänkt som. Rätten till personlig as-
sistans är rätten att kunna leva ett fullödigt 
liv, alltifrån att kunna hålla sig vid liv (med 
andningshjälp), till att kunna ha familj och 
göra karriär i arbetslivet. Utan assistans får 
människor sina liv sönderslagna när Försäk-
ringskassan inte följer intentionerna i LSS.

Människor med normbrytande funktio-
nalitet får avslag på sina ansökningar gång 

på gång. Självklart kan de överklaga och kan-
ske får de så småningom rätt men då kan en 
anställning redan vara förlorad. Alla dessa 
neddragningar får till följd att människor 
inte kan vara delaktiga i vårt samhälle, vare 
sig som anställda, föräldrar eller politiker.

Du som läser detta kanske utgår från att du 
lever i ett samhälle där du kan vara med-
borgare oavsett om du har en normbrytan-
de funktionalitet eller ej och att detta gäller 
även om du skadas eller blir sjuk. Det kan 
bli ett chockartat uppvaknande att inse att vi 
inte lever i det solidariska samhälle som LSS 
en gång utgick ifrån. Den solidariteten vill Fi 
ha tillbaks. Vi kan inte tillåta att människor 
utesluts ur samhället och fråntas möjlighe-
ten till självständiga liv.

Fi kräver att myndigheterna gör om och 
gör rätt. Lägg till kostnader för hjälp i den 
kommande merkostnadsersättningen! Följ 
intentionen med LSS-lagstiftningen! Åtgär-
da enkelt avhjälpta hinder! Det handlar i 
slutändan om mänskliga rättigheter. Därför 
är det också viktigt att FNs funktionshinder-
skonvention blir lag.

Susan Löfgren
Denise Cresso
Gudrun Tiberg
Medlemsgruppen Fi Funktionalitet

Låt FNs konvention om 
funktionshinder bli svensk lag

”Utan assistans får människor sina liv sönderslagna” skriver personer ur medlemsgruppen Fi Funktionalitet. 

Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
Glöd Debatt
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Nej, det är ett typ-
exempel på en helt 
oproportionerlig ut-
vidgning av befogen-
heter. Det överhängande problemet 
är brist på resurser och personal – 
framför allt utbildade poliser men 
också utredare. Att ge ytterligare 
tvångsmedel utan att lösa personal-
frågorna är rent av kontraproduk-
tivt! Få poliser med utsträckta befo-
genheter ökar risken för att misstag 
begås utan att öka säkerheten.

Fatou Darboe, 47 år, 
grundare av webbtid-
ningen Afropé, Stock-
holm

DEBATT Den 11 december skedde en ny 
tvångsdeportation av ensamkommande från 
förvaret i Åstorp. En deportation är en fruk-
tansvärd upplevelse för individen och där-
för bör hen behandlas med värdighet och 
respekt för de mänskliga rättigheter alla 
människor omfattas av. Men i Åstorp verkar 
dessa rättigheter åsidosättas på ett grymt 
och inhumant sätt.

FNs kommitté mot tortyr har riktat skarp 
kritik mot att Sverige håller människor för-
varstagna under alldeles för lång tid. Men 
det är inte något som Migrationsverket ver-
kar bry sig om. Unga människor sitter för-
varstagna i månader. Nu framkommer det 
att man i Åstorp använder hårda restriktio-
ner – utan att de som sitter där har begått nå-
got brott.

#vistårinteut har kännedom om att man i 
Åstorp har låtit en höggravid kvinna vänta 
utanför förvaret i minusgrader under lång 
tid för att få säga hej då till sin make. När 
hon väl får komma in till honom får hon 
inte krama honom. Besökare har inte fått 
röra vid sina förvarstagna vänner. De har 
inte fått prata i enrum. Förvarspersonalen 
har blivit hotfull när förvarstagna unga vi-
sat ångest och oro. Till exempel har perso-
nal hotat att avbryta besök på grund av att 

en ungdom har yttrat en svordom över den 
svåra situationen.

De förvarstagna har inte fått relevant och för-
utsägbar information om när och hur depor-
tationen ska ske. Det har också framkommit 
att den kollektiva bestraffningen kan ha för-
anletts av att några av de förvarstagna ut-
tryckt att de gör vad som helst för att inte 
bli deporterade. Enligt förvarsbesökare har 
personal fått order att undanhålla relevant 
information och att besök ska ske med be-
vakning.

Detta kan inte beskrivas som något annat än 
repression från myndigheternas sida. Varför 
tillåter man inte människor att ta farväl, trös-
ta varandra, säga hejdå? Varför låter man 
höggravida kvinnor stå utanför och vänta i 
minusgrader? Varför ges inte information så 
att de förvarstagna kan förbereda sig?

#vistårinteut tar kraftfullt avstånd från 
den här typen av inskränkningar av oskyl-
diga människors mänskliga rättigheter. Att 
det händer samma dag som FN manifeste-
rar mänskliga rättigheter i hela världen är en 
skam.

Kinna Skoglund
Sara Edvardson Ehrnborg
#vistårinteut

Flyktingars rättigheter 
kränks i förvaret

Inte nog med att människor deporteras – de utsätts även för kränkande behandling i förvaret, skriver #vistårinteut.

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.

Efter flera attack-
er mot judar i helgen 
flaggar justitieminis-
ter Morgan Johansson 
för att polisen kanske 
ska kunna få tillstånd 
att gå in i datorer och 
läsa av deras innehåll 
för att komma åt grup-
per som kan utgöra ett 
hot. Rätt eller fel?

Panelen:

Jag tycker det är rätt 
att ta till mer ingåen-
de metoder för att 
komma till rätta med den rasism 
som sprids generellt, så ja jag tyck-
er polisen ska få tillstånd att gå in i 
datorer hos grupper som misstänks 
utgöra ett hot! Vi har lagar mot ra-
sism såsom lagen om hets mot folk-
grupp, men i realiteten är den gan-
ska tandlös, det är få som döms och  
många anmäler inte då man inte 
anser att det sker någon möjlighet 
till upprättelse.  

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i 
Humanisterna och Libe-
ralerna, Täby

Isak Gerson, 26 år, 
redovisningsekonom och 
syndikalist, Stockholm

Den typen av åtgärd 
är mycket ytlig brand-
släckning. De vikti-
ga åtgärderna hand-
lar inte om repression, utan om att 
bryta den kultur av antisemitism vi 
lever i som underlättar det våldet, 
att börja utreda och lagföra anmäl-
da hatbrott, och att ersätta försam-
lingarna (och gärna moskéerna ock-
så) för de stora säkerhetskostnader 
de bär. De åtgärderna kräver inte in-
grepp i folks integritet.

