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Världen



8 juli 2012:
Förenta nationerna.
”Kvinnorätt och toppmöte viktiga 
uppgifter för Eliasson”
“Åter i FN-högkvarteret. För en vecka sedan tillträdde Jan Elias-
son posten som vice generalsekreterare i Förenta nationerna. Han 
är därmed den högst placerade svensken i världsorganisationen 
sedan Dag Hammarskjölds dagar. Svenska FN-förbundet listar 
några viktiga frågor det tycker Eliasson ska ta itu med.”

“I snart 70 år har Förenta nationerna verkat för att, med förre FN-
chefen Dag Hammarskjölds ord, inte föra mänskligheten till himlen 
men väl rädda den från helvetet. Jan Eliasson står inför stora utma-
ningar när han återvänder till FN i New York som vice generalsekre -
terare. Precis som Hammarskjöld behöver han medlemsstaternas stöd i 
sitt arbete.
Som ordförande i FN:s generalförsamling ledde Eliasson ett stort re-
formtoppmöte hösten 2005. Länderna fattade då beslut om bland annat 
principen skyldighet att skydda, ett nytt FN-råd för mänskliga rättig-
heter och en fredsbyggande kommission. Nu, sju år senare, får Elias-
son möjlighet att fortsätta utveckla FN-organisationen.
Svenska FN-förbundet vill framhålla sex angelägna uppgifter för den 
nye vice generalsekreteraren.
Värna mänsklig säkerhet. FN:s ingripande i Libyen förra året var ett 
genombrott för principen skyldighet att skydda. Principen, som säger 
att omvärlden ska förebygga interna konflikter och i sista hand ingripa 
militärt när staters ledare inte kan eller vill skydda sina befolkningar, 
har tillämpats också i Kenya och Elfenbenskusten. Den är dock 
fortfarande omstridd. Ryssland och Kina hindrar med sitt veto ett 

kraftfullt agerande mot Assadregimen i Syrien. Oviljan bland med-
lemsländerna att ställa tillräckliga resurser till FN:s förfogande har 
också gjort att konflikten i Demokratiska republiken Kongo har kunnat 
pågå i snart femton år.
Stärk mänskliga rättigheter och demokrati. FN-systemet har försett 
världen med ett omfattande regelverk till skydd för de mänskliga 
rättigheterna. FN-rådet för mänskliga rättigheter flyttar nu fram posi-
tionerna. Uteslutningen av Libyen ur rådet förra våren och inrättandet 
av en ny specialrapportör för Iran är viktiga steg. Det möte om frihet 
på internet som på svenskt initiativ hölls i rådet i mars följs nu av en 
resolution till stöd för yttrandefrihet även på nätet. Världens demokra-
tier har ett särskilt ansvar att värna de mänskliga rättigheterna och 
verka för att demokratifrågorna ska genomsyra allt FN-arbete.
Försvara kvinnors rättigheter. FN leder arbetet för kvinnors och 
flickors rättigheter men i många medlemsländer är läget fortsatt 
dystert. Kvinnor ställs utanför konflikthantering och fredssamtal, 
barna- och mödradödligheten sjunker alltför långsamt och kvinnors 
och flickors mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Kvinnors 
rättigheter är en global fråga som omfattar även de rika länderna. Även 
i EU finns tre länder – Polen, Malta och Irland – som allvarligt 
inskränker kvinnors bestämmanderätt över den egna kroppen. EU 
måste samlas till försvar för de reproduktiva rättigheter som ständigt 
utsätts för attacker.
Släpp in frivilligorganisationerna i FN. Världens 
frivilligorganisationer sprider kunskap och granskar och påverkar sina 
regeringar i globala frågor. Med några undantag, bland annat MR-
systemet och vissa större FN-konferenser, ställs folkliga organisationer 
utanför FN-samarbetet. Förslag genom åren om stärkta kontakter 
mellan FN och världens frivilligorganisationer har effektivt begravts 
av länder som inte vill se eller höra folklig kritik. Tillträdet till FN för 



världens folk måste säkras.
Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har 
de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, 
utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en ten-
dens, inte minst bland de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrå-
det, att bara selektivt försvara mänsklig säkerhet och mänskliga rättig-
heter. Mångåriga relationer med odemokratiska regimer och tvekan att 
stödja demokratitörstande människor under den arabiska våren visar 
att militära, politiska och ekonomiska egenintressen alltför ofta styr 
FN-medlemmarnas agerande. I Afrika tvingas FN:s fredsfrämjande 
militära insatser klara sig närmast helt utan truppbidrag från EU-län-
derna.
Kalla till nytt reformtoppmöte. Väpnade konflikter, kampen för håll-
bar utveckling, relationen mellan den fattiga och rika världen, samar-
betet mellan FN och regionala organisationer, arbetet för mänskliga 
rättigheter och demokrati – dessa och ytterligare ett antal frågor behö-
ver belysas ur ett FN-perspektiv. Jan Eliasson bör tillsammans FN-
chefen Ban Ki-moon åter samla världens länder för att utvärdera ut-
vecklingen sedan det förra reformtoppmötet och efterlysa ett nytt 
åtagande från medlemsländerna om ett ändamålsenligt och mer 
effektivt FN. Vad vore lämpligare än att redan nu inleda förberedelser 
med sikte på att hålla ett sådant möte 2015 – tio år efter det förra topp-
mötet?
FN behöver ett tydligt ledarskap för att kunna vara samordnare, 
påtryckare och normsättare. FN behöver också muskler – ekonomiska, 
politiska och i sista hand militära – för att kunna utföra sitt uppdrag att 
främja fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Att 
förmå alla världens länder att ta ansvar för världsorganisationen är 
därför en nyckeluppgift för FN:s nya ledarduo Ban Ki-moon och Jan 
Eliasson.
Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet “

DN 24 juni 2012:
Världssamfundet.

”Vi får vänta i 100 år på global demokrati”
“ Långsam process. Domen mot Liberias förre president Charles 
Taylor kan tolkas som att vi är på väg mot ett internationellt 
rättssamhälle och, på sikt, mot en global demokrati. Men vägen 
dit kan komma att kantas av många bakslag, skriver Leif Lewin, 
professor i statskunskap. “

“I början av sommaren dömdes Liberias förre president Charles Taylor 
för brott mot mänskligheten av tribunalen för Sierra Leone. Det finns 
en djup symbolik i att rättegången hölls i Internationella brottsmåls-
domstolens lokaler i Haag. Det blev klarlagt att ingen, inte ens ett 
statsöverhuvud, står ovanför lagen.
Först efter andra världskriget ifrågasattes principen att inga utländska 
krafter får kränka rättsordningen i ett land. Vad skulle man göra med 
nazistledarna efter den förväntade segern? En första, spontan reaktion 
att skjuta dem på fläcken (som Churchill gav uttryck för) fick snart 
vika för uppfattningen att man borde hålla en rättegång. Kriget hade 
utkämpats för att försvara den demokratiska rättsstaten. Att även be-
handla de värsta krigsförbytarna enligt dess principer skulle vara ett 
föredöme att visa upp för världen.
Rättegångarna hölls som bekant i Nürnberg och resulterade i en lång 
rad dödsdomar och långa fängelsestraff men också i några frikännan-
den. Senare hölls motsvarande processer i Tokyo mot de japanska 
ledarna.
Nürnbergrättegången lade fast två nya rättsprinciper. För det första 
blev ansvaret individuellt. Tidigare hade bara stater ansetts skyldiga 
till folkmord och brott mot mänskligheten. Nu lades ansvaret på den 



enskilde. För det andra utdömdes ansvaret oberoende av vederböran-
des position. Ingen kunde längre skylla ifrån sig med att han bara lytt 
order.
Utbrottet av kalla kriget satte emellertid stopp för rättsutvecklingen. I 
den nya atmosfären av misstänksamhet kunde inte stormakterna enas 
om vad som var ”hot mot freden” och ingen ville underteckna en trak-
tat som satte lagen ovanför det nationella intresset.
Det var först med den nya världsordningen från 1989, som den inter-
nationella rätten fick en ny chans. Preludiet var tämligen opolitiskt. 
Premiärministern för Trinidad och Togo yrkade på internationellt 
samarbete för att förhindra smugglingen av narkotika. Fasorna under 
inbördeskriget i det sönderfallande Jugoslavien och folkmordet i 
Rwanda ledde till krav att inrätta en internationell domstol för att 
hantera allvarliga brott mot mänskligheten, varvid FN:s rättschef 
svensken Hans Corell spelade en viktig roll (på grund av dessa insatser 
finns han och den nämnde premiärministern till och med på ett 
frimärke). 2002 hade tillräckligt många stater ratificerat statuterna för 
Internationella brottsmålsdomstolen.
Var därmed det internationella rättssamhället etablerat? Ingalunda. 
För det första har världens ledande stormakt, USA, inte accepterat 
domstolen. Vidare har de domar som avkunnats uteslutande riktats mot 
afrikanska ledare. Betyder det att domstolen i själva verket är uttryck 
för en förklädd kolonialism? Den kritiken torde kunna avvisas. Det är 
länderna själva som begär att domstolen ska ingripa. Domstolen ska 
komplettera ett inhemskt rättsväsen, som de egna företrädarna anser 
otillräckligt för det syfte det är fråga om.
Då är det ett större problem att de regeringar som bett domstolen om 
hjälp ofta riktat anklagelserna mot företrädarna för den politiska 
oppositionen i sitt hemland. Det var precis vad en del statsvetare 
varnat för, men de höga jurister som hade det avgörande inflytandet i 

sin hand var inte intresserade av någon diskussion om att en domstiol 
kunde bli till en bricka i ett politiskt spel.
Man bör alltså inte dra några förhastade slutsatser men lika litet går det 
att förneka, att världssamfundet tagit ett principiellt viktigt steg när 
man numera börjat lagföra statschefer. Ingen diktator kan längre sova 
lugnt om natten. Är det inte inför denna domstol vi så fort som möjligt 
vill se Syriens al-Assad?
Rättssamhället är första steget mot demokrati, det gäller internatio-
nellt såväl som inom nationalstaten. ”Likhet inför lagen” föregår 
logiskt och historiskt ”allmän rösträtt”. Men kommer också det andra 
steget att följa, steget mot global demokrati? Den tanken möts i all-
mänhet med skepsis av statsvetarna.
För det internationella umgänget föreslås andra metoder för ansvarsut-
krävande än demokratiska val, till exempel maktspridning, resultat-
politik, revision, öppet redovisade motiv eller så snäv reglering att 
utrymmet för godtycke minimeras.
Vad statsvetarna därvid glömmer bort är E H Carrs påpekande i sin 
visionära bok riktad till de kommande segrarna i andra världskriget, 
daterad samma månad som kriget bröt ut: i en statsvetenskaplig analys 
är det inte möjligt att bortse från utopier. Allt politiskt handlande styrs 
av ett yttersta mål, en känslomässig uppfordran, en moralisk drivkraft.
Därmed inte sagt att det vare sig går snabbt eller problemfritt att för-
verkliga en global demokrati. I en kommande bok leker jag med ett 
tvåhundraårsperspektiv. Så lång tid tog det nämligen att genomföra 
demokratin inom nationalstaten, från upplysningstiden till den all-
männa rösträttens genomförande vid första världskrigets slut.
Kanske har vi vid det här laget nått halvvägs, och då tar jag Versailles-
freden 1919 som baslinje för min kalkyl. Säkra kan vi naturligtvis inte 
vara, globaliseringen talar för mitt perspektiv, men det finns också 



onda krafter i världen som inte ser fred och demokrati som de högsta 
värdena.
Världssamfundets rättsliga förfarande mot blodsbesudlade politiska 
ledare är emellertid ett obestridligt och glädjande sakförhållande. 
Världens länder har numera, med FN:s terminologi, också ”en skyldig-
het att skydda sin befolkning”. Det kan mycket väl vara ett led i en 
löftesrik utveckling, låt vara trög och pendlande fram och tillbaka, mot 
en övernationell demokratisk ordning.

DN Debatt 24/6 2012
Leif Lewin, professor i statskunskap. Utger nästa läsår ”2119. The 
Year Global Democracy Will Be Realized” på Cambria Press. “



DN 21 dec 2012:

“Undergången rensar luften och stärker 
familjebanden”
“Los Angeles. Meteorer, rymdinvasioner eller ett tredje världskrig. 
Filmen har alltid dragits till katastrofer. Kerstin Gezelius spanar 
efter undergången i Planet Hollywoods hjärta inför jordens 
kollaps i dag.”

“Jag flyger in över Los Angeles dagarna innan jordens påstådda under-
gång, den 21 december 2012. Är det så smart? En liten del av min 
hjärna, den del som oengagerat har sett Los Angeles totala förstörelse 
fladdra förbi i film efter film aktiveras. Raymond Chandler liknade 
staden vid en pappersmugg. Sedd uppifrån verkar den onekligen lätt 
att knyckla ihop. Man har sett den söndersliten av tornador, trashad av 
utomjordingar, utplånad av revolterande maskiner, förvandlad till 
koncentrationsläger. Man har sett jordskorpan sönderbruten som 
knäckebröd och utsopad i havet när en solstorm fått jordens inre att 
svälla. Just det hände för övrigt just på mayakalenderns omsusade 
slutdatum. Filmen, ”2012”, av Roland Emmerich, var den domedags-
besatte regissörens tredje massaker på änglarnas stad.
Väl framme visar det sig att man förbereder diverse fester här för den 
sista dagen i den tolfte bh’akt’un i Mayakalendern. The end of the 
world as we know it. Andra har gömt sig i lyxinredda bunkrar som de 
har köpt för astronomiska belopp. ”I’m not crazy, but just in case.” 
Men de flesta i La La Land tar det lugnt. För new age:are finns ingen 
död, bara en ny början. Enligt många är det här dagen då ett gammalt 
medvetande går i graven och en djupare, mer kosmisk förståelse av 
världen och människan tar över.

Det låter inte som någon dum idé när man har suttit hemma i Europa 
och sett fascismens unkna skuggor växa fram. Finns det en ny era så 
låt den komma för sjutton.
Det här paradigmskiftet har vi hört om sedan sextiotalet. Vattuman-
nens tidsålder, det nya millenniet och nu den trettonde bh’akt’un. 
Kanske har något verkligen förändrats. En del av domedagsfilmerna 
som jag betar mig igenom en lång, febrig natt tyder på det. Hur som 
helst är de fulla av spekulationer kring människans vara, värde och 
möjligheter till förändring.
En kväll på stadsbiblioteket i New York i den begynnande istiden, när 
utomhustemperaturen gör en fossil av en människa på ett par minuter, 
försöker en liten grupp männi- skor överleva genom att bränna upp 
bibliotekets böcker. En anemisk new yorkare klamrar sig fast vid ett 
exemplar av Gutenbergs bibel, inte för att han tror att Gud ska rädda 
dem, han tror inte på Gud, utan för att den första tryckta boken repre-
senterar början på förnuftets tidevarv. Bibliotekarien vill först inte 
bränna några böcker alls, men när en ung Jake Gyllenhaal spänner 
ögonen i henne och frågar om hon vill frysa ihjäl så veknar hon. Varför 
de inte börjar med bokhyllorna och förhalar det oundvikliga kan man 
undra, men poängen är tydlig: Den nya generationen förbereder sig på 
en framtid när man kämpar för mat, värme och vatten. Det vi håller för 
heligt kanske inte är det i framtiden.
Emmerich har, som filmkritikern Roger Ebert konstaterade efter 
”2012”, en förkärlek för att krossa monument. S:t Peterskyrkan rasar, 
Frihetsgudinnan fryses ned, Gutenbergbibeln är hotad och så vidare. 
Det är menat som skräckscenarion, förstås, alltid åtföljda av häpna 
skrik och sörjande blickar. Men det finns ett element av lust i massa-
kern på den gamla erans värden som inte går att ta miste på.
Å andra sidan uppstår en kontakt över lands- och kulturgränser 
bortom monumenten. Hagel stora som tegelstenar rasar över japanska 



skallar såväl som amerikanska. Forskare från världens olika hörn 
måste samarbeta för att möta hotbilderna. Skyfall och jordbävningar 
förvandlar alla till hemlösa och flyktingar. Scenen när vita amerikaner 
desperat flyr över den mexikanska gränsen (illegalt! som en reporter 
basunerar ut) för att komma undan den norra hemisfärens istid i ”The 
day after tomorrow” måste ha känts härlig att göra. I slutscenen får 
vicepresidenten tacka mexikanerna för att de välkomnat flyktingarna 
från norr. Emmerich har då tagit några rejäla steg bort från sin nationa-
listiska yra i ”Independence day” i riktning mot den trettonde bh’akt’-
uns globala medvetande.
De här storvulna domedagsfilmerna basunerar ut klimathot och gör 
radikala påståenden om allt som måste förändras i världen, men 
känslofokus och dramaturgi talar ett helt annat språk: Njut av livet som 
det är, skydda din familj, ge dem allt de vill ha av miljöfarlig lyx och 
koppla av med en domedagsfilm på fredagarna. Vi har bra ledare och 
forskare som alla kommer att reda ut situationen åt oss och fan vet om 
vi inte är hjältar själva också när det kommer till kritan. En katastrof 
stärker familjebanden. Det finns en käck lättnad i de Noaks arkvisio-
ner som avslutar Emmerichs filmer. En chans att börja om med lite 
färre, lite bättre människor. En istid rensar luften, som besättningen på 
en satellit konstaterar där de bevakar klimatförändringarna från rym-
den.
I den mer dystopiska domedagsgenren är luften sällan ren. Världen är 
skadad av gifter, radioaktivitet, dödlig smitta. Zombier eller människor 
som av överlevnadsskäl blivit kannibaler härjar i en sönderbränd värld 
utan gröda. Några monument finns inte kvar och vi såg dem aldrig 
falla. Snart sitter de som överlevt och kurar mot kyla, letar mat i 
sprickor och sopor, och försöker undvika att bli uppätna, våldtagna, 
rånade eller mördade.

