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”Med en rejält till-
tagen basinkomst 
skulle vi slippa 
paternalistiska 
gruppers sociala 
ingenjörskonst i alla 
delar av trygghets-
systemet.”
Lennart Fernström
Glöd – Ledare

GOD JUL!
Under helgerna kommer vi 
bara digitalt. Nästa Syre på 

papper kommer 12/1.
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Köttets lustar på 
SVT. När till och 
med macho-Schyf-
fert kan tänka om 
så kan alla det.

Över 350 000 gri-
sar har fått sätta li-
vet till för att serve-
ras på de svenska 
julborden.

Omslagsillustration: Erik Nylund

V i lever i en sönderstressad 
värld, både planeten och en 
stor del av oss som bor på den 
ligger en bra bit över bristnings-
gränsen. Ja, ni har hört det till 

leda, att vi förbrukar över fyra gånger med än 
jordklotet klarar av. Att i vår del av världen 
ökar antalet personer som bränner ut sig, lik-
som stressjukdomar och antalet psykiskt sju-
ka i stort. 

Så här till jultid vill du förstås slippa höra 
det ytterligare en gång. Du vill bara, efter att 
varit en god produktiv medborgare i det allt 
snabbare snurrande ekorrhjulet, få ta igen 
dig på den där ”välförtjänta” flygchartern till 
ett varmare land. Du klimatkompenserar ju 
trots allt för att slippa tänka på konsekven-
serna. Eller så vill du bara, efter den hyste-
riska jakten på julklappar, få frossa i gris som 
snabbuppföds för att tillfredsställa både dina 
smaklökar och din plånbok. Den är ju trots 
allt bara jul en gång per år och den är ju Krav-
märkt så du ska kunna dämpa ditt samvete. 

Några andra som inte gärna vill tänka på kon-
sekvenser av vår livsstil är pensionsgruppen. 
En grupp om sex partier (alla riksdagspartier 
förutom SD och V) som ser till att pensions-
frågan ställs utanför en vanlig demokratisk 
process. Bakom stängda dörrar bestämmer 
de hur det ska fungera med våra pensioner. 
Sedan kan vi rösta hur vi vill, med sex av riks-
dagens partier i den slutna klubben spelar det 
ingen roll. 

Nu har denna lilla slutna klubb bestämt att 
vi ska jobba än mer genom att höja pensions-
åldrarna. Det är som automatiseringen och 
robotiseringen inte existerar för dem. Som 

om vi inte har dubblat produktionseffektivi-
teten sedan 80-talet. Som att de ökade sjuk-
skrivningarna på grund av stress och att vi sli-
ter ut folk inte är ett problem. Som om jorden 
skulle klara att vi fortsätta producerar och 
konsumerar än mer för varje år som går.

I grunden är hela idén att politiker ska styra 
över folks liv och när vi jobbar fel. Och med 
en rejält tilltagen basinkomst skulle vi slip-
pa paternalistiska gruppers sociala ingenjörs-
konst i alla delar av trygghetssystemet. Men 
så länge vi nu lever kvar i den förlegade ar-
betslinjen bör pensionerna åtminstone ut-
formas så de både ger största möjliga trygg-
het och största möjliga frihet. Därför är det 
bra att pensionsgruppen vill höja den övre 
pensionsgränsen, men än bättre vore att ta 
bort gränsen helt. Lika lite som politiker bör 
tvinga en 63-åring att jobba mot sin vilja bör 
de inte tvinga en 70-åring att sluta. 

Bra är också att garantipensionen höjs, 
men höjningen är alldeles för liten. Pensions-
gruppen säger att vi inte har råd med mer och 
att det krävs att vi jobbar längre för att ens 
ha råd med den höjning som nu föreslås. Det 
finns en poäng i det, om vi håller kvar vid da-
gens system. Men varför ska vi krampaktigt 
hålla fast vid ett system som så uppenbart är 
både ohållbart och orättvist?  

Att höja garantipensionen så alla får minst 
13 000 kr i månaden efter skatt skulle kosta 
grovt räknat 25 miljarder per år. 25 miljarder 
är hälften av vad vi lägger på försvaret varje 
år. Vad tror ni ger störst trygghet? Kanoner 
eller en inkomst som en kan leva på när en 
blir äldre? 25 miljarder är också hälften av 

vad Rot, Rut och räntebidragen kostar staten. 
Vad ger störst livskvalitet, att någon annan 
städar din toalett när du är ung eller en in-
komst att leva på när du blir äldre? 25 miljar-
der är hälften av de pengar som det offentliga 
lägger på subventioner av miljöskadlig verk-
samhet varje år. Vad ger mest välbefinnande, 
mindre press på ålderns höst eller mer press 
på planeten?

Men för att den matematiken ska hålla i läng-
den krävs det också att vi frikopplar pensio-
nen från lönearbetet och placeringar i stora 
oetiska fonder. Finansieringen kan inte byg-
ga på att vi ska jobba mer och mer för att se-
dan placera pengarna i olika oetiska verk-
samheter som suger ut både planeten och 
människor. Precis som skattesystemet i stort 
behöver läggas om så det vilar på produk-
tions-, konsumtions, miljö-, och transaktions-
skatter i stället för löneskatter, så behöver 
pensionerna finansieras direkt och med grö-
na skatter. 

Bara med en rejäl basinkomst finansierad 
genom gröna skatter kan vi komma ifrån alla 
pensionssystemets baksidor. Men även utan 
basinkomst är det inte svårare att utforma ett 
bra mycket bättre pensionssystem än det är 
för dig att avstå flyget och grisen på julbor-
det. Allt handlar bara om vi vill, om vi orkar 
bry oss om varandra och framtiden. Och om 
vi inte ens orkar det när det är jul, när ska vi 
då göra det?

Önskar er alla bra arbets-, 
kött- och flygfria helger.

Miljömärkt 
trycksak   
3041 0673

Lennart Fernström
lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Redaktör: Lennart Fernström, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
Glöd Ledare
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• Givedirectly – kontanter direkt till mycket fattiga individer i Kenya och 
Uganda – givedirectly.org
• Evidence action’s No lean season –räntefria microlån till fattiga på lands-
bygden i norra Bangladesh – evidenceaction.org/beta-no-lean-season
• Helen Keller International’s Vitamin A supplementation program – mot-
verkar undernäring och blindhet/dålig syn genom tillskott av vitamin A i 
södra Afrika: hki.org/our-impact/reaching-millions/saving-sight-lives-vitamin
• Against Malaria foundation – distribuerar nät för att skydda mot malaria 
– againstmalaria.com  
• Malaria consortium – distribution av förebyggande läkemedel mot mala-
ria till barn – malariaconsortium.org
• Schistosomiasis control initiative – behandling av människor med pa-
rasitinfektioner i Afrika söder om Sahara – imperial.ac.uk/schistosomias-
is-control-initiative
• END Fund – behandling av människor med parasitinfektioner i utveck-
lingsländer – end.org
• Sightsavers – behandling av människor med parasitinfektioner i utveck-
lingsländer – sightsaversusa.org
• Evidence action’s Deworm the world initiative – behandling av barn för 
parasitinfektioner i utvecklingsländer – evidenceaction.org/#deworm-the-
world

Nio julklappar  
som gör skillnad
Trött på julklappshets och överkonsumtion? Skicka 
pengarna dit de gör mest nytta istället. Givewell  
(givewell.org) listar de effektivaste biståndsprojekten, 
det vill säga de där varje given krona gör mest nytta.  
I år är det nio verksamheter som kvalat in på listan.
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Vem bestämmer över oss 
och våra kroppar? 

Steg för steg gör vi oss fria 
från andras makt över våra 

liv, men fortfarande har sta-
ten makt över våra kroppar på 

många områden. Livegenska-
pen är inte helt försvunnen, 

skriver Carl Johan Rehbinder 
på veckans Under ytan.

Carl Johan Rehbinder är författare, 
konstnär, relationspedagog och frihet-

lig politisk debattör.

Foto: Jennie Rehbinder

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

D et är mycket här i livet som vi 
tar för givet. Att vi är självbe-
stämmande människor med 
lika rättigheter och friheter. 
Att vi har den suveräna mak-

ten över våra egna kroppar, och våra intel-
lekt. Det låter vackert och rimligt – men det 
är inte är så i verkligheten. Det finns alltjämt 
en mängd lagar som ger staten den högsta be-
stämmanderätten över våra kroppar.  

Sex, dans och droger
Staten bestämmer exempelvis var och när du 
får dansa eller ej, vilka droger du får använ-
da, under vilka omständigheter du får inför-
skaffa och bruka dem, samt vilka droger du 
absolut inte får använda – något som ofta ver-
kar ha lagstadgats oerhört godtyckligt. 

Alkohol dödar fler än alla andra droger 
sammanräknat, tobak dödar långsamt, van-
liga värkpiller och andra godkända läkeme-
del dödar enorma mängder människor. Alla 
dessa droger är legala. Droger som canna-
bis och psilocybin, som inte dödar någon, 
är dock strängeligen förbjudna i länder över 
hela världen (även om vi i dag ser successiva 
förändringar på just detta område).

”Makt över andra innebar ock-
så makt över andras liv. Makt 
att exploatera, offra, ta för sig 
av. Makt över andras kropp-
ar. Eftersom makt i sig gärna 
korrumperar, har det också 
under större delen av mänsk-
lighetens historia funnits 
makthavare som tagit sig väl-
digt mycket makt över andra.”

Absurt nog kan straffen för vissa lagöver-
trädelser skada såväl individen som samhäl-
let mycket mer än brottet gör.

Staten bestämmer också vem du får ha 
sex med, samt varför och hur. 

Frivillig sexhandel regleras hårt, surrogat-
mödraskap är förbjudet, vi får inte välja assis-
terad dödshjälp och vi får inte åka motorcy-
kel utan hjälm eller bil utan bälte – även om 
en avvikelse från lagen potentiellt enbart ska-
dar personen som väljer att bryta mot lagen.

Vi kan ha olika åsikter om dessa företeel-
ser, och kanske till och med tycka att det är 
bra med dessa lagar – men faktum kvarstår: 
staten äger den högsta bestämmanderätten 
över din kropp.

Makt över andras liv
För att förstå detta fenomen på djupet mås-
te vi betrakta det i såväl ett biologiskt som ett 
historiskt perspektiv. Människan är ett flock-
djur. Alla flockdjur har också en inbyggd an-
passning till hierarkier i flocken, så också 
människan. Det är helt enkelt så vi fungerar. 
En flock kan ha ett gott ledarskap, men även 
ett sämre, ibland katastrofalt. 

Ledarskapet är i sig riskabelt, eftersom 
makt är potentiellt beroendeframkallande. Ju 
mer makt en person har, desto farligare blir 
det. Ändå behöver vi dessa hierarkier.

I och med jordbrukets framväxt blev ock-
så samhällen förtätade, befolkningen och väl-
ståndet ökade, enskilda personer kunde få 
mycket mer makt än tidigare, och rangskill-
naderna ökade kraftigt. Makt över andra inne-
bar också makt över andras liv. Makt att ex-
ploatera, offra, ta för sig av. Makt över andras 
kroppar. 

Eftersom makt i sig gärna korrumperar, 
har det också under större delen av mänsklig-
hetens historia funnits makthavare som tagit 
sig väldigt mycket makt över andra. En effek-
tiv metod att etablera denna makt är att kont-
rollera andra människors kroppar. Det kan 
vara att fängsla, förslava, att utnyttja sexu-
ellt, utdöma tortyr och kroppsstraff, tvinga ut 
unga gossar i krig – eller helt enkelt genom att 
ha ihjäl dem man vill bli av med.
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Slaveri har alltid funnits, så långt bakåt vi 
kan se i historien. Det har förstås sett ut på 
olika sätt under olika omständigheter, från 
straffarbete, livegenskap och harem, till nu-
tida trafficking av arbetskraft och individuell 
psykisk terror. Enskilda individers rätt att be-
stämma över sina egna liv har alltid varit un-
dantaget, snarare än regeln. Härskarklassen 
har givetvis haft större friheter än de tjänande 
klasserna, men även dessa är och har ofta va-
rit kringgärdade av allehanda regler och pro-
tokoll, bestämda av andra. 

Det har förstås också alltid funnits indivi-
der som tagit sig större individuell frihet än 
andra, valt sin egen väg och gjort som de själ-
va vill – detta har dock varit lättare i vissa sam-
hällen, och svårare i andra. Friheten har all-
tid ett pris, och i en strikt paternalistisk kultur 
med stark centralmakt kan friheten ha ett 
mycket högt pris, ibland ouppnåeligt.

Slaveri avskaffas successivt
Upplysningstiden i Europa innebar ett brott 
med gamla rigida, auktoritära strukturer, ett 
förminskat inflytande från kyrkan, och mer 
individuell frihet. Gud blev något mindre alls-
mäktig än tidigare, och världslig lagstiftning 
trumfade i allt högre grad kyrkliga dekret.

”Projektet #metoo har öppnat 
dörren till ett paradigmskifte, 
nästa steg i mänsklighetens 
(och individens) vandring mot 
ett stärkt självägande. Skam-
men har bytt sida, och plöts-
ligt är det inte de som utsätts 
för övergrepp som behöver 
lägga locket på.”

Slaveri praktiserades dock fortfarande 
(något som kunde rättfärdigas med att vissa 
etniska grupper helt enkelt inte ansågs vara 

fullvärdiga människor), även om man i mo-
dern tid stegvis avskaffat slaveriet. 

Kanada förbjöd slaveri redan på slutet av 
1700-talet, och under 1800-talet förbjöds sla-
veriet i de flesta europeiska länder och deras 
kolonier. I Mellanöstern och Afrika har det ta-
git längre tid att förbjuda slaveri – Niger 2003, 
och Mauretanien 2007. I dag är slaveriet rent 
juridiskt avskaffat över hela världen, även om 
det alltjämt praktiseras i vissa länder.

Tragiskt nog har avskaffandet av slaveriet i 
mycket hög grad enbart gällt halva mänsklig-
heten – männen. Kvinnor är i många länder 
fortfarande männens ägodelar, och står där 
under manligt förmyndarskap. De har inte 
samma rättigheter som män. Men man behö-
ver inte gå särskilt långt tillbaka i historien för 
att hitta liknande förhållande även här i väst. 
Europa var kring förra sekelskiftet i det avse-
endet inte så förfärligt mycket bättre än da-
gens Saudiarabien, och våldtäkt inom äkten-
skapet blev i Sverige inte ett brott förrän 1965. 

I många länder är det fortfarande inte ett 
brott – män har där sexuell äganderätt över 
sina hustrurs kroppar. 

Nästa steg för mänskligheten
I vår moderna tid, med demokrati, jämlik-

het, frihet och FNs deklaration om mänskliga 
rättigheter som rättesnöre för allt fler nation-
er på jorden, har vi snabbt gått mot en mer in-
dividualistisk människosyn, med mer respekt 
för individens rättigheter – om inte annat så 
för att vi människor i allt högre grad känner 
att vi vill ha det så, eftersom det höjer den ge-
nerella livskvaliteten. Men än finns det alltså 
väldigt mycket kvar att göra.

Projektet #metoo har öppnat dörren till 
ett paradigmskifte, nästa steg i mänsklighet-
ens (och individens) vandring mot ett stärkt 
självägande. Skammen har bytt sida, och 
plötsligt är det inte de som utsätts för över-
grepp som behöver lägga locket på – i ett slag 
är det de som saknar respekt för andras självä-
gande, de som tar för sig utan samtycke, som 

måste utstå rannsakan och klander, och det 
måste förstås ur ett humanistiskt perspektiv-
betraktas som något positivt.

Något som skulle kunna beskrivas som en 
brist i #metoo är att man enbart har fokuserat 
på just sexuella övergrepp. Detta överskugg-
ar det faktum att övergreppen i sig ytterst sett 
ofta handlar betydligt mer om makt än sexu-
alitet. Ett sätt att etablera och bekräfta makt 
är att kränka andra människors privata zoner, 
och sexuella övergrepp är en av flera klassiska 
metoder för detta. Tyvärr missar man då an-
dra former av övergrepp, som inte är sexuella 
– som våld, hot, verbala kränkningar, härskar-
tekniker, mobbning med mera.

Att det fokuseras så ensidigt på sexuella 
övergrepp säger också något om hur vi ser på 
sex, som alldeles särskilt skamligt och krän-
kande. Det kommer i sinom tid att behövas ett 
#metoo för andra former av övergrepp också.

Subtil paternalism
Frågan om kroppslig autonomi – självägande 
– är också mer komplex än att omfatta frihet 
från synligt och påtagligt tvång. I mer civilise-
rade stater, där det öppna tyranniet i diktatu-
rer har bytts ut mot folkvalda representanter i 
demokratiska parlament, uppstår ofta en mju-
kare form av övermakt, en mer subtil paterna-
lism, som många betraktar som mer godartad 
och acceptabel än forna tiders statsskick, i vil-
ka medborgarna i praktiken var överhetens 
ägodelar att disponera fritt över. 

Men även i dessa mjukare demokratier 
ses som regel medborgarna som underord-
nade staten, som liksom en ansvarsfull för-
älder tar ansvar för människors väl och ve. 
Rättsstaten och lagen har som primärt syf-
te att skydda människor från att bli skadade 
och kränkta av andra, men lagstiftning an-
vänds även i syfte att skydda människor från 
sig själva. Livegenskapen är alltså inte ens i 
Sverige helt avskaffad.