Foto: Johan N
ilsson/T

T
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Grön matlagning ökar i popularitet – till och med 
i Nobelsammanhang – men säsongens köttstinna 
julbord är en påminnelse om att för många är gri-
sens plats på tallriken. Djurrättsalliansen har i fle-
ra år dokumenterat grisindustrin, och hoppas att 
fler ska ta steget och ifrågasätta köttnormen. 

Sedan 2008 har organisationen filmat i grisfabri-
ker och slakterier runt om i landet. Syftet är att 
visa hur djuren lever och dör för att bli mat åt 
människor och ge allmänheten en möjlighet att 
med egna ögon se hur grisindustrin ser ut, förkla-
rar Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsal-
liansen. 

–  De flesta har ingen relation till de levande indivi-
derna, utan man ser produkten i butiken eller på 
restaurangen. Våra filmer har blivit en ögonöpp-
nare, folk har börjat fundera och omvärdera sin 
djursyn, och ifrågasätta normen att äta djur, säger 
Malin Gustafsson. 

Något som är oerhört svårt, då det är en själv-
klarhet för många aktörer i samhället. Hans Agné 
är vd på branschorganisationen Svenska Köttföre-
tagen. 

– Den generella bilden är att vi är stolta över 
den produktion som finns i Sverige, säger han. 
Djuren har större yta än vad de har i andra län-
der, mera halm, de får behålla sina knorrar och 

grupperna blandas inte. Djuren blir friskare och 
behöver inte ha antibiotika. 

Hans Agné påpekar att alla deras grisgårdar är cer-
tifierade och kontrollerade av en tredje part. 

– Nio av tio svenskar äter kött och griskött, så 
vår moraliska del är att vi gör uppfödningen på 
absolut bästa sätt. När jag säger att jag är stolt så 
betyder det att vi ligger i framkant jämfört med 
andra länder. 

Hans Agné nämner också den ekologiska pro-
duktionen, men den är mer kostsam och utgör en 
mycket liten del, även om den växer. 

För Malin Gustafsson och Djurrättsalliansen är 
framhållandet av svenskt kött och ekologisk pro-
duktion en bekant retorik. 

– Att det är lokalproducerat säger ingenting om 
hur djuren har haft det. Det fåtal grisar som får gå 
ut då och då lider kanske mindre, men de lever 
fortfarande bara för att dödas som barn. 

Hon konstaterar att om något har förändrats när 
det gäller grisarnas villkor så är det till det sämre, i 
och med Jordbruksverkets nya regler som just trätt 
i kraft. De innebär bland annat att kultingarna får 
tas från sin mamma ännu tidigare. 

– Vad ger oss rätt att döda djur, det är den 
grundläggande frågan som vi måste ställa oss. 
Katarina Andersson

Grisindustrin möter 
kritik inför julen

Enligt jordbruksverkets nya regler tas kultingarna tidigare än förut från sina mammor.

Norge utreder 
kärnvapenförbud
Nato-landet Norge ska utreda 
vilka konsekvenser det skulle få 
att underteckna det internatio-
nella förbudet mot kärnvapen.

Arbeiderpartiet har tidigare 
röstat emot ett förslag från Soci-
alistisk venstreparti om att ome-
delbart skriva under förbudet, 
men röstade i förra veckan för 
en utredning. Regeringspartier-
na Høyre och Fremskrittspartiet 
är emot en utredning men kör-
des över av de övriga partierna 
i Stortinget.

– Det är en stor dag, nu har 
vi majoritet för ett väldigt vik-
tigt beslut, säger Audun Lysbak-
ken, partiledare för Sosialistisk 
venstreparti till den norska ny-
hetsbyrån NTB.

Sverige röstade, till skillnad 
från Norge och övriga Nato-län-
der, ja till ett kärnvapenförbud 
i somras. Efter att USA enligt 
Svenska Dagbladets uppgifter 
utövat påtryckningar mot den 
svenska regeringen ska konse-
kvenserna dock utredas också i 
Sverige innan ett undertecknan-
de blir aktuellt. Allianspartierna 
är motståndare till ett förbud.
Olof Klugman

Bruk av narkotika ska inte längre 
vara straffbart i Norge. Det finns 
nu en majoritet i Stortinget för 
en omläggning av narkotikapo-
litiken som innebär att ansvaret 
förs över från rättsväsendet till 
hälso– och sjukvården, rappore-
rar Verdens gang.

– Majoriteten i stortinget vill 
sluta att straffa folk som sliter, 
men istället ge dem hjälp och be-
handling, säger Nicolas Wilkin-
son, hälsopolitisk talesperson 
för Socialistisk venstreparti.

Bakom förslaget står ock-
så Arbeiderpartiet, Høyre och  
Venstre.

Høyres Sveinung Stensland  
poängterar att överenskommel-
sen mellan partierna inte bety-
der att man säger okej till droger. 

– Det er viktigt att precisera 
att vi inte legaliserar cannabis 
och annan narkotika, men vi av-
kriminaliserar. Ändringen kom-
mer ta tid, men innebär en änd-
rad syn, säger han.
Olof Klugman

  
Foto: E

m
il Langvad/T

T

Förnybar el kan bli lättare att sälja
Kolindustrin ska inte längre skyddas från konkur-
rens av förnybart. Det hoppas röda, gröna och li-
berala EU-parlamentariker efter ett beslut i ener-
giutskottet. 

– Vi är överraskade och lyckliga. Det här är det 
första beslutet efter att EU ratificerat Parisavtalet 
som vi kan vara stolta över. Nu gäller det att det 
överlever i slutomröstningen, säger EU-parlamen-
tarikern Jakop Dalunde (MP).

”Styrningssystem för Energiunionen” kallas det för-
slag som EU-parlamentets energiutskott klubbade 
igenom i förra veckan. Det innebär bland annat 
att medlemsländerna ska tvingas öppna upp sina 
energimarknader. 

Enligt Jakop Dalunde är det avgörande för ett 
förnybart energisystem. Dels för att sol- och vind-
kraft inte är tillgänglig överallt samtidigt, dels för 
att länder som Tyskland inte ska kunna skydda sin 
kolkraft från konkurrens av förnybart.

– Danmark har investerat stort i vindkraft och 
många gånger blåser det så mycket att de får ett 
överskott. Det finns kablar, men Tyskland vägrar 
låta dem sälja elen för att de vill skydda sina kol-
arbetare, säger Jakop Dalunde.

Oftast har liberaler och konservativa röstat till-
sammans i energifrågor, men den här gången an-
slöt sig liberalerna i energiutskottet till de grönas, 
socialdemokraternas och vänstergruppens linje.