Som far och son i John Hillcoats ”The road”. Pappan, Viggo Morten-
sen, försöker dessutom hitta ett sätt att förmedla en idé om det mänsk-
liga när det inte finns något som påminner om eller motiverar mänsk-
lighet. Filmen belyser hur snabbt det kommer att gå att glömma civili-
sationen. Allt som hände mellan stenåldern och den 21 december 2012 
är utraderat ur minnet på två generationer. Fåglar, blommor, pianospel 
och böcker är en legend som pojken knappt tror på. Hur ska pappan få 
honom att förstå att människor inte äter människor, hur hungriga de än 
är? ”Vi är de goda”, är allt han lyckas säga. ”Vi bär elden inom oss.”
I den bisarra och seriöst misogyna underground-scifin ”A boy and his 
dog” från 1975 pratar ett annat par – en ung (urdålig) Don Johnson och 
en telepatisk hund – på liknande sätt om en värld ”på andra sidan kul-
len” där man ”drar upp mat direkt ur jorden”. Filmen spårar så små-
ningom ur helt men stämningen (och ljudbehandlingen) är fascine-
rande. Hippietidens science fiction har ett slags taktil trovärdighet som 
antagligen kommer av att många människor faktiskt hade testat att 
leva primitivt och bilda underliga stammar med små resurser ute i 
naturen. De visste hur skitigt och grymt det kunde bli. I all sin fånighet 
har filmen helt säkert inspirerat både till Luc Bessons bedagade ”Den 
sista striden” och George Millers fortfarande trovärdiga och upp-
friskande ”Mad Max”-filmer där stamliknande gäng slåss om bensin i 
öknen.
De seriösa dystopierna vill vara intelligentare än sina krasch-bang-
släktingar, men man kommer inte ifrån att de är lite löjliga de också. 
Måste vi se vita anglosaxer och fransmän frysa och äta skalbaggar för 
att kunna sätta oss in i vad som pågår i världens katastrof- och krigs-
områden varje dag och har gjort länge? Jordens undergång är en på-
gående process. Larmklockan skulle kunna ringa över världen varje 
dag om det ”globala medvetandet” verkligen var en realitet.



Själva föreställningen om ett slutdatum, en abrupt övergång mellan 
en fungerande värld och en icke-fungerande har ett drag av önske-
tänkande. Dagen när vi vet att det är kört behöver vi inte tänka längre, 
sålla information, välja väg, försöka i det lilla, försöka i det stora. Allt 
det där jobbiga. Då kan vi bara reagera.
Så hur ska en domedagsfilm se ut för att faktiskt få oss att vakna? ”The 
road” har en sak utöver den skickligt krypande realistiska skräcken 
som man minns: Viggo Mortensen och hans outsägligt försiktiga sätt 
att med ögon och händer förmedla, först till sin fru som väljer själv-
mordet, sedan till sin son, som ska leva utan minne, vad en människa 
kan och borde vara. Hela hans ansikte är en fantomsmärta över det 
som har försvunnit.
Kirsten Dunst får fram något liknande i sin krängande, krävande, 
bortskämda depression i ”Melancholia”. von Trier har visserligen valt 
en orsak till domedagen som befriar mänskligheten från skuld – den så 
populära meteoritkollisionen (slog igenom redan på femtiotalet och är 
kanske mest lik döden i sin brutala ofrånkomlighet). Men det spelar 
ingen roll. Orsaken är inte det som larmar. Det är konsekvensen, det 
oåterkalleliga i att vårt lilla jordklot ska dö. Synligast blir den tydligen 
i en människas ansikte.
Kerstin Gezelius film@dn.se “
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DN 22 dec 2012:
Apokalypsen.

“Terapi i väntan på slutet”
“Om du läser det här kan vi dra slutsatsen att världen inte gick under i 
går, att slutet på mayakalenderns 13:e bakthuncykel inte markerade 
slutet på tiden. (Även om det i skrivande stund ännu inte är alldeles 
uteslutet.)
Vi tycks inte kunna låta bli att fantisera om det abrupta slutet på värl-
den som vi känner den.
Som Kerstin Gezelius beskrev i DN Kultur i går, kommer den filmiska 
undergången ofta från rymden: asteroider, meteoriter eller solpåver-
kan. Dessa filmer är ett slags undersökning av hur människorna reage-
rar om de ställs inför hotet av total förstörelse. Hur mobiliserar de för 
att förhindra katastrofen? Hur behandlar de varandra i väntan på slu-
tet?
Lars von Triers ”Melancholia” ställer vetenskapsmannens panik mot 
den acceptans varmed filmens deprimerade huvudperson möter det 
förintande eldklotet. Förnuftets vanmakt mot känslans anpassnings-
barhet.
I ljuset av klimathot, miljöförstöring och ekonomisk turbulens erbjuder 
Hollywood färgsprakande terapisessioner med vidunderliga special-
effekter.
Men medan ekosystemens och mänsklighetens undergång fortfarande 
kan omförhandlas är den individuella undergången oundviklig. Var 
och en av oss ska dö och denna ofattbara vetskap präglar hela livet. 
Tanken på att världen kommer att fortgå utan oss är upprörande, och 
kanske finns det något tröstande i fantasin att vi alla går under sam-
tidigt. Apokalyptisk gemenskap, om man så vill.

De religiösa undergångsberättelserna är ofta av lite annat slag. Där är 
förstörelsen inte slutgiltig utan snarare början på något helt nytt; en 
himmel, ett paradis. Själva förgängelsen är en kosmisk domstol där 
perfekt rättvisa äntligen skipas. Oberoende av hur bokstavligt föreställ-
ningen tolkas fungerar domedagstanken som ett slags motvikt till den 
uppenbara ondska och flagranta orättvisa som vi dagligen tvingas se. 
Så är berättelserna om jordens förstörelse paradoxalt nog ångest-
dämpande.
Sektledare som låtsas veta när slutet kommer, fixerar ett datum och 
använder det för att förslava och utnyttja svaga människor, ägnar sig 
förstås åt något helt annat.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 27 dec 2012:

“Hundratals döda i köldvåg”
“Världen fryser. Vinter med hård kyla kräver otaliga liv i Ryss-
land, Ukraina och delar av östra Europa där över 200 människor 
frusit ihjäl på mindre än två veckor. Och i Indien och Nepal har en 
köldvåg krävt över 40 dödsoffer.”
•-
Minst 25 personer har dött i det kalla vädret som den senaste tiden 
dragit in över norra Indien, där delstaterna Uttar Pradesh, Rajasthan, 
Punjab och Haryana är de som drabbats hårdast, rapporterar radio-
stationen All India. Med nordeuropeiska mått mätt är det dock inte 
extremt låga temperaturer. Några minusgrader på nätterna i Srinagar 
till exempel och som lägst ner mot 15 minusgrader i gränsregionen 
Ladakh, rapporterar den indiska nyhetsbyrån PTI.
I Indiens nordvästra grannland Nepal har minst 17 personer dött i 
kylan på slättlandet Terai. En lokal journalist i området säger till den 
kinesiska nyhetsbyrån Xinhua att dödsoffren i de flesta fall är fattiga 
som inte har kläder eller filtar nog för att skydda sig mot nattkylan.
I Ryssland rapporteras över 123 människor ha dött sedan början av 
förra veckan. I delar av Sibirien har temperaturen hållit sig kring 40 
minusgrader, och på vissa håll har 60 minusgrader uppmätts. På grund 
av problem med att hålla värmen i husen har på en del håll vattenled-
ningar och element frusit sönder och förvärrat uppvärmningspro-
blemen. Ukraina har hittills i vinter räknat över 80 dödsoffer för kylan.
Den nationella vädertjänsten i Kina varnar för en köldvåg i stora delar 
av Kina under årets sista dagar med mycket kallt väder. Värst spås det 
bli i Mongoliet, norra och nordöstra Kina med snö och hårda vindar.
Staffan Kihlström  staffan.kihlstrom@dn.se “
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DN 31 dec 2012:
Det händer 2013.

“Sju frågor till världens ledare”
“Nya och nygamla ledare ger världen förhoppningar inför det nya 
året. Nu är det upp till bevis för Kinas Xi, Egyptens Mursi, Ryss-
lands Putin och USA:s Obama. Kan de göra världen fredligare 
och mer demokratisk 2013? “

“1 Kommer Kinas nya ledning att satsa på demokratiska refor-
mer?
Kinas ledning behöver tid för att formera sig så ingenting lär hända i 
brådrasket. De flesta bedömare är eniga om att ledningen bara ger ifrån 
sig så mycket makt – eller så lite makt – som är nödvändigt för att det 
kinesiska folket inte ska göra uppror. På politbyråns dagordning står en 
helt annan fråga. Det handlar om Kinas statliga företag som har en 
särställning i ekonomin. Med subventionerade hyror och låga kostna-
der för energi sätter de konkurrensen i landet ur spel. Om inga föränd-
ringar sker går den kinesiska modellen snart in i väggen.

2 Kommer Vladimir Putin att göra Ryssland till en diktatur?
För ett år sedan tågade hundratusentals ryssar på Moskvas gator. De 
krävde demokrati, öppenhet och ett ”Ryssland utan Putin”. I dag är 
samme Putin tillbaka i Kreml och full av självförtroende. Flera av de 
beslut han har fattat under andra halvan av 2012 försvagar en redan 
bräcklig demokrati. Ändå: ryska folket accepterar inte vad som helst 
längre. Även om proteströrelsen har tappat fart så kan den väckas till 
liv igen, kanske under 2013.
3 Kommer Obama att kunna stänga det kontroversiella fånglägret 
Guantánamo nu?

När Obama tillträdde i januari 2009 lovade han att stänga Guantánamo 
inom ett år, men det lyckades han inte med. Ett skäl var att kongressen 
blockerade hans försök, men utsikterna att han ska göra det under de 
kommande åren är små, eftersom Republikanerna fortfarande har 
majoriteten i representanthuset. Flertalet av de mer än 160 fångarna får 
alltså fortsätta att vara inspärrade utan rättegång.
4 Kan president Muhammad Mursi ena det splittrade Egypten?
Mursi har sin bakgrund i det islamistiska, tidigare förbjudna, Muslim-
ska brödraskapet och valdes med en hårsmån till president. En av hans 
första åtgärder var att driva igenom en folkomröstning om en hårt 
kritiserad författning. Resultatet har blivit en djup spricka i Egypten, 
arabvärldens folkrikaste land. Den inrikespolitiska oron skrämmer bort 
utländska investerare och turister. Mursi har en svår uppgift framför 
sig när han ska gå oppositionen till mötes utan att framstå som alltför 
”ogudaktig” inför sina kärnväljare, islamisterna. Det är långtifrån 
säkert att han lyckas.

5 Har nye franske presidenten François Hollande nyckeln till EU:s 
kris?
François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har 
hittills samarbetat överraskande bra kring kortsiktiga lösningar på EU-
krisen. Men kan de ta de stora stegen tillsammans 2013? Här pekar 
alla bedömare mot tyska valet under hösten. Först efter valet kan Mer-
kel – om hon vinner – våga besluta om kostsamma satsningar för att ta 
Europa ur krisen. Men hon behöver Hollandes hjälp.
6 Kan Mexikos nya president bekämpa maffian med demokratiska 
medel?
Enrique Peña är väl medveten om att han snabbt måste få ned den 
skyhöga mordstatistiken i Mexiko, annars riskerar hans legitimitet att 
urholkas på bara några månader. Utåt sett kommer den 40-årige Peña 



aldrig att erkänna att han överväger en pakt med den organiserade 
brottsligheten, men många anser att hans parti kanske går i den rikt-
ningen.
7 Kommer Syriens president Bashar al-Assad att störtas?
Inbördeskrig och en alltmer förvärrad humanitär katastrof präglar 
Syrien inför 2013. De flesta bedömare tycks eniga om att al-Assads 
dagar på statschefsposten är räknade. Dessvärre har han ingen oom-
stridd efterträdare. Det är upplagt för maktkamp och hämndaktioner 
mot det gamla styret.
Pia Skagermark pia.skagermark@dn.se “

Pia Skagermark är chef för Världenredaktionen. “
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DN 31 dec 2012:

“Det händer 2013”
Januari: Obama svär presidenteden

Irland tar över som EU-ordförande. Presidentval i Tjeckien. För 
första gången väljs presidenten direkt av folket. Den 11 och 12 januari.
Dom mot terroranklagad. Den 17 januari väntas dom mot David 
Coleman Headley som åtalas i USA för inblandning i terrordåd i 
Bombay 2008 och planer på attentat mot Jyllands-Posten.
Gröna veckan i Berlin. Den 18 januari inleds världens största mässa 
för jordbruksprodukter.
Internationell flygövning. Red Flags är namnet på den flygövning 
som inleds i Las Vegas den 19 januari. Sverige deltar med Jas 39 
Gripen.
Presidentinstallation i Washington. Barack Obama svär 
presidenteden framför Capitol Hill.
Parlamentsval i Israel. Efter ett stormigt år går israelerna till val den 
22 januari.
Parlamentsval i Jordanien. Den 23 januari.
Februari: Kina firar ormens år

Snöfestival i Sapporo. Under den världsberömda snöfestivalen i 
Sapporo, Japan, fylls gatorna av isskulpturer. Inleds den 5 februari.
Parlamentsval i Italien. Den 10 februari går troligen italienarna till 
val.
Vindkraftsmässa i Wien. Framtidens energikälla visar upp sig den 4–
7 februari.

Kinesiskt nyår. Den 10 februari börjar ormens år enligt den kinesiska 
almanackan.
Presidentval i Ecuador. Första omgången. Favorittippad är den 
sittande presidenten Rafael Correa som gett Julian Assange asyl och 
som anklagas för att motarbeta oppositionell press.
Mars: Pakistan väljer ny premiärminister

Presidentval i Kenya. Drygt fem år efter oroligheterna i Kenya, då 1 
400 människor miste livet i sammandrabbningar efter presidentvalet, 
ska landets invånare på nytt gå till valurnorna. Den 4 mars hålls valet. 
En ny författning och ett reformerat politiskt system kommer då för 
första gången på allvar att sättas på prov.
Parlamentsval i Pakistan. Den tidigare cricketspelaren och 
nationalhjälten Imran Khan hoppas bli premiärminister. Han är 
populär, men valsystemet gynnar de stora etablerade partierna.
EU-toppmöte om tillväxten. Den 14–15 mars ska riktlinjer tas fram 
för hur länderna ska få i gång den ekonomiska tillväxten.
Bilsalong i Genève. Ett säkert vårtecken är bilsalongen i Schweiz.
Folkkongress i Kina.
April: Tyska Werder står i blom

Presidentval i Ecuador. Andra omgången av presidentvalet i Ecuador 
infaller den 7 april. Ska Julian Assanges skyddsängel Rafael Correa 
hålla sig kvar vid makten?
Lokalval i Venezuela.
Thailändskt nyårsfirande. Songkran, det thailändska nyårsfirandet, 
den 13–15 april.