Carl Johan Rehbinder

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

Staten avgör var och när du får dansa – och var och när du inte får det. På den ryska militärhögskolans årliga bal är det tillåtet.
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Redaktör: Valdemar Möller, valdemar.moller@tidningensyre.se
Glöd Debatt

DEBATT Göran Dahl önskar sig i Syre (1 de-
cember, nr 92) att samhället och politiken 
tar sig an de stora framtidsfrågorna. Jag ef-
terfrågar verkligen detsamma! Det är många 
intressanta synvinklar som läggs fram i arti-
keln. Men jag vill slänga in en del frågeteck-
en här, öppna för debatt:

Bland annat blir jag lite trött, när han ställer 
sig jämsides med det kollektiva näringslivet 
och säger: Med framtidens teknik, som re-
dan är här, kommer vi att få det mycket bätt-
re. Det är möjligt att han har rätt men det 
finns samtidigt en enorm mångmiljon-ar-
mad maktfaktor, som vill fortsätta att tjäna 
pengar på just denna teknik. Tekniken och 
tjänsterna blir så ofta frånkopplade från sitt 
ursprung, och mytifierade.

Själva bilden i allmänhet, av att vi lever 
i ett ”postindustrialistiskt” samhälle, kräver 
rätt starka solglasögon för att kunna accep-

teras som sanning. Världens konsumtion 
slår ju rekord varje kvartal! Skillnaden mot 
tidigare är bara att produktionen inte sker 
här. Ambitionen att skapa en värld där det 
viktigaste vi behöver är gratis eller gemen-
samt är fullt möjlig, enligt Göran Dahl.

Det hoppas verkligen jag också! Även om jag 
också hoppas att vi då behöver betydligt 
färre saker, och inte behöver söka bekräf-
telse genom det vi köper. Dahls märkliga 
argument är dock: ”... eftersom behovet av 
mänsklig arbetskraft för att producera våra 
produkter och tjänster närmar signoll. Det-
ta tack vare att allt mer information, som 
används i produktionen och så att säga då 
finns i produkterna, redan är gratis på in-
ternet.” Gratis är gott! Men det innebär inte 
att varorna och tjänsterna materialiserats 
ur en dröm. Något han själv antyder i en 
parentes senare i texten.

Fler exempel, enligt Dahl, på vad framti-
den har att bjuda på, eller vad som redan är 
här, är att butiker kan fungera utan personal 
och att ”3D-skrivare kan göra exakta kopior 
av ett objekt till låga priser”. Så, det är allt-
så låga priser vi vill ha? Det känns inte helt 
obekant... Sen är min egen bild av nätshop-
ping rätt kluven. Visst finns det ett enormt 
mycket större utbud med mera. Men jag har 
också uppfattningen att distansshopping av 
billiga produkter som en inte hållit i, eller 
alls behövt anstränga sej för att nå, är starkt 
kopplad till rådande överkonsumtion.

Jag vill med denna text inte främst kriti-
sera Göran Dahl, utan nyansera bilden. Det 
är inte tekniken som skapar framtiden, den 
besitter inget annat värde eller funktion än 
vi ger den. Det är vi, som gemensamt ska-
par framtiden.
Johan Schöblom
Uddebo

Det är vi som skapar 
framtiden – inte tekniken

Svar direkt:  

Det är alltid roligt när något som man har skri-
vit och publicerat läses av andra. Schöblom 
verkar ha åsikter som ligger mig nära men 
på åtminstone två punkter tarvas ett svar:

1. Schöblom menar att jag placerar mig ”jäm-
sides med det kollektiva näringslivet” när 
jag vill se ny och bättre och på sikt gratis tek-
nik (det sistnämnda kallas ”kommunism”). 
Inget är felaktigare. Jag ser helt enkel tek-
niken som en möjlighet att påskynda att vi 

övergår från ett klassamhälle till ett mera 
jämlikt, socialistiskt och demokratiskt sam-
hälle.

2. Slutligen pådyvlar Schöblom mig ett 
märkligt argument:  ”’...eftersom behovet 
av mänsklig arbetskraft för att produce-
ra våra produkter och tjänster närmar sig 
noll. Detta tack vare att allt mer informa-
tion, som används i produktionen och så 
att säga då finns i produkterna, redan är 
gratis på internet.’ Gratis är gott! Men det 

innebär inte att varorna och tjänsterna ma-
terialiserats ur en dröm.”

Tyvärr har inte Schöblom förstått vad jag skri-
vit i artikeln om skillnaden mellan vara/
produkt, arbete/lönearbete/slit, som jag 
själv sätter i centrum utifrån mitt långvari-
ga studier av vad Marx skrev från mitten av 
1850-talet och framåt.
Göran Dahl

Professor i sociologi

Replik till Göran Dahls Under ytan i Syre #217:

Debatt:
Framtidens 

teknik

Tekniken kan ge ett mer jämlikt samhälle

På Scanias lastbilsfabrik i 
Oskarshamn sköts arbetet på 
det löpande bandet av 288 ro-
botar. Johan Schöblom menar 
dock att vi bör förhålla oss 
kritiska till den nya tekniken.  
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Årets julhandel väntas 
återigen slå rekord – 
78,5 miljarder beräknas 
vi handla för under de-
cember. Har du tips på 
någon bra julklapp som 
kostar lite pengar eller 
inget alls?

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 och en tydlig 
porträttbild.

Foto: A
nders W

iklund/T
T

  

Avstå köttet i jul 

Egentillverkade pre-
sentkort på tjänster 
är bra julklappar. Till 
exempel: jag lagar 
mat varje helg under 
två månader, jag diskar varje dag 
under en månad, går ut med hun-
den varje kväll/helg under en viss 
tid. Välj något som du vet att mot-
tagaren inte är så förtjust i att göra.

Panelen:

Varför inte ge någ-
ra goda tankar? Bju-
da på extra leenden? 
Göra goda gärning-
ar? Räcka ett glas 
vatten till en törstig? Ge bort lite 
glädje. Allt detta helt gratis och 
utan hysteri.

Ann Carlsson, 53 år, soci-
alpedagog, Göteborg

t

Robban Widell, 51 år, bo-
endestödjare, Stockholm

DEBATT Det var en gång för tio år sedan, 
precis efter jul då jag ätit mig mätt på skin-
ka, korv och köttbullar. Det var som att vak-
na efter att ha levt i en dimma, plötsligt var 
det som om jag fick andra glasögon på mig 
och såg något mycket obehagligt och äck-
ligt. ”Skinkan” jag ätit och tyckt var så god 
på smörgås tillsammans med senap på – 
plötsligt insåg jag vad det var. ”Korven” och 
”köttbullarna” – vad sjutton var det jag hade 
förätit mig på egentligen?! ”Grädden” och 
”äggen”– hur kunde jag? Jag hade suttit och 
ätit på en grisrumpa och mosade, krossade, 
pressade delar och vätskor av olika djur. 

Kännande varelsers kroppsdelar hade 
jag slukat som om det inte fanns varken ett 
djur som hade velat leva och en morgondag 
som jag tagit ifrån dem. Jag var äcklad.

Enligt Djurens rätt dödas varje år 100 miljo-
ner djur på svenska slakterier. Vidare dödas 
omkring 200 000 ton fiskar varje år (det 
motsvarar enligt Djurens rätt flera miljarder 
fiskar). Djuren som går till slakterierna har 
vi använt vattenresurser, mat och energi för 
att föda upp för att sen äta upp. En oändlig 
cirkel av lidande och användande av onö-
digt mycket av jordens resurser. 

Vi fiskar ut våra hav och lämnar dem 
snart ekande och tysta på dessa indivi-
der. Allt för att vi tror oss på något sätt 
vara ”tvingade” att äta djur. Ursäkterna är 
många från djurätare. Antingen är det för 
att det är gott. Eller för att djuren ska hål-

la våra landskap ”öppna” eller något annat 
svepskäl som inte håller i längden.

Djur är kännande varelser som har ett egen-
värde. De är individer som vill leva och 
därför är det en bra idé att titta på vilka 
alternativ som finns. Många svenskar är in-
tresserade av att prova vegetariska alterna-
tiv och är nyfikna på det utbud som finns. 
Det som är synd dock är att samtidigt som 
många är intresserade och provar sig fram 
är det också så att ätandet av djur ökar hela 
tiden. Detta känns otroligt ledsamt både 
för djuren men också för att vi har enormt 
många utmaningar i världen – till exempel 
vattenbrist, klimathot och dålig hälsa – som 
kunde motas genom att fler gick över till ve-
getarisk kost. 

Nu är det snart jul igen, en högtid där ma-
ten står i centrum. Jag längtar efter att sät-
ta mig vid ett bord med trevligt sällskap och 
god mat.  Jag är numer vegan och kommer 
duka fram mina favoriter på julbordet och 
njuta av god mat precis som den där gång-
en för tio år sedan. Skillnaden är att ingen 
har behövt dö för mig, att maten är bättre 
för min hälsa och att jag bidragit mindre till 
klimathotet. Det ser ut att bli en riktigt god 
jul och jag önskar alla en omtänksam och på 
alla sätt vänlig sådan!

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Vegan

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.

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

Åsa Eriksson, 53 år, 
småskalig  landsbygdsfö-
respråkare, Uppsala

Det är skrämmande 
att julhandeln åter 
beräknas slå rekord! 
Som motpol till hys-
terin är ett alternativ att slopa pre-
senter till jul. Men att ge bort nå-
got känns ändå viktigt. Jag brukar 
ge bort ägg från våra hönor, tor-
kad svamp och kryddor i fina bur-
kar, inlagda tomater och rödbetor 
samt annat från trädgården. Andra 
vettiga gåvor är saker som köps i se-
cond hand-affärer. Att laga och äta 
bra mat tillsammans är också en 
fin och inte alltför dyr present. Se-
dan gillar jag presenter som bidrar 
till välgörenhet för att dessa fyller 
dubbla funktioner.

Prinskorv och köttbullar är för 
många givna ingredienser på ett 
julbord, men debattören undrar om 
köttätare tänker på vad det egentli-
gen är som de stoppar i sig. 
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Radar Nyheter

Ett angrepp på demokratin. Det anser kritiker om 
beslutet i USA om slopad nätneutralitet. Samti-
digt väntas besked i fallet med Telias fria surf på 
vissa sociala medier, vilket enligt Post– och tele-
styrelsen bryter mot nätneutraliteten.

I torsdags röstade FCC, den amerikanska motsva-
righeten till Post– och telestyrelsen, för att riva upp 
de regler som ska garantera nätneutralitet. Där-
med kan det bli fritt fram för nätleverantörer att på 
olika sätt styra internettrafiken i olika riktningar. 

Sista ordet är dock inte sagt. Flera delstater har 
hotat med stämning för att ta strid för de regler 
som infördes under Obamaadministrationen. Den 
demokratiske senatorn Charles Schumer har ock-
så sagt att han ska tvinga fram en omröstning om 
beslutet i senaten.

Nätneutralitet är en fråga om demokrati, enligt 
det svenska Piratpartiets ledare Magnus Anders-
son. Om den inte garanteras är risken stor att tra-
fiken styrs i vissa riktningar, exempelvis genom att 
stora mediebolag sluter avtal med internetleveran-
törerna för att ingå i paket som innebär att kunder-
na kan surfa till lägre pris till vissa hemsidor.

– Människor kommer få en begränsad tillgång 
till nyhetskällor. Vi kommer ha enskilda företag 
som styr nyhetsrapporteringen, det är mycket 
oroväckande, säger han.

Också i Sverige pågår en strid om nätneutra-
litet. Inom kort väntas förvaltningsrätten lämna 
besked i tvisten om Telias erbjudande om fri surf 
på vissa sociala medier när den övriga surfpotten 
tagit slut. 

Telia har överklagat Post– och telestyrelsens be-
slut att erbjudandet strider mot nätneutraliteten 
som den uttrycks i en EU-förordning från 2016. 

Magnus Andersson hoppas att Post– och telesty-
relsens linje vinner. Annars menar han att det i 
förlängningen blir svårare att utmana Facebook 
och andra stora jättar på nätet. 

– De gynnar vissa företag lite extra. De som 
inte blir gynnade får därigenom en mycket svåra-
re marknad att komma in på, säger han.

Men Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia, 
menar att deras erbjudande inte bara rymmer 
stora bolag som Facebook och Instagram.

– Nu har vi exempelvis Welcome app med, som 
är ett mindre svenskt företag, säger hon.

Inger Gunterberg menar att det är viktigt att kunna 
utveckla nya affärsmodeller för att kunna överleva 
i tuff konkurrens på den europeiska marknaden.

– Det handlar också om att Sverige som land 
ska behålla en tätposition i digitaliseringen, säger 
Inger Gunterberg.
Olof Klugman

Slopad nätneutralitet 
i USA väcker oro

Protetster i Washington mot beslutet att upphäva nätneutralitet.

Stöd för förbud 
mot fyrverkerier
68 procent av svenskarna vill 
ha ett förbud mot fyrverkerier. 
Detta enligt en opinionsunder-
sökning som Djurens rätt har 
beställt. 

Sedan 2000 är det förbjudet 
att sälja och använda smällare. 
Djurens rätt vill utvidga förbjud-
et att gälla försäljning av fyrver-
kerier till privatpersoner, bland 
annat för att värna djur som på-
verkas av de höga ljuden.

Efter växande kritik mot fyr-
verkerier den senaste tiden har 
flera stora butikskedjor slutat 
att sälja fyrverkerier. I januari 
meddelade Sveriges fyrverke-
ribranschförbund också att ra-
keter med käpp ska avvecklas, 
för att undvika att människor 
kommer till skada. Nu vill Dju-
rens rätt sätta press på politiker-
na att skärpa lagstiftningen.

Regeringen har tidigare avvi-
sat kraven på ett förbud, senast 
efter nyårsaftonen i fjol då flera 
personer skadades av raketer.

”Det finns möjligheter att 
inom ramen för gällande lag-
stiftning begränsa och ingripa 
när användandet av pyrotek-
nik innebär en risk att skada an-
dra. Jag utgår från att polis och 
kommuner agerar med de lagli-
ga möjligheter som finns” skrev 
dåvarande inrikesminister An-
ders Ygeman (S) i ett mejl till 
SVT Nyheter.
Olof Klugman

Finsk polis har gjort husrannsa-
kan hos reporten Laura Salmien 
på tidningen Helsingin sanomat 
efter en artikel om finskt spiona-
ge mot Ryssland.

Husrannsakan genomfördes 
efter att Salminen slagit sön-
der sin hårddisk för att skydda 
sina källor. Hårddisken började 
då brinna och polis följde med 
brandkåren för att söka igenom 
Salminens hem. Nu har polisen 
inlett en utredning om röjande 
av statshemlighet.

Tidningens chefredaktör Kai-
us Niemi är starkt kritisk.

– En husrannsakan mot en 
journalist, och i den här ska-
lan, är helt exceptionellt i Fin-
land, som har profilerat sig som 
ett toppland vad gäller pressfri-
het, säger han till den egna tid-
ningen.
Olof Klugman

  
Foto: E

m
il Langvad/T

T

C-kritik mot flyktingförslag
Centern är kritiska till hur regeringen har utformat 
förslaget att ge ensamkommande en ny chans att 
stanna för gymnasiestudier. Därmed är det ännu 
oklart om förslaget går igenom i riksdagen. Ändå 
bjuder regeringen inte in Centern till förhandlingar.

I måndags skrev centerledaren Annie Lööf och 
den migrationspolitiska talespersonen Johanna 
Jönsson i Svenska Dagbladet att förslaget är ”fullt 
av hål och brister”. De skriver att de kommer ta 
ställning till förslaget när det läggs fram i riksda-
gen, men att det fortfarande är ”arbete kvar för att 
Centerpartiet ska kunna stödja förslaget”.

Förslaget omfattar endast unga ensamkommande 
som kom till Sverige senast den 24 november 2015 

och Centern beskriver tidsgränsen som godtyck-
lig. Dessutom är man kritiska till att styra in de 
ensamkommande mot studier, istället för att ge 
dem möjlighet att söka arbete. 

Efter Liberalernas och Kristdemokraternas besked 
att man säger nej till förslaget är regeringen bero-
ende av Centern för att få igenom det. Enligt Mil-
jöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria 
Ferm är det ändå inte aktuellt att bjuda in dem till 
direkta förhandlingar. Däremot ska förslaget tas 
fram i ”konstruktiv anda”.

– Jag tolkar Centern som att de vill avvakta tills 
det finns en produkt på riksdagens bord, säger 
hon.
Olof Klugman

Husransakan mot 
finsk reporter
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69 000 skott om året vill Försvarsmakten få tillåtelse att skjuta mot flygskjutmålet Hammaren vid Vätterns västra strand.

Kolanvändningen i världen 
minskade under 2016, för andra 
året i rad. Det visar en rapport 
från Internationella energirådet 
som Supermiljöbloggen rappor-
terar om. Totalt har kolkunsum-
tionen minskat med 4,2 procent 
under de två åren. 

Kolanvändningen gick ner  
iEuropa och USA, liksom i värl-
dens största kolanvändare Kina. 
I USA har president Trumps poli-
tik för att skydda kolkraften san-
nolikt gjort att kolanvändningen 
åter vänt uppåt. I maj öppnade 
den första kolgruvan där sedan 
2011. Samtidigt ifrågasätts fossil-
industrin på flera sätt i landet. I 
veckan beslutade delstaten New 
Yorks stora pensionsfond att 
man gör sig av med sina tillgång-
ar i fossila bränslen.