Mycket återstår innan förslaget kan bli verklighet. I 
januari röstar hela EU-parlamentet om frågan och 
sedan ska parlamentets linje förhandlas med mi-
nisterrådet.

Gunnar Hökmark (M) var en av dem som rös-
tade nej i energiutskottet. Hans medarbetare Jo-
nathan Lundell skriver i ett mejl till Syre att ”Vi 
har hittills varit missnöjda med inriktningen, som 
innebär att investeringar styrs på ett sätt som mot-
verkar teknologisk förnyelse och större framsteg.”
Olof Klugman

Bruk av droger 
avkriminaliseras 
i Norge
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Protester utanför förvaret i Åstorp i måndags i samband med den första grupputvisningen efter regeringens besked. Enligt Vi 
står inte ut tvingades minst fem ensamkommande ombord på planet till Afghanistan, medan minst sju utvisningar stoppades.

Fem aktivister från nätverket 
Klimatfronten står åtalade ef-
ter en civil olydnadsaktion mot 
Öresundsverket i Malmö.

På torsdagen efter Syres 
pressläggning skulle aktivister 
stå inför rätta vid Malmö tings-
rätt för brott mot skyddslagen.

Aktivisterna tog sig in på Öre-
sundsverket i protest mot ut-
byggnaden av fossilgas i Sverige. 

– Vi ångrar inget. När politi-
ken inte förmår att hantera kli-
matkrisen utan tvärtom gräver 
sig djupare ner i fossilberoendet, 
ser vi det som nödvändigt att 
agera, säger Sigrid Magnusdotter 
som är en av de åtalade aktivis-
terna i ett pressmeddelande.

Klimatfronten menar att gas-
branschen fått politiker med på 
investeringar i infrastruktur för 
fossilgas genom att skriva ner 
gasens klimatpåverkan.

Som Syre tidigare berättat 
planeras nu en terminal för fos-
silgas i Göteborgs hamn och 
ärendet finns nu på regeringens 
bord för godkännande.
Olof Klugman

Det politiska spelet kring de ensamkommande 
ungdomarna fortsätter. Ännu är det oklart exakt 
vilka som omfattas av regeringens besked att 
många ska få en ny chans till uppehållstillstånd 
och vilket stöd det finns i riksdagen för försla-
get. 

Förra torsdagen informerade regeringen opposi-
tionen om överenskommelsen som ska ge en del 
av de ensamkommande unga en ny chans att söka 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

För att regeringen ska få förslaget genom riks-
dagen behöver man stöd av ytterligare två partier. 
Centern och Vänsterpartiet anses ligga närmast 
till hands. 

Enligt Centerns migrationspolitiska talesperson Jo-
hanna Jönsson finns ännu många frågetecken 
kring regeringens förslag.

– Det tydligaste som framkom är att det fortfa-
rande är oklart när det gäller en lång rad frågor i 
det här förslaget. De kunde inte svara på de fles-
ta av mina frågor.

Överenskommelsen gäller dem som kom till 
Sverige till och med november 2015 och vän-
tat minst 15 månader på asylbesked, men det är 
oklart om det ska beräknas på dagen då beslut ta-
gits eller när de asylsökande fått beskedet. Det är 
ett av många skäl till att många ensamkomman-
de ännu svävar i ovisshet om de omfattas eller 
inte.

Inte heller när Syre ringer migrationsminis-
terns pressekreterare sex dagar efter mötet kan 
hon ge något besked om detta.

Johanna Jönsson vill i nuläget inte säga mer om 

hur Centern ställer sig till förslaget, utan menar 
att arbetet med att förstå vad det innebär fortsät-
ter. 

När regeringen presenterade förslaget meddelade 
de att det inte blir någon ytterligare utvärdering 
av den tillfälliga asyllagen som man kom överens 
om 2015, utan att de restriktiva reglerna ska gälla 
fram till minst 2019. 

Samtidigt uttryckte Miljöpartiets migrationspo-
litiska talesperson Maria Ferm förhoppningar om 
att samtalen med de borgerliga partierna skulle 
kunna ändra på detta och konstaterade att ”flera 
av dem vill exempelvis införa de gamla reglerna 
för familjeåterförening.” 

Johanna Jönsson förhåller sig avvaktande till Ferms 
uttalande och menar att det som ska upp till beslut 
i riksdagen gäller gymnasielagen, inte en utvärde-
ring av den tillfälliga lag som löper till 2019.

– Vi röstade nej till den tillfälliga lagen och vill 
exempelvis att familjer ska kunna återförenas. 
Skulle någon lägga fram ett sådant förslag skulle 
vi förstås rösta för det.

Moderaterna stöder den tillfälliga lagen och vill 
gå ännu längre. Är det så att ni tvekar att driva på 
eftersom det finns en oenighet inom Alliansen?

– Vi driver på i alla frågor vi tycker är viktigt, 
men just nu håller vi på med gymnasielagen. Jag 
har inte fått någon som helst inbjudan till att dis-
kutera den tillfälliga lagen. Om vi får det kommer 
vi förstås stå upp för den linje vi har.

Också Liberalerna uppger att de fortfarande 
analyserar förslaget och vill inte uttala sig i Syre.
Olof Klugman

  
Foto: T

T

Klimataktivister 
inför rätta

Regeringens extra pengar till 
förlossningsvården har inte an-
vänts för att anställa den per-
sonal som behövs. Det men-
ar Sveriges kvinnolobby i en ny 
rapport.

– Landstingen har haft stor 
frihet att själva styra över peng-
arna. När de nu får ännu mer 
medel är det direkt oansvarigt 
att inte styra pengarna dit be-
hovet finns. För att alla kvinnor 
ska ha en närvarande barnmor-
ska som stöd under förloss-
ningen måste medel öronmär-
kas för bemanning, säger Clara 
Berglund, generalsekreterare 
Sveriges Kvinnolobby i ett press-
meddelande.

I rapporten finns vittnesmål 
om hur den stora plats- och per-
sonalbristen i förlossningsvår-
den drabbar de som ska föda.

”De släppte in mig i ett ned-
blodat rum för det var det enda 
som fanns ledigt. Efter födseln 
var det så bråttom att de inte 
hann sy ordentligt. Har haft år 
av problem”, berättar en kvinna 
i rapporten.
Olof Klugman

Krav på riktade 
pengar till   
förlossningar

Ensamkommande 
ännu i ovisshet
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Ingen har ställts till svars 
för nukleära övergrepp

beskrivit invånarna på de norra Marshallö-
arna som ett unikt studiematerial, eftersom 
området var ”ett av de mest radioaktivt kon-
taminerade i världen. Öborna levde inte som 
västerlänningar, som civiliserade människor, 
men de är mer lika oss än möss”.