Paraguay till val. Sydamerikas fattigaste land, Paraguay, går till 
presidentval den 21 april. På spel står den demokratisering som 
inleddes 2008.
Trädgårdsutställning i Hamburg. 80 trädgårdar visas upp från och 
med den 26 april.
Fruktträden blommar i Werder. Den lilla staden söder om Berlin är 
en pärla när träden blommar och lockar mängder av besökare i slutet 
av april.
Maj: EU avhandlar energifrågan

Ny president i Italien. Italiens nya president väljs efter Giorgio 
Napolitano, vars mandat går ut senast den 15 maj. Det blir Italiens nya 
parlament som väljer presidenten. Kvalificerad majoritet 2/3 behövs i 
de första tre omröstningarna, sedan räcker enkel majoritet.
EU-toppmöte om energi. Hur ska EU klara sin framtida 
energiförsörjning och inte vara så beroende av rysk gas? Detta 
avhandlas den 22 maj.
Val i Madagaskar. Den 8 maj väljer Madagaskar president.
Juni: Rättegång mot Georg Zimmerman

Rättegång mot Zimmerman. Rättegång mot bostadsområdesvakten 
Georg Zimmerman som står åtalad för att i februari 2012 ha skjutit 
ihjäl Trayvon Martin, en svart obeväpnad tonåring. Fallet orsakade en 
debatt om rasism och vapenlagar.
Presidentval i Iran. Den 14 juni väljer Iran ny president. Irans 
presidenter har mycket begränsad makt, och verkar i skuggan av den 
högste ledaren och statschefen, ayatollah Khamenei. Alla 
presidentkandidater måste godkännas av ett råd där Khamenei har sista 
ordet.

Val i Tunisien. Drygt två år efter den arabiska våren väljer Tunisien 
president och parlament den 23 juni.
EU-toppmöte om bankunion. Nya steg för att skapa en bankunion 
och fördjupat ekonomiskt samarbete mellan euroländerna tas den 27–
28 juni.
Presidentval i Mongoliet.
Juli: Parlamentsval i Kambodja och påven besöker Rio de Janeiro

Nytt ordförandeland. Litauen blir EU-ordförande för första gången 
från och med den 1 juli.
Påven på resa. Påven Benedictus XVI åker till den katolska 
ungdomens världsdag i Rio de Janeiro den 23–28 juli. Ett religiöst 
evenemang som drar hundratusentals ungdomar.
Parlamentsval i Kambodja. Landet med den blodiga nutidshistorien 
går till val.
Val i Tunisien, andra omgången. Eventuellt genomförs den 7 juli den 
andra valomgången i presidentvalet i Tunisien.
Augusti: Tysk ölfest

Ölfestival i Berlin. Öl från över 200 bryggerier i 80 länder tappas upp 
på Karl-Marx-Allee.
Parlamentsval i Japan. Den 30 augusti är det val i Japan igen, denna 
Valet får inte så stor betydelse efter jordskredssegern för 
Liberaldemokraterna i december 2012.
Elvisveckan i Memphis. Fansen strömmar till Elvis hemort.
September: Offren hedras på 40-årsdag

Val till stortinget.



40 år sedan militärkuppen i Chile. Demonstrationer och 
minnesstunder planeras för att högtidlighålla de tusentals offren för 
Augusto Pinochets militärjunta 40 år efter militärkuppen den 11 
september.
Mitthöstfestival i Kina. Den årliga höstfestivalen i Kina firas i år den 
19 september. Zhongqui Jie firas när månen är som mest rund.
FN-möte. FN:s generalförsamling öppnar för 68:e gången sitt möte i 
september.
Jubileum. 20 år sedan Osloavtalet mellan Israel och PLO slöts.
Oktober: Tyskland går till valurnorna

T-bana till Danmark. En utredning, bekostad av EU, om att förlänga 
Köpenhamns metrosystem till Malmö ska vara klar den 1 oktober.
Tyskland till val. Frågan är om den sittande förbundskanslern Angela 
Merkel och Kristdemokraterna får en tredje mandatperiod eller om det 
blir en rödgrön regering som mellan åren 1998–2005. Valet hålls den 
22 september.
Parlamentsval i Argentina. En del av president Cristina Kirchners 
allierade i peronistpartiet vill ändra författningen så att hon kan väljas 
om 2015. Men först måste de säkra två tredjedelars majoritet i 
kongressen.
November: New York väljer borgmästare

New York Maraton. Efter ett inställt maraton på grund av ”Sandy” 
arrangeras det på nytt 2013 den 3 november.
Deadline för fredsförhandlingar. Mellan Colombias regering och 
Farcgerillan.

Första omgången i Chiles presidentval. Chile går till val den 17 
september. Andra omgången hålls den 15 december, om inte någon av 
kandidaterna får absolut majoritet.
Presidentval i Honduras. Xiomara Castro de Zelaya, frun till den 
med våld avsatte vänsterpresidenten Manuel Zelaya, är favorit i valet 
den 21 september.
Parlamentsval. På Falklandsöarna, som strävar efter självständighet.
Julmarknad. Berlins julmarknader slår upp dörrarna. Det sker redan 
en vecka före första advent i Tysklands huvudstad.
Borgmästarval i New York. Michael Bloomberg har inte möjlighet 
att sitta ytterligare en mandatperiod.
Årsdag. Femårsdagen av terrorattentaten i Bombay, där 170 
människor dödades den 26 september.
December: Kina reser till månen

Ettårsdag. Ett år sedan president Enrique Peña kom till makten i 
Mexiko. Har våldet minskat?
Teater i Italien. Teatro alla Scala i Milano öppnar säsongen med ”La 
traviata” den 7 december.
EU-toppmöte om militärt samarbete. Hur ska EU-ländernas militära 
samarbete stärkas? 19–20 december avhandlas denna viktiga fråga.
Rymdresa. Kina planerar att landa en obemannad farkost på månen 
någon gång mellan juli och december 2013.



DN 31 dec 2012:
Utlandspensionärer.

“Allt fler väljer att bo utomlands efter 
pensionen”
“Allt fler pensionärer flyttar utomlands. Antalet utlandspensionä-
rer har på tio år ökat från 72 000 till 114 000. En anledning till 
ökningen är att allt fler invandrare som arbetat i Sverige flyttar till 
sitt hemland efter pensionen. Men även antalet svenskar som sö-
ker sol och värme på ålderns höst ökar.”

“Sedan 90-talets början har de som lämnar Sverige efter 65-årsdagen 
mer än fördubblats. DN har kartlagt var de svenska pensionärerna bor.

2011, det senaste år som det finns komplett statistik över, lämnade 1 
658 personer över 65 Sverige: 378 svenskfödda och 1 280 utlands-
födda. 1990 emigrerade bara 775 sextiofemåringar och äldre och 
flyttade utomlands för gott, 191 av dem var födda i Sverige.
Men de som får svensk pension i utlandet är en brokig skara. Att det 
totala antalet utlandspensionärer ökat snabbare än antalet utflyttade 65-
åringar beror på flera saker.
En del har arbetat utomlands i flera år och stannar kvar när de pensio-
neras och får en del av sin pension från Sverige. Andra har valt att till-
bringa mer och mer av sin tid utomlands för att till sist flytta för gott. 
En del har flyttat från Sverige redan före 65-årsdagen med ett förtida 
pensionsuttag i botten. En stor och ökande grupp är invandrare, som i 
statistiken ryms i den vidare gruppen personer födda i utlandet.
Efter ett mer eller mindre långt arbetsliv i Sverige flyttar många åter 
till sitt gamla hemland.

En liten grupp som erhåller cirka 2 procent av det utbetalda beloppet 
men som inte redovisas särskilt i statistiken är yngre som har sjuk- 
eller aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension.
I juni 2012 betalade Pensionsmyndigheten ut över 345 miljoner i 
allmän pension till fler än 114 000 personer i utlandet, motsvarande 
runt fyra miljarder på årsbasis. Det är en ökning med mer än 42 000 
personer, eller 58 procent, från drygt 72 000 utlandspensionärer i juni 
2003. Det utbetalda månadsbeloppet har på motsvarande sätt ökat med 
128 miljoner från nära 217 miljoner i juni 2003.
Statistiken omfattar dock bara den allmänna pensionen. För de flesta 
tillkommer också tjänstepensioner och privata pensioner. Den genom-
snittliga pensionsutbetalningen är på 3 025 kronor i månaden.
Den överlägset största gruppen med svensk allmän pension finns i 
Finland. Finländare har en lång historia som arbetskraftsinvandrare i 
Sverige, och många har återvänt till Finland, där i dag över 44 000 får 
svensk allmän pension. De har i snitt 2 732 kronor i månadspension, 
knappt 300 kronor under genomsnittet för utlandsboende pensionärer. 
De andra stora länderna är våra grannländer Danmark och Norge samt 
Tyskland. Tillsammans med Finland återfinns där två tredjedelar av 
utlandspensionärerna. Och bara drygt 10 000 av utlandspensionärerna 
bor utanför Europa.
Det forna Jugoslavien, som försåg Sverige med mycket arbetskraft 
från 60-talet och framåt, finns i dag i statistiken som Serbien, Kroatien, 
Bosnien-Hercegovina, Slovenien, Makedonien och Montenegro med 
totalt 3 135 mottagare av svensk pension, vilka i snitt får 3 183 kronor 
i månaden.
Andra länder med relativt många pensionärer är Grekland, Spanien, 
Italien, och Frankrike. I Turkiet finns 446 svenska pensionärer.



– Finland, Grekland och forna Jugoslavien har varit typiska arbets-
kraftsinvandringsländer. Många har haft en lång karriär i Sverige och 
sedan flyttat tillbaka. För Tyskland kan man spekulera i att det både 
handlar om svenskar och om tyskar som arbetat här i ett antal år, 
kanske i ett tyskt företag och sedan efter en tid flyttat tillbaka till 
Tyskland. I Frankrike finns svenskkolonier, och Spanien och Portugal 
är andra länder som blivit populära på grund av sina skatteregler, säger 
Arne Paulsson vid Pensionsmyndighetens pensionutvecklingsavd.

Ett av svenskarnas favoritresmål är Thailand, där man uppskattar att 
flera tusen svenskar bor permanent och uppemot 30 000 är mer eller 
mindre bofasta under vintermånaderna. De flesta är ändå inte utflyttade 
pensionärer; enbart 372 personer, men med 7 425 i snittpension från 
Pensionsmyndigheten.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se 

“
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“Fakta. Bo utomlands med pension
Hur många svenska medborgare och personer med svensk anknytning 
som har svenska pensionsrättigheter och som lever och bor utomlands 
går inte att fastställa exakt.
Totalt har Pensionsmyndigheten registrerat 540 000 pensionssparare 
som inte är folkbokförda i Sverige. 317 000 av dem som har rätt till 
svensk allmän pension har man ingen adress till och de kan därmed 
inte kontaktas. Många av dessa personer har arbetat något eller några 
år i Sverige ända tillbaka till 1960, och vet sannolikt inte om att de har 
rätt till pension. Flera av dem kan också vara döda.
Av de 540 000 har 183 000 tjänat in pensionsrätt i det nya 
premiepensionssystemet. Resten, cirka 357 000, är till större delen 
personer som tjänat in sin pension före 1995.”
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DN 8 november 2012: Valet i USA.
“Väljarna trodde på Obama – trots den 
ekonomiska krisen”
“ Chicago. Efter Barack Obamas seger i presidentvalet växer 
vreden bland Republikanerna och partiets strategi ifrågasätts 
internt. Samtidigt är omvalet av Obama historiskt – i ett läge där 
arbetslösheten i landet är åtta procent.”

Besvikelsen är stor bland tongivande republikanska politiker och 
debattörer, och debatten om vad som gick fel har bara börjat. En del 
skyllde på orkanen ”Sandy”, som inträffade så olägligt för Mitt 
Romney.
Mer realistisk var kanske kommentaren från Matthew Dowd, en 
tidigare kampanjrådgivare till George W Bush, som sade att det 
Republikanska partiet har blivit ett ”Mad men-parti” (där alltså vita 
män anger tonen) i ett land som har allt större mångfald.
Ändå borde valresultatet inte ha varit oväntat; det ligger mycket nära 
opinionsmätningarna. Det var jämnt mellan Romney och Obama i den 
nationella röstningen, medan presidentens seger i avgörande vågmäs-
tarstater som Ohio, Virginia, Iowa, Nevada och New Hampshire var 
övertygande.
Det hindrar inte att många är förbryllade över att en president som 
under de senaste åren har haft negativa opinionssiffror lyckades få 
förnyat förtroende. Att en sittande president blir omvald i ett läge när 
arbetslösheten ligger kring 8 procent har inte hänt i modern tid.
Det är historiskt.
Demokraterna kan berömma sig med att ha byggt upp en ojämförligt 
stark kampanjmaskin. Det fanns farhågor för att krångel och 
oegentligheter vid röstlokalerna skulle påverka valutgången, men det 
tycks inte ha blivit så.

Men skälen till Obamas seger ligger på ett annat plan.
Vallokalsundersökningar visade att de flesta väljare inte ansåg att 
landets dåliga tillstånd var Obamas fel, utan berodde på hans repu-
blikanske företrädare George W Bush.
Obamas kampanj försökte knyta Romney till en politik som drev 
landet till ekonomisk kollaps för drygt fyra år sedan. Argumentet att 
USA inte har råd att återgå till den politiken gick hem bland många 
väljare. Att de flesta väljare anser att ekonomin är på väg att förbättras 
gynnade också den sittande presidenten.
Samtidigt lyckades Obama återsamla sin vinnande koalition från 
2008 – med kvinnor, latinos (där ännu större andel röstade för Obama 
denna gång) och ungdomar – och den samlade fler väljare än Romneys 
och republikanernas allt äldre och allt vitare väljarkår.
Efter att för andra gången i följd ha misslyckas med att vinna Vita 
huset är Republikanerna ett parti i kris. Romney vann stort bland de 
vita väljarna, men de blir allt färre. Bland latinos och andra minoriteter 
förlorade han stort.
Inom partiet höjs röster för att det inte längre går blunda för den 
ökande andelen minoriteter i väljarkåren.
Ändå kunde Obama ha förlorat, menar David Corn, medarbetare i 
tidskriften Mother Jones. Men det hade krävt en bättre kandidat än 
Romney.
Det var David Corn som publicerade den smygtagna videon när 
Romney inför sina rika bidragsgivare talar om ”de 47 procenten” av 
amerikanerna som alltid kommer att stödja Obama, därför att de inte 
betalar några skatter och lever på statliga bidrag.
– Romney var sinnebilden för rik man utan band med vanligt folk. Vi 
har aldrig sett en presidentkandidat med ett sådant förakt för halva 
befolkningen, säger Corn till DN.
– En bra republikansk kandidat hade besegrat Obama. En som inte 
hade Romneys bagage. Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se”
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Presidentval (elektorer), senatsval och val till 
representanthuset

Presidentvalet:

Rubrikerna i tabellen på nästa sida gäller presidentvalet och är
Kön                Etnicitet                                 Ålder   
Kvinnor Män. Vita Afroamerikaner Latinos. 18-29 30-44 45-64 65-.
Inkomst                                               Städer/landsbygd
200 000 kr/år 200-350 350-650 650-. Storstäder Medelstora Små Landsbygd
52-45 gäller senatsvalet, 191-232 gäller val till representanthuset.
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DN 8 november 2012:
“Stora förändringar krävs för att lappa 
ihop ett splittrat land.”
“Analys, Chicago. Efter en rekorddyr och stundtals brutal val-
kampanj vaknade amerikanerna i går upp med ett i stort sett oför-
ändrat politiskt landskap. President Barack Obama blir kvar i 
Vita huset, senaten har fortsatt demokratisk majoritet, och repre-
sentanthuset kontrolleras av den republikanska oppositionen.”