De närmaste fem åren beräk-
nas den globala kolanvändning-
en ligga kvar på ungefär samma 
nivå. I Europa tros minskningen 
fortsätta medan användningen 
ökar i flera asiatiska länder med 
Indien i spetsen.
Olof Klugman

Ammunition ligger på Vätterns botten och hotar 
explodera – just där Försvarsmakten vill utöka 
sina skjutningar. Försvarsmakten har känt till det i 
fem års tid och under tiden har människor fortsatt 
att bada strax intill.

– Vi är chockade. Det är risk för undervattensex-
plosioner som dels skadar ekosystemen ännu mer 
än vad skjutningarna redan gör, dels är direkt far-
liga för alla som vistas där, säger Ann-Sofie An-
dersson i Aktionsgruppen Rädda Vättern.

Som Syre tidigare berättat vill Försvarsmakten 
kraftigt utöka sin verksamhet vid Vätterns södra 
strand. Länsstyrelsen har gett dem tillstånd att 
öka antalet skjutningar från 1000 skott om året till 
69 000, plus 150 raket mot flygskjutmålet Ham-
maren söder om Karlsborg.

Aktionsgruppen Rädda Vättern står bakom en av 
över hundra överklaganden Försvarsmaktens till-
stånd. De har bland annat uttryckt oro för att den 
ammunition som avlossas ska förgifta vattnet. 
Försvarsmakten har då framhållit att ammunitio-
nen är ofarlig eftersom den bäddas in i sediment. 

Men på Mark– och miljödomstolens begäran 
har Försvarsmakten lämnat in en rapport som vi-
sar något annat. På sjöbottnen intill flygskjutmålet 
– i närheten av en badplats – ligger minst femtio år 
gammal ammunition från skjutningar helt öppet.

Dessutom har en del av ammunitionen inte 
exploderat och är ”autodestruktiv”, det vill säga 

kan brisera mer eller mindre av sig självt. ”För-
bud mot bad, fiske och dykning bör fortsättnings-
vis råda i området”, konstaterar Fjärde sjöstrids-
flottiljen som författat rapporten. 

Trots detta har Försvarsmakten hållit tyst och 
människor har fortsatt bada i närheten. Länssty-
relsen fick inte tillgång till rapporten när de beslu-
tade om tillstånd för att utöka skjutningarna.

Samtidigt som Ann-Sofie Andersson är upp-
rörd över de nya uppgifterna hoppas hon att de 
nya uppgifterna kommer innebära att Försvars-
maktens planer stoppas.

– Vi har fått rätt. Försvaret har hela tiden sagt 
att det inte är några problem att de skjuter i sjön, 
säger hon.

Försvarsmakten menar däremot inte att rapporten 
förändrar något i sak. Myndigheten hänvisar till 
att man i sin miljökonsekvensbeskrivning skrivit 
att ammunitionen är inbäddad i sediment när den 
börjar erodera, vilket kan ta upp till hundra år.

Inte heller menar Försvarmakten att man brus-
tit när det gäller att informera om den omedelba-
ra fara som ammunitionen på bottnen kan inne-
bära enligt rapporten.

– Tittar man på sjökortet för området ser man  
att det är ett badförbud på platsen, säger Lina 
Weinman, chef för Försvarsmaktens miljöpröv-
ningsenhet.
Olof Klugman

  
Foto: T

T

Kolanvändningen 
minskade i fjol

Ghadeer Alanbaki hotas av utvis-
ning till Irak, enligt hans advokat 
till följd av att Migrationsverket 
förväxlade hans namn.

Såväl Migrationsverket och 
Migrationsdomstolen har avsla-
git hans asylansökan och Migra-
tionsöverdomstolen har beslutat 
att inte ta upp fallet.

Enligt Alanbakis advokat Ro-
ger Häggquist har en rad felaktig-
heter  begåtts under asylproces-
sen. Bland annat har Alanbakis 
förnamn varit felaktigt angivet 
i Migrationsverkets handlingar, 
vilket enligt Häggquist föranlett 
att Migrationsdomstolen ansåg 
att Alanbaki inte förmått att göra 
sannolikt att den dokumentera-
de dödsdomen avsåg honom.

Alanbaki sitter nu inlåst i för-
varet i Flen och riskerar tvångs-
utvisning till Irak. Förutom att 
han dömts till döden har han 
uppgivit att han blivit utsatt för 
tortyr och att två av hans syskon 
dödats i hemlandet.

– Hur kan Sverige deporte-
ra någon som har en dödsdom 
hängande över sig? säger Ghade-
er Alanbaki i en video på Face-
book.
Olof Klugman

Dödsdömd man 
hotas av utvisning

Försvaret höll tyst om 
farlig ammunition

Nya uppgifter om Catalánmordet
Den kongolesiska staten kan ha varit inblandad i 
mordet på Zaida Catalán. Detta enligt uppgifter till 
nyhetsbyrån Reuters.

Zaida Catalán mördades i mars i år under en resa 
på FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa. Kongolesiska 
myndigheter har hävdat att man inte kände till 
att Zaida Catálan befann sig i provinsen Kasaï där 
mordet  begicks.

De nya uppgifterna visar att en anställd vid sä-
kerhetstjänsten, Jose Tshibuabua, var med på re-
san då Catalán mördades.

Tshibuabua har enligt uppgifterna haft omfat-
tande kontakt med säkerhetstjänstens lokala chef. 
I flera förhör har Tshibuabua tidigare förnekat att 
han informerat säkerhetstjänsten om att han haft 
kontakt med Catalán.
Olof Klugman



10

Venezuelas oljeindustri 
på väg att falla samman

I slutet av november inledde president Ni-
colás Maduro en upprensning inom PDVSA, 
med anledning av mängder av anklagelser 
om korruption. En ny ledning för bolaget till-
sattes, ledda av generalen Manuel Quevedo – 
som saknar erfarenhet av oljeindustrin, och 
ledningen uppmanades att arbeta för att ut-
öka produktionen med ytterligare en miljon 
fat om dagen.

Presidentens rådgivare Alí Rodríguez medde-
lade att målet var att höja produktionen till 
den nivå man kommit överens med Opec om, 
dryga 1,9 miljoner fat olja om dagen.

En mycket svår uppgift, enligt Alberto Cis-
neros, som är vd för oljekonsultbolaget Glo-
bal Business Consultants.

– Bara för att kunna upprätthålla den nuva-
rande produktionen på 1,85 miljoner fat om 
dagen krävs det att mellan fyra och fem mil-
jarder dollar satsas på industrin, och dessa 
pengar finns inte, säger Alberto Cisneros.

Han påpekar för IPS att Venezuelas eko-
nomi är i ruiner, med hög inflation, enorma 
utlandsskulder, brist på mat, läkemedel och 
basvaror. Landet har därför inte de resurser 
som oljeindustrin behöver för att kunna utö-
ka produktionen, enligt Alberto Cisneros.

Korruptionen inom PDVSA har dessutom nyli-
gen blivit avslöjad, då hela 67 chefer inom 
bolaget under december skickats i fängelse 
för en lång rad olika brott. Två av dessa har 
tidigare varit ministrar med ansvar för olje-
produktionen under president Nicolás Ma-
duro.

Inget annat land i världen har lika stora oljere-
server som Venezuela och landets ekonomi 
är helt beroende av råvaran. Men den statliga 
oljeindustrin håller på att falla samman, vilket 
nya korruptionsskandaler bara är ytterligare 
ett exempel på.

Ekonomen Luis Oliveros, verksam vid Met-
ropolitan-universitetet i Caracas, säger till 
IPS att produktionen av råolja i Venezuela på 
kort tid har minskat med en miljon fat om da-
gen. Enligt Opec producerade landet nästan 
2,9 miljoner fat olja om dagen för fyra år se-
dan, en siffra som i dag ligger på dryga 1,8 mil-
joner fat.

Luis Oliveros varnar för att produktionen kom-
mer att minska med ytterligare en kvarts mil-
jon fat om dagen under nästa år, om produk-
tionsminskningen fortsätter i samma takt som 
nu. Han säger att Venezuela, som var en av 
grundarna till Opec 1960 då landet var värl-
dens största producent av råolja, därmed skul-
le bli en nästan irrelevant aktör på marknaden.

Detta trots att Venezuela har de största 
kända oljereserverna i världen, enligt inhem-
ska bedömningar.

Olja är nästan den enda exportprodukt 
som Venezuela har, den ligger bakom 95 pro-
cent av landets intäkter från utlandet och 
stod för bara några år sedan för mer än en 
femtedel av landets bruttonationalprodukt.

Större delen av oljeindustrin kontrolleras 
av det statliga bolaget Petroleos de Venezue-
la, PDVSA, som även samarbetar med några 
multinationella bolag.

Den venezuelanska oljeexperten Francis-
co Monaldi, som är verksam vid Rice Univer-
sity i Texas i USA, menar att den verkliga olje-
exporten från landet redan nu är lägre än 1,4 
miljoner fat om dagen. Mindre än en halv mil-
jon fat om dagen uppges ha exporterats till 
USA under november. Tidigare låg exporten 
till USA på 1,5 miljoner fat om dagen, och lan-
det är det enskilt viktigaste för Venezuelas ex-
portinkomster. 

Ett av problemen i landet är de mycket 
låga bränslepriserna, som är de lägsta i värl-
den. En liter bensin kostar endast en bolívar, 
som enligt den officiella växelkursen motsva-
rar ungefär tio cent gentemot dollarn. Men på 
den svarta växelkursen ger en dollar många 
gånger mer i den lokala valutan, vilket kan 
göra bensinen extremt billig för den som har 
tillgång till den valutan. Det innebär varje år 
enorma förluster för PDVSA.

Detta leder även till en smuggling av bränsle 
till närliggande länder, något som Venezuelas 
myndigheter försöker motarbeta med ranso-
nering – vilket i sin tur kan leda till bränsle-
brist och enorma köer vid bensinstationerna 
nära landets gränser.

USA har även infört sanktioner mot Ve-
nezuela, vilket gör det svårare för landet och 
PDVSA att begära omförhandlingar om skul-
der. Det gör det dessutom svårare för andra 
bolag att gå in och göra gemensamma inves-
teringar i oljesektorn.

– Venezuelas oljeindustri tycks befinna sig 
i en dödlig spiral, säger Francisco Monaldi.
Thalif Deen/IPS

Problemen för Venezuelas oljeindustri slår hårt mot landets ekonomi. 

Foto: T
T/U

.S
. D

epartm
ent of E

nergy/ H
andout

Redaktör: Olof Klugman, olof.klugman@tidningensyre.se
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Fredag 15 december. Rohingyak-
vinnor från flyktinglägren Kutupa-
long och Gundum i Bangladesh. 
Enligt FN utsätts många Rohin-
gyakvinnor för systematiska våld-
täkter av medlemmar ur Burmas 
väpnade styrkor. Användningen 
av våldtäkter i terrosyfte från 
Burmas militär har varit mycket 
metodiskt, kom det fram under 
intervjuer gjorda av nyhetsbyrån 
AP med kvinnorna och flickorna. 

Foto: Wong Maye-E/TT
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3 115 döda migranter på Medelhavet
Januari–december 2017

SPANIEN

ITALIEN GREKLAND

Döda: 210

Döda/saknade januari-december:  

3  115 (2016: 5  143)

Antal anlända över havet:  
164 535 (2016: 363 401)

Inom parentes antalet under samma tidsperiod 2016 (januari-december). Källor: IOM ”Missing migrants project”, UNHCR och OCHA.

(2016: 69) 

(2016: 414) 

(2016: 4 385) 
Döda: 2 833

Döda: 61

Siffror från IOM visar att flyktingar 
i mycket större utsträckning tar 
den farligare centrala rutten över 
Medelhavet till Italien istället för 
den östra till Grekland. Det har or-
sakat en högre andel dödsfall trots 
att antalet flyktingar och migranter 
totalt är mycket lägre jämfört med 
förra året.

+ 51 döda  
sedan november

+ 67 döda  
sedan november

+ 2 döda sedan november

Totalt + 192 döda 
sedan oktober

Anlända: 
118 010
(178 814) 

Anlända: 
28  174

(172 813) 
Anlända: 

20 473
(7 490) 

Så förändras pensionsåldern
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Om världens  
befolkning var  
100 personer:
15 skulle vara fattiga. 
Inkomst under 2 $ per 
dag.

Källa: Pew Research Center (2015)

Den globala  
koldioxidnivån

402,50  
ppm
i september 2017 
(uppdaterat 5 december 2017)

NOAA (den amerikanska motsva-
righeten till SMHI) och Earth system 
research laboratory mäter koldioxid 
och andra växthusgaser varje vecka 
i ett nätverk av mätpunkter över hela 
världen. Dessa mätplatser ligger över 
havsytan och är utvalda för att inte vara 
påverkade av direkta utsläppspunkter. 
Ett globalt medelvärde beräknas ge-
nom att mätvärdena viktas över tid och i 
förhållande till latitud.

Källa: NOAA, www.esrl.noaa.gov

+ 0,21 ppm

+ 1,78 ppm
sedan augusti 2017. 

sedan september 2016. 

S uppåt – i övrigt stilla opinion
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Långsiktig tendens

Kortsiktig tendens

Syres ”poll of polls” är en sammanvägning av Novus, 
Sifos, Sentios, Demoskops, Ipsos, Inizios, SCBs och 
Yougovs mätningar där metoder, antal deltagare och 
färskhet viktas innan ett genomsnitt tas fram. De 

56 skulle vara  
låginkomsttagare. 
Inkomst 2–10 $ per dag.

7 skulle vara  
höginkomsttagare.

22 skulle vara medel-
inkomsttagare. 
Inkomst 10–50 $  
per dag.

Moderaternas kraftiga återhämntning har av-
stannat på en bit över 20 procent. På mot-
svarande sätt har SDs ras stannat av och de 
har stabiliserat sig runt 16 procent. Bortsett 

kortsiktiga tendenserna bygger på förändringarna i 
de senaste mätningarna medan de långsiktiga byg-
ger på den sammanvägda utvecklingen i samtliga 
mätningar under det senaste året.

från Socialdemokraterna som ökar med en 
dryg procentenhet så har förändringarna va-
rit små även för de andra partierna under de 
senaste fyra veckorna. 

Syres Polls of polls i december:

Ålen nära utrotning
Ålen är fortfarande vanlig på 
många julbord. Trots att Havs-
forskningsrådet, ICES, råder till 
att snarast införa totalt fiskestopp 
beslutade EUs fiskeriminstrar i de-
cember om ett fiskestopp i endast 
tre månader.

Källa: Naturskyddsföreningen.

Runt 30 procent av 
ålarna dör av vatten-
kraftverksturbiner.

97 %
(minst) av ålen  
har försvunnit vid  
Europas kuster  
sedan 1950-talet. 

Det illegala fisket 
av ål har också ökat 
och den exporteras 
främst till Ostasien. 
Enligt uppskattningar 
handlar det om fyra 
gånger mer än vad 
som fiskas legalt.
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Afghansk säkerhetspolis undersöker 
platsen för en självmordsbombning i 
Nangarprovinsen väster om Kabul den 
23 november. Attacken dödade 8 och 
skadade 17 enligt officiella källor i landet.

Foto: Mohammad Anwar Danishyar/AP/TT
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”S äkerhetsläget i Afghanistan försämras och 
förändras ständigt och situationen i landet är 
svår att förutspå”. Så inleder Röda korset sin 
senaste bedömning. Av den anledningen an-
ser organisationen att Sverige helt ska upp-

höra med tvångsutvisningar till Afghanistan.
Amnesty fördömde i slutet av november utvisningarna och 

säger att flera har dödats efter att ha utvisats från Europa. Även 
Migrationsverket anser att situationen är allvarlig i landet. 

Ändå fortsätter utvisningarna av afghaner – främst unga 
män – från Europa till Afghanistan. 

Skillnaden är att Migrationsverket menar att det inte är en 

Text: Annika Hamrud

lika allvarlig situation i alla 34 provinser och att man därför kan 
skicka personer till Afghanistan för att de ska kunna söka sig till 
en av de provinser där det är säkrare. Bedömningen som nu är 
vägledande för verkets beslut kom i augusti.

Hälften skickas tillbaka
De flesta europeiska länder gör samma bedömning som Sveri-
ge och Sverige ger asyl till ungefär samma andel afghanska asyl-
sökande som medeltalet i Europa, omkring 50 procent. Myck-
et få länder sänder i praktiken tillbaka dem som bedöms vara 
under 18 år. 

Under första halvåret 2017 tvångsutvisade Sverige 34 per-
soner till Afghanistan. Just nu sitter omkring 50 afgha-
ner i förvar och allt fler får nu avslag på sina ansökningar. 
Många av de unga männen som skckas till Kabul har inga 
kontakter kvar i landet och de hamnar på gatan.

De skickas till  
terrorns Afghanistan
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– Vår bedömning är att konflikten 
inte nått en nivå där den drabbar alla 
i hela landet, alltså den nivå som lag 
och praxis kräver för att alla som är 
afghanska medborgare ska ha rätt att 
stanna, säger Fredrik Beijer, rättschef 
på Migrationsverket.

En sådan konfliktnivå har man an-
sett Syrien har befunnits sig i varför 
alla flyktingar från Syrien har fått till-
fälliga uppehållstillstånd. 