Enligt dokumentationen ledde strålning 
till förändrad produktion av röda blodkrop-
par och blodbrist, problem med ämnesom-
sättning, muskler och skelett, cancer och 
leukemi, missfall, missbildningar och infer-
tilitet.

Robert Alvarez, vid Institute for Policy stu-
dies i Washington, säger att förstörelsen inte 
endast handlade om provsprängningar. På 
Enewatak-atollen skalades det yttersta jord-
lagret bort och området användes sedan för 
kraterexperiment för att bedöma hur ameri-
kanska missiler skulle klara sig i förhållande 
till fiendens missiler.

I oktober 1968 genomförde den amerikan-

Öar i Stilla havet har under många år utsatts 
för nukleära brott. Men de ansvariga – tre 
mäktiga länder som är permanenta medlem-
mar i FNs säkerhetsråd – har aldrig ställts till 
svars.

Marshallöarna och ytterligare några andra 
ögrupper användes för provsprängningar av 
USA mellan 1946 och 1962. 

Frankrike använde Moruroa och Fanga-
taufa i Franska Polynesien för att testa sina 
vapen. Storbritannien och USA genomförde 
flera kärnvapenprov i och omkring Kiriba-
ti under den senare delen av 1950-talet. Men 
öborna evakuerades inte utan utsattes för ra-
dioaktivt nedfall i samband med sprängning-
arna.

Alla dessa provsprängningar ledde till miljö-
skador och radioaktivt avfall. Pengar som av-
satts till sanering och kompensation till öbor 
tog slut när det visade sig vara kostsammare 
och svårare att återställa öarna än vad man 
trott.

Efter 67 provsprängningar avslutade USA 
experimenten på Marshallöarna 1958.

FNs särskilda rapportör om giftigt avfall, 
Calin Georgescu, beskrev i en rapport 2012 
hur ”nästan oåterkallelig förorening av mil-
jön” lett till att människor förlorat sitt leve-
bröd och att många tvångsförflyttats på obe-
stämd tid.

Med stigande havsnivåer till följd av kli-
matförändringarna finns risk att radioaktivt 
avfall läcker ut på öppet hav.

Enligt två forskare, Barbara Rose Johns-
ton och Brooke Takala Abraham, reste ame-
rikanska forskare till Marshallöarna i nära 
40 år för att dokumentera hur människor 
påverkats av radioaktivt nedfall. Det handla-
de om 1 156 män, kvinnor och barn som fö-
rekom i studierna utan att de gett sitt sam-
tycke till det.

Misstankarna om att öborna i experimentsyf-
te avsiktligt utsatts för radioaktivt avfall stärk-
tes sedan sekretessen kring en stor del av do-
kumentationen hävdes under Bill Clintons tid 
som president. En amerikansk läkare hade 

ska marinen ett experiment i bakteriologisk 
krigföring, som visade sig skada djurlivet i ett 
område på över 2 400 kvadratkilometer, en-
ligt Robert Alvarez.

Ursprungsbefolkningarna utsattes för mar-
ginalisering, tvångsförflyttning och fattig-
dom.

Bob Rigg, som tidigare arbetade för OPCW, 
ett internationellt samarbetsorgan som arbe-
tar för att FNs konvention mot kemiska vapen 
efterlevs, menar att öborna betraktades med 
rasistisk blick.

När öborna i Rongelap, en atoll i Marshal-
löarna, ville återvända hem förklarade den 
amerikanska atomenergikommissionen att 
det var säkert för dem att återvända, samti-
digt som amerikanska forskare noterade att 
det skulle ge värdefull information om hur 
strålning påverkar människor.

Thalif Deen/IPS

De öar i Stilla havet som USA använt för provsprängningar har drabbats hårt av radioaktivt nedfall och miljöskador.

Foto: T
T/U
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Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se
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Måndag 11 december. Pappershjärtan 
på grindarna till synagogan i Göteborg. 
Två män häktades på onsdagen miss-
tänkta för grov mordbrand i samband 
med att synagogan i Göteborg attack-
erades med molotovcocktails i lördags 
kväll. 

– Vi utreder det som ett hatbrott 
riktat mot en folkgrupp och en religion, 
judendomen, sade kammaråklagare 
Stina Lundqvist till DN, och tillade att 
det tidigare under lördagen varit en 
demonstration i Göteborg, som riktade 
sig mot det amerikanska beslutet att 
flytta landets ambassad i Israel till 
Jerusalem. 

Foto: Adam Ihse/TT
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E lavfall, metall, papper, plast ... Listan kan göras 
lång på alla de material som Kina tar emot från 
omvärlden. Bara när det gäller plastavfall är Kina 
världens största importör. 7,3 miljoner ton impor-
terades förr året, vilket motsvarar mer än hälften 

av världens plastavfall och värderas till omkring 3,7 miljarder 
dollar. Men vid kontroller har de kinesiska myndigheterna hit-
tat en stor andel förorenat och uppblandat avfall. Nu har lan-
det meddelat världshandelsorganisationen WTO att man vill 
”skydda Kinas miljöintressen och folkets hälsa”. Därför kom-
mer man från årsskiftet att förbjuda import av 24 olika avfalls-
sorter, som exempelvis plast och papper.  

Text: Madeleine Johansson

– Kina har sedan 2010 steg för steg börjat definiera vilken 
typ av avfall som får komma in i landet. Nu har man fått infö-
ra mycket mer restriktiva lagar, eftersom trianguleringen (an-
vändandet av mellanländer för att undvika tullkontroller vid 
illegal transport) gjort att avfall som varit extremt förorenat 
kommit in i Kina och det har lett till att stora zoner har blivit 
som ”eldslandet” här i Italien, säger Claudia Salvestrini, chef 
för konsortiet Polieco i Italien, ett slags kontrollorgan för pla-
ståtervinnare. 

Med eldslandet syftar hon på ett extremt förorenat områ-
de utanför Neapel, där flera aktörer i samarbete med maffi-
an grävt ner och bränt mängder av avfall och där statistiken 

Miljoner ton avfall skeppas årligen till Kina från västvärlden.  
Målet är återvinning, då landet är i stort behov av råmaterial för 
sin tillverkningsindustri. Men innehållet är ofta uppblandat med 
orena eller giftiga material och har lett till stora miljö- 
problem. Från och med årsskiftet kommer Kina inte längre att 
tillåta import av en rad olika avfall. Vad får det för följder?