“Det ser alltså ut att vara mer status quo än ”change” i Washington. 
Men det krävs mycket förändring om det djupt splittrade landet ska 
kunna lappas ihop. Den största utmaningen ligger på Obama, som 
måste bevisa att han kan regera lika effektivt som han bedriver 
segerrika valkampanjer.
Och med tanke på hur regeringsmakten är splittrad mellan kongressen 
och Vita huset kommer det att krävas förhandlingar och kompromisser. 
Annars kommer beslutsprocessen i Washington att vara fortsatt 
förlamad.
Det är presidenten som måste leda den processen. Men att förhandla 
om uppgörelser med oppositionen är inte Obamas favoritgren; han är 
inte ens särskilt road av denna mindre upphöjda sida av politiken. Han 
kommer att behöva smutsa ner sig, och även vara redo till uppgörelser 
som upprör hans egna demokratiska partivänner.
Under Obamas första fyra år som president har det inte varit mycket 
av samarbete över partigränserna. Han drev igenom Obamacare och 
det ekonomiska stimulanspaketet praktiskt taget utan republikanskt 
stöd, även om skuldbördan långt ifrån enbart kan läggas på presiden-
ten.
Men uppgörelser måste till. Det är inga små utmaningar som USA 
står inför under den kommande tiden. Landet står vid randen av en 
finansiell avgrund vid årsskiftet, då en rad automatiska nedskärningar 

och skattehöjningar inträder, om kongressen innan dess inte lyckas 
enas om en sanering av budgeten. Om landet faller ned i denna 
avgrund, finns det överhängande risk för en ny ekonomisk nedgång, 
som kan bli ännu värre än den som inträffade 2008.
I sitt segertal i Chicago i går anslog Obama en försonlig ton, och sade 
att väljarna röstat för ”handling, inte den vanliga politiken”.
– Under de kommande veckorna och månaderna ser jag fram emot att 
samarbeta med ledare i båda partierna för att möta de utmaningar som 
vi endast kan lösa tillsammans: att minska underskottet, reformera 
skattesystemet, att reparera vårt invandringssystem och att befria oss 
från beroende av utländsk olja, sade Obama.
En avgörande fråga är hur Obama ser på det mandat han egentligen 
har fått av väljarna. Det finns olika tolkningar; en är att han inte har 
mycket av mandat för någon särskild politik, eftersom han före valet 
inte berättade om vad han hade för planer.
Men enligt en av Obamas rådgivare har väljarna sagt ja till högre 
skatter för höginkomsttagare. Det är på den punkten som det sannolikt 
låser sig mellan Vita huset och representanthuset. Den republikanske 
talmannen John Boehner har sagt att han är öppen för förhandlingar 
med presidenten, men har också uteslutit varje skattehöjning.
Det blir en utmaning för Obama och Boehner att försöka komma ur 
denna låsning.
Obama kommer säkerligen att sträcka ut en hand till kongressen, för 
att få igenom en stor uppgörelse, som gör något åt de ohållbara under-
skotten i statsfinanserna. Hans bud kommer i grunden bli detsamma 
som han föreslagit tidigare: en kombination av besparingar och 
intäktsförstärkningar (läs skattehöjningar).
Det som ändå talar för en kompromiss är att Obama inte kommer att 
ställa upp i fler val. Det gör att han inte längre behöver kampanja på 
halv- eller heltid, utan kan fokusera på att styra landet. Samtidigt har 
Republikanerna inte längre några politiska skäl att sätta krokben för 
hans återvalschanser. 
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 8 november 2012:
“Starka krav på självrannsakan efter 
valförlusten”
“Med Mitt Romneys förlust är Republikanerna tillbaka på ruta 
ett. Samtidigt som krisen inom partiet växer organiserar sig med-
lemmarna  i olika fraktioner med motstridiga intressen.”

“Är partiet för gammalt, vitt och manligt? En självklar fråga som 
Republikanerna nu måste analysera. Klart är i alla fall att ingen tycks 
kunna ena det delade partiet.
Medan den demografiska utvecklingen förändras i USA och nyfödda 
vita bebisar nu är i minoritet går Republikanerna mot en ännu vitare 
väljarbas.
Vid valet 2004 röstade 44 procent av latinamerikanerna på George W 
Bush. I år lyckades Mitt Romney bara övertyga 27 procent.
Men partiet tappar också stöd bland kvinnor och unga i vågmästar-
delstater som avgör valet.
En av de troligtvis starkaste aspiranterna att bli partiledare inför nästa 
val, den kubansk-amerikanske senatorn Marco Rubio, var inte sen 
med att poängtera att hans bakgrund kan bidra till mer sämja.
– Den konservativa rörelsen bör särskilt vädja till minoriteter och vi 
republikaner måste arbeta hårdare än någonsin för att nå ut med våra 
värderingar till dem, sa han efter valet.
På en valvaka i Boston på tisdagskvällen resonerade många unga på 
liknande sätt.

– Jag är väldigt upprörd över misslyckandet. Kanske rörde sig Mitt 
Romney alltför långt högerut i vissa frågor vilket påverkade väljarna. 

Men jag tror på Republikanerna och det finns många unga som kan 
leda partiet framåt, sa Brendan Lane där han satt och deppade på en 
stol efter att valresultatet visats på storbildsskärmar.
De grupper som drar åt olika håll inom partiet är främst de evange
liskt kristna, företagsledare inom gas- och oljeindustrin samt 
etablissemanget på Wall Street, liksom Teapartyrörelsen.
Precis som Brendan Lane påpekade på valvakan står den kristna 
högern för i många fall extremt konservativa sociala värderingar. Med 
en agenda som attackerar kvinnors rättigheter, såsom abort och 
preventivmedel, dras partiet isär.
Under årets valrörelse var värdekonservative Rick Santorum först 
frontfigur men efter att ha vunnit i Iowa tog det inte lång tid förrän han 
försvann från racet om en presidentkandidatsplats. Sedan dess har 
republikaner som Todd Akin och Richard Mourdock gjort uttalanden 
om abort som skadat partiets rykte.
Samtidigt öser oljebolag som Exxon Mobile och Chevron pengar till 
lobbning för Republikanerna och företagsledare och miljardärer driver 
en politisk agenda för sänkta skatter och reformer som gynnar deras 
affärer.
Erick Erickson, redaktör för den konservativa bloggen RedState.com, 
skriver om just detta dagen efter valet.
– Obama gjorde ett riktigt bra gräsrotsarbete samtidigt som många 
klåpare lade sig i Romneys kampanj. Många av dem arbetar vidare för 
Republikanska Super Pacs, tjänar sexsiffriga löner och fortsätter 
dränera fickorna på rika republikaner när de inte sitter i tv och 
förklarar hur duktiga och häftiga de är.
Det går inte att ta miste på att Republikanerna kräver en rejäl 
självrannsakan. Hur partiet agerar de kommande månaderna kan 
bestämma dess öde inför valet 2016.
Linda Flood info@lindaflood.se”

mailto:info@lindaflood.se
mailto:info@lindaflood.se


DN 8 november 2012: 

“Obamas sju svåra frågor”
“Minsta felsteg i Vita huset kan få katastrofala följder för världen. 
Obamas maktställning som amerikansk president gör att han 
aldrig kommer undan akuta kriser. Hans första stora dilemma 
blir Iran, och agerandet mot landets kärnprogram. DN:s USA-
korrespondent Michael Winiarski beskriver Obamas syn på de 
viktigaste internationella frågorna.”

Mellanöstern

För att stoppa Irans kärnvapen måste alla medel vara möjliga, men mer 
tid måste ges till ekonomiska sanktioner och diplomati. Obama 
förespråkar en tvåstatslösning (Israel och Palestina) baserad på 1967 
års gränser. Men fredsprocessen har inte kommit någon vart. Har 
avslutat kriget i Irak (som han motsatte sig från början).
Europa

Har inte uppvisat så stort engagemang för Europa, och två besök i 
Danmark var misslyckade (FN:s klimatmöte och försöket att få 
sommar-OS 2016 till Chicago). Men relationerna med Frankrike och 
Tyskland, två nyckelländer i försöken att rädda valutaunionen, är klart 
bättre än förr.
Arabiska våren

I ett tal i Kairo 2009 lovade den nye presidenten att skapa en 
respektfull relation till muslimska länder, att inte tortera misstänkta 
terrorister och att stänga Guantánamo (skedde ej). Efter inledande 
tvekan välkomnade Obama upproret i Egypten som ”en historisk 
möjlighet”. Lät USA:s militär ingripa i Libyen, men inte i Syrien.

Kina

Obama betraktar Kinas växande styrka som den största utmaningen för 
USA och världen. Han har vridit fokus för utrikespolitiken till östra 
Asien, och har ökat samarbetet med regionala makter som Japan, 
Indonesien, Vietnam och Sydkorea för att balansera den kinesiska 
expansionen.
Afghanistan

Ansåg från början att detta var ett ”nödvändigt krig”; det var där (och 
inte i Irak) som gärningsmännen bakom 11 september-attentaten hade 
sitt basområde. Efter en upptrappning har Obama beslutat att avsluta 
kriget 2014 och överlåta säkerhetsansvaret till den afghanska 
regeringen i Kabul.
Ryssland

De rysk-amerikanska förbindelserna sjönk till botten efter Rysslands 
krig mot Georgien i augusti 2008, strax innan Obama valdes. Han har 
försökt sig på en ”omstart” av relationerna, bland annat genom att 
modifiera planerna på en missilförsvarssköld i Europa, något som 
Moskva uppfattade som ett hot.
Latinamerika

Har att hantera USA:s minskade inflytande över sin gamla ”bakgård”. 
Nya spelare, som Kina och i viss mån Iran, tränger sig på. Har inte gett 
efter för latinamerikanernas krav på att upphöra med isoleringen av 
Kuba eller att erkänna Falklandsöarna som tillhörande Argentina.
Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se “
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DN 8 november 2012: 

“Utan kompromiss väntar ett stålbad”
“Barack Obama ställs inför en jättelik utmaning direkt efter att 
ha omvalts som president. Före nyår måste det fram en budget-
kompromiss mellan demokrater och republikaner. Annars kom-
mer, rent automatiskt, en stenhård åtstramning som driver in 
USA i en ny period med negativ tillväxt.”

“Ekonomin är vad de amerikanska väljarna har sett som valets vikti-
gaste fråga. Segern för Barack Obama betyder att han får godkänt, 
trots att USA inte är ute ur krisen. Historiskt tillhör det undantagen att 
en president blir omvald när arbetslösheten är så hög som cirka åtta 
procent.
Men Barack Obama har hjälp av att ekonomin går åt rätt håll, liksom 
att krisen var som svårast under företrädaren George W Bush. USA 
kom ur sin recession, negativa tillväxt, redan i början av tiden med 
Obama. Arbetslösheten fortsatte stiga, men har sedan vänt nedåt. Bo-
stadspriserna har nyligen börjat stabiliseras, efter att ha fallit i flera år.
Under den kommande fyraårsperioden borde USA-ekonomin kunna 
återhämta sig. Globalt finns visserligen frågetecken som hur eurokri-
sen ska lösas och vad som händer i Kina med ny politisk ledning. 
Amerikanerna själva kommer att vara mer försiktiga med konsumtion 
på kredit och överoptimistiska husköp.
Ändå har USA förutsättningar att på nytt bli ett draglok för världs-
ekonomin, om än inte lika mycket som före krisen. När det gäller 
teknisk utveckling och innovationer klarar ingen annan att konkurrera. 
Inte heller kan man på något annat håll hitta en så dynamisk och 
köpstark marknad.

Barack Obama har samtidigt stora uppgifter framför sig när det gäller 
att rätta till USA-ekonomins brister. Han kan nu genomföra den 
beslutade sjukvårdsreformen och hålla fast vi de strängare regler som 
har införts på finansmarknaderna. Men lika viktigt blir att gå vidare 
med skolsystemet och arbetsmarknaden, särskilt som dålig utbildning 
gör att många amerikaner ställs utan jobb.
Mest brådskande är dock en plan för den federala budgeten för att dra 
ner underskottet och hejda ökningen av statsskulden. Detta kräver ett 
nära samarbete mellan presidenten och kongressen. Där blev 
valutgången att Demokraterna, såsom hittills, kontrollerar senaten, 
medan Republikanerna har bred majoritet i representanthuset.
Polariseringen mellan partierna leder till en handlingsförlamning som 
Barack Obama måste bryta. Ett avgörande prov kommer genast, när 
det redan före nyår är nödvändigt med en budgetkompromiss där både 
demokrater och republikaner ger och tar. Annars hotas USA, enligt ett 
tidigare fattat kongressbeslut, av en stenhård åtstramning med stora 
skattehöjningar och nedskärningar redan vid kommande årsskifte.
Detta inträffar, rent automatiskt, om kongressen inte förmår att fatta ett 
nytt budgetbeslut. USA skulle därmed stå inför vad som kallas ”det 
finanspolitiska stupet”, vilket ingen kan vinna på.
Om avgrunden ändå skulle öppnas, till följd av politiska låsningar, 
väntar ett svårt ekonomiskt bakslag där USA drivs in i en ny recession. 
Barack Obamas andra mandatperiod får då en mardrömsstart som 
skulle slå hårt även mot övriga världen.

Johan Schück
johan.schuck@dn.se”
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DN 8 november 2012: 

“Så reagerade världen. DN:s 
korrespondenter rapporterar”

“Samtidigt som Frankrikes president François Hollande hyllade 
Barack Obama för valsegern var kommentarerna från Jerusalem 
betydligt syrligare.”

“Hollande lyckönskade Obama
Paris. Frankrikes president François Hollande skickade i går sina 
varma lyckönskningar till Barack Obama och det amerikanska folket. 
Fransmannen sade sig vara övertygad om att de båda ländernas 
”partnerskap kommer att stärkas för att främja ekonomisk tillväxt i 
våra länder, för att kämpa mot arbetslöshet och för hitta lösningar på 
de kriser som hotar oss, främst i Mellanöstern”. Magnus Falkehed

Kalldusch för Netanyahu
Jerusalem. Barack Obamas omval är en kalldusch för premiärminister 
Benjamin Netanyahu, som är personlig vän till Mitt Romney. 
Nyligen, under en resa till Israel, förklarade Romney att palestinierna 
bär skulden till att fredsprocessen kört fast. Netanyahu har inte dolt att 
han hoppats se Obama falla, och presidentens känslor för honom är 
sedan länge mycket svala. Nathan Shachar

Ryssland hoppas på ”omstart”
Moskva. Ryssland välkomnar Obamas valseger. Premiärminister 
Dmitrij Medvedev säger att han är ”glad att USA:s president inte blir 
en som ser Ryssland som sin fiende nummer ett” – en hänvisning till 
ett tidigare uttalande av Romney. Flera andra politiker som står 
president Putin nära menar också att ”omstarten” i relationen mellan 
USA och Ryssland nu kan återupplivas. Ingmar Nevéus

Kina fortsätter på inslagen väg
Peking. USA borde veta att ingenting i världen är för evigt och att 
Kina aldrig tänker avbryta sin utveckling på grund av USA:s 
obefogade rädsla. En ny amerikansk regering borde också lära sig hur 
man bygger ett mer konstruktivt förhållande till Kina. I Peking 
föredrog ledarna att Obama återvaldes framför Romney, men den 
statliga nyhetsbyrån var skarp i en kommentar. Torbjörn Petersson

Tyskland vet vad man får
Berlin. Tyskland gläds åt att Barack Obama blev återvald. Enligt en 
opinionsundersökning hade Obama stöd från närmare 90 procent av 
tyskarna inför valet och med Obama vet också den tyska regeringen 
vad man får. Förbundskansler Angela Merkel bjöd den amerikanske 
presidenten till Tyskland i sitt lyckönskningstelegram på 
onsdagsmorgonen. Jan Lewenhagen “



DN 10 november 2012:
USA. President Obama tar initiativ

“Kraftsamling för att undvika 
budgetstupet”
“Tre dagar efter att ha blivit återvald till president manade 
Barack Obama kongressen att omedelbart frysa medelklassens 
skatter, som automatiskt ska höjas vid årsskiftet. I sitt första offi-
ciella framträdande efter valsegern förklarade sig Obama redo att 
göra upp med oppositionen om en lösning av budgetunderskottet.”