Regeringens förslag
2015 kom 35 000 asylsökande som 
vid ankomsten sa att de var under 
18 år till Sverige. 66 procent av dessa 
kom från Afghanistan. De flesta har 
fått vänta länge på beslut. 

Migrationsverket säger ofta att 86 
procent av de ensamkommande får 
stanna. Men det är en siffra för ensam-
kommande som fick sina svar 2016, 
de flesta hade kommit innan hösten 
2015. Det är en siffra som inkluderar 
såväl dem som kommer från Eritrea 
som Marocko, länder med helt olika 

situationer och siffran för afghanska 
barn är därför 78 procent. Dessa be-
slut togs innan de nya åldersbedöm-
ningarna infördes. 

Många av de ensamkommande har 
nu hunnit fylla 18. Andra har fått sin 
ålder uppskriven. Och av dem får näs-
tan ingen stanna.

– 6 700 av de ensamkommande 
som kommit sedan 2015 har skrivits 
upp i ålder, och av dem som skrivits 
upp har bara 1 procent fått uppehålls-
tillstånd, säger Kinna Skoglund, soci-
onom som grundat nätverket ”Vi står 
inte ut men slutar aldrig kämpa”. 

Regeringens överenskommelse om 
gymnasiestudier sägs kunna ge uppe-
hållstillstånd till omkring 8 000 ung-
domar. Men förslaget ska först ut på 
remiss och om det antas av riksdagen 
kommer det inte att börja gälla förrän 
nästa sommar. 

Många som är engagerade i de af-
ghanska ungdomarna säger att Migra-
tionsverket nu arbetar snabbare och 
att fler sätts i förvar för att utvisas. Un-
der första halvåret 2017 tvångsutvisa-

de Sverige 34 personer. Just nu sitter 
omkring 50 afghaner i förvar och allt 
fler får nu avslag på sina ansökningar.

– Tempot på avslag och förvarsta-
gande har ökat enormt, säger Kinna 
Skoglund. 

På plats i Kabul
Vian Delsoz, som är människorätts-
aktivist, har varit på besök i Kabul för 
att på plats se hur de som har utvisats 
har det och för att förmedla hjälp.

Hon träffade flera som utvisats 
från Sverige, en kväll samlades 10 kil-
lar och hon gjorde en livesändning på 
Facebook som de var med i. 

Men främst åkte hon dit för att träf-
fa Mokhtar. Mokhtar var en av dem 
som utvisades från förvaret i Åstorp i 
maj. I Sverige var Vian frivilligt famil-
jehem åt Mokhtars kompis Qader och 
killarna lärde känna varandra när de 
satt på förvaret. Vian hade lovat att 
hon skulle träffa  dem igen och därför 
flög hon ner till Kabul. 

Qader har dock redan åkt tillbaka 

Kinna Skoglund, socionom som 
grundat nätverket ”Vi står inte ut 

men slutar aldrig kämpa”.

Foto: Privat

En gatuförsäljare säljer  
second hand-kläder i 
Kabul.

Foto: Rahmat Gul/AP/TT

Fredrik Beijer, rättschef på 
Migrationsverket.

Foto: Tomislav Stjepic

”Vår bedömning är 
att konflikten inte 

nått en nivå där 
den drabbar alla i 

hela landet ...”
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till Iran, där han har vuxit upp. Mokh-
tar vill också åka iväg men han har 
inte lyckats få ett pass. 

De två första veckorna efter att 
Mokhtar kom till Kabul bodde han på 
det enkla hotell som alla som utvisas 
erbjuds. Efter det har han fått klara 
sig själv. Han har inte fått ut de peng-
ar han lovats. Dag efter dag står han i 
kö för att få ett pass. 

– Han lever på de pengar hans vän-
ner i Sverige skickar honom. Han bru-
kar köpa ett stort bröd som räcker i en 
hel vecka, berättar Vian. 

Under veckan tog Mokhtar med sig 
Vian runt och visade henne var han 
brukar sova på nätterna. När Vian var 
där i november började det bli kallt.

– Han frös, var smutsig, hade löss 
och ont överallt. 

Flera är födda i Iran
Antalet bombdåd i Kabul har sti-
git. Det är inte en säker plats för nå-
gon. Samtidigt är det en mycket stor 
stad med omkring fem miljoner 

Vian Delsoz är 
människorättsaktivist och 

har varit på plats i Kabul 
för att se hur hon kan hjäl-

pa dem som utvisats.

Vian Delsoz  lärde känna Mokh-
tar i Sverige innan han utvisades 
från förvaret i Åstorp i maj. Hon 
träffade honom i Kabul i novem-
ber och han visade henne runt.

Många av ungdomarna som skickas till 
Kabul har inga kontakter där, de får inte 
ut pengarna som de lovats, de får inget 

pass och hamnar på gatan.

Foto: Vian Delsoz

”Han lever på de pengar 
hans vänner i Sverige skick-

ar honom. Han brukar köpa 
ett stort bröd som räcker i 

en hel vecka.”



”6 700 av de en-
samkommande 

som kommit sedan 
2015 har skrivits 

upp i ålder ...”

Redaktör: Benita Eklund, benita.eklund@tidningensyre.se
Zoom18

människor. Bedömningen som Migra-
tionsverket gör är att det går att leva 
här – trots terror, fattigdom och sek-
teristiskt våld pågår det inte ett regel-
rätt krig. 

Men många av de återvändande 
har inte vuxit upp i Afghanistan utan 
levt som illegala flyktingar i Iran. Fle-
ra är till och med födda i Iran och 
har aldrig ens besökt sina föräld-
rars hemland. De har inga kontakter 
när de anländer till Kabul och därför 
lyckas de inte få ut pengarna som de 
lovats, de lyckas inte få pass och de 
hamnar på gatan. Och på gatan finns 
andra faror.

90 procent av allt opium, som an-
vänds för att producera heroin, kom-
mer från Afghanistan. Men Afgha-
nistan är inte bara världens största 
producent. Landet har också – vid si-

dan av Iran – flest heroinberoende ba-
serat på befolkning i världen. 

Mokhtar tog med Vian till områ-
det under Pul-e Sukhta. Pul-e Sukhta 
är en bro och under den bor tusentals 
narkomaner. 

Det är en total misär. Man behöver 
inte åka dit för att se det på nära håll, 
det räcker att googla bilder på Pul-e 
Sukhta. Där bland narkomanerna bor 
flera av dem som har utvisats från Eu-
ropa.

Vian och Mokhtar träffade bland 
annat en kille som efter att ha gömt sig 
i Sverige och levt på gatan här, ”frivil-
ligt” återvänt till Kabul. Han har inte 
haft kontakt med någon i Sverige efter 
att han kom till Kabul. Han hade ing-
et boende, inga pengar. Han levde på 
gatan och berättade hur det är under 
Pul-e Sukhta, att inga lagar gäller där. 

Nu har han och Mokhtar tillfälligt 
husrum som finansieras från Sverige. 
De försöker båda ta sig till Iran.

Hamnar på gatan
Den situation som Vian beskriver be-
kräftas av en rapport från det pan-eu-
ropeiska asylnätverket Asylous som 
behandlar situationen för unga män 
som återvänt till Afghanistan efter att 
ha fått stöd som ungdom i Europa. 

I rapporten beskrivs hur ungdomar 
som kommer till Afghanistan och inte 
har något nätverk hamnar på gatan. 
Har man inte växt upp i landet, inte kan 
koderna och inte har några kontakter 
eller pengar är det i princip omöjligt att 
skapa sig ett liv i säkerhet. Risken att bli 
rekryterad av talibanerna, andra rebell-
ler, eller till och med av IS, finns också. 

Socialarbetare och säkerhetspersonal 
i Kabul under en kampanj för att plocka 
in misstänkta drogmissbrukare. Enligt 
en rapport från afghanska myndigheter 
och FN som släpptes i november har 
opiumproduktionen ökat med 87 pro-
cent i Afghanistan sedan förra året.

Foto: Rahmat Gul/AP/TT
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Rapporten beskriver hur en ung 
man som har integrerats i västerländsk 
kultur uppfattas vid hemkomsten. Det 
är inte bara om han har konverterat till 
kristendomen eller kommit ut som ho-
mosexuell som han kan få problem, 
och till och med dödas. 

En ung man som har förändrats un-
der sin utlandsvistelse riskerar att stö-
tas ut, om han talar med brytning, ta-
lar utan att först ha blivit tilltalad, om 
han klär sig annorlunda, går på gym 
eller pratar med vänner utomlands 
via Skype. Och inte minst, om han ta-
lar med kvinnor. Allt sådant kan leda 
till att familjen stöter bort honom och 
kan vara anledning till att en del unga 
män, även om det finns familj, inte sö-
ker upp den. 

Det kan också vara ett stort pro-
blem att komma tillbaka och ha psykis-

ka hälsoproblem. Att komma hem till 
familjen kan för den kille som är sjuk 
innebära en dödsdom. Det är också, 
enligt rapporten, ofta en omöjlighet 
att komma tillbaka som en man som 
har deporterats från ett rikt land. Fa-
miljen kan tro att det beror på att han 
är kriminell, lat eller helt enkelt miss-
lyckad. Därför blir många killar istället 
hemlösa eller begår självmord.

Verkställighetshinder
Varje gång Migrationsverket försöker 
göra större utvisningar med chartra-
de plan är det några som lyckas får 
verkställighetshinder. Vid ut-
visningen den 10 okto-
ber från Kållered var 
det några som i sis-
ta stund slapp 

Missbrukare tar skydd under 
Pul-e Sukhta-bron undan den 
brännande solen i Kabul. 

Foto: Jordi Bernabeu Farrús
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gå på bussen som skulle föra dem till 
flygplatsen. 

Syre har tidigare skrivit om Yasin 
som fick lämna förvaret i sista stund. 
En annan som blev kvar i Sverige är 
Hakim. 

– Jag lärde aldrig känna de andra 
killarna som skulle utvisas. Jag fördes 
till Kållered 10 dagar innan vi skul-
le åka och alla satt bara vid datorer-
na. Så jag vet inte hur det har gått för 
dem, berättar Hakim.

Men Vian träffade en av dem i Ka-
bul. Rohullas mamma stod utanför 
förvaret och försökte få säga adjö till 
honom dagen för utvisningen och 
hon intervjuades i flera svenska me-
dier. SVTs Uppdrag granskning hade 
också intervjuat Rohulla dagen innan 
och de mötte honom när han landa-
de i Kabul. Han har fått mycket upp-
märksamhet och många har kämpat 
för honom. Men nu vill han inte läng-
re prata med svenska medier. Vian 
vill inte säga något om hur han har 

det nu. Alla killarna är nu rädda för 
att bilder på dem ska spridas i socia-
la medier. 

Lovats ny utredning
Hakim kom i oktober 2015 till Sverige. 
Han skulle precis fylla 18 och fick där-
för aldrig börja i gymnasiet. När han 
flyttades från Kalmar till Boden kun-
de han i stället börja studera på Vux-
enskolan som erbjuder svenskstudier 
för asylsökande, och han pratar nu 
obehindrat svenska. 

Han älskade Boden där han fick 
många kompisar, men där fann han 
också något annat, han fann en kris-
ten tro.

Överklagandena gick inte vägen. 
Och till slut hämtades han och sattes 
i förvar i Gävle. Inför avresa flyttades 
han till Kållered. Där väntade han på 
avresa. Fram tills nu hade han inte be-
rättat offentligt om sin tro.  

Men nu lät han sig döpas. En pas-

tor erbjöd sig att komma till förvaret 
där Hakim döptes. 

Ett ”verkställighetshinder” kan 
handla om något man inte har berät-
tat om tidigare. Och när Hakims jurist 
skickade in önskan om VUT på grund 
av kristen tro så stoppades utvisning-
en av Hakim. Han fördes över till en 
annan avdelning på förvaret för att 
myndigheterna skulle hinna titta på 
ansökan eftersom de inte skulle hinna 
göra det innan planet gick.

En vecka senare fick Hakim läm-
na Kållered. Han lovades en ny utred-
ning. Hans vänner i Boden betalade 
en tågresa till honom och nu bor han 
hos en kvinna som hjälper honom. 

– Jag har det jättebra, säger Hakim. 
Jag går till Vuxenskolan fyra dagar i 
veckan och jag hoppas börja på folk-
högskola efter jul. 

Om en och en halv månad kommer 
han att få en ny intervju med Migra-
tionsverket. 
Annika Hamrud

Fatemeh Vakili, Rohullas mam-
ma, får stöd utanför förvaret i 

Kållered där hennes son snart 
ska tvångsutvisas.

Foto: Thomas Johansson/TT

2015 kom 35 000 asyl-
sökande som vid an-
komsten sa att de var 

under 18 år till Sverige. 
66 procent av dessa 

kom från Afghanistan.
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Poliser genom demonstranternas 
banderoll utanför förvaret i Kålle-
red innan utvisningen av en grupp 
ensamkommande. 

Foto: Jan-Åke Eriksson
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Ulf ”Nu behövs det helt enkelt någ-
ra vuxna i rummet” Kristersson 

Linnea Claesson. Slår tillbaka i 
bloggen Assholesonline där hon 
synliggör sexuella trakasserier och 
näthat, och bemöter  
kränkningar med  
humor.

... fritidsledare:

 ... tillbakakaka: 
Leif "Vad fan får jag för  
pengarna?" Östling

... bidragstagare:

Årets ...
 ... fåret Dolly-kloning:
Axel Hallberg, Grön Ungdoms nya språkrör, ser ut som,  
låter som, och utrycker sig precis som Gustav Fridolin.

Alla grundskolor har fått stänga sedan Migrations-
verket skrivit upp samtliga barn till 18 år.

... åldersuppskrivningar:

... fallen ängel:
Aung San Suu Kyi
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Årets utmärkelse

Nordkorea genomför ett kärnvapentest i lan-
dets norra delar som orsakar en jordbävning på 
magnituden 6,3.

... smällkaramell:

Nordkorea, f'låt, Nordea räddades av 
skattebetalarna på 90-talet men vill 
inte betala en försäkring för att det 
inte ska upprepas, utan väljer att flyt-
ta till Finland.

... enough isn't enough:

Insektageddon. Världens in-
sekter håller på att dö ut, och 
vi med dem.

... nyord 2:

Tölpigt,  skitstövligt och drull-
putteri.  Förminskande benäm-
ning på sexuella övergrepp.

... nyord 3:

Tupprepa. När män snappar upp 
en kvinnas idé och upprepar 
 den som sin egen.

... nyord 1:

Staffan ”Om vi inte kan accep-
tera vad som ingår i normala 
personalfester där dyngraka 
grabbar vill sätta på växeltele-
fonisten” Heimerson.

Alexander "#metoo-kampanjen är bara 150 mil-
joner neurotiska kvinnors reaktion på att de 
med nöje läst Fifty shades of grey" Bard.

...  jag är  
inte sexist, men 2:

Klådan.

... kletigaste:

... jag är inte 
sexist, men 1:

... dyraste dörr: 
Nya Karolinska sjukhusets ombyggnad 
av en dörr kostade 1,2 miljoner kronor. 
Ändå hittar man inte in.

... äntligen 
pensionär:
Robert Mugabe, efter 37 år vid 
makten.

A
lla bilder: T

T

... förgätmigej:
Klimatfrågan.
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Årets utmärkelse

Danderyd försökte också 
införa tiggeriförbud.

... Vellinge: 

Politiker svarar "lag och ordning" efter ter-
rorattentat i Stockholm medan folket ma-
nifesterar kärlek.

... ryggmärgsreflex:

Amanda “Vi har haft en fram-
gångsrik höst” Lind, Miljöpartiet.

... Bagdad Bob:

ETC lägger ner 15  
av 19 tidningar.

... oj!:

Razzian mot försäljare och tillverkare av cbd-olja, 
en substans lika narkotisk som Idominsalva.

... snetändning: 

Ung i Sverige
... ljus i mörkret:.

Årets ...
Vellinge försökte införa tiggeriförbud.
... gated community:

Donald Trump.

... det är inte ens 
roligt längre: 

... perspektivlösa:
Centerns nej till flygskatt.

... peacewashing:
Margot Wallström – röstade för  
kärnvapenförbudet.

... knähund:
Peter Hultqvist – begravde kärnva-
penförbudet i en utredning efter 
amerikanska påtryckningar.
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Årets utmärkelse

Jimmies Åkessons svärmor, 
Margareta Larsson blockerar 
ett SD-mandat och håller sig. 
själv borta

... riksdagsledamot: 

Brexit versus EU.
... see you in court: 

... det är inte ens 
roligt längre: 

... civilkurage: 
Läkarna på Rättsmedicinalverket i Uppsala som väg-
rade delta i rättsosäkra åldersuppskrivningar.

... knähund:

Den sista levande person född under 1800-talet, 
Emma Morano, avlider vid 117 års ålder.

... århundradets sista:

... äntligen borta:
Martin Timell.

ICAN, International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons, 
vinner Nobels fredspris.

 ... äntligen!: 

... revolutionen är 
ingen tebjudning
#metoo.

... endemiska fossil:
Svenska Akademien.

... poker face:
Stefan Löfven – 100 % spel,  
0 % visioner.
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K ompositören John 
Luther Adams är en 
av de mest nyfikna 
personer jag vet.