Kina vill sluta vara  
västvärldens ”sophög”
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Kina vill sluta vara  
västvärldens ”sophög”

Mycket av den plast som importeras 
av Kina tas om hand av inofficiella 
återvinnare som inte har den rätta 
utrustningen. Det som inte går att 
återvinna bränns eller hamnar i 
vattendragen.

Foto: Sergei Grits/AP/TT



Claudia Salvestrini, chef för 
konsortiet Polieco i Italien.

Foto:  Privat

Claudia Salvestrini rapporterar om åter-
vinningsplatser i Kina där såväl vuxna som 

barn jobbar utan skyddsutrustning.

Foto: Claudia Salvestrini  

”... kontrollerna i 
Kina har blivit hår-
dare, och det som 

händer då är att 
mer transporter 

skickas via framför- 
allt Malaysia och 

Vietnam ...”

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
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stort i Kina och arbetskraften fortfa-
rande relativt billig finns det agenter 
som köper avfallet istället. Detta gör 
att du kan tjäna pengar två gånger om 
du använder dig av falska dokument. 

– Det handlar om stora förtjäns-
ter och skatteflykt. Det är ett sätt att 
tvätta pengar, genom falska doku-
ment och falska fakturor, säger Nico-
la d’Alessandro, överste inom italien-
ska finanspolisen. 

Denna del av det italienska polisvä-
sendet har en lång erfarenhet av att 
bekämpa den utbredda organiserade 
brottsligheten i landet, så av naturliga 
skäl var D’Alessandro och hans kolle-
gor bland de första i Europa att upp-
täcka denna typ av handel där orent 
plastavfall klassificerats om till åter-
vunnen, tvättad råvara. För så länge 
avfallet har som mål att bli återvunnet 
och har en auktoriserad återvinnings-
station som slutdestination anses 
transporterna lagliga enligt interna-
tionell lag. Men så är alltså inte alltid 

att fler transporter skickas via framför 
allt Malaysia och Vietnam, där man 
mal ner alltihop före tvätt och utan 
någon kemisk analys. Och från dessa 
länder skickas det sedan vidare till 
olika hamnar i Kina, numera ofta de 
mindre hamnarna som har färre kon-
troller, säger Claudia Salvestrini. 

Enorma förtjänster
Men varför återvinns då inte plas-
ten inom Europa? En hel del gör na-
turligtvis det också. Men den färdiga 
återvunna råvaran exporteras främst 
till Kina, som har ett betydligt större 
behov av råmaterial än Europa för att 
kunna tillverka nya produkter. Detta 
leder till att även mindre seriösa ak-
törer finner vägar in i Asien och möj-
ligheter att tjäna stora pengar. I Euro-
pa är systemet tänkt att fungera så att 
du betalar en återvinningsanläggning 
för att bli av med ditt plastavfall. Men 
eftersom behovet av råmaterial är så 

på cancerfall bland invånarna skjutit 
i höjden. Situationen i Kina kan be-
skrivas på samma sätt, med skillna-
den att det rör sig om ännu större vo-
lymer avfall. Claudia Salvestrini har 
själv bevittnat det hela under ett tret-
tiotal resor till landet, från början dri-
ven av frågan om vart Italiens plastav-
fall tar vägen, och därefter hängiven 
målet att få slut på de illegala avfalls- 
transporterna. Syre har tidigare rap-
porterat om det hon sett i Kina: åter-
vinningsplatser där såväl vuxna som 
barn jobbar utan skyddsutrustning, 
plast som rengörs utan lämpliga ma-
skiner och tvättanordningar och som 
sedan skickas vidare till andra platser 
för tillverkning av en mängd nya pro-
dukter – inklusive leksaker och napp-
flaskor. Det material som inte går att 
återvinna hamnar ofta i vattendragen 
eller bränns upp.

– Så här ser det fortfarande ut i 
dag. Men kontrollerna i Kina har bli-
vit hårdare, och det som händer då är 



Plast rengörs ibland utan lämpliga ma-
skiner och tvättanordningar och skickas 
sedan vidare till andra platser för tillverk-
ning av en mängd nya produkter.

Foto: Claudia Salvestrini  

Tullkontroll i Italien.
Foto: Nicola D’Alessandro/italienska 
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fallet. D’Alessandro berättar om en av 
de första upptäckterna hans arbets-
lag gjort: en container som innehöll 
otvättad jordbruksplast med rester av 
bekämpningsmedel och metallskrot. 
En felaktig adress gjorde dem upp-
märksamma och när de såg att adres-
sen var ett kontor på 13 våningen i en 
skyskrapa i Hongkong gjorde de en fy-
sisk kontroll.

– Det kom en lukt av förruttnelse så 
fort vi öppnade containern. Detta var 
deklarerat som råmaterial, men det 
var i själva verket sopor, förklarar Ni-
cola D’Alessandro.

Sedan denna kontroll år 2009 har 
Italien blivit allt tuffare på att kontroll-
era denna typ av transporter. Därför 
skickas många containrar först till an-
dra europeiska länder, då kontrollen 
för transporter inom EUs gränser är 
närmast obefintliga. Såväl Salvestrini 
som D’Alessandro nämner hamnarna 
i Holland som en lätt väg att föra ut 
avfall från Europa, då det är så myck-

et trafik att väldigt få kontroller hinns 
med. Men även Slovenien, Greklands 
nyligen privatiserade hamn Pireus 
och hamnen i Marseille nämns som 
ställen med få kontroller.

Stort mörkertal
Men hur ser det då ut i Sverige? 

Faktum är att det är svårt, nästan 
omöjligt att veta. Statistiken från Na-
turvårdsverket och Tullverket över 
beslagtagna illegala transporter av 
plastavfall är liten, men existerande. 
Sedan 2007 rör det sig om omkring 
25 stoppade containrar med allt från 
risifruttiförpackningar och generellt 
plastavfall till PVC-lump och skrivar-
patroner. Och även här har Tullverket 
stoppat stora sändningar med jord-
bruksplast. Men mörkertalet kan vara 
stort. Enligt en rapport från länssty-
relsen i Skåne förra året gjordes upp-
skattningen att omkring fem procent 
av alla godstransporter inom regio-

nen kan vara olagliga och/eller brist-
fälliga avfallstransporter (utan någon 
närmare definition på typ av avfall). 
Det skulle innebära 130 lastbilar per 
dygn bara i Region syd. 