“Obama inbjöd också kongressens ledarskap till Vita huset i nästa 
vecka för att försöka finna en kompromisslösning om skatter och 
utgifter och om hur det hotande ”budgetstupet” som USA riskerar att 
störta ned i efter årsskiftet ska kunna undvikas. Då inträder skattehöj-
ningar för alla amerikaner (när Bush-epokens skattesänkningar löper 
ut) och samtidiga drastiska nedskärningar av de sociala och militära 
budgetarna.
Kongressen och presidenten införde detta ”stup” för att båda parter 
skulle tvingas att till slut ta itu med statsfinanserna. Under den 
utdragna presidentvalskampanjen har inget hänt, och nu återstår det 
bara sju veckor tills fristen löper ut.
Enligt ekonomiska experter skulle det kunna leda till negativ tillväxt, 
det vill säga en ny recession. Kongressens opartiska budgetkontor har 
beräknat att de automatiska nedskärningarna och skattehöjningarna 
skulle få landets arbetslöshet att skjuta i höjden, från nuvarande 7,9 
procent till 9,1 procent.
Efter sin valseger i tisdags har Obama uttalat sig mer försonligt och 
samarbetsvilligt än tidigare, något han nu kan göra utifrån en ny 

styrkeposition.
– Jag är inte låst till varje detalj i min plan, jag är öppen för kompro-
misser. Jag är öppen för nya idéer, men jag vägrar att acceptera att man 
angriper problemet på ett sätt som inte är balanserat, sade Obama.

– Vi måste kombinera utgiftsnedskärningar med intäkter, vilket inne-
bär att vi ber de mest välbärgade amerikanerna att betala lite mer i 
skatt.
Talesmän för Obamas administration hävdar att presidenten har fått 
ett klart mandat av väljarkåren för sitt ekonomiska program, som 
innefattar skattehöjningar. De pekar på att vallokalsundersökningar 
visar att en stor del av de röstande säger ja till höjda skatter för de 
rikaste.
Vid sitt framträdande i Vita huset bad Obama kongressen att tillsam-
mans med honom hitta ett sätt att få ekonomin att växa och få kontroll 
över USA:s stora underskott och växande statsskuld.
Även representanthusets talman John Boehner, som leder en förnyad 
republikansk majoritet, uttryckte sig försonligare än tidigare. Han 
framträdde strax före Obama och förklarade att han förväntar sig att 
presidenten ska leda en förhandlingsprocess om en långsiktig budget-
sanering, som också innefattar en skattereform och en reform av sta-
tens sociala åtaganden, som brottas med finansieringsproblem.
Boehner höll fast vid den traditionella republikanska linjen att skatte-
höjningar är uteslutna:
– Problemet med att höja skattesatserna för de mest förmögna är de 
flesta av dem är småföretagare, och det skulle leda till att hundratusen-
tals jobb skulle försvinna, sade John Boehner.
Han öppnade ändå för en kompromiss i skattefrågan och sade sig 
vara redo att ”lägga intäkter på bordet”. Intäkterna bör enligt Boehner 



ökas, men inte genom höjda skattesatser, utan genom att kryphål i 
skattelagen täpps till och ett antal avdrag avskaffas.
– År 2013 är året då vi kan genomföra en reformering av skattesyste-
met och de sociala förmånerna. Vi behöver en klarare och renare 
skattelag, sade Boehner.
Obama har för sin del under flera år förespråkat att skatterna höjs för 
de allra mest välbärgade, som tjänar över 250 000 dollar per år (mot-
svarande 1,6 miljoner kronor). De som befinner sig under denna gräns 
utgör 98 procent av amerikanerna.
Men hur detta förslag att höja skatterna för de rika ska kunna förenas 
med den republikanska övertygelsen om att det är fel att höja skatterna 
för någon är svårt att se.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “

“ Fakta. Långsam återhämtning i USA:s ekonomi

USA:s ekonomi är inne i en långsam återhämtning efter den djupa 
krisen 2008–2009. BNP-ökningen var senast 2,0 procent. Arbetslös-
heten ligger på 7,9 procent vilket är lägre än tidigare, men samtidigt 
har andelen av befolkningen som har sysselsättning sjunkit.
Bostadspriserna har tills nyligen fallit kraftigt men har under de 
senaste månaderna stabiliserats. Hushållens realinkomster är lägre i 
dag än före krisen, men nedgången började redan i slutet av 1990-talet.
Den federala budgeten visar ett stort underskott på cirka 7 procent av 
BNP. Statsskulden är uppe i närmare 110 procent av BNP och väntas 
stiga ytterligare.

Vid nyåret kommer en kraftig åtstramning genom både skattehöj-
ningar och utgiftsminskningar, såvida inte presidenten och kongressen 
innan dess hinner samlas till en ny uppgörelse. Meningen är att detta 
”finanspolitiska stup” ska fungera som ett hot, Men om det faktiskt 
också skulle bli verklighet kommer USA att gå in i en ny 
lågkonjunktur under 2013.”
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DN 10 november 2012:

“Hillary Clinton och flera andra 
toppministrar väntas avgå”
“Washington.Utrikesminister Hillary Clinton är en av flera tunga 
ministrar som inom kort väntas lämna president Barack Obamas 
administration. Det troliga är att det inte blir någon drastisk för-
nyelse av Obamas kabinett, utan att de nya ministrarna fasas in 
under en längre period.”

“Andra kabinettsposter som snart byts ut är finansdepartementets chef 
Timothy Geithner, justitieminister Eric Holder och – något senare – 
försvarsminister Leon Panetta.
Att Hillary Clinton inte planerar att stanna kvar under en eventuell 
andra mandatperiod för presidenten gjorde hon klart för nära ett år 
sedan. Normen är att presidenter som blir omvalda byter ut sin 
utrikesminister, den viktigaste posten i kabinettet. Efter andra 
världskriget har det inte hänt att en president har behållit samma 
utrikesminister under två hela mandatperioder.
Det namn som toppar spekulationerna om en efterträdare till Clinton är 
John Kerry, senator från Massachusetts, som kandiderade mot George 
W Bush (och förlorade) i presidentvalet 2004.
Kerry anses vara väl kvalificerad; han är utrikesutskottets ordförande, 
höll ett lovordat utrikespolitiskt tal inför det demokratiska 
partikonventet i september och har flera gånger anlitats av Obama för 
känsliga internationella förhandlingar.
Det som talar emot hans utnämning är att han tvingas lämna sin 
senatsplats. Vid ett fyllnadsval finns det då risk att republikanen Scott 
Brown, som just förlorade sin senatsplats, kan ställa upp igen och 

försvaga Demokraternas majoritet i kammaren.
Ett annat namn är FN-ambassadören Susan Rice, men hennes ställning 
försvagades av hennes omdiskuterade uttalanden efter den dödliga 
attacken den 11 september mot USA-konsulatet i Benghazi i Libyen.
Clinton har sagt att hon vill sluta så snart presidenten har utsett en 
efterträdare. Hon vill göra något annat efter mer än 20 slitsamma år i 
statens tjänst, bland annat som first lady, senator från New York och 
senast utrikesminister.
Hon förnekar att hon planerar att kandidera till president 2016, men de 
flesta skulle bli förvånade om hon inte gör det. Inget kan stoppa 
hennes nominering som Demokraternas kandidat om hon själv vill.
Hillary är USA:s populäraste politiker, i viss konkurrens med maken 
Bill, och många anser att det är dags för en kvinna som president.

Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se”
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DN 10 november 2012:

“Bakslag för högern i senaten”
“Washington. För några månader sedan var Republikanerna 
övertyga-de om att de skulle vinna tillbaka senaten 2012, och 
därmed kontrollera kongressens båda kammare. Men i tisdags 
behöll Demokraterna inte bara kontrollen över Vita huset, utan 
stärkte dessutom sin majoritet i senaten.”

2Även i representanthuset gjorde Demokraterna en liten nettovinst 
med ett par nya platser, men Republikanerna behåller majoriteten där. 
Den stora missräkningen för Republikanerna var att de gjorde så svagt 
ifrån sig i senatsvalen.
Av de 23 demokratiskt kontrollerade platser som stod på spel vann 
Republikanerna en enda, och förlorade därutöver tre platser de tidigare 
hade. Följden är att antalet republikanska senatorer har minskat till 45 
(av 100). Demokraterna har 53 platser, plus 2 oberoende senatorer som 
de kan räkna med röstar med Demokraterna i de flesta frågor. 
Ställningen har i praktiken blivit 55–45.
En del av det för Republikanerna nedslående resultatet är utan tvekan 
självförvållat. I två delstater nominerade partiet, med stöd av lokala 
Tea party-organisationer, extremt konservativa kandidater, som 
dessutom uttryckte sig nedlåtande och kränkande mot kvinnor. Det 
ledde till att platser i de pålitligt republikanska delstaterna Indiana och 
Missouri förlorades till liberala demokrater.
I det ena fallet var det Todd Akin i Missouri som uttalade sig om att 
kvinnor som blir våldtagna (han använde uttrycket ”legitimate rape”) 
inte kan bli gravida, eftersom kroppen på något sätt ”säger ifrån”. Han 
använde detta argument för att det inte borde behövas något undantag 
från ett abortförbud för graviditeter som följer av en våldtäkt.

I det andra fallet var det Richard Mourdock i Indiana, som också 
pratade våldtäkter, som drabbades av vad han sade om våldtagna 
kvinnor. Han hävdade att om en kvinna blir gravid vid en våldtäkt, så 
var det något som ”Gud avsåg skulle hända”.
En följd av tisdagens val är att senaten från och med januari får 20 
kvinnliga ledamöter, vilket är ett rekordhögt antal. Av dessa är 16 
demokrater och 4 republikaner.

Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se”
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DN 8 nov 2012:
“Ett val som visar USA från sin liberala 
sida”
“Det amerikanska folket har sagt sitt. Barack Obama kan bygga 
vidare på sina framtidsreformer och den fria världen fortsätter 
med en ledare som det går att känna stolthet över. “

“ Washington. Barack Obama och Bill Clinton hade just hållit sitt 
sena massmöte i isande kyla. Klockan hade passerat 23:00 på utom-
husstadion i Bristow, Virginia, och Fleetwood Macks ”Don’t stop 
thinking about tomorrow” spelades på högsta volym; sluta inte tänka 
på morgondagen.
Det var samma låt som Clinton använde under sina valmöten på 1990-
talet, 70-talshiten som spelades på det demokratiska konventet 2000 
när presidenten gjorde sina sista månader i Vita huset.
Nu strömmade millennieskiftets optimism åter från högtalarna.  24 
000 åhörare fick upp temperaturen inombords efter att ha köat och 
väntat i timmar. Barack Obama försökte knyta an till Clintons presi-
dentperiod, som i dag framstår som en av USA:s mer lyckosamma 
under efterkrigstiden.
Strax före midnatt i tisdags kväll stod det klart att strategin lyckats. I 
veckor hade det hetat att valet skulle avgöras på mållinjen efter omräk-
ningar och bittra juridiska strider. Det blev i stället en tydlig seger för 
Barack Obama, som konservativa Fox News ironiskt nog var först 
bland tv-kanalerna att slå fast.
Obama tog hem de avgörande vågmästarstaterna Florida och Ohio. 
Han byggde vidare på sin framgång i Virginia från valet 2008, som då 
hade legat tryggt i republikanernas händer ända sedan 1968. Och han 
fick stöd av en majoritet nationellt, trots inledande rapporter om mot-
satsen.

Four more years hade demokraterna skanderat under presidentens 
framträdanden. Nu fick Obama sina fyra år och ingen kan ifrågasätta 
legitimiteten i segern.
Vad var det som avgjorde? Som så många gånger tidigare hade ekono-
min en nyckelroll. Det senaste året har opinionsmätningarna tydligt 
visat att fler och fler amerikaner anser att landet rör sig åt rätt håll. 
Stämningsläget har skiftat.
Arbetslösheten är fortfarande historiskt hög, nästan 8 procent, och 
ingen president sedan Roosevelt har blivit omvald när så många stått 
utan jobb. Men det som fällde utslaget denna gång var inte de absoluta 
nivåerna utan riktningen.
Obama tog över när ekonomin befann sig i ett eländigt tillstånd. 
Demokraterna lyckades framgångsrikt hamra in budskapet att presi-
denten inte bör få skulden för den massiva utslagningen av jobb som 
pågick samtidigt som Obama svors in i januari 2009.
Och varför skulle han lastas för det?
Presidenten kunde i stället peka på börsen, bostadspriserna och till-
växten, och säga: Vi är på väg upp på banan igen. Amerika är tillbaka.
Han kunde hävda att han ”räddat” den amerikanska bilindustrin i Ohio 
genom sitt stödprogram. Eller som Joe Biden, Obamas vice president, 
oförblommerat uttryckte saken: ”General Motors lever, Usama bin 
Ladin är död.”
Läget i USA ser bättre ut i dag än för fyra år sedan, då botten för en 
stund tycktes ha gått ur ekonomin.
Obama blev aldrig någon frälsare, men han räddade landet från något 
värre och påbörjade återuppbyggnaden.
Republikanernas försök att måla ut presidenten som en socialist, vars 
huvudmål är att förvandla USA till ett nytt Sverige, gick inte hem.
Mitt Romney går ofrånkomligen till historien som en misslyckad kan-
didat. När han dagen före valet talade inför 8 000 åskådare i en inom-



hushall i Fairfax, Virginia, gjorde han det utan synbar glöd och retorisk 
kraft. Han lät som en genomsnittlig svensk partiledare.
Det är denna politiker som under valspurten ställts mot två av världens 
främsta kampanjmaskiner – den unge karismatiske Barack Obama och 
den gamla räven Bill Clinton.
Men det vore för enkelt att skylla valnederlaget på Mitt Romneys 
person.
Ett långt större problem är utvecklingen i det republikanska partiet de 
senaste 10-20 åren. Vandringen åt höger och den tilltagande renlärig-
heten skrämde inte bara väljare som ser sig som ”moderata”. Flera 
minoritetsgrupper, som växer i antal och blir allt viktigare i amerikans-
ka val, stöttes också bort.
Bland åskådarna i Fairfax häromdagen, som i huvudsak bestod av 
republikanska aktivister, fanns praktiskt taget inga svarta. De färgade 
jag såg i arenan kontrollerade biljetter eller arbetade i säkerhetsko-
ntrollen. Det var det vita och äldre USA som jublade för Romney.
Publiken var en helt annan när Obama och Clinton framträdde ett par 
dagar tidigare bara 40 kilometer bort; betydligt yngre och mer blandad. 
Det var den amerikanska mångfalden som jublade när Obama utbrast: 
Hello Virginia!
Den råa analysen av republikanernas strategi är att partiet försökte 
mobilisera det vita manliga USA och på olika sätt hålla minoriteterna 
borta från valurnorna. I vissa republikanskt kontrollerade områden 
skedde detta helt öppet genom skärpta röstningsregler, något som 
sänkte valdeltagandet bland exempelvis svarta och fattiga.
Det har funnit en otäck underton i angreppen på Barack Obama, inte så 
mycket från Mitt Romney som från delar av hans parti. Misstänklig-
görandet har varit valrörelsens mest problematiska inslag, vid sidan 
om kampanjpengarnas destruktiva verkan.
”Obama är inte en av oss, han är ju egentligen muslim och född någon 
annanstans”. Republikanernas mobilisering tycktes mer handla om att 