– Jag älskar att 
höra nya saker, se nya saker, kän-
na nya saker, smaka nya saker, 
uppleva nya saker, berättar han 
på telefon från Chile.

– Så länge jag lever kommer 
nyfikenheten att vara min led-
stjärna. 

Eftersom stor nyfikenhet är en 
förutsättning för stor konst följer 
det sig naturligt att Adams mu-
sik är oändligt spännande att lyss-
na på. Hans orkesterverk Become 
ocean (2013) (”bli hav” red anm) – 
vilket förärats med både ett Gram-
my Award och ett Pulitzer Prize – 
är till exempel ett smärre under 
av böljande harmonier, intrikata 
arrangemang, hypnotiska stäm-
ningar och överlappande lager. 
Eller som postminimalistexperten 
Pwyll ap Siôn uttryckte det på gra-
mophone.co.uk: ”Om en orkester 
någonsin har låtit som ett kolos-
salt soniskt objekt som långsamt 
flyter över ett vidsträckt område, 
så måste det här vara den gång-
en.”

Dessutom – dessutom! – rym-
mer Become Ocean djupa tan-
kar om vår planets tillstånd och 

mänsklighetens osäkra framtid. 
”Livet på jorden uppstod i ha-
vet”, skriver Adams i dess pro-
gramförklaring. ”När polarisen 
nu smälter och havsnivån stiger, 
så står vi människor inför risken 
att vi ännu en gång, rent bokstav-
ligt, kommer att 'bli hav'.” 

Hur John Luther Adams lyckas 
med detta – lyckas med att skapa 
musik som först och främst är en 
helt egen värld, men som också 
är av den här världen – utgör ett 
av det tjugoförsta århundradets 
allra skönaste mysterier. 

– Jag inspireras av platser, fåg-
lar, poesi, litteratur, bildkonst .., 
säger Adams.

– Men alla mina influenser och 
alla mina programförklaringar är 
inte värda någonting om inte min 
musik berör dig. Ju äldre jag blir 
desto mindre intresserad blir jag 
av att sätta upp gränser för mina 
lyssnare. Jag vill att du ska upp-
täcka saker som jag aldrig kunde 
föreställt mig i min musik. 

Började med rockband
John Luther Adams föddes 1953 
och växte upp i Millburn, New 
Jersey. När han var fjorton år 
gammal bildade han och några av 
hans bästa vänner coverbandet 

Pocket fuzz, vars repertoar be-
stod av samtida Beatles-, Beach 
boys- och Byrds-låtar. Allra helst 
ville de dock skriva eget materi-
al som påminde om Frank Zap-
pa/Mothers of invention – fram-
för allt Adams var ett pietetsfullt 
Zappa-fan.

Något som skulle få oanade 
konsekvenser.

”På Zappas tidiga plattor [läs: 
Freak Out! (1966) och Absolute-
ly Free (1967)] stod det ett fasci-
nerande litet citat: 'Den moderna 
kompositören vägrar att dö!' – Ed-
gard Varèse”, berättade Adams i 
podcasten Meet the composer 
(24/6, 2014). ”Jag och mina små 

rock'n'roll-kompisar kliade oss 
i huvudet och undrade ”vem är 
den här Varèse-snubben?”.

De behövde inte undra sär-
skilt länge. En vacker dag i slutet 
av 60-talet hittade nämligen Ric-
hard Einhorn – då en av Adams 
små rock'n'roll-kompisar, nume-
ra även han en uppburen tonsät-
tare – ett exemplar av Varèses lp 
A Sound Spectacular – Music of Ed-
gar Varèse Vol. 2 (Columbia, 1962) 
i en skivaffär i Greenwich Village.

Och när Adams så fick höra 
fransmannen Varèses atonala, 
banbrytande, elektroniska/orkes- 
trala och ”organiserade” ljud såd-
des ett frö inom honom – plötsligt 
såg han en karriär som en modern 
kompositör framför sig. 

Miljöaktivist i Alaska
1973 tog Adams examen från det 
privata västkustuniversitetet Cali-
fornia Institute of the Arts (eller 
Calarts som det heter i folkmun). 
Samtidigt började han skissa på 
en serie svävande stycken titule-
rade Songbirdsongs, vilka tog av-
stamp i sångfågelsång och som 
kom att ge honom hans första pu-
blika erkännanden. Allt var emel-
lertid inte frid och fröjd i hans 
liv. Adams älskade Calarts – än i 

Som ung drömde han om att bli rockstjärna men han är 
numera en etablerad och erkänd kompositör av modern 
klassisk musik. Inspirationen hämtar han bland annat 
från naturen och platserna omkring sig, framförallt Alaska 
där han bodde och var miljöaktivist under många år.

I blickfånget: Kompositören John Luther Adams

”Politiska ledare kommer 
sällan på något nytt”

John Luther Adams.

Foto: K
ris S

erafin
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dag bär han sin mentor, profes-
sorn och elektronmusikgeniet Ja-
mes Tenney (1934–2006), nära 
sitt hjärta – men han hatade Los 
Angeles. Han längtade bort, han 
längtade hem. Under en Alaska 
Lands Act-kampanj genomförd av 
miljöorganisationen The Wilder-
ness society – som Adams nyligen 
gått med i – visade det sig att hans 
hem var vildmarken utanför Fair-
banks, Alaska.

Väl inrättad i Alaska arbetade 
Adams oförtröttligt vidare för The 
Alaska coalition (ett nätverk med 
över 1 000 grupper för att skyd-
da Alaskas offentliga marker och 
vatten) och The Northern Alaska 
environmental center (”Bevarar 
och skyddar livsmiljöer i inre och 
arktiska Alaska för djurliv, kultur, 
miljö, hälsa och kommande gene-
rationer sedan 1971”). 

– Men efter flera årtionden av 
aktivism insåg jag att min bäs-
ta gåva till vår orosfyllda värld är 
min musik, säger Adams.

– Så jag lämnade politiken bak-
om mig och jag gjorde det med 
övertygelsen om att konst och 
kultur kan ha lika stor – om inte 
större – betydelse än aktivism 
och politik. Politiska ledare kom-
mer sällan på något nytt, de läg-
ger sällan fram några nya idéer 

och de ställer sällan några nya 
frågor. De har få kreativa tankar. 
Det är där vi kulturarbetare kom-
mer in. Vårt jobb är kreativa tan-
kar. 

Från hav till öken
Torsdagen den 29 mars nästa år – 
på Benaroya Hall i Seattle – hålls 
premiären för Become desert (”bli 
öken” red anm), en av två uppföl-
jare till Become ocean. 

– Become desert är ett nästan 
absurt omfattande stycke, skrat-
tar Adams. 

– Det är lika långt som Become 
ocean, 42 minuter, men Become 
ocean är för tre ensembler och 
Become desert är för fem. Så det 
är mycket ljud i luften när man 
framför det, men det är inte ett 
högljutt stycke. 

Ett annat nästan absurt om-
fattande stycke är In the name of 
the earth, som Adams skriver på 
för tillfället och som är tänkt att 
uruppföras i Central Park, New 
York i augusti 2018.

Jag har läst att ”In the name 
...” är för 1000 sångare. Stämmer 
verkligen det?

– Haha, det stämmer faktiskt! 
Uppemot 1 000 röster kommer 
att höras när det spelas i Central 

En syl i vädret

Om John Luther 
Adams:
Född: Meridian, Mississip-
pi, 1953. Uppvuxen i Mill-
burn, New Jersey.

Bor: Pendlar numera mel-
lan New York och Sonora-
öknen i Mexiko. Bodde i 
Alaska 1978–2014. 

Aktuell: Till våren uppförs 
han nya stycke Become de-
sert för första gången, upp-
följaren till hans prisbe-
lönta stycke Become ocean 
(2013).

Park. Men det kan sjungas med 
färre – det är för en anhopning av 
röster. 

Länge var Adams komposi-
tioner mest en angelägenhet för 
konnässörer av kontemporär, 
klassisk musik. Om och kring mit-
ten av 00-talet fick även den bre-
da allmänheten upp öronen för 
honom – särskilt i och med att 
den aktade musikkritikern Alex 
Ross kallade Adams för ”en av 
det nya århundradets mest origi-
nella musikaliska tänkare” i tid-

ningen The New Yorker (12/5, 
2008). I dag ses han som en del 
av den mäktiga nordamerikan-
ska tonsättartraditionen – den 
som stavas Charles Ives, Pauline 
Oliveros, Ruth Crawford, Henry 
Cowell, John Cage, Morton Feld-
man … – och hans stjärna bara 
fortsätter att stiga. 

”Blandad välsignelse”
Hur känner du inför det här att du 
får mer och mer uppmärksamhet?

– Det är en blandad välsignel-
se. Jag är glad att det sker nu och 
inte när jag var yngre, jag tror 
man kan komma ur kurs om man 
blir för påpassad när man är ung 
– man kan få för sig att det är vik-
tigt att få priser, bra press och be-
ställningar från de mest presti-
gefulla ensemblerna. Vilket det 
förstås inte är. 

– Man blir inte kompositör för 
att bli rik och berömd (skratt). 
Men jag är så glad att min musik 
numera har lyssnare. Lyssnare är 
förstås vad en kompositör vill ha, 
mer än något annat. Min musik är 
inte komplett förrän någon annan 
gör den till sin egen. 

Johan Jacobsson Franzén

Foto: P
ete W

oodhead

”... jag lämnade politiken 
bakom mig och jag gjorde 
det med övertygelsen om 
att konst och kultur kan ha 
lika stor – om inte större – 
betydelse än aktivism och 
politik.”

John Luther Adams stycke 
”Become Ocean” är kompo-
nerat för tre ensembler och 
är 42 minuter långt.
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Pajskal:
• 3 dl vetemjöl

• 125 g kylskåpskallt margarin

• 3 msk iskallt vatten

Fyllning:
• ett par nävar grönkål

• olja

• ½ dl vatten

• salt och peppar

• 1 gul lök

• 400 g brysselkål

• ½ dl havregrädde

• 2-3 dl vegansk crème fraîche

Grönkåls- och brysselkålspaj
• 2 msk sojasås

• 200 g riven vegansk ost

Rör samman ingredienserna 
till pajskalet och forma en hård 
deg. Tryck ut den i en stor paj-
form eller flera små. Nagga och 
låt stå i kylen i 30 minuter. För-
grädda på 225°C i tio minuter.

Riv grönkålen i mindre bitar. Ta 
bort de grövsta skälkarna. Stek 
grönkålen på hög värme i olja 
och häll på vattnet i slutet och 
låt det koka in. Salta och pepp-
ra. Hacka och fräs löken. Skölj, 
ansa och dela brysselkålen i 
halvor. Rör ned allt i stekpan-

Grönkåls- och brysselkålspajen 
kan varieras med en mildare el-
ler mer smakstark vegansk ost.

Frossa grönt och  
djurvänligt i år
Nu är det bara ett par dagar kvar till julafton. Kanske minns 
vi de hemska bilderna från hur grisar växer upp på hårda 
betonggolv och aldrig får se dagens ljus? Det går att välja en 
jul utan grisar, kor, fåglar och fiskar på tallriken. Jenny tip-
sar om gröna recept med härligt, juliga ingredienser. Fira 
en god och fridfull jul med lite bättre samvete.

Text och foto: Jenny Luks

• ½ rödkålshuvud

• 1 stor morot

• 1 litet pkt russin

• 1 handfull valnötter

• ½ dl olja

• ½ dl vitvinsvinäger

• 1 msk dijonsenap

• örtsalt och svartpeppar

• bladpersilja

Riv rödkål i strimlor. Hacka mo-
roten tunna slantar. Blanda ner i 
en salladsskål tillsammans med 
russin och lätt hackade valnöt-
ter. Blanda en vinägrette med 
olja, vinäger, senap och kryddor. 
Vispa väl och rör ner i salladen. 
Klipp över bladpersilja.

nan tillsammans med havre-
grädden och sojasås. Låt putt-
ra några minuter.

Rör ner fraîchen och låt sval-
na. Ta ut pajskalet ur ugnen 
och fördela fyllningen med 
osten överst. Grädda i 225°C 
i cirka 30 min eller tills osten 
smält och fått en fin yta.

Tips: Det finns en lång rad ve-
ganska ostar i butiken. Några 
är milda i smaken och andra 
har mer karaktär. Vill du ha 
någon med mycket smak, kan 
du välja Blue cheese från  
Violife.

Rödkålssallad 
med valnötter

Till julbordet har vi valt Kung 
Markattas ekologiska korvar 
och Dafgårds ekologiska 
grönkålsbullar. 



29
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

EnergiMat med Jenny
Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se

Mat med Jenny

Ingredienser:
• 10 medelstora potatisar

• 2 gula lökar

• 3–4 msk ströbröd

• margarin

• en burk kapris

• 5–7 dl soja- eller havregrädde

• 2 krm mald kryddpeppar

• 2 msk sojasås

Skala och skär potatisarna i tun-
na stavar. Låt potatisen dra i 

Sockerkaka:
• 3 dl vetemjöl

• 2 dl socker

• 2 tsk bakpulver

• 2 tsk vaniljsocker

• 2 dl havre- eller sojamjölk

• 50 g mjölkfritt margarin

Frosting:
• 100 g mjölkfritt margarin

• 100 g vegansk creme cheese (t 
ex Tofutti eller Oatly)

• 2 d florsocker

• ½ tsk vaniljsocker

• ströbröd

• saften från ett par apelsinklyftor

Apelsinkaka med frosting

kallt vatten i tio minuter, för 
att få bort en del av stärkel-
sen. Skiva löken i halvmånar. 
Rör ihop grädde, kryddpep-
par och sojasås.

Varva sedan potatis, lök 
och kapris (i valfri mängd) i 
en ugnsfast form. Häll över 
grädden. Strö över ströbröd, 
klicka ut några matskedar 
margarin och grädda i 200°C 
i cirka 30 min. Blir det torrt, 
häll över mer gräddbland-
ning medan frestelsen till-
lagas.

Dekoration:
• apelsinskal

Smält margarinet och häll i 
mjölken. Blanda resten av 
ingredienserna i en bun-
ke. Häll över mjölkbland-
ningen och vispa smeten 
fluffig. Smörj och bröda en 
kakform. Häll i smeten och 
grädda i 200°C i 30-40 mi-
nuter. Kakan är klar när 
provstickan är torr.

Låt kakan svalna och rör 
ihop frostingingredienser-
na. Rör ihop till en fluffig 
smet. Täck kakan med fros-
ting och dekorera med apel-
sinskal.

I bland är man ensam ve-
gan på släktbjudningen. 
Eller så kanske man helt 
enkelt inte vill stå i köket 
i flera timmar och baka 

pajer. Då kan man testa Jennys 
supersnabba jultallrik.

Snabba tallriken består av oli-
ka snabba lösningar. En av dem 
är att använda ICAs mjölkfria po-
tatisgratäng och smaksätta den 
med kryddpeppar och sojasås 

Supersnabba tallriken
innan den åker in i ugnen. Silla-
lternativ kan man lätt göra med 
stekta portabelloskivor och en 
burk med färdig gravlaxsås.

Rödbetssalladen fixar man 
snabbt med färdiga rödbetor på 
burk, 1 del äggfri majonnäs och 1 
del vegansk crème fraîche, samt 
salt, peppar och dill. Självklart 
finns det härliga korvar och bul-
lar i affären. Vi har valt Kung Mar-
kattas ekologiska korvar och Daf-
gårds ekologiska grönkålsbullar. 
För den som saknar skinkan er-
bjuds flera alternativ i butiken. 

Är man ensam om sin snab-
ba julmiddag räcker det 

gott med skinkskivorna 
Bejkon från Astrid och 
aporna.

Fyll ut med röd-
kål, brysselkål och an-
dra härliga grönsaker. 
Smaklig spis!

Sillalternativ kan man lätt göra med 
stekta portabelloskivor och en burk 

med färdig gravlaxsås.

Vegansk creme cheese och apelsinskal pryder julkakan.

I den veganska Janssons 
frestelse ger kapris smak 
och sälta.

Janssons frestelse  
med kapris
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Kultur i jul
Under jul och nyårshelgerna kanske det finns 
lite extra tid för kulturella upplevelser. Här är 
Nikes bästa tips för lediga dagar.

På teve:
Allt medan stjärnorna 
föds och dör 
En film om Dag Vag. K-special. 
SVT2, 22/12 kl 20.00

Eran – punk i tre delar
En dokumentärserie om männ-
iskorna, musiken och politiken 
1976-84. En resa i tiden, till ett 
Sverige i förändring. Intervjuer 
och musik. SVT1, 28/12 kl 21.00, 
samt 2/1 och 8/1.

Rock Islandica – the rock 
and pop saga of Iceland 
Ett program om den isländ-
ska musikens utveckling, från 
800-talets musik på ön, till da-
gens världskända egna musik-
språk. SVT2, 29/12 kl 20.00

Bron IIII
På nyårsdagen inleds den sista 
säsongen av Sveriges mest fram-
gångsrika tv-serie nånsin. Temat 
för säsongen är identitet. SVT1, 
1/1 kl 21.00.

Svenska ikoner 
– Hasse & Tage
P4, 24/12 kl 12.03.

Svenska ikoner 
– Bo Widerberg
P4, 25 och 26/12 kl 11.03.

Allvarligt talat
Marianne Lindberg de Geer 
och Bob Hansson svarar på 
publikens frågor. P1, 26, 28, 
30/12, samt 1/1 kl 14.30.