Ansvaret för kontrollerna på de 
containrar som lämnar Sverige är 
uppdelat mellan Tullverket samt 
fem av landets länsstyrelser. Tullver-
ket väljer ut vad som ska kontrolleras 
medan länsstyrelsen har uppdraget 
att bedöma om innehållet i en contai-
ner sedan kan klassificeras som råva-
ra eller avfall. Men denna samverkan 
tar mycket tid, skriver länsstyrelsen 
i Region väst i en kartläggning som 
gjorts av omfattningen av illegala av-
fallstransporter. ”Det är ett problem 
att de myndigheter som arbetar med 
otillåten avfallshantering är beroen-
de av varandra eftersom samordning 
tar tid. Detta minskar de gemensam-
ma tillsynsinsatserna” står det att läsa 
i rapporten.

Att det dessutom bara finns ett få-
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bort genom att de varken rapporterar 
eventuella brott eller blir föremål för 
kontroll och tillsyn” beskriver samma 
rapport. 

Det faktum att plast inte är klassi-
ficerat som farligt avfall kan vara en 
bidragande orsak till att få transpor-
ter upptäckts. Statistiken från Natur-
vårdsverket visar att den avfallstyp 
som oftast upptäcks och beslagtas 
är begagnade bilar och elskrot, som 
båda klassificeras som farligt avfall. 
Tullverket vill inte förklara i detalj hur 
deras urvalsprocess för kontroller går 
till, men avsändare, varuslag och mot-
tagarland – allt kan ge en ledtråd till 
om något är misstänkt olagligt. 

– Vi arbetar mycket med selek-
teringar, men det är ett stort flöde. 
Förra året var det mer än sju miljo-
ner tulldeklarationer i Sverige, så det 
finns en del att selektera från, säger 
Martin Johansson, specialist på miljö-
brott på Tullverket. 

Men enligt en rapport från Euro-
peiska miljöbyrån från 2012 så öka-

senare år ökat i omfattning och är 
kopplade till ekonomisk brottslighet. 
I synnerhet gäller detta för avfalls-
brottsligheten” skriver Polismyndig-
heten i en rapport från 2015 om den 
organiserade brottsligheten. Den låga 
risken för upptäckt, de låga straffnivå-
erna och stor ekonomisk vinning be-
skrivs som orsaker.

– Det är ett brottsområde som de 
kriminella kan ägna sig åt nästintill 
ostört och som genererar väldigt sto-
ra summor pengar. Avfall är en väldigt 
lukrativ business, bekräftar en person 
inom polisen som vill vara anonym. 

Stor ökning av export
De kontroller som görs inom sek-
torn baseras främst på rapportering 
från verksamhetsutövarna själva, vil-
ket troligen leder till att ”de mest lag-
lydiga och lojala verksamheterna är 
de som drabbas av straff. De min-
dre samvetsgranna, som kanske står 
för en grövre brottslighet, selekteras 

tal personer på länsstyrelserna runt-
om i landet som arbetar med gräns-
överskridande avfall blir tydligt i 
Naturvårdsverkets Handlingsplan för 
tillsyn över gränsöverskridande avfalls- 
transporter 2017–2019. Länsstyrelsen 
i Västra Götaland är ett tydligt exem-
pel. Här delar två personer på den 
enda heltidstjänst som ska kontroll-
era gränsöverskridande avfall i Regi-
on väst. Området innefattar dels Gö-
teborgs hamn, som står för omkring 
30 procent och av den totala gods-
mängden i Sverige (motsvarande om-
kring 800 000 containrar per år) men 
också länen Värmland, Jönköping och 
Halland. 

– Det är enorma flöden, och att 
ställa sig i hamnen och göra stickprov 
är ogörligt, säger en av dem som Syre 
pratat med. 

Bilden som polisen ger är att det 
inte bara handlar om ett stort mörker-
tal, utan även om en växande brotts-
typ. ”Utvecklingen och organisations-
graden av miljöbrottslighet har på 

Bara i Göteborgs hamn omfattar gods-
mängden cirka 800  000 containrar per 

år, vilket gör kontroller svåra.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
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de exporten av plastavfall inom och 
från Europa femfaldigt mellan åren 
1999 och 2011. Enligt samma rapport 
verkade även de olagliga transporter-
na öka. 

Kartläggningar
Så vad görs egentligen åt problemet?

På uppdrag av regeringen gjor-
de de fem länsstyrelserna för ett par 
år sedan kartläggningar av arten och 
omfattningen av de illegala avfalls- 
transporterna. Detta har legat till 
grund för Naturvårdsverkets hand-
lingsplan som publicerades tidigare i 
år. 

Samtliga menar att en utökad ”upp-
strömstillsyn”, direkt vid källan vid 
mindre anläggningar är viktig. ”Kom-
muner är en mycket viktig källa för att 
få underrättelseinformation och de 
kan själva agera för att motverka att 
de småskaliga exporterna sker” skri-
ver man. Samtliga vill också förbättra 
samarbetet mellan regioner och olika 

myndigheter för en effektivare kon-
troll. Även deltagande i internationel-
la samarbeten uppges som viktigt. 

Miljöminister Karolina Skog med-
delar att avfallstransporter är ett väx-
ande problem och att regeringen nu 
satsar extra resurser på detta arbete i 
budgeten för 2018.

– Länsstyrelsen får ökat anslag i 
budgeten (5 miljoner under 2018) för 
att kunna öka tillsynen vad gäller ille-
gala gränsöverskridande avfallstran-
porter. Naturvårdsverket får extra re-
surser (5 miljoner under 2018) för att 
börja bygga upp ett nytt system för 
spårbarhet av farligt avfall och av-
fallsstatistik, skriver hon i ett mail.

Hur kommer då Kinas beslut om 
importstopp att påverka handeln av 
avfall? 

När det gäller den olagliga trans-
porten är risken stor att man hittar 
nya vägar in i landet. Alternativet 
är att länder som Indien och Bang-
ladesh kommer att börja ta emot 
mer, då de redan i dag tar emot stora 

mängder avfall från framför allt USA 
och står inför en liknande proble-
matik som Kina. Men hur det kom-
mer att påverka de lagliga återvin-
ningstransporterna är ännu för tidigt 
att säga. Meddelandet till WHO spe-
cificerade inte om det rörde sig om 
enbart kontaminerat avfall eller alla 
exporter av dessa avfallssorter.

Anette Löhnn är marknadschef 
på Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen, som samlar in förpackningar 
från hushållen i Sverige. När det gäl-
ler förpackningsmaterial i plast går 
det insamlade materialet till åter-
vinningsföretaget Swerec i Värnamo 
samt ytterligare återvinningsanläg-
gingar i Tyskland.