få bort den förhatlige Barack Hussein Obama från Vita huset än att låta 
Romney flytta in.
Debatten har varit hård och oförsonlig, och från den demokratiska 
sidan har motviljan kommit i retur. Polariseringen har ökat.
Efter Obamas omval är tiotusenkronorsfrågan vad republikanerna drar 
för slutsatser. Blir analysen att partiet fjärmade sig från alltför många 
väljare? Eller kommer man fram till att misstaget snarare bestod i 
själva valet av Mitt Romney, en förhållandevis pragmatisk före detta 
guvernör från en liberal delstat?
Romney var mer moderat än vad demokraternas propaganda gjorde 
gällande. I Massachusetts såg han till att göra sjukförsäkringen allmän, 
en reform som stod som modell för president Obama. Hans tid vid 
makten präglades av samarbete och resultat, inte av dogmer. Romney 
regerade som en klassisk förhandlingsinriktad republikan snarare än 
som ideolog – en numera utrotningshotad politisk art.
Problemet att han under årens lopp intagit så många motstridiga posi-
tioner att han framstått som den värre sortens Bainkonsult.
Som presidentkandidat behövde övertyga den republikanska basen och 
dess inflytelserika teapartyfalang.
Han blev accepterad men aldrig älskad, och i eftervalsdebatten kom-
mer det göras gällande att republikanerna förlorade därför att man 
valde en utslätad mittenman. Trycket på radikalisering kommer att 
uppstå. I många länder brukar det krävas återkommande valförluster 
innan ett parti ändrar kurs.
Förr eller senare lär republikanerna behöva ändra sin inriktning. 
Röstandelen från latinos växer stadigt och om 20 år kommer den vita 
gruppen i USA att befinna sig i minoritet. Det blir svårt att vinna ett 
presidentval med nuvarande profil.
George W Bushs strateg Karl Rove talade om utmaningen redan år 
2000, men sen kom 11 september och prioriteringarna skiftade. En mer 



hårdför inställning till invandring har skrämt bort många av de spansk-
talande väljare som Bush försökte locka.
Gårdagskvällen var Barack Obamas, men segern blev inte stor. Om 
presidenten ska lyckas bryta dödläget i Washington kan han inte agera 
som om han vunnit med bred marginal.
Barack Obama visade en ödmjukhet i sitt segertal som kommer att 
behövas fler gånger. Det var en snygg och oväntad gest att bjuda in 
Mitt Romney till ett möte. ”Jag ser fram emot att sträcka ut handen 
och arbeta med båda partier”, sade Obama.
Han är så illa tvungen att försöka förbättra sin relation med republika-
nerna i representanthuset, om inte USA åter ska hamna i en akut 
budgetkris med risk för inställda betalningar.
En president som vunnit drygt 50 procent av rösterna kan inte agera 
som om han har stöd av 80 procent.
Tisdagskvällen var en lyckans kväll. Barack Obama fick det förnyade 
mandat som han så väl förtjänade och republikanerna åkte på bakslag 
just där man kunde hoppas.
Två av de senatskandidater som gjort upprörande uttalanden om abort, 
våldtäkt och gud – Todd Akin och James Mourdock – fick en smäll av 
väljarna. Och i Massachusetts lyckades juridikprofessorn Elisabeth 
Warren, som tidigare blockerats av republikanerna i kongressen, vinna 
över Scott Brown.
USA har gjort sitt val. Barack Obama kan fortsätta sitt mödosamma 
reformarbete. Högsta domstolen är skyddad i ytterligare fyra år från att 
vridas mer åt höger. Och den fria världen fortsätter med en ledare som 
det går att känna stolthet över.-

Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se “
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DN 8 nov 2012:
Fyra år till.

“Dags att gå mot mitten”
“Barack Obama har under valkampanjen haft draghjälp av Bill 
Clinton. Nu borde han följa Clintons exempel från 1994 och styra 
in mot politikens mittfält. “

“Båda kandidaterna ville personifiera förändring, Barack Obama i en 
repris från 2008 och republikanen Mitt Romney som ett brott med den 
sittande presidentens misslyckanden. Efter en lång kampanj hade de 
amerikanska väljarna röstat för status quo.
Obama får fyra år till, Demokraterna behåller kontrollen över senaten 
och Republikanerna över representanthuset.
President Obamas facit från de första fyra åren är blandat. 30 miljoner 
fler amerikaner har fått sjukförsäkring, men reformen besvarar inte 
frågan hur de skenande vårdkostnaderna ska begränsas. Som alla 
politiker lovar han att skapa jobb, men hur företagens vilja att anställa 
ska öka är höljt i dunkel.
Obama har avslutat kriget i Irak och påbörjat återtåget från Afghani-
stan. På andra sätt har han varit en tuff president: ”Kriget mot terror-
ismen” kallas inte längre så men Usama bin Ladin är död och presi-
denten har dramatiskt trappat upp drönarattackerna.
Pragmatikern Romney girade högerut för att utmanövrera sina rivaler i 
primärvalskampanjen. Sent omsider tog han sig in i mitten igen, och 
har nått ett respektabelt resultat. Men hans ekonomiska program var 
aldrig trovärdigt. Stora skattesänkningar skulle betalas med fromma 
förhoppningar om tillväxt och genom att populära avdrag ströks, men 
han vägrade säga vilka. Resultatet hade blivit samma statsfinansiella 

moras som under George W Bush.
Obama har trots allt förtjänat en andra chans, särskilt som motstånda-
ren inte har visat sig värd en första. Utmaningarna är omfattande, och 
valkampanjen har inte gett någon inblick i hur Obama tänker tackla de 
kommande fyra åren. Något mandat för ospecificerade stordåd har han 
därmed inte heller.
Han talar löst om att få ordning på budgetunderskottet, men har fort-
farande inte ställt sig bakom sin egen skuldkommissions välbalanse-
rade förslag från 2010. På medellång sikt måste USA ta itu med både 
skattereformer värda namnet och kostnadsexplosionen i de sociala 
förmånsprogrammen, men Obama vacklar.
Efter Demokraternas nederlag i mellanårsvalet 1994 styrde Bill Clin-
ton framgångsrikt från mitten, trots att polariseringen även på hans tid 
dominerade Washington. Oavsett republikanska sabotageplaner vilar 
ansvaret tungt på Obama för hur nästa mandatperiod ser ut. Han måste 
bjuda in till kompromisser och tala med motståndarna i kongressen. Så 
kan motståndarnas fyrkantighet avslöjas. Den förlorande sidan i presi-
dentvalet måste samtidigt äntligen axla ett ansvar för att bryta dödläget 
i Washington.
Den extremt negativa valkampanjen, dominerad av attacker från båda 
håll och tv-reklam med dubiös sanningshalt, har inte lagt någon god 
grund. Och Obama har alltmer förlitat sig på den egna basen.
Men vid nyår står USA vid det finanspolitiska stupet. Stora skattehöj-
ningar och automatiska budgetnedskärningar, motsvarande 4–5 pro-
cent av BNP, träder i kraft om inget görs. Det skulle knäcka ryggraden 
på den amerikanska ekonomin. Demokrater och republikaner måste 
stoppa det, för hela världens skull.
DN 8/11 2012 “



DN 19 nov 2012:
USA. Tre veckor efter ”Sandy”
“Vardagen präglas av stormen”
“New York. De köar för att hämta mat, kläder, blöjor och rengö-
ringsmedel. De kämpar med att tömma sina hus på vatten och 
sand. Och de lever fortfarande i mörker. Tiotusentals invånare i 
Rockaways i Queens ropar efter hjälp – tre veckor efter super-
stormen ”Sandys” framfart. “

“Béa Weathersbee parkerar sin Toyota Sienna och börjar packa ur 
bagageutrymmet. Det är andra gången på en vecka som hon kör fem 
timmar från New Hampshire till New York med förnödenheter åt 
behövande. En gymnastiksal på 100:e gatan i Rockaways är en av 
många platser som fylls med donationer.
– Jag fattar inte hur folk bara kan sitta hemma och ignorera katastro-
fen. Just nu är jag glad över att vara arbetslös så att jag kan hjälpa till, 
säger hon.
Tillsammans med volontärerna Jamel Freeman och Angela Alegna 
åker hon sedan tretton kvarter norrut och anmäler sig i Occupy Sandys 
lokal Yana. Occupy Wall Street har genom Occupy Sandy skött mer-
parten av logistiken kring hjälparbetet i Queens och de senaste tre 
veckorna har fler än 10 000 volontärer varit delaktiga.
Bråte kantar vägarna som är täckta av sand och lera. I kvarteret syns 
nedbrända hus och det luktar bensin och olja. I gatuhörn står volontä-
rer och delar ut varm mat, munkar och smörgåsar. Flyttbara utomhus-
toaletter finns uppställda på sina håll.
Från sin vattendränkta lägenhet hörs Philip Masiellos klagan. Utanför 
dörren ligger det som han lyckades rädda undan översvämningarna.
– Alla mina fiskar dog. Och min leguan. Jag har kastat alla möbler och 
kylskåpet som jag köpte dyrt, säger han.

Flera volontärer hjälper till att städa ur hans lägenhet som stinker 
mögel. Med skyddsmask för munnarna häller Béa Weathersbee, Jamel 
Freeman och Angela Alegna ut klorin på golven innan de börjar rycka 
upp golvplattor i kök och vardagsrum.
– Jag har ingenstans att sova och jag har ingen försäkring som täcker 
alla kostnader för det som gick förlorat. Min hyresvärd har knappt 
synts till och jag vet inte vad jag skulle ta mig till utan dessa fantas-
tiska änglar, säger han och nickar bort mot volontärerna.
I huset intill står Denise Ortega och röker. Det som varit hennes hem i 
26 år är numera obeboeligt. När stormen brakade loss var hon kvar 
hemma, men när vatten började sippra in i lägenheten insåg hon all-
varet och flydde till en kompis i samma kvarter.
– Jag kan inte gråta mer. Nu gäller det att ta sig samman och försöka 
fixa vad som går att fixas, säger hon. Precis som 26 000 andra invånare 
på halvön väntar hon på att elen ska komma tillbaka. Ett mål varm mat 
om dagen piggar upp, liksom att bistå andra.
– För att skingra mina tankar och få tiden att gå volontärjobbar jag. 
Det finns de som har det värre, som är sjuka och gamla och inte ens 
kommer ut från sina hus.
Linda Flood info@lindaflood.se “

“10 000 blev hemlösa i New York
121 människor uppges ha dött av stormen ”Sandy” i USA, varav 43 i 
New York City.
Cirka 10 000 personer beräknas ha blivit hemlösa i New York efter 
stormen, enligt borgmästare Michael Bloomberg.
Long Island Power Authority har inte lyckats återställa elen för 26 
000 invånare i Rockaways, Queens.
Tunnelbanelinjen ut till halvön kommer att ta månader att återställa.
Guvernör Andrew Cuomo kräver cirka 200 miljarder kronor från den 
federala räddningstjänsten FEMA till återuppbyggnadsarbete. DN “
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DN 30 nov 2012:
USA.

“I nöden prövas presidenten”
“Klockan tickar och det är bara en månad kvar till det finanspolitiska 
stupet. Vid nyår slår automatiska skattehöjningar och nedskärningar 
till som motsvarar 4 procent av USA:s BNP, nog för att utlösa en kris 
med kraft att skaka världen.
Förhandlingarna går trögt. Samtidigt finns uppmuntrande tecken. 
Republikanerna har öppnat för ökade federala skatteintäkter, åtmin-
stone genom att rensa i avdragsfloran. Det finns till och med en växan-
de proteströrelse mot Grover Norquist, enmanslobbyn som i över 20 år 
hållit partiet gisslan med sitt krav att aldrig någonsin rösta för en höjd 
skatt.
95 procent av republikanerna i kongressen har skrivit under löftet. 
Tongivande ledamöter anser sig nu inte längre vara fjättrade vid det, 
eftersom även verkligheten måste tas hänsyn till. Riskfritt är det inte: i 
nästa primärval kan konservativa aktivister rösta bort dem.
Dessvärre rör sig även Demokraterna – bort från mitten. Vänster-
flygeln kräver fridlysning av sina egna heliga kor. Och alltför många 
ser president Barack Obamas valseger som en fullmakt att raskt höja 
skatten på de rika och glömma alla planer på besparingar i de sociala 
förmånsprogram som står för lejonparten av statsbudgeten.
Obama erkände tidigare det uppenbara, att det långsiktiga skuldpro-
blemet måste tacklas med både skattehöjningar och reformer av till 
exempel Medicare (sjukvård för äldre). Hans valrörelse, liksom retori-
ken därefter, har däremot mest handlat om att klämma åt knösarna. 
Utpressningsmedel finns: om Republikanerna inte fogar sig höjs 
skatten för alla.

Så kan Obama tolka sitt mandat. Men han kan också läsa valresultatet 
smart, inte bara som ett bakslag för Republikanerna utan också som en 
chans att näpsa Demokraternas vänsteryttrar.
Det vore klok ekonomi; ingen vettig bedömare tror att det går att suga 
ut så mycket ur de välbärgade att det räcker till decennier av skenande 
kostnader i Medicare. Det vore dessutom klok politik. Utan att ta itu 
med de sociala förmånerna finns inte skuggan av en chans till en upp-
görelse med Republikanerna.
USA måste bromsa före stupet. En stor president tar ansvar även för 
resten.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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N 6 dec 2012:
Klimatförhandlingarna.
“Här banar USA väg för ny oljeboom”
“Nacogdoches.
Samtidigt som politiker från hela världen är samlade i Doha för 
att diskutera vad som kan göras åt klimatförändringarna är USA i 
färd med att öka sin produktion av olja och naturgas. Snart blir 
USA åter världens största oljeproducent och självförsörjande på 
fossila bränslen.”

“En följd av denna gas- och oljeboom är att priserna sjunker så mycket 
att förnybara energikällor som sol- och vindkraft tappar i konkurrens-
kraft. En annan följd är att maktbalansen i världen förskjuts. När USA 
om några år går om Saudiarabien och Ryssland betyder det att Mellan-
österns oljestater får mindre makt, och Rysslands grepp om gasmark-
naden försvagas.
Det är ny teknik som gör det möjligt att utnyttja den nordamerikanska 
landmassans väldiga reserver av olja och gas i skifferlager. Det sker 
genom en omstridd metod, ”fracking”, som innebär att vatten och 
kemikalier pumpas ner i skifferlagren som sprängs sönder.
En andra energikälla som väntas bidra till ”nordamerikanskt energi
oberoende” är oljesanden i Kanada, som enligt planerna ska transpor-
teras genom en ledning till USA:s sydkust. Oljesanden utvinns i den 
kanadensiska provinsen Alberta och är minst lika omstridd.
Det finns två skäl till motståndet. Det ena är att produktion av bränsle 
från oljesand alstrar flera gånger större mängder av växthusgaser än 
från vanlig råolja. Det andra är att transporten är en miljöfara. Den 
svarta, kletiga massan innehåller höga halter av cancerframkallande 
ämnen som bensen och toluen och den långa ledningen passerar käns-
liga dricksvattentäkter och odlingsjordar.

Under den senaste månaden har därför protesterna mot den påbörjade 
oljesandsledningen Keystone XL ökat, främst i Texas. Kanske något 
oväntat just här i hjärtat av USA:s olje- och gasindustri.
Ett tiotal mil norr om Houston har aktivister från miljögruppen ”Tar 
Sands Blockade” upprepade gånger försökt stoppa bygget av rörled-
ningen.
När DN besöker en av byggplatserna har bulldozrar och avverknings-
maskiner brutit upp en 20 meter bred gata i den högväxta skogen. Intill 
den gyttjiga Angelina River ska snart en bit av Keystone XL grävas 
ner.
Nu står maskinerna tysta. Tre demonstranter har klättrat upp i de höga 
tallarna och hindrar fortsatt arbete. De har surrat ihop sig vid rörfirman 
Trans Canadas maskiner. Om repen kapas faller de ner från trädtoppar-
na, som är 15 meter höga.
Vid vägkanten står ett åttiotal miljöaktivister och ropar slagord mot 
ledningen: ”Åk tillbaka till Kanada!” En ung kvinna håller upp ett 
plakat som är format som en karta över Texas med texten: ”Don’t mess 
with Texas.”
– Här kommer ett girigt utländskt bolag som vill gräva ner en olje-
sandsledning på vår mark, och vi har ingen aning om vad det innebär 
för miljön, min familj känner sig hotad av att rören ska läcka gift, 
säger Jordan Johnson, 22, som växte upp på en kycklingfarm i 
Nacogdoches.
”Tar Sands Blockade” är en brokig allians mellan klimataktivister 
från hela USA och lokala markägare som har drabbats av oljeled-
ningen. Det gör protesterna, som har pågått sedan i september, till en 
faktor att räkna med.
Ett dussintal sheriffer spärrar av skogspartiet, och efter två timmar 
kommer ett fordon lastat med en skylift. Några av aktivisterna ställer 
sig i vägen för lastbilen. Två poliser rusar fram och sprejar peppar i 
ögonen på några av demonstranterna. En av dem är Jordan Johnson.