Axplock film på teve: 
Den franske löjtnan-
tens kvinna
Regi: Karel Reisz. SVT2, 22/12 
kl 21.45.

Hotell
Regi: Lisa Langseth. SVT1, 
23/12 kl 22.15.

Fröken Frimans krig IV 
I jul inleds den sista säsong-
en. Om arbetarrörelsens fram-
marsch och kvinnornas kamp för 
jämställdhet och rösträtt. SVT1, 
25/12 kl 21.00.

Fröken Frimans krig inleder sista säsong-
en under julen.

Dag Vag på K-special 22 december.
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Isländska artisten Björk.
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En man som heter Ove
Regi: Hannes Holm. SVT1, 26/12 
kl 20.00.

Anna Karenina
Regi: Joe Wright. SVT1, 29/12  
kl 22.00.

På radio:

Nötknäpparen 
Klassikern som modern gatusa-
ga, med nyskriven musik av bl.a. 
Anna Ternheim blandat med 
Tjajkovskijs kända musik. SVT2, 
23/12 kl 20.00

Bergmanåret 2018 
Nästa år är det hundra år sen 
Ingmar Bergman föddes. Öpp-
ningsfilmer 25/12: Fanny och 
Alexander. SVT2 och SVT Play  
kl 16.30–21.30 och Ingmar Berg-
man på Fårö – filmen och livet 
SVT2, 21.30.

Dracula Untold
Regi: Gary Shore. SVT1, 1/1  
kl 22.50.

Min pappa Toni  
Erdmann 
Regi: Maren Ade. SVT2, 7/1 kl  21.15.

Karin Rehnqvists  
mäktiga rop
Dokumentär om en av Sve-
riges främsta tonsättare och 
första kvinnliga professor i 
komposition. P2, 17/12  
kl 14.00.

#Dokupodd 2017
En nedladdningsbar podd-
fest på SRs hemsida med 
samlade berättelser från 
året som gått, om brott, po-
litik, utomjordingar, hem-
ligheter, spådomar, historia 
och kärlek.

Vinter i P1
Lyssnarnas åtta favoriter 
bland sommarvärdarna gör 
nya program om angelägna 
frågor varje dag 25/12– 1/1, kl 
13.00. Poddversion kl 07.00. 

Never let me go 
Boken av nye Nobelpristaga-
ren Kazuo Ishiguro går som 
radioföljetong 4/12–8/2 i P1 
kl 11.35 och 19.35  
varje dag.

Tonsättaren Karin Rehnqvist.
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veriges R

adio



31
Redaktör: Malin Bergendal, malin.bergendal@tidningensyre.se

EnergiMat med Jenny
Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se

Mat med Jenny
Redaktör: Sofia Härén, sofia.haren@tidningensyre.se

Kultur med Nike

120 slag i minuten
Politik och passion i 90-talets 
Paris. Stödgruppen för perso-
ner med aids, Act up, gör slag-
kraftiga aktioner och protes-
ter mot läkemedelsföretagen 
som fördröjer sin forskning och 
distribution av mediciner till 
de drabbade. Samtidigt pågår 
26-årige Seans dödskamp. 

Star wars: The last jedi
Hjältarna ansluter sig till de 
galaktiska legenderna i ett stor-

Restaurangmusik/ 
Spilla av Jacques Werup
En postumt utgiven fin liten 
bok som innehåller både en 
diktsamling och en samling 
med ”små historier” av självbi-
ografisk karaktär. Kärleken till 
musiken, poesin och berättan-
det glimrar över bokraderna 
och uppehåller sig vid livets oli-
ka små dråpliga eller sorgesam-
ma stunder. 

The girl in the tower av 
Katherine Arden
Ardens debutbok The bear and 
the nightingale slog igenom 
stort som en annorlunda fan-
tasybok, när den kom i januari, 

inspirerad av rysk folktro. Nu i 
december kommer andra delen 
i det som ska bli en trilogi. 

Kläderna av  
Inger Edelfeldt
Berättelser om identitet, rela-

Peach punch 
med Vulkano
Duon har just släppt sin tred-
je skiva. De kombinerar starka 
poprefränger med mullrande 

ryone afraid to be forgotten 
som kommer 16/2-2018, med 
en fristående film skapad av 
ionnalee själv. Video och mer 
info på www.ionnalee.com

Alfta förr och nu 
med Ulf Stureson
Den sällsamma sköra rösten 
är tillbaka. Med samma ve-
mod, allvar och närvaro som 
på fina debutalbumet I overk-
ligheten. Nya skivan landar i 
verkligheten, historier från en 
hembygd, livets detaljer be-
skrivet med stor innerlighet 
och vacker sentimentalitet. 

På bio:

På skiva:

Bra böcker:

slaget äventyr som avslöjar Kraf-
tens uråldriga mysterier – och 
chockerande sanningar från det 
förflutna.

God's own country
Francis Lees hyllade långfilms-
debut handlar om oväntad kär-
lek. Bondsonen Johnny tar till 
sprit och one night stands för att 
klara av landsbygdens tristess. 
Men allt förändras när en gästar-
betare från Rumänien kommer 
för att hjälpa till på gården. Fil-
men blev utsedd till bästa brit-
tiska film vid den internationella 
filmfestivalen i Edinburgh. ”120 slag i minuten” går på Folkets bio.

B
ildkälla: Folkets bio

trummor, djungelrytmer och 
förföriska melodier, som tän-
jer på gränserna mellan punk, 
pop, rock och electronica. 
Singeln C'est bon har släppts 
med en färgsprakande och ut-
manande video som finns att 
se på Youtube. 

Ionnalee.

Foto: John S
trandh

tioner, masker och de lyck-
liga eller olyckliga stunder 
när maskerna faller. Efter-
längtad novellsamling för 
alla som har upplevt hennes 
flerfaldigt prisbelönta no-
vellkonst. Edelfeldt tilldela-
des Nåbelpriset i litteratur 
2017.

Bokklassiker att  
återupptäcka:
Väggen av Marlen Hausho-
fer från 1963 gavs ut i ny-
översättning 2014 med ef-
terskrift av författaren. En 
fantastisk bok med många 
bottnar om ensamhet, över-
levnad och isolering. En 
helt unik och fängslande 
skildring av en människas 
inre och yttre liv i utsatthet.Inger Edelfeldt.

Movements med  
Iryas Playground 
Musiken till Cirkus Cirkörs fö-
reställning med samma namn 
finns nu på Spotify. Skör och 
vacker musik av Irya Gmey-
ner. Fantasifullt instrumenterat 
med spännande ljud, rytmer 
och röster som rör sig genom 
ständigt föränderliga musikalis-
ka landskap, där flyktingarnas 
dystra berättelser genomlyser 
musiken och skapar tankeväck-
ande och hoppingivande inre 
bilder. 

Gone med Ionnalee från 
audiovisuella projektet 
”iamamiwhoami”
Låten Gone, som just släpps 
med en konstfull video, är för-
sta singeln från albumet Eve-Duon Vulkano har släppt sin tredje skiva.
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D et finns mycket jag 
vill fråga Pjotr Kro-
potkin om. Hans 
uppväxt som rysk 
adelspojke, livet 

som page hos tsar Alexander II, 
hans forskning – men speciellt 
hans tankar om anarkismen. 

Vi står vid stranden av den 
finländska ön Linnansaari, som 
i dag är en nationalpark. Snön 
yr från en mörkt grönblå him-
mel och landar i sjön Haikuve-
sis vågor. Han har tjocka filtstöv-
lar på sig, lång rock och en stor 
pälsmössa som ser ut som en 
fortsättning på hans yviga skägg, 
och kisar ut över sjön genom små 
ovala glasögon. Det är någon de-
talj i berghällens struktur som 
har fångat hans intresse. Ett spår 
av något som skedde på istiden. 

– Under många år studerade 
jag dessa spår från istiden just 
häromkring, berättar han. Se på 
den här räfflan i berget! 

Ägde 75 ”själar”
Han läser berget, naturen, som 
om det var hans modersmål, 
och berättar om vad han ser. På 
svenska, för övrigt – han lärde 
sig svenska, som var det officiel-
la språket i Finland när han arbe-
tade där. Finlandssvenska med 
rysk brytning, det låter vackert.

– Men du lämnade naturstudi-
erna för politiken, säger jag.

– Jo. Vet du, jag hade så myck-
et tid att tänka, och då började 
också tankarna vandra. Jag hade 
levt en tid i Sibirien, och dit för-

visades på den tiden socialister. 
Det var en omvälvande tid. Jag 
var ju adelspojke. Vår familj hade 
allt man kunde önska sig och mer 
därtill. Vi ägde även människor, 
ja, som du vet hade man livegna 
i Ryssland. Det var fruktansvärt. 
Människor såldes och köptes, 
spelades bort, byttes mot jakt-
hundar. De kunde slitas från sina 
familjer av en nyck.

– Fruktansvärt, säger jag. Jag 
tänker på slavhandeln i Libyen 
och önskar att jag kunde säga 
att ingen längre köper och säljer 
människor.

Kropotkin ser ut över vattnet. 
Sorgset, för jo, han vet en del.

– Man talade om dem som sjä-
lar, men behandlade dem som 
om de inte hade några. Min fa-
milj ägde sålunda 75 själar – 50 
hemma i Moskva, 25 på vår lan-
tegendom. Frol var min fars gam-
le trotjänare, en mycket fin man. 
En dag räddade han en ung flicka 
ur ett brinnande hus, och min far 
fick en medalj. 

– Min bror och jag proteste-
rade – det var ju Frol som hade 
räddat flickan, inte min far! Men 
det var samma sak, sa far. Frol 
var hans livegne, hans själ, och 
Frols mod var hans. I raseri frå-
gade jag far om han skulle ta 
emot prygeln nästa gång en av 
kökspojkarna stal socker i köket. 
Då fick jag stryk.

Innersta drivfjädrarna
– Sibirien, påminner jag. Du läm-
nade militärakademin, tsaren 

och livet som tsarens page och 
reste till Sibirien.

– Ja, det där var inget för mig, 
jag ville forska och utveckla sam-
hället. Så jag hamnade i Sibirien 
för att leda reformer och hjälpa 
till att bygga upp en mer rättvis 
förvaltning. Men det var inte till 
nytta för människorna som levde 
där. Statsapparaten var en avläg-
sen och egennyttig maskin som 
inte kunde hjälpa dem. Jag möt-
te deporterade socialister och jag 
började förstå, inte bara männ-
iskorna och den mänskliga ka-
raktären, utan också de innersta 
drivfjädrarna till det mänskliga 
samhällslivet. 

– De okända massornas kon-
struktiva arbete, som så sällan 
får något omnämnande i böck-
er, men som är så avgörande i 
byggandet av ett samhälle, fram-
trädde med full skärpa för mina 
ögon. Det fick mig att tappa tron 
på staten, så jag hoppade av och 
började studera naturen istället.

Vi har stått stilla länge och ky-
lan smyger sig upp genom sulor-
na på mina kängor. Mörkret slu-
kar upp sjön, bara vågorna hörs. 
Pjotr Kropotkin tänder en fo-
togenlykta och går in bland de 
höga granarna. 

Jag följer med och vi kommer 
fram till ett grått tält där en sam-
ovar puttrar över en eld. Med 
varsin mugg hett te mellan hän-
derna fortsätter vi samtalet.

Pjotr berättar om boken som 
hans bror gav honom under hans 
tid vid pagekåren – Om arternas 
uppkomst av Charles Darwin. Det 

var kontroversiella och omväl-
vande tankar på den tiden, och 
djupt fascinerande för honom.

– Men var inte du väldigt kri-
tisk mot Darwin? frågar jag.

– Jo, och nej. Jag var kritisk 
mot vulgärversionen av darwi-
nismen, det här med att allt är 
en kamp. Av det har man dragit 
slutsatsen att bara kamp och kon-
kurrens för utvecklingen framåt, 
djurens kamp mot varandra och 
människa mot människa, att det 
är så livet ska se ut. 

– Men han skriver också om 
samverkan och inbördes hjälp i 
naturen, och det fann jag mer in-
tressant. Tänk om vi kunde ta det 
som modell för våra mänskliga 
samhällen!

Ett kosmos i ett kosmos
När jag läste Kropotkins bok om 
samarbetet i naturen och samhäl-
let, Inbördes hjälp, reagerade jag 
på att han framställde naturen så 
idylliskt.

– Ja, det är sant att jag betonar 
den sidan, men det skriver jag 
också i förordet. Strid och kon-
kurrens, javisst, det vet vi ju re-
dan. Min bok handlar om den an-
dra sidan av saken. Kom ska jag 
visa dig bäverdammarna nere vid 
sjön!

– Är det inte för mörkt? invän-
der jag.

– Jo, förresten, vi kan titta på 
dem i morgon.

Vi petar in fler pinnar i elden, 
häller upp mer te. Pjotr berättar 
om bävrarnas stillsamma liv i ge-

Pjotr Kropotkin (1842–1921) föddes i en adelsfamilj i 
Moskva för 175 år sedan – den 9 december 1842. Han 
blev geolog och naturforskare, men också en av de främ-
sta anarkistiska ideologerna. Malin Bergendal träffade 
honom på en ö i en sjö och fick en omöjlig intervju.

Omöjlig intervju: Pjotr Kropotkin

”Världen bygger 
på samverkan”
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• föddes 1842 i en rik familj i 
Moskva

• gick på militärakademin 
och blev sedan page åt tsar 
Alexander II

• reste till östra Sibirien när 
han var 20 år för att arbeta 
som statstjänsteman

• utbildade sig i geografi och 
naturvetenskap och blev 
upptäcktsresande och kar-
tritare

• forskade om istiden i Fin-
land

• reste till Schweiz, träffade 
en grupp anarkistiska urma-
kare i Jurabergen och tog in-
tryck av dem

• återvände till Ryssland, 
blev aktiv i en hemlig politisk 
grupp, fängslades 1874 för 
sin anarkistiska agitation och 
blev sjuk i fängelset

• reste runt i Centraleuropa, 
skrev flera böcker, agiterade 
och startade den anarkistis-
ka tidningen Le Révolte

• fängslades för ett terrorist-
dåd i Frankrike (eftersom 
han var en ledande anarkist) 
och satt i fängelse i tre år på 
1880-talet

• levde i 30 år i England, där 
han blev trädgårdsodlare 
och skrev böcker

• återvände till Ryssland 1917 
– Lenin rensade ut anarkis-
ter, men trots att Kropotkin 
var starkt kritisk till de vägar 
den ryska revolutionen tog 
vågade han inte ge sig på ho-
nom eftersom han var inter-
nationellt känd

• dog 1921, och i hans åtta ki-
lometer långa begravnings-
tåg fanns bland annat hans 
vän Emma Goldman.

Pjotr Kropotkin

Omöjliga intervjuer

menskap, hur de bygger sina bon 
och dammar tillsammans. Om 
bin och myror och om hur till och 
med lejonen samarbetar. Och om 
hur vi människor gör likadant. 

– Hela världen bygger på sam-
verkan! säger han och ser plöts-
ligt så lycklig ut. Varje cell i en 
människa, en ekorre, ett bi, är 
ett kosmos av små beståndsdelar. 
Varje individ är ett kosmos av or-
gan och varje organ ett kosmos 
av celler. Och samhället är ett 
kosmos av individer som på sam-
ma organiska sätt kan verka till-
sammans om ingen hindrar oss.

– Hindrar oss, säger jag. Vem 
är det som hindrar oss egentli-
gen?

– Vi själva. När vi äger och kon-
trollerar andras liv kan vi aldrig 
få nog, och så skolar vi in de nya 
generationerna i att underord-
na sig dessa hierarkier, dessa pa-
lats av makt och kontroll. Så vi le-
ver inte som de vilda djuren utan 
som de tama. Vi väntar i våra bås 
på att någon ska säga vart vi ska 
gå och hur vi ska tänka.

– Vi domesticerar oss själva, 
alltså?

– Det kan man säga. Men ändå 
är världen full av exempel på hur 
bra det fungerar när människor 
på egen hand sluter sig samman 
och kommer överens. Ta järn-
vägstrafiken, till exempel, eller 
posten. Vi skickar post mellan 
världens länder och det är ing-
en stat som har bestämt hur sam-
arbetet ska gå till. Eller bönders 
och arbetares organisation av 
det gemensamma arbetet – även 

om det är någon annan som drar 
nytta av det.

Några beska meningar om 
Postnord ligger och kittlar på 
tungan, men det får vara. 

– Så det var allt det här som 
rörde sig i ditt huvud under re-
sorna i Finland?

– Ja, det här och mycket annat. 
När min far gick bort fick jag na-
turligtvis ärva, och ironiskt nog 
gav det mig tillfälle att välja bort 
träliga brödjobb och istället tän-
ka, studera och skriva. Men jag 
skaffade mig inte kontroll över 
andras liv med hans pengar.

Allt tillhör alla
Glöden från lägerelden glimmar 
i mörkret. Det finns så mycket 
mer jag skulle vilja veta. Om den 
ryska revolutionen, åren i fängel-
se, vänskapen med Emma Gold-
man, de anarkistiska urmakarna 
i Jurabergen. Men kanske har vi 
pratat färdigt för i kväll.