– Vi exporterar inte direkt till 
Kina. Till följd av beslutet förväntar 
vi oss en kedjeeffekt, då utbudet av 
återvunnet plastmaterial ökar i Euro-
pa. Vi följer dagligen utvecklingen på 
marknaden och har en dialog med 
våra sorteringsanläggningar. 
Madeleine Johansson

Gula floden i Lanzhou i nordvästra  
Kina rensas från skräp.

Foto: AP/TT

”Till följd av beslu-
tet förväntar vi oss 
en kedjeeffekt, då 
utbudet av återvun-
net plastmaterial 
ökar i Europa.”



Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se
Energi18

Ge dina släktingar och vänner chansen att 
upptäcka Syre i julklapp. För endast 99 kr 
totalt så kan du ge upp till tio av dina nära 
och kära 8 nummer av Syre och 4 av din 
lokala tidning (en månad). 

Ge Syre i julklapp till tio vänner 
för endast 99 kr totalt

Varför så billigt? För att vi vill att fler ska 
upptäcka Syre, och så kan du ge resten av 
julklappspengarna till exempelvis Give Di-
rectly (givedirectly.org), så når pengarna 
de som verkligen behöver dem.
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Storstädning på vattenmuseet 
Aquaria i Stockholm.  

E tt akvarium är en be-
hållare för vatten-
levande växter och 
djur. En sorts bur 
där man håller fiskar 

fångna. Av det behöver man inte 
dra slutsatsen att ett gymnasium 
är ett hus där man håller gymna-
sister fångna – det är ju inte skol-
plikt på gymnasiet. 

Istället var det ursprungligen 
en plats där man utövade idrott 
– naken (gymnos), eftersom det 
var så man gjorde i antikens 
Grekland. 

Ett kalendarium är inte heller en 
plats där man fångar dagen, även 
om det kan vara till hjälp.

Men orden har något annat 
gemensamt: det kan vara svårt 
att veta hur man böjer dem. De 
slutar på -um – eller gör de det? 
Ibland ser man ett gymnasie, ett 
akvarie eller ett kalendarie. Det 
verkar ju rimligt när det finns 
gymnasieelever och akvariefis-
kar, men det är det inte.

Trots gymnasiets grekiska ur-
sprung är det ett latinskt ord 
med den latinska böjningen -um. 
Förr böjde man det efter latinskt 
mönster. En lärare på gymnasiet 
kunde till exempel vara en gym-
nasiiadjunkt och i plural talade 
man om gymnasia.

I dag är orden moderniserade. En 
lärare på gymnasiet kan vara en 
gymnasieadjunkt, eller helt en-
kelt en gymnasielärare, och det 
finns många olika gymnasier, inte 
gymnasia.

Men det blir alltså ganska ofta 
fel. Inte bara så att man säger ett 
gymnasie – en del säger också fle-
ra gymnasium.

Ett bibliotekarium hade kun-
nat vara en plats där biblioteka-
rier hålls instängda, men det är 
det inte. Det finns faktiskt inte 
alls. Bibliotekarie är, liksom gym-
nasium, ett ord med både gre-
kiska och latinska rötter. På la-
tin heter det bibliotecharius, och 
så sa man på svenska också på 

1600-talet. Kommissarie, recep-
tarie och arkivarie har en liknan-
de historia.

Centrum och millennium är andra 
ord som slutar på -um och som 
det kan vara svårt att böja. Om 
millennium säger SAOB, Svens-
ka Akademiens ordbok, att det 
är "föga brukligt", men det beror 
bara på att artikeln skrevs 1944. 
Numera är det ju vanligt, ofta fel-
stavat. Det ska vara två l och två 
n, eftersom det är ett "tusenåri-
um" – mille är latinska tusen och 
-ennium kommer av annus, som 
betyder år. Man böjer det som 
gymnasium, akvarium och kalen-
darium: ett millennium, ett mil-
lenniefirande, det här millenniet 
och flera millennier.

Centrum är samma slags ord, 
men mer komplicerat. Det be-
ror på att det först lånades in från 
latin och sedan från engelska – i 
formen center. Man har talat om 
ett centrum – flera centra eller ett 
center – flera centrer. Center har 

också varit både ett och en: "Hans 
varma, älskande hjerta var den 
center, hvarifrån välgerningar-
ne likt elektriska radier utgingo" 
skrev författaren Valerius 1840. 

Det finns fortfarande både en 
och ett center, men med olika be-
tydelser. En center spelar i anfall-
skedjan, till exempel i ett fotbolls-
lag. Centern ställer upp i valet, 
men ett varmt älskande hjär-
ta skulle vara ett center, inte en. 
Helst skulle det vara ett centrum.

Centrum heter numera likadant i 
plural som i singular, och ofta re-
kommenderas formen centrumet 
istället för centret – om det hand-
lar om ett centrum och inte om 
ett center. Svensk ordbok skri-
ver att flera böjningar är möjliga. 
Men en sak vill ordboken ändå slå 
fast: ett centra är fel. Ett centrum 
heter det. Och ett millennium, ett 
kalendarium, ett gymnasium och 
ett observatorium.

Malin Bergendal
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vädret
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Mattias Gönczi
Glöd – Ledare

Fåglar i Sverige blir rödlistade
Två fågelarter i Sverige hamnar på den in-
ternationella rödlistan för fåglar år 2017, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot. Fjällugg-
lan och tretåig mås står som sårbara på lis-
tan, ett steg värre än hotade.

Muslimer besökte  
synagogan i Malmö
Samfunden sluter upp. Både ärkebiskopen 
och representanter för muslimska orga-
nisationer i Malmö uttrycker sitt stöd för 
dem som drabbats av antisemitism i Göte-
borg och Malmö.

”Mer pengar motar klimathotet”
Det behövs mer pengar för att klara klimat-
hotet, anser bland annat Frankrikes pre-
sident Emmanuel Macron. Därför träffas 
nu ett 50-tal regeringschefer på ett stort 
klimatmöte i Paris. Från svenskt håll finns 
förhoppningar om franska initiativ.

”Aldrig har det väl känts 
så svårt att veta hur 
man ska lägga sin röst 
som grön väljare.”

Ett grönt valmanifest

Miljö och klimat –  
viktig valfråga bland unga
Miljö och klimat är den fråga som flest 
väljare mellan 18 och 29 år ser som sin 
viktigaste politiska fråga, visar en under-
sökning från Novus som P3 Nyheter har 
beställt.

Radar – Nyheter
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Parismötet den 12 december handlar om att få fram 
mer pengar till klimatåtgärder och klimatpolitik.
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Fjälluggla, vars huvudsakliga föda är lämlar.

tidningensyre.se/nummer
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Ärkebiskop Antje Jackelén.
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Bland väljare mellan 18 och 29 år ser flest miljö och 
klimat som den viktigaste valfrågan.