Tre aktivister arresteras och förs bort i handbojor.
Någon stund senare körs skyliften fram till träden och polisen börjar 
plocka ner demonstranterna, en efter en. Även de grips utan att göra 
motstånd. Tolv demonstranter arresteras bara denna dag. Sedan prote-
sterna inleddes har ett 40-tal arresterats på olika håll i Texas.
Men nu kan rörläggningsarbetet fortsätta. Det gillar inte Michael 
Bishop, en 64-årig kemiingenjör och före detta marinsoldat som har 
fått en del av Keystone XL dragen rakt genom sin tomt. Han har inte 
kunnat stoppa det. Lagen ger staten rätt att expropriera enskild egen-
dom, så en enskild markägare kan inte hindra staten att utnyttja hans 
eller hennes egendom.
Michael Bishop visar sin tomt, där den tidigare fruktträdgården nu är 
skövlad.
– Se hur de har våldtagit min mark för att få ner rören, säger han, och 
pekar på vad som tidigare var en odling av päron, plommon, persikor 
och ett fält av solrosor.
Michael Bishop har planterat om fruktträden, men har inte stort hopp 
om att de ska överleva.
– Trans Canada hotade mig och jag skrev på. Men de missledde be-
folkningen, de berättade inte hur giftigt det var och påstod att led-
ningen skulle ge energioberoende för USA och sänka våra bensin-
priser. Men det är lögn. I själva verket går oljesanden från Kanada på 
export och blir inte till glädje för oss.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “

“Fakta.
En av de mest laddade politiska frågorna i USA
Oljeledningen Keystone XL är en av de mest laddade politiska frå-
gorna i USA. För ett år sedan, i november 2011, beslöt president 
Barack Obama att skjuta upp tillståndet för den 270 mil långa led-
ningen från Alberta, Kanada, till raffinaderier på USA:s kust vid Mexi-
kanska golfen till 2013.

Som orsak till uppskovet angavs att projektets miljöeffekter måste ut-
redas ytterligare. Men de politiska övervägandena avgjorde: det gällde 
att avföra den känsliga frågan från den stundande valrörelsen. Obama 
var klämd mellan miljövännerna i det egna demokratiska partiet och 
republikanerna som backades upp av den mäktiga oljelobbyn.
Den mest känsliga frågan var Sand Hills, ett särskilt ömtåligt natur-
område i Nebraska där det finns en stor reservoar av färskvatten, och 
det ledde till att rörledningsbolaget TransCanada kom in med en ny 
ansökan; man föreslog en alternativ dragning av ledningen, som totalt 
kostar 7 miljarder dollar (46 miljarder kronor).
I mars 2012 fick TransCanada klartecken från Vita huset att bygga den 
södra delen av ledningen, från Oklahoma till Texas. Nu är valet över 
och miljögrupper befarar att Obama inom kort kommer att säga ja till 
hela Keystone XL.
5 frågor som ska avgöras på FN:s klimatmöte i Doha

1 Kyotoavtalet: Första perioden av Kyotoavtalet löper ut vid 
årsskiftet. Nu förhandlar delegater från 170 länder om en förlängning. 
Oenighet om avtalet ska gälla till 2017 eller 2020.
2 Utsläppsrätter: Hetaste frågan är om länder som Polen, som inte 
utnyttjat sina utsläppsrätter, ska fråntas, kunna sälja eller spara sina 
utsläppsrätter till Kyotoavtalets andra period.
3 Klimatbistånd: Världens fattiga länder kräver mer hjälp. De 
kritiserar västländer för att de svikit sina löften om extra klimatbistånd.
4 Nytt klimatavtal: Förhoppningar finns om att Dohamötet ska lägga 
grunden för ett nytt klimatavtal från 2020 med fler länder än som ingår 
i Kyotoavtalet.
5 Svensk-norsk rapport: Regeringarna i Sverige och Norge söker 
stöd för en rapport som ska utreda hur företag och länder kan tjäna 
pengar på att lösa klimatfrågan. “
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DN 7 dec 2012:
Finansiell slutstrid.

“Omvärlden dras med om USA faller”
“Kommentar. Det amerikanska budgetstupet är nära och det 
kommer inte bara att slå mot amerikaner. De automatiska bespa-
ringar och skattehöjningar som inträffar om amerikanska politi-
ker inte enas om budgeten kan sänka hela världsekonomin.”

“Det blev aldrig någon tid att suga på segerkaramellen efter det ameri-
kanska presidentvalet för återvalde Barack Obama. Direkt efter valet 
har i stort sett en fråga dominerat de amerikanska medierna. Det hand-
lar om ”the fiscal cliff”, budgetstupet, och det brådskar.
Om inte presidenten lyckas förhandla fram en budgetuppgörelse med 
Republikanerna inom tre veckor kommer amerikanerna att drabbas av 
en rad drastiska skattehöjningar och nedskärningar i välfärdssystemet 
som slår över hela befolkningen.
Debatten är inne i ett intensivt skede och när Obama på torsdagen be-
sökte en medelklassfamilj i norra Virginia var det för att visa hur för-
ödande det skulle vara för dem om en överenskommelse uteblir. Fa-
miljen skulle drabbas av skattehöjningar på 2 200 dollar nästa år om 
politikerna inte enas, enligt Vita huset. Skulle de automatiska åtgärder-
na slå igenom får 90 procent av hushållen högre skatt, statligt arbets-
löshetsunderstöd dras in och försvarsutgifterna dras ned drastiskt. 
Bland annat.
Hur kunde det bli så här?

Bakgrunden är ett misslyckande att komma överens om budgeten i 
augusti 2011. Republikanerna, som har majoritet i representanthuset, 
vägrade gå med på skattehöjningar föreslagna av Obama, medan 
Demokraterna var ovilliga till nedskärningar i välfärdssystemet. För att 

sätta press på de båda i framtiden bestämdes det att en rad automatiska 
besparingar faller in om en överenskommelse inte har nåtts den 1 janu-
ari 2013. Besparingarna slår hårt och över hela ekonomin. Alla utgifts-
poster i budgeten hyvlas rakt av och skatter höjs. Resultatet blir ett 
kraftigt minskat budgetunderskott, vilket i sin tur kommer att bromsa 
utvecklingen av en snabbt växande statsskuld.
Det är väl bra om de får ordning på ekonomin?

Jo, det är bra. USA fick 2011 sänkt kreditbetyg till följd av de dåliga 
finanserna. Problemet är att så stora neddragningar och skattehöjningar 
på en gång skulle slå hårt mot den amerikanska ekonomin som fort-
farande lider av sviterna från finanskraschen 2008. Ekonomer varnar 
för att tillväxten blir negativ, kongressens budgetkontor räknar med att 
BNP backar med 0,5 procent nästa år om stupet inträffar och att den 
redan höga arbetslösheten stiger ytterligare. Resultatet skulle vara 
allvarligt för hela världsekonomin som redan belastas av ett krisande 
euroområde och ett Kina där tillväxten har bromsat in.
Hur ser möjligheterna ut för en uppgörelse?
Just nu pågår ett intensivt förhandlingsspel. Obama har hållit hårt på 
att han inte går med på någon kompromiss om inte skatterna för de två 
procent som tjänar mest höjs. I dag är den högsta marginalskatten i 
USA 35 procent. Samtidigt vill Demokraterna behålla de skattesänk-
ningar som infördes under Bush. De upphör nästa år för dem som 
tjänar under 250 000 dollar om året. Republikanerna har hittills vägrat 
skattehöjningar, men talat om att öka statens inkomster genom att 
täppa igen kryphål som finns i skattelagstiftningen. Nu verkar dock en 
öppning vara på gång. Allt fler republikaner, partiet är splittrat, uttalar 
sig om att de kan tänka sig att gå med på Obamas krav. Men då vill de 
i gengäld se besparingar i olika välfärdssystem. En känsla är att allt 
fler republikaner är rädda för att pekas ut som de som förde USA mot 
stupet.       Marianne Björklund  marianne.bjorklund@dn.se “
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DN 7  dec 2012:
Finansiell slutstrid.

“Amerikanerna står inför en nyårsrysare”
“Washington. Familjen Lockwood oroas över de drastiska ned-
skärningar som kan inträffa om USA faller nedför det så kallade 
budgetstupet vid årsskiftet. Då riskerar både Lynn och Chris 
Lockwood från Colorado sin försörjning.”

“– Ja, jag är mycket orolig för vad som ska hända, säger Chris Lock-
wood, snickare och egenföretagare från det lilla samhället Meeker i 
västra Colorado.
Nu är han och familjen på besök i huvudstaden Washington, med an-
ledning av att hustrun Lynn har varit med och levererat årets julgran 
till USA-kongressen.
Lynn Lockwood är försiktig eftersom hon är anställd på den federala 
myndigheten US Forest Service. Budgetnedskärningarna kan betyda 
att hon förlorar sitt jobb.

– När det kan komma att ske vet varken jag eller någon annan, säger 
hon.
Chris Lockwood är riktigt förbannad:
– Det är inte klokt egentligen, något måste göras så att vår budget 
kommer i balans. Och politikerna i båda partierna uppför sig som 
barnungar. Om mitt barn betedde sig så skulle hon få smisk, säger han 
och klappar sin sjuåriga dotter Kate kärvänligt på huvudet.
Att USA befinner sig 25 dagar från att snubbla nerför vad som kallas 
för ”the fiscal cliff” (motsvarande budgetstupet på svenska) brukar 
skyllas på det dysfunktionella maktutövandet i Washington.

Den kommande krisen beror på ett misslyckat försök att göra upp om 
skatter och budget sommaren 2011. Obama ville höja skatterna, 
republikanerna skära i utgifterna, men parterna klarade inte av att ena 
sig om ett åtgärdspaket. Problemet löstes på det vanliga sättet: man 
sköt upp det, till efter presidentvalet i november 2012. En sak kom de 
dock överens om, att en uppgörelse skulle ”tvingas” fram före den 1 
januari 2013.
Nu är vi där, och familjen Lockwood och miljoner andra amerikaner 
står inför en rysare under årets sista veckor.
Det är ett politiskt ”chicken race” mellan presidenten och kongressen 
som någon kommer att vinna. Det mesta tyder på att det blir presiden-
ten. Han vann valet där han kampanjade för att höjd skatt för de rikaste 
2 procenten (hushåll med en årsinkomst över 250 000 dollar).
Obama verkar ha opinionen med sig. Enligt en mätning skulle 53 pro-
cent av amerikanerna skylla på republikanerna för ett fall över ”stu-
pet”, medan bara 27 procent skulle anse att det var Obamas fel.
– En skatteökning på några procent för de rikaste är väl inte så farligt. 
Det är värre med de nedskärningar som kan komma om vi rasar utför 
stupet, för att inte tala om att förtroendet för USA:s ekonomi blir ska-
kat, säger Chris Lockwood.

– Det värsta är att om jag blir av med mitt jobb så förlorar hela 
familjen den sjukförsäkring som vi har genom mitt arbete, säger Lynn 
Lockwood.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se”
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7 dec
Pressade USA-företag.

“Apple tar hem produktion”
“Apple ska flytta hem en del av produktionen av datorer från 
Kina under nästa år. Enligt vd Tim Cook har bolaget en skyldighet 
att skapa arbeten i USA.”

“Tim Cook säger till nyhetsbyrån Bloomberg att Apple ska investera 
över 100 miljoner dollar, cirka 700 miljoner kronor, i amerikansk pro-
duktion av Macdatorer. Om man ska ha tillverkningen i egen regi 
eller hos underleverantörer är ännu oklart.
Investeringen är egentligen kaffepengar eftersom Apple har samlat 
på sig över 120 miljarder dollar i kontanter. Bloomberg skriver att den 
ändå visar att pressen ökar på företagen att skapa jobb i USA när ar-
betslösheten ligger runt åtta procent.
– Jag tycker inte vi har skyldighet att skapa en viss sorts jobb, men jag 
tycker att vi har en skyldighet att skapa jobb, säger Tim Cook.
Andra företag som har sagt att man ska flytta hem produktion är ma-
skin- och anläggningsföretaget Caterpillar och konglomeratet General 
Electric.
Datorer står numera för bara en liten del av Apples försäljning. De 
stora produkterna är mobiler och surfplattor. Många av komponenterna 
till de produkterna tillverkas redan i USA, enligt Tim Cook.
Samtidigt har Apple hamnat i blåsväder för sitt samarbete med det 
taiwanesiska företaget Foxconn. I Foxconns fabriker i Kina tillverkas 
Appleprodukter, och en serie självmord 2010 satte ljuset på de usla 
förhållandena för arbetarna. Tidigare i år anlitade Apple en utomstå-
ende organisation för att kartlägga arbetsvillkoren.

– Ingen annan tittar på detta så djupt som vi gör eller går så långt till-
baka i leverantörskedjan, säger Tim Cook.
Apple blev i augusti världens högst värderade bolag. Trots att aktien 
har fallit med cirka 20 procent sedan dess behåller man tätpositionen 
före oljebolaget Exxon.
I veckan rasade Appleaktien sedan marknadsstatistik visat att Googles 
operativsystem Android tar andelar inom surf- och läsplattor samtidigt 
som konkurrensen skärpts på telefonsidan när Nokia slutit ett viktigt 
avtal med en kinesisk operatör. Det väntas slå mot försäljningen av 
Apples Iphone.
Pia Gripenberg  pia.gripenberg@dn.se 

“
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DN 10 dec 2012:
Aktieproffsens förutsägelser.

“Amerikaners konsumtion viktig för 
börsåret 2013”
“Börskrönika. Vad som än spås om utfallet för börsåret 2013 är 
det en förutsägelse dömd att misslyckas. Den optimistiskt lagde 
kan dock hoppas på att bara en sak återstår efter det becksvarta: 
ljuset. Kanske kommer det redan nästa år.”

“Vad ska vi tro på, tro på, tro på när allt är så här? Enligt en färsk un-
dersökning från opinionsinstitutet Skop befarar var tredje aktieägare 
att börskurserna ska falla den närmaste tiden. En pessimism som suttit 
i sedan i våras. Och enligt samma opinionsinstitut är det ovanligt att 
aktieägare är så dystra under så lång tid.
När 2012 snart slår över till 2013 råder börstorka i de västliga ekono-
mierna. Kurserna hoppar upp och ned och introduktionerna lyser med 
sin frånvaro. Även på Stockholmsbörsen har publikdragande sjösätt-
ningar av bolag varit försvinnande få under året.
Årets globalt sett mest omskrivna börsintroduktion, Facebook, blev 
milt sagt fiaskobetonad och gav definitivt inte mersmak för dem som 
tänkt satsa på aktier.
I veckan som gick kom också beskedet från Gambros ägare, Wallen-
bergkontrollerade EQT och Investor, att de släpper den tredje och sista 
delen av njursjukvårdsföretaget i Lund. I en annan tid, på 1990-talet, 
hade sannolikheten varit stor att Gambro satts ut på Stockholmsbörsen. 
Nu säljs Gambro i stället till amerikanska Baxter för drygt 25 miljarder 
kronor.