– Allt tillhör alla, eftersom alla 
behöver det, säger han. Men där 
går revolutionerna vilse. Arbe-
tarna kräver ”rätten till arbete”, 
men det är bara ”rätten” att stan-
na som en livegen i löneslaveriet, 
styrd och utsugen av morgonda-
gens bourgeoisi. Jag hoppas de 
kan lyfta sina huvuden och krä-
va, nej ta sig, rätten till välstånd, 
möjligheten att leva som mänsk-
liga varelser, att uppfostra bar-
nen till likställda medlemmar i 
ett samhälle, som kommer att stå 
högre än vårt.
Malin Bergendal

En bokhandel på Spasskijbron i Moskva på Kropotkins tid.
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Pjotr Kropotkin.

”Så vi lever inte som de 
vilda djuren utan som de 
tama. Vi väntar i våra bås 
på att någon ska säga vart vi 
ska gå och hur vi ska tänka.”
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På spaning efter jåliga tu lungar
J ålar sig folk fortfaran-

de i Dalsland? undra-
de en kompis därifrån 
på Facebook. Jo, hen-
nes dalsländska vän-

ner försäkrade att de var lika jåli-
ga som någonsin. Ordet jåla hade 
inte heller fallit i glömska. 

Någon skrev att man jålla-
de sig i Hälsingland och någon 
skrev att han brukade jolla från 
plugget när han var liten. Så 
kom två nyanser av tjåla – en 
i betydelsen gosa, en som be-
tyder stjäla. Själv kom jag att 
tänka på tôla, som mina barns 
värmländska far brukar säga. 
”En ska inte hôlle på å tôle mä 
onger, de bli' bare tôlige”.

Jag blev nyfiken och läste mer 
om jåla, tôla och andra liknan-
de ord. De har en del gemen-
samt men skiljer sig också åt. Att 
jåla sig är att tramsa – i Dalsland, 
men också på Åland. ”Iss inga 
jåla”– prata inte dumheter. Men 

på Åland kan jåla också betyda 
gosa, liksom jålla på hälsingemål. 
Att tôla kan vara mycket. Att sjå-
pa sig eller dalta, att tramsa eller 
att vara sölig och långsam. Men 
det kan också vara tôligt att göra 
något besvärligt och tråkigt.

Slita, släpa och nojsa
Tula är ett liknande ord med en 
liknande blandning av betydel-
ser. I Uppland kan det betyda 
gosa – så sent som 1998 skrev nå-
gon till exempel om ”en tulig katt-
unge”, berättar Språkrådets hem-
sida. En liten gosig unge kan man 
också kalla för tulunge. 

Enligt Svenskt dialektlexikon 
kan tula dels betyda jämra sig, 
dels slita och släpa på östgötska. 
Elof Hellquist skriver i Svensk 
etymologisk ordbok att ordet 
finns i svenska och norska dialek-
ter, och betyder träla och slita el-
ler vara långsam. Men varianten 

tyla eller tylla betyder att ”vara 
lustig el. nojsa”.

”En lustig ture” kunde en kul 
typ kallas förr. Eller ”En Skiämt-
sam Ture”, som en författare 
skrev 1678. Hellquist anser att 
det kommer från tule – en per-
son som tular, och att ture är en 
folketymologi, alltså att man as-
socierade tule till namnet Ture 
och därför började säga ”en lus-
tig ture”. 

Folketymologi är en folklig 
men felaktig idé om ett ords ur-
sprung, som kan påverka ordets 
utveckling. Till exempel ordet 
fuchsschwanz som lånades in från 
tyskan. 

Det är en såg vars form på-
minner om en rävsvans, men de 
svenska användarna trodde att 
fuchs skulle betyda fog, och så 
blev det fogsvans.

Tule användes på 1700-talet i 
Norge för en ung tjänare eller en 
lustigkurre. En tul var ett våp el-

ler en fjant och på holländska och 
frisiska ord har liknande ord be-
tytt skämt och nyck.

Tula kan alltså även betyda att 
slita och träla, och ordet liknar 
engelska toil, som betyder sam-
ma sak. Men toil har ursprung-
ligen betytt bråk och stök, och 
kommer från det franska verbet 
toiler, som betyder ”skaka om, 
röra upp, trassla till, vrida om” 
enligt Etymology online (översatt 
av mig). Ursprungligen ska det 
komma från den urindoeuropeis-
ka roten tud, som betydde knuf-
fa eller slå.

Urindoeuropeiska – då är vi 
långt tillbaka i tiden, många tu-
sen år, kanske på den anatoliska 
stäppen. Det språk som talades 
där då kom sedan att utvecklas 
åt olika håll till sanskrit och per-
siska, grekiska, litauiska, latin, de 
germanska språken (däribland 
svenska) och många andra.

Tjåla i betydelsen stjäla skulle 
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På spaning efter jåliga tu lungar
kunna ha samma rötter som just 
stjäla. Ordet kommer från rom-
ni, som också är ett urindoeuro-
peiskt språk, med rötter i sans-
krit. Stjäla, liksom bland annat 
engelska steal, kommer från urin-
doueopeiska stel-. Under årtusen-
denas lopp borde det ha kunnat 
bli tjåla också.

Tjåla och jolla
Det andra tjåla, som betyder 
kela, smeka, vänslas, ”tala i ke-
lande, tillgjord ton”, är enligt 
SAOB ljudhärmande.

Jålla i betydelsen tramsa och 
prata dumheter ska komma från 
jollra, som ju är ett ljudhärman-
de ord för att prata babyspråk. 
Kanske gäller det jåla också. Jol-
la från plugget är knappast äldre 
än skolplikten och var vanligast i 
Stockholm, så det är nog ett van-
ligt slanguttryck.

Jåla, tôla och tula – det är svårt 

Tennisspelaren Xu 
Chen har skadat 
armen under OS 
i Rio de Janeiro 
sommaren 2016 – 
eller tôlar han sig 
bara?

att komma fram till om de har en 
gemensam historia. Men borde 
det inte betyda något att det finns 
flera svenska dialektord som lik-
nar varandra och kan betyda så 
olika saker som hårt arbete, gos 
och trams?

Ingen forskning verkar fin-
nas, så det är fritt fram att fan-
tisera och folketymologisera. 
Människor från olika landsändar 
kan ha mötts och lånat användba-
ra dialektord från varandra men 
missförstått en aning, eller tagit 
fasta på en betydelse som passa-
de i sammanhanget. Fler frågor 
än svar. Vet du något om de här 
orden? Berätta gärna! Kanske går 
det att pussla ihop orden, deras 
betydelser och historia.

Tôl i juletid
Utanför fönstret faller stora snö-
flingor och tanken dyker upp att 
jul också liknar de här jål- och 

Några flickor jålar sig 
framför kameran.  

Foto: Kin Cheung/AP/TT

tôlorden. Julen skulle kunna vara 
en tid för skoj och trams. Men or-
den hör inte ihop. Jul finns i alla 
de nordiska språken, och mot-
svarigheter fanns i fornengelskan 
också. 

I tyska dialekter finns jul, men 
det är lånat från de nordiska språ-
ken. På isländska finns inte bara jól 
som betyder jul, utan också ylir, 
julmånaden – från mitten av no-

vember till mitten av december.
När julen egentligen börjar 

och slutar har det inte funnits 
någon fast gräns för. Sedan kris-
tendomen lade beslag på den 
har den legat lite senare än den 
isländska ylir och ofta inte tagit 
slut förrän tjugondag Knut, den 
13 januari. Snart börjar den. God 
jul!
Malin Bergendal 

Barnen på en metallfabrik i 
Dhaka tar sig tid att tôla en 

stund under det tôliga arbetet.
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Julklappar utan bak sida

Syre tipsar

Det finns många anledningar att ta det lugnt med att 
köpa julklappar, men något kan ändå vara kul att ge. 
Här kommer en guide till bra sista-minuten-klappar som 
både gör mottagaren glad och skonar jorden vi bor på.

Till  den som vill se världen
När du åker tåg ser du platserna som du passerar. Naturtyper-
na skiftar utanför fönstret, människor och städer förändras 
långsamt från station till station. Du reser i lugn och ro och får 
inte resan uppstyckad av flygbussar hit och bagageband dit. 

Kanske kommer du inte lika långt, men det är inte antalet mil det 
hänger på. 

Det finns lika mycket att se på en plats som du når med tåg som 
på en som du når med flyg. Att upptäcka det är ingen dålig julklapp.

På www.tagbokningen.se/kop/presentkort/ eller 0771-757570 kan 
du köpa ett presentkort från 500 kronor. Kortet gäller i ett år, det 
kan användas både till resor till exempel till ett Interrailkort.

Om du ändå har lite tid kan du skriva ner bra information om res-
mål som mottagaren skulle gilla. Eller spela in en video där du berät-
tar om matställen, vandrarhem, ställen att se på midnattssolen från 
eller vad man nu behöver veta om just den platsen. 

Eller så föreslår du att ni reser tillsammans. Men presentkortet är 
en fin julklapp i sig.

Till en liten som gillar paket
Ibland är det trots allt ett paket som behövs. Småbarn 
tycker ofta att det roligaste är att öppna paketen och 
låta pappersbitarna snöa över världen. 

Om du packar in en liten enkel sak i tidningspap-
per, så det blir lite att riva i, och slår in det hela i nå-
got fint – kanske ett tyg som man kan använda sedan – 
så har barnet fått sin önskan uppfylld. Det kan vara en 
bra idé att hjälpa till att städa upp följderna efteråt.

Små barn gillar papper.
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Inte alla önskar sig ett tåg i julklapp, för 
många räcker det med en biljett till tåget.
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Olof Klugman
Reporter

Hurra! En förändring som gör det enklare 
för oss som älskar att åka tåg i Europa och är 
en aning nervöst lagda. 14 nationella tågbo-
lag, däribland det danska, tyska, franska och 
italienska, har kommit överens om att hjälpa 
till vid missade anslutningar.  Om ett försenat 
tåg gör att du missar ett annat ska du få nya 
biljetter utan kostnad.

Så i sommar hoppas jag styra mot kontinen-
ten och mänskligare klimatzoner utan att 
vara i händerna på Deutsche bahn-tjänste-
personers eventuella välvilja och utan att 
bita på naglarna stillastående på italienska 
bangårdar. 

För dig som tänker att tåg ändå är för segt för 
att färdas med: Det är det som är grejen. Läs 
bok, spela yatzy, ta ett glas. Titta ut på tyska 
städer du aldrig tänker besöka. Prata med 
ditt ressällskap. Eller njut av att hålla käften 
för en stund.

Vad gäller överenskommelsen om missade 
anslutningar har SJ tyvärr inte anslutit sig. 
Men deras tåg är väl å andra 
sidan aldrig försenade?

Nya biljetter när 
du missar tåget

Redaktionens favoriter:

Julklappar utan bak sida

Syre tipsar

Till den som inte vill ha något

Ingenting kan vara en fin julklapp till den som vill slippa fler 
paket. Och om någon annan kan få något den behöver från den 
som redan har allt gör det inte saken sämre. På Naturskydds-
föreningenhemsida kan du ge en julgåva – från dig själv eller 
någon du tycker om – till klimatet, havet, skogen, ett hållbart 
jordbruk eller arbete mot miljögifter. Hos Röda korset, Dju-
rens rätt, Unicef, Clowner utan gränser och många andra or-
ganisationer kan du ge julklappar till någon som behöver dem. 

En familj som har blivit hemlös efter en jordbävning kan få 
ett tält. En by kan rena sitt vatten i en månad. 

Ett barn kan få koppla av från kriget eller sjukdomen och få 
skratta en stund. 

Även om det inte löser de stora problemen är de små saker-
na till verklig hjälp för någon.

Till den som vill pyssla

Hemstickade vantar är ingen sis-
ta-minuten-julklapp. Men garn, 
stickor och en tålmodig lektion 
i hur man stickar kan vara det. 

I alla fall om du kommer att 
ha tid och tålamod till lektionen 
efter julklappsutdelningen. Det 
behöver förstås inte vara stick-
ning – att baka, laga cykeldäck 
eller göra eget schampo är också 
kul att kunna. Till exempel.

Ett snabbt pyssel till julklapp kan vara ett 
par virkade skosnören.
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A llt är bra i samhäl-
let, allt är som det 
måste vara, vi ska 
inte göra några sto-
ra förändringar. Så 

brukar det låta från dem som vill 
ha sina privilegier i fred. Och de 
som vill förändra tar i från tårna 
och hävdar motsatsen: världen är 
i ett eländigt tillstånd och knappt 
ens möjlig att rädda.

Sant eller inte? Både och, men 
att bara lägga fokus på det eländi-
ga leder lätt till självuppfyllande 
profetior. Om vi bara suckar och 
säger att vi inte kan göra något 
åt klimathotet kommer vi i ren 
hopplöshet att göra saken värre.

För att kunna göra något behöver 
vi ett hopp att bygga på. Vi be-
höver se vad andra gör och har 
gjort och att det har gett resul-
tat. Vi behöver perspektiv. Det 
är det Rebecca Solnit vill ge oss i 
sin bok, som hon skrev när Irak-
kriget just hade börjat, George W 
Bush var president i USA och be-
hovet av inspiration var stort.

Hon berättar om vanliga 
människors kamp, de så kallade 
gräsrötternas. De visste inte om 
det skulle ge något resultat, ing-
en lade märke till dem, men de 
fortsatte och de har uppnått nå-
got. Hon berättar till exempel om 
zapatisterna på den mexikanska 
landsbygden som protesterade 
mot orättvisa frihandelsavtal. Det 
finns fortfarande orättvisa frihan-
delsavtal – den svenska riksdagen 
röstade till exempel igenom Ceta 
förra veckan – men kritiken emot 
dem finns numera i hela samhäl-
let, till och med i IMF.

Från en svensk nutidshori-

sont hade Ung i Sverige och #vi-
stårinte ut passat in i boken. De 
har inte nått ända fram, men de 
har förändrat samhällsdebatten 
och gjort det möjligt att vrida po-
litiken åt ett annat håll. Metoo 
hade passat in som hand i hand-
ske. Redan efter ett par månader 
vet alla ungefär hur vanligt det 
är med sexuella trakasserier och 
det finns en debatt om det.

Hopp kom ut på engelska för-
sta gången 2004, men det här är 
första gången den kommer på 
svenska. Den historia som Rebec-
ca Solnit berättar börjar när Ber-
linmuren föll och slutar med de 
enorma demonstrationerna mot 
kriget i Irak. I de nya för- och ef-
terorden skriver hon om hur bok-
en kom till och om en väg framåt 
– för hopp kräver handling och 
handling kräver hopp.

Sedan Irakkriget började har 
mycket hänt, och det är ibland 
svårt att tänka bort när jag läser 
Hopp. Men det är värt besväret 
att göra det. Vill man ha rykande 
färska nyheter finns det utmärk-
ta tidningar, som den du håller i 
just nu. Vill man ha perspektiv på 
världen gör det ingenting om det 
står ett annat årtal på det. Prin-
ciperna är desamma, innebörd-
en i historien är sig lik. Det vik-
tigaste som Rebecca Solnit säger 
är att man inte ska tro att man nå-
gonsin blir färdig eller når ända 
fram. Rättvisa är inte ett statiskt 
tillstånd utan något att alltid vara 
på väg mot. Också när det gäller 
klimathotet kommer vi alltid att 
behöva kämpa mot det. Då be-
hövs hopp – och Hopp.
Malin Bergendal

Bok: Hopp 
Författare: Rebecca Solnit  

Förlag: Ordfront

”Det viktigaste som 
Rebecca Solnit säger 

är att man inte ska tro 
att man någonsin blir 
färdig eller når ända 

fram. Rättvisa är inte 
ett statiskt tillstånd 
utan något att alltid 

vara på väg mot.”

Recension

Rebecca Solnit, författare och journalist från 
Kalifornien.
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Hopp och handling ger 
handling och hopp
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Snott från Natanael Derwinger

Talande på facebook

Fira jul med nya vänner – alternativ jul 
ordnas på många orter i landet. Foto: 
Gorm Kallestad/TT

Klokt från facebook

Snott från reddit

Snott från Twitter

Snott från Twitter

Snott från Skyltat

Snott från Göteborg Direkt

Snott från Oskar Rickardsson

Snott och blandat

Snott från Robert Frase

Redaktör: Lennart Fernströn, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
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Snott från Natanael Derwinger

Talande på facebook

Fira jul med nya vänner – alternativ jul 
ordnas på många orter i landet. Foto: 
Gorm Kallestad/TT

Klokt från facebook

Snott från reddit

Snott från Twitter

Snott från Twitter

Snott från Skyltat

Snott från Göteborg Direkt

Snott från Oskar Rickardsson

Snott och blandat

Snott från Robert Frase

Snott och blandat

Snott från Susanne Nyström på Facebook

Snott från Daniel Rehn

Snott från Facebook

Snott från Patric Andersson

Snott från Skyltat

Snott från Michelle Therese Berghäll

Snott från Metro

Snott från Skyltat
Snott från Dagens skrattis

Snott från Folkbladet

"Svärjevännen" Åsa Westerberg flippar ut på ryska 
motsvarigheten till Facebook, vk.com

Redaktör: Lennart Fernströn, lennart.fernstrom@tidningensyre.se
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Syre engagerar!
Rövartidning
Nog för att jag är fullt på det klara med att 
Nyhetsmagasinet Syre är en jävla rövar-
tidning med absolut noll moral men att 
använda mitt kommentarsfält för att in-
tervjua en person om en konkurrent och 
sedan publicera det utan att stämma av 
det med personen först är ett bottennapp 
inte bara rent allmänmänskligt utan ock-
så rent pressetiskt. Därför säger jag dig 
Thomas Gustafsson att du kan dra raka 
vägen åt helvete! Hädanefter ligger du på 
skitlistan. Adjö.