Ensamkommande riskerar att 
hamna på gatan
Ensamkommande barn och ungdomar 
som försvinner från boenden riskerar att 
hamna i kriminalitet och prostitution, en-
ligt en rapport från Barnombudsmannen 
(BO), rapporterar Sveriges Radio Ekot. Se-
dan 2014 har fler än 1 700 barn och unga 
försvunnit från boenden.
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Blodgivare uppmanas  
lämna blod inför jul
Jultider innebär risk för blodbrist i landet. 
Nu uppmanar blodcentralerna givarna att 
komma in inför helgerna eller i mellanda-
garna.

Pungvargens utrotning  
– kanske inte vårt fel
Den tasmanska pungvargen var dömd 
att gå under långt innan den föll offer för 
människans rovjakt. Det hävdar austra-
liska vetenskapsmän, som med hjälp av 
dna-sekvensering visar att pungdjurets ge-
netiska hälsa var dålig redan tiotusentals 
år innan djuret utrotades på 1930-talet.

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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Kung Harald skakar hand med Hiroshimaöverlevaren 
Setsuko Thurlow.

Det finns risk för brist på blod i juletider.

Zoom
Ny lag mot hatbrott slår mot  
yttrandefriheten i Venezuela
Den som gör sig skyldig till hatbrott i me-
dier eller på sociala nätverk kan enligt en 
ny lag i Venezuela dömas till upp till 20 
års fängelse. Lagen möter dock hård kritik 
från pressfrihetsorganisationer.

Redan innan den nya lagen infördes i Venezuela har 14 personer under de senaste tre åren gripits, och i vissa fall 
suttit gripna i flera månader, efter att ha uttalat sig på Twitter. 
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Ingen blir rik  
på tiggarna

Krönika – Peter Bodach 
Söderström 

”Det fanns trots allt ett 
organiserat tiggeri, men 
några svarta BMW-bilar 
eller tjocka sedelbuntar 
handlar det inte om.” 

”Det är allvarligt att 
denna lag innebär att 
ett fåtal tjänstemän 
ska göra bedömningen 
av vad som är, eller 
inte är, ett hatbrott.”

Peter Bodach Söderström 
fristående skribent, samhällsdebattör och 

gästkrönikör i Syre 

Överlevare vittnade om  
atombombens fasor
Kärnvapenmakterna fick höra kraftiga 
fördömanden och en bön om att skrota 
atomvapen under årets Nobelceremoni i 
Oslo. En överlevare manade åhörarna att 
känna närvaron av de 250 000 offren för 
bomberna över Hiroshima och Nagasaki.



N är det norska black-metalbandet 
Mayhem placerade 400 kilo grishu-
vuden och köttslamsor på scenen 
inför en spelning på festivalen Gates 
of metal i Hultsfred reagerade Jord-

bruksverket. Enligt biproduktlagen är det nämli-
gen förbjudet att hantera kött på en scen om man 
inte sökt tillstånd. Vilket Mayhem inte hade gjort.

Enligt biproduktlagen får man alltså inte deko-
rera en scen med vad som helst. Men på den po-
litiska scenen får man dekorera med vilka bipro-
dukter som helst. Som huvudprodukt kan man ha 
upprustning och värdlandavtal med Nato. På sce-
nen kan man pynta med fred och nedrustning. 

Jordbruksverket säger ingenting om den saken.

Black metalbandet Nifelheim har emellanåt pyntat 
scenen med gristungor och lite högrev i en barn-
likkista. Ibland pimpat med likmaskar som regnar 
ner över spelemännen. Som förmodligen är över-
tygade om att det såväl stärker varumärket som är 
ideologiskt helt okej. I Ika Johannessons och Jon 
Jefferson Klingbergs utmärkta bok Blod, eld, död: 
en svensk metalhistoria läser jag att samma spele-
män också deltagit i en reklamkampanj på temat 
”Var rädd om sakerna du älskar, försäkra dem hos 
Trygg-Hansa”. 

Man kan undra hur det hänger ihop. Ett svar är 
att spelemännen fick bra betalt. ”Det räckte till två 
eller tre Iron maiden-turnéer” berättar en av ban-
dets synnerligen kompetenta medlemmar. 

Politiker kan också vara övertygade om vad som 
är rätt, för att sedan göra reklam för något som är 
dess motsats. Man kan till exempel vara övertygad 
om att värdlandsavtal med Nato är riktigt uselt för 
att sedan, om man får betalt för det genom att för-
bli statsråd eller slippa mobbning av partiledning-
en, göra reklam för det där värdlandsavtalet. 

Så här utifrån sett kan sådant beteende tyckas mer 
absurt än det där med likmaskar och Trygg-Hansa.

Som ni anar handlar den här krönikan egentligen 
mer om politik än om black metal. Man kanske 
rent av kan påstå att den handlar om politikens 
egen death metal. Fast death metal har förstås 

ganska avancerade låtstrukturer. Jag är inte över-
tygad om att politikens variant har det. 

I ovan nämnda bok heter ett av kapitlen En lektion i 
självmord. Kanske kan någon efter valet 2018 skri-
va en bok med just den titeln. Det kan ju i så fall 
handla om hur ett parti åkt ur riksdagen efter att 
ha haft en självmordsstrategi. Som gick ut på att 
sudda ut sin identitet, ta avstånd från sina rötter 
och bli så ideologiskt lealöst som möjligt. 

Skulle denna bok handla om det gröna partiet 
kan man ju spinna på att språkrör i första, andra 
och tredje hand varit språkrör för den Löfvenska 
regeringen. Vilket inneburit att det finns genera-
tioner, och hundratusentals invandrande, som 
aldrig hört språkrör framföra kritik av arbetslinje, 
militär upprustning och tillväxtfundamentalism. 
Man kunde rent av tro att partiet utgjorde en sek-
tion i Löfvens älskade Metall. 

Men, vilket ska nämnas så här i juletider, en 
kan återuppstå. Men då krävs större hängivenhet 
för idéer än för formell makt. Man kan lära av de 
stora i metalbranschen. De är, säga vad man vill, 
hängivna. 

Black metal och konsten 
att pynta med fred

www.tidningensyre.se

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

Miljöpartiets 
språkrör har inte 
satt ner foten i 
frågan om förbud 
mot kärnvapen av 
rädsla att trampa 
försvarsministern 
på tårna.

Skolminister Gus-
tav Fridolin besö-
ker, och jobbar på 
golvet, en dag var 
tredje vecka på en 
skola i Husby.

Birger Schlaug
Grön debattör och

fristående krönikör för Syre 

Glöd – Birger Schlaug
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