Journalisten Matti likställer ett rakt citat från 
Facebook (där inget namn nämns) med en in-
tervju. Läs artikeln på: tidningensyre.se/2017/
nummer-217/etc-tidningar-laggs-ned

Hemmagjord
Jag prenumererar på Syre Stockholm. Lite 
hemmagjord känsla fortfarande, men ju fler 
läsare de får desto högre kvalitet kan de ha. 
Trevligt som komplement till DN.

Marcus

Rekommenderas!

Ja är med från första num-

ret. Häng på DU också.

Kåre

Reflekterar
Alltid trevligt med artiklar som 
reflekterar vetenskaplig konsen-
sus. Mer sånt!

Richard om artikeln Ät inte upp din 
moderkaka i onödan.

Konsekvenstänk

Bara det där uttrycket "stängas 

ned omedelbart" visar hur lite 

konsekvenstänk ni har, Syre. El-

ler ni kanske tillhör dem som tror 

att det räcker med "två hål i väg-

gen" för att få ström?

Mikael

Osv osv
Tyvärr blandar ni ihop ve-
ganism, som i grunden är 
något som är dåligt för mil-
jön, med ett bra miljöar-
bete. Så jag avstår kritiskt. 
När vågar någon ifråga-
sätta veganism. Veganism 
innebär för det mesta an-
vändandet av plaster, pro-
cessad mat, importerad 
långväga mat, kläder i ma-
terial som förstör haven. 
osv ... dvs inte hållbart alls. 
Dessutom är veganer ofta 
psykisk svaga, svårt att få 
barn, osv osv.

Ingela

Bästa
En av de bästa, helt 
klart.

Paula

Bra
Fint skrivet. Så bra 
att Syre tar upp 
det. 🌿

Katarina om I blick-
fånget med Daniel 
Folke från Djurrättsal-
liansen.

Träd
Hur många ned-
huggna träd går det 
åt per tidning?

Kjell

Världsdiktaturen
Gissar på att den (Syre, reds anmärkning) är en del av globaliseringen och den nya gröna världsdiktaturen!

Jan

Utveckling
Jag trodde att Syre Stockholm skulle ha ar-
tiklar om Stockholms miljö, trafik, trafik-
planering, bostadsbrist, kritisk diskussion 
om bostadsplanering, fattigdom, kommu-
nens sätt att använda gemensamma resur-
ser etc etc. Det finns så många frågor som 
Syre borde ta upp!!  Men ni skriver bara 
om ensamkommande flyktingar och deras 
problem, försvarar månggifte och över-
sätter artiklar som inte har något att göra 
med Stockholms och stockholmarnas ut-
veckling och miljö. 

Marketta

Tack!
DU skrev en mycket bra insändare [Ledare, reds an-
märkning] i tidningen Syre. Klimatet som så många 
struntar i som kommer att drabba oss alla mer eller 
mindre måste få folk att vakna.

Tack!

Christel om Valdemars Möllers ledare om klimatflkytingar

Kolkedjorna

Syre är ett av våra mest destruktiva grundämnen, det bry-

ter ner det mesta det kommer i kontakt med och gör koldi-

oxid av de flesta kolkedjorna. Spännande namn på en tid-

ning.

Peo

Schabblar
En förfärlig historia om den rättsosäkerhet 
som kan drabba asylsökande när gränspo-
lisen schabblar. Det gäller verkligen att läsa 
genom skälen för att någon blivit placerad 
på förvar.

Krister apropå artikeln Utpekad som brottsling 
och inlåst i förvar

Storstadsbor

Bra för miljön att skapa en pap-

perstidning för ..., eller. Är det 

papper som inte kommer från 

skog i något led? Lite typiskt stor-

stadsbor. Tror ni att mjölk tillver-

kas på mejeriet oxå?

Lars-ake

Rättssäker handläggning?
Packe apropå artikeln Utpekad 
som brottsling och inlåst i förvar.

Obra liksom.

Henry apropå artikeln 

Stora mängder plast i 

åkermarken.

Fin

Åt en på ön i som-

ras, riktigt fin!

Johan om den öländ-

ska falafeln som Mat 

med Jenny skrev om. 
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BAK – blAnd anNat kUltur

BAK, en tidning i tidningen. Här kan du läsa om det senaste kring 
kungligheter och annat som sätter glans på livet. Men är det sant 
eller falskt? Det vet man inte ...

Björn! Kolla vad jag kan göra.
 Foto:  Leif R Jansson/TT
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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.

Mottagare av prenumerationer (glöm inte att informera dem):
Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Mina uppgifter (hit skickas fakturan):

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Tidningen Syre, Mediehuset Grönt AB 
SVARSPOST

20664138
110 17 Stockholm

Skickas till: (inget porto behövs)

1.

2.

3.

4.

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

5.

6.

7.

9.

8.

10.

Mottagare av prenumerationer (glöm inte att informera dem):

Tidningen Syre, Mediehuset Grönt AB 
SVARSPOST

20664138
110 17 Stockholm

Skickas till: (inget porto behövs)

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:
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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.

Mottagare av prenumerationer (glöm inte att informera dem):
Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Mina uppgifter (hit skickas fakturan):

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Tidningen Syre, Mediehuset Grönt AB 
SVARSPOST

20664138
110 17 Stockholm

Skickas till: (inget porto behövs)

1.

2.

3.

4.

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

DigitaltNyhetsmagasinet Syre Syre Göteborg På papperSyre Stockholm || Välj lokaltidning:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:

Namn: Mejl: Telefon:

Gatuadress: Postnummer: Ort:
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Med Yugioh på 
önskelistan

Läsarnas:

Frimärken, går det lika bra som Yugioh-kort? 
Nja – man behöver ju kompisar att samla 
med också. Till slut hittade de kreativa bar-
nen en egen lösning. Christer Sanne skriver 
på Läsarnas om att hitta alternativ till lek-
saksbranschens senaste påfund.

J ag avskyr barns önskelistor till jul 
och födelsedagar eftersom de bara 
avspeglar leksaks- och nöjesbran-
schens senaste påfund. Jag gör allt 
för att hitta på något annat. Ibland 

blir det bra, ibland inte. Helst skulle jag ju ge 
tid och kärlek men det är svårt att paketera.

Nu gäller Yugioh-kort – en efterföljare till 
Pokemon, ett slags action-spelkort med fan-
tasifigurer. Korten går att spela med men ing-
et barn jag känner har lyckats förklara regler-
na. Barnen spelar ändå och klarar det, har 
jag förstått, tack vare en genial specialklau-
sul som säger att när något är obegripligt – för 
korten är på engelska – räknas inte det kor-
tet. Tänk om vuxna kunde gå runt problem 
lika lätt!

Korten bär man, under några år, alltid med sig, 
diskuterar livligt på rasterna, värderar och 
byter. Precis som alla barn gjort med sina 
kort ända sedan det låg fotbollspelare och 
filmstjärnor i tablettaskarna på 40-talet. 

Att samla frimärken är ungefär som att samla Yugioh eller 
Pokemon, fast mer lärorikt, skriver Christer Sanne. 

Eller sedan man samlade frimärken. För 
det är inte så stor skillnad. Yugioh-korten är 
häftigare medan frimärken är mer lärorika. 
Men korten är helt kommersiella – och dyra! 
Frimärkena var åtminstone till att börja med 
en restprodukt som man plockade från brev. 

Så lärde jag mig redan som barn att bedö-
ma brev, efter frimärkena. Den blicken har 
jag fortfarande kvar och smarta avsändare 
som söker uppmärksamhet förstår värdet av 
frimärken framför frankeringsmaskiner.

Frimärken kan också vara fascinerande konst-
verk i dockskåpsformat. Tyvärr har profitin-
tresset tagit över Postens utgivning vilket är 
avtändande. Det förstärks av en del bisarra 
utgåvor, som bottennappet för några år sedan 
med Disney-inspirerade bananer. 

Profitintresset har också lett till att antalet 
nya frimärken fördubblas vart 20 år vilket är 
absurt i epostens tid. 

Och alldeles för många har valörer som 
inte är aktuella för brev inom Sverige. I stäl-

let väntas samlare köpa Postens samlarutgå-
vor för nästan 700 kronor per år. Löjligt nog 
får man då frimärkena uppsatta på färdiga 
ark att bara sätta in i pärmen. Vad blev det då 
av samlandet? 

Mot alla odds försökte jag ändå att introducera 
frimärken till barnbarnet. Han ordnade och 
strukturerade först på alla ledder och med 
stort intresse, precis som han gjorde med Po-
kemon och Yugioh. Men i längden var det för-
stås dömt att misslyckas:

– Jo, det är nog roligt med frimärken men 
du förstår, morfar, att ingen annan håller på 
med det ...

Morfar förstod. Och tröstar sig med hur 
konstruktivt barn ändå kan möta kommersi-
aliseringen. Nu har kompisarna ritat sin egen 
action-kortlek. Rektor, lärarna och klasskam-
rater avbildas med stor fantasi och inlevelse 
som figurer: 

– Det blev så dyrt annars.
Christer Sanne
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Du missade väl inte 
tisdagstidningen?

Gunilla Palm
Glöd – Ledare

Svenskarna djupt påverkade av 
#metoo
Metoo-uppropen har satt djupa avtryck 
i folklagren. Sju av tio uppger att de har 
”pratat om ämnet sexuella trakasserier 
med vänner eller familj” under de senas-
te veckorna, enligt en enkät som opini-
onsinstitutet Ipsos gjort för Dagens Nyhe-
ter för att undersöka hur #metoo påverkat 
svenskarna.

Fängelse för upplopp vid 
NMR-demonstration
Polisen attackerades med stenslungor, flas-
kor och andra föremål. Nu döms elva män 
för bland annat våldsamt upplopp i sam-
band med nazistiska NMR:s demonstration 
i september. – Domen är en viktig signal, 
säger kammaråklagaren Mats Ihlbom.

Allt fler drabbas av cancer
Lungcancer är fortfarande den cancer som 
skördar flest liv. Men cancer orsakat av 
HPV är bland de cancerformer som ökar 
mest. Mängden oralsex, framför allt bland 
män, är en orsak, visar forskning.

”Min och många 
andras rädsla för 
vargen är alltså 
inte rationell.”

Varför är vi rädda 
för vargen?

Funktionsnedsatta jägare  
ska få jaga mer
Regeringen vill att funktionsnedsatta jäg-
are ska kunna få jaga fler djur. Nu föreslås 
att personer med funktionsnedsättning ska 
få jaga vilda fåglar och exempelvis björn el-
ler varg från ett motordrivet fordon.

Radar – Nyheter
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Allt fler drabbas av cancer, samtidigt som dödligheten 
minskar långsamt.
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Kampanjen #metoo på sociala medier där kvinnor delar med sig av erfarenheter av sexuella övergrepp.
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Elva män döms för bland annat våldsamt upplopp 
efter NMR-demonstrationen i Göteborg i september.
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Regeringen vill att funktionsnedsatta jägare ska 
kunna få jaga fler djur.

Planerar kritiserad avverkning
Sveaskog planerar att avverka skogar som 
bedöms vara mycket värdefulla. Myndighe-
ter på flera håll i landet har kritiserat det 
statliga skogsbolagets bedömning av vilken 
skog som ska avverkas.
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En kvarts miljard har lämnat  
hemlandet
Det finns nu 258 miljoner människor som 
bor i ett annat land än de är födda i, en-
ligt FN-organet UN Desa. Det är 49 procent 
fler än år 2000. I dag är det 3,4 procent av 
världens invånare, till skillnad från 2,8 pro-
cent i början av årtusendet.

Väntat USA-veto om Jerusalem
FNs säkerhetsråd har röstat om en resolu-
tion med innebörden att alla beslut om Je-
rusalems status är ogiltiga och måste upp-
hävas. Som väntat använde USA sitt veto 
och blockerade resolutionen. De övriga 14 
medlemsländerna, däribland Sverige, rös-
tade för den.

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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Saudiska F-15-plan vid en uppvisning.

Nyblivna amerikanska medborgare med sina flaggor efter att ha svurit medborgareden i 
Los Angeles. USA är det land som har flest invandrare i världen.

Zoom
”Skammen håller oss kvar”
Trots bedrövliga levnadsvillkor, ensamhet 
och arbetslöshet väljer många afrikanska 
migranter i Italien att stanna – även när de 
har möjligheten att återvända.

Bamba Drissa från Elfenbenskusten var en av över 61 500 migranter som korsade Medelhavet i januari 2016.
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#Nostranger 
synliggör  
rasismen

Krönika – Masoud  
Vatankhah 

  

”Det var som att inse att 
man har nått botten i li-
vet och samtidigt veta att 
det inte kan bli värre än 
det här, och att allt kan 
bara gå framåt.” 

”Jag har gjort valet att 
komma hit och kan inte 
återvända tomhänt. Det-
ta var mitt val och nu 
måste jag se till att detta 
sker.”

Tio personer i samma familj  
dödade i flygräd
Åtta kvinnor och två barn tillhörande 
samma familj dödades i en flygattack i Je-
men, utförd av den Saudiledda koalitio-
nen, uppger källor boende i området till 
Reuters.

Masoud Vatankhah 
Sociolog och fritidspedagog, 

fristående krönikör i Syre
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Maria Wetterstrand
grön samhällsdebattör

 före detta språkrör för MP
fristående krönikör för Syre 

H ur mycket mörkare ska det bli inn-
an det vänder? Det har vi frågat oss 
medan dagarna har blivit allt kor-
tare. Samma fråga kan ställas om 
samhällsdebatten i slutet av detta 

sista mellanvalsår. 
Det blir mörkt i mitt hjärta när partiledaren för 

Moderaterna i sitt jultal säger att ”i Sverige talar vi 
svenska”. Jag kan nämligen lyssna mellan raderna. 
Det är inget vänligt tips till en nyanländ om hur 
hen lättare får jobb. Det vore onödigt, eftersom 
ytterst lite tyder på att utbredd ovilja att lära sig 
svenska ligger bakom bristande integration. Han 
vill knappast heller utvisa engelskspråkiga profes-
sorer. Det är en signal till dem som anser att andra 
språk, och de människor som hör ihop med dem, 
inte är välkomna. Även om han inte tycker så själv, 
vill han gärna ha deras röster. 

Jag växte upp i Eskilstuna, uppbyggt kring verk-
stadsindustri. Där fanns mycket jobb på 60- och 
70-talet. Invandrare lockades från Finland. Det or-
ganiserades finska arbetslag, med finska arbetsle-
dare. Det fanns finska butiker och en finsk sida i 
dagstidningen. Det gavs kurser i svenska. De fles-
ta lärde sig hyfsat, några riktigt bra, andra dåligt. I 
dag finner du många av dem på Eskilstunas äldre-
boenden och med åldern har vissa glömt det nya 
språket.

Eskilstuna är en del av finskt förvaltningsom-
råde. Det betyder att medborgarna i Eskilstuna 
kan få service på finska. Det anställs finskspråkiga 
inom äldrevården, så att dessa äldre som bott och 
arbetat i Sverige i flera decennier, men som glömt 
eller aldrig lärt sig det svenska språket bra, ska få 
en värdig service.

Utöver finska har Sverige fyra andra minoritets-
språk, som vi åtagit oss att värna; meänkieli, sa-
miska, romani chib och jiddisch. Också tecken-
språket kan läggas till listan, även om det inte har 
exakt samma status. 

Mörkret blir än värre när vi sätter saken i histo-
risk kontext. Sverige bedrev enspråkspolitik un-
der en stor del av 1900-talet, vilket var förödan-

de för minoritetsspråken och människorna som 
talade dem. Med tvång och lagar lyckades staten 
nästan ta död på de språk som talades inom vissa 
samhällsgrupper och i vissa geografiska områden. 
Språken förbjöds på skolgårdar och i klassrum, de 
ansågs ovärdiga och ociviliserade. Det var för bar-
nens bästa, menade man, samtidigt som man tog 
ifrån dem en väsentlig del av deras egen bakgrund 
och historia. 

Samma diskussion finns närmare i historien än 
så. Förbjud andra språk än svenska i skolan, har 
både liberaler och moderater föreslagit. Stoppa 
undervisning i andra modersmål än svenska, sä-
ger SD. Som om man inte kunde lära sig svens-
ka utan att radera det gamla språket först. Som 
om inte forskningen visade precis motsatsen; ju 
bättre du kan ditt modersmål, desto bättre kan 
du lära dig svenska.

Nej, mörker är det när en statsministerkandidat 
talar på ett sätt som osynliggör nationella minori-
teter, som tycks längta till en tid jag hoppades var 
historia och som dessutom går emot den samlade 
forskningen om språkinlärning. Just nu är det som 
mörkast. Nu är det dags för ljuset att återvända. 

Nu återvänder ljuset

www.tidningensyre.se

Returadress: Syre, Gotlandsgatan 46, 116 65 Stockholm

Maria Wetterstrand
Grön samhällsdebattör,

 före detta språkrör för MP,
fristående krönikör för Syre 

Har stora planer 
för julgodis-till-
verkning. 

Rädd att jag inte 
kommer lyckas 
genomföra jul-
godisplanerna. 
Åtminstone inte 
före jul. 

Glöd – Maria Wetterstrand
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