Så vad ska vi då tro om 2013 då vi ser hur tunga bolag vänder aktie-
börsen ryggen och när aktieägarna misstror sparformens avkastnings-
möjligheter. Vad hjälper då ett nytt år när eurokrisen bitit sig fast, där 
vi kommer att se effekterna av höstens varselvåg och med en recession 
som hotar att knacka på.
Trösterikt går det givetvis att konstatera att när det är becksvart, ja då 
kan det inte bli svartare. För 2012 pekar det mot att börsåret slutar på 
plus, vilket är en klar förbättring jämfört med 2011 som backade 17 
procent. Å andra sidan var 2011 en djupdykning efter en drygt 20 
procentig uppgång 2010 för att inte tala om 2009 som slutade på plus 
47 procent.
Här följer några fingervisningar om vartåt kommande år kan luta. Den 
första och bland det viktigaste är vad privatpersonerna tar sig för i 
USA. För det är framför allt den stora amerikanska konsumentmassan 
som driver på i vilken riktning vi ska gå.
Nyligen kom rekordsiffror över den amerikanska bilförsäljningen som 
under november blev den högsta sedan 2007. Smolket i den glädje-
bägaren är att den ökade efterfrågan på bilar får tillskrivas orkanen 
”Sandy”. Ökningen kan alltså vara högst tillfällig.
Ett annat och förhoppningsvis mer stabilt tecken på att USA, som 
fortfarande är den tyngsta ekonomin, kan vara på väg upp är att hus-
priserna stiger i storstäderna.
Men så var det förstås det hotande amerikanska budgetstupet, fiscal 
cliff. Budgetstupet skapades sommaren 2011 genom en kompromiss 
mellan demokrater och republikaner. Uppgörelsen innebär bland annat 
att automatiska skattehöjningar och finanspolitiska stimulanser för 600 
miljarder dollar upphör vid årsskiftet.



En inte alltför djärv gissning är att fiscal cliff klaras av på sedvanligt 
politikermaner: problemet skjuts på framtiden. Det var vad som hände 
i augusti 2011, men då till priset av ett sänkt kreditbetyg för USA.
Till skillnad från analytikerna här bredvid målar Teknikföretagen upp 
en mörk bild för årets fjärde kvartal i en ny rapport. Det viker av nedåt 
både vad gäller ordervolymer och produktion – och efterfrågan på 
personal. Kraften i nedgången uppges vara av samma omfattning som 
fjärde kvartalet 2008, efter Lehman Brothers-kraschen.
Även Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer spår en 
negativ utveckling av bruttonationalprodukten (BNP) för fjärde kvar-
talet. Det skulle tala för en snar räntesänkning från Riksbanken och 
ytterligare någon eller några sänkningar i början av 2013. Börs-
bolagen, inte minst exportföretagen, har ropat efter räntesänkningar 
men höstens kvartalsrapporter skvallrar om bistrare tider.
Flera bolag har också förberett sig genom att lägga ut en omfattande 
varselmatta och ett stort frågetecken är hur många som leder till 
personalminskningar. Enligt Arbetsförmedlingen väntas antalet 
arbetslösa öka till 435 000 nästa år och fortsätta upp till 445 000 år 
2014. En verklighet som direkt påverkar på hur positiv vår syn på 
framtiden blir.
Thorbjörn Spängs  thorbjorn.spangs@dn.se “

DN 13 dec 212:

“Stödköp fortsätter”
USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) fortsätter och förnyar sina 
stödköp av obligationer. Det program som banken offentliggjorde på 
onsdagen är värt 45 miljarder dollar, motsvarande 300 miljarder 
kronor, per månad.
TT “
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DN 15 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.

“USA skakas av massakern på 
förskolebarnen”
“Washington Klockan var halv tio på fredagsmorgonen när en 20-
årig man gick in i lågstadieskolan Sandy Hook Elementary School 
i Newtown i delstaten Connecticut och sköt ihjäl minst 26 männi-
skor, däribland 20 förskolebarn i femårsåldern. Därefter tog han 
sitt eget liv.”

“Innan dess hade mannen, iförd svarta kläder och skottsäker väst, skju-
tit ihjäl sin far i hans hem i delstaten New Jersey och därefter modern, 
som arbetade som lärare på förskoleavdelningen i Sandy Hook-skolan.
Därmed skakas USA av ytterligare ett fruktansvärt massmord, utfört 
med automatiska handeldvapen. En tårögd och synbart skakad presi-
dent Barack Obama framträdde inför nationen i ett tv-sänt tal. Han 
förklarade att han i första hand reagerade på tragedin inte som presi-
dent utan som förälder.
– Våra hjärtan är krossade i dag, för dessa barns föräldrar, farföräldrar, 
systrar och bröder, och för de familjer som har förlorat vuxna med-
lemmar.
Vi har varit med om detta för många gånger i vårt land ... och dessa 
barn är våra barn. Som föräldrar kommer vi nu att gå hem och krama 
våra barn extra tätt. Vi måste ta till meningsfullt agerande denna gång, 
oavsett politisk uppfattning, sade Obama.
Det kunde tolkas som att presidenten planerar några initiativ för att 
skärpa kontrollen över de hundratals miljonerna privatägda skjutvapen 
som finns i USA. Hittills under sina första fyra år i Vita huset har 

Obama undvikit att diskutera denna omstridda fråga. Hans ord kan 
vara en antydan om att en förändring kan vara på gång.
Över Vita huset, kongressbyggnaden och landets militära installationer 
flaggades stjärnbaneret på halv stång.
Bara sedan i somras har landet drabbats av två större massakrer: I 
slutet av juli gick en beväpnad man in i en bio i Aurora i Colorado och 
sköt ihjäl 12 människor under premiären på den nya Batmanfilmen. 
Två veckor senare dödade en arméveteran sex människor i ett sikh-
tempel utanför Milwaukee i Wisconsin.
Det är ännu så länge okänt vad mördaren hade för motiv till massakern 
i den stillsamma medelklassorten Newtown, omkring tio mil norr om 
New York.
Det förefaller troligt att det finns ett samband med att hans mor arbeta-
de på skolan.
Men vad som står helt klart är att masskjutningen är den näst värsta i 
USA:s historia. Endast massakern på högskolan Virginia Tech 2007 – 
med 33 döda – skördade fler offer.
Enligt polisens talesmän hade gärningsmannen två automatpistoler 
av fabrikaten Glock och Sig Sauer med sig, och avlossade enligt vitt-
nesuppgifter över 100 skott, de flesta i ett enda klassrum – där hans 
mor undervisade.
Sandy Hook-skolan har 600 elever i klasserna från förskolan till fjärde 
klass, vilket innebär att barnen är mellan 5 och 10 år gamla.
Enligt New York Times berättade en 9-åring att han befann sig i gym-
nastiksalen när han hörde skottlossningen utbryta.
– Vi hörde verkligt högljudda knallar, sade den darrande och gråtande 
pojken, med sin fars armar om sig.



– Vi trodde att någon hade vält någonting. Och så hörde vi skrik, och 
vi hörde skottlossning. Och någon sade: ”Upp med händerna!”, och 
”skjut inte!” ... sedan kom någon och sade att vi skulle springa nerför 
korridoren, och det stod poliser i varje dörr. En massa människor skrek 
och grät.
En annan elev sade till en lokal tv-station att han hörde sju kraftiga 
smällar.
– Gymnastikläraren sade åt oss att gå till ett hörn och ducka. Vi börja-
de gråta, och då blev vi tillsagda att gå in på expeditionen där ingen 
skulle kunna hitta oss.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
“27 000 invånare
Newtown i Connecticut ligger cirka tio mil nordost om New York. Det 
bor omkring 27 000 personer i Newtown vars befolkning domineras av 
vit medelklass. TT “
“Fakta. Tidigare skottdåd på skolor
I april 2007 sköt en 23-årig student ihjäl 33 elever och anställda vid 
universitetet Virginia Tech i USA och tog sedan sitt liv.
I mars 2005 dödades tio personer, fem av dem elever, i indianreserva-
tet Red Lake i Minnesota i USA. Den 16-årige gärningsmannen tog 
sitt liv.
USA:s mest uppmärksammade skolmassaker skedde på Columbine 
High School i Colorado i april 1999. Två tonåringar sköt ihjäl tolv 
elever och en lärare och skadade 24 andra innan de begick självmord.
I Finland dödades 9 personer vid Jokela skola i november 2007, bland 
dem gärningsmannen som begick självmord.
Året efter dödades tio personer i Kauhajoki i Finland av 22-årige 
Matti Juhani Saari i, innan tog sitt eget liv.
I Tyskland dödades 15 personer på en högstadieskolan i staden 
Winnenden i mars 2011, innan gärningsmannen själv dödades. DN-
TT”
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DN 15 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.

“Idyllisk småstad i chock”
“DN i Newtown. Massakern var så hemsk att de överlevande bar-
nen på Sandy Hook Elementary School blev tillsagda att täcka för 
sina ögon på väg ut ur skolan, så att de inte skulle behöva se krop-
parna av sina dödade klasskamrater och lärare.”

“När lokalbefolkningen samlades utanför skolan möttes de av gråtande 
barn som höll varandra i händerna och gick i led ut från skolan, till 
tryggheten.
I den idylliska småstaden frågar sig alla nu hur detta kunde hända? 
Newtown ligger en timme nordöst om New York, på New Englands 
landsbygd, omgiven av böljande kullar där den enda bebyggelsen är 
små vita träkyrkor.
Det är en av de tryggaste delarna av USA, med låg brottslighet och 
välbärgade familjer. Snittinkomsten för en familj är 119 00 dollar om 
året och julpyntet på Newtowns huvudgator är påkostat och ambitiöst.
De två barndomsvännerna Joe Feola och Ryan Tanner, som vuxit 
upp här och gick på Sandy Hook Elementary School, tittar ut sorgset 
över deras stillsamma stad.

– Jag är född och uppvuxen här. Det är en avspänd liten stad, med 
stillsamma människor. Det värsta jag kan minnas som har hänt här 
tidigare är väl att någon åkt fast för fortkörning. Det här är förstås helt 
ofattbart, säger Joe Feola.
Ryan Tanner gick på college på Virginia Tech, där en massaker 2007 
dödade 33 personer. Sedan dess har han grubblat mycket över hur man 
kan försöka förhindra den här typen av attentat.

– På kort sikt tror jag att det är svårt att göra något åt vapenlagarna, på 
grund av politikerna och konstitutionen. Men man kan nog göra mer 
när det gäller säkerheten i skolorna.
Svenska Carl Persson, marknadsföringsstrateg på Pepsi, bor i 
Connecticut och har sin fyraåriga son på ett dagis inte långt från 
skolan där attentatet ägde rum.

– Jag kom precis hem från en utlandsresa och satte på telefonen och 
fick se vad som hade hänt. Jag trodde aldrig att det skulle kunna hända 
i den här delen av landet, men det är en påminnelse om att det kan 
hända var som helst, säger Carl Persson.
Martin Gelin martil.gelin@dn.se “
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DN 15 dec 2012:
USA.

“Kerry tippas bli ny utrikesminister”
“Det mesta talar för att John Kerry blir ny utrikesminister i USA 
sedan FN-ambassadören Susan Rice dragit sig ur. Senatorn från 
Massachusetts har en nära relation med president Barack Obama 
och beskrivs som en kunnig och respekterad politiker. “

“– John Kerry har inte samma utstrålning och stjärnstatus som Hillary 
Clinton men är en lika kompetent politiker, säger Erik Åsard, professor 
emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
Vietnamveteranen John Kerry, som fyllde 69 år i tisdags, är ordförande 
i kongressens utrikesutskott. På samma sätt som Susan Rice har han en 
personlig relation med presidenten. Inför Demokraternas partikonvent 
i höstas höll John Kerry ett lovordat utrikespolitiskt tal. När Obama 
tränade inför tv-debatterna med Mitt Romney var det Kerry som age-
rade motståndare.

– Att välja John Kerry innebär ingen skillnad när det gäller den utri-
kespolitiska kursen. Att vara utrikesminister handlar mycket om att 
bygga upp relationer. Det gäller att John Kerry snabbt kan etablera ett 
eget nätverk på den globala arenan, säger Jan Joel Andersson, forska-
re vid Utrikespolitiska institutet.
Som en förklaring till sitt avhopp skrev Susan Rice i ett brev till pre-
sidenten att hon inte vill utsätta landet för den ”långa, turbulenta och 
kostsamma” godkännandeprocess som skulle följa på en eventuell 
nominering. Susan Rice har fått utstå kraftig kritik sedan hon i tv-
intervjuer hävdat att den dödliga attacken mot USA:s konsulat i 
Benghazi i Libyen var en ”spontan reaktion” på en islamfientlig film, 
och inte ett terrordåd.

John Kerry står på fastare politisk mark. Att få senaten att godkänna 
John Kerry som utrikesminister skulle enligt Erik Åsard bli en lättsam 
process.
– Under sina år som senator har John Kerry vinnlagt sig om att sam-
arbeta även med Republikanerna. Han har en bra relation med den 
republikanske senatorn John McCain och gott anseende i båda lägren, 
säger Erik Åsard.
På fredagen uttalade sig flera ledande republikaner positivt om John 
Kerry. CNN beskrev hans karriär som en audition för att bli utrikes
minister. Det som möjligen kan tala emot en nominering är att John 
Kerry måste avstå sin senatsplats. Vid ett fyllnadsval finns risken att 
republikanen Scott Brown vinner.
Susan Rice var Obamas uttalade favorit som utrikesminister. Avhoppet 
innebär ett bakslag för Obama, men samtidigt en lättnad, tror Erik 
Åsard.

– Hon hade blivit godkänd tack vare Demokraternas majoritet i sena-
ten, men en utdragen politisk strid hade gått ut över andra frågor. När 
Susan Rice intervjuades om Benghazi uttalade hon sig utifrån den 
kunskap hon hade då. Det blev hon som felaktigt fick ta konsekven-
serna av underrättelseinformation som inte visade sig stämma, säger 
Erik Åsard.
Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “
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“Fakta. Veteran från Vietnamkriget

69-årige John Kerry är veteran från Vietnamkriget. Han förde befäl på 
en patrullbåt, vilket ledde till att han dekorerades för tapperhet i fält.
Senator för Massachusetts sedan 1985. Ordförande i utrikesutskottet.
Ställde upp som Demokraternas presidentkandidat 2004. Förlorade 
mot George W Bush.
Plus
Kompetent och kunnig.
Som ordförande i utrikesutskottet är John Kerry väl insatt i 
sakfrågorna.
Arbetar hårt.
Har rest mycket under sina årtionden som senator i Massachusetts. 
John Kerry var den som försökte reparera relationerna med Pakistan 
efter gripandet av Usama bin Ladin.
Respekterad både bland republikaner och demokrater.
Minus
Osäkerhet om hans diplomatiska färdigheter och om hur bra han är 
som förhandlare.
Kan framstå som lite fyrkantig.
Konstant resande kan bli påfrestande för 69-årige Kerry.
Skulle bryta trenden av kvinnliga utrikesministrar i USA.
John Kerrys plats i senaten riskerar att gå till republikanen Scott 
Brown vid ett fyllnadsval.”



DN 16 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.
“Sorgen vilar tungt efter skolmassakern i 
USA”
“DN i Newtown. Det var på lördagen fortfarande oklart varför 20-
årige Adam Lanza mördade sin mamma och därefter körde till en 
skola för att där skjuta ihjäl ytterligare 26 människor, varav 20 
förskolebarn. Men polisen räknar med att snart kunna kartlägga 
mördarens motiv.”

“Eftersom mördaren tog sitt eget liv efter massakern kanske vi aldrig 
får något svar på den fråga som alla ställer sig: Varför?
Det finns obekräftade uppgifter om att Lanza, som levde tillsammans 
med sin mor, var psykiskt störd. Han har beskrivits som en intelligent 
person, om än en enstöring. Han uppges ha varit mycket deprimerad 
efter föräldrarnas skilsmässa, men ingenting har hittills framkommit 
som tyder på att det fanns några allvarliga varningssignaler om att han 
var kapabel att begå ett så fruktansvärt brott.
Polisen är sparsam med att redovisa detaljer, men det tycks som om 
Lanza – tvärtemot vad som tidigare uppgivits – tvingade sig in i skol-
byggnaden.
Enligt tidigare uppgifter hade en vakt släppt in Lanza förbi säkerhets-
dörrarna genom att trycka på en dörröppningsknapp.
På en presskonferens med Connecticuts delstatspolis framkom också 
att man räknar med att snart kunna fastställa motivet till masskjut-
ningen.
– Vi har mycket goda bevis som kan hjälpa oss att fastställa motivet, 
sade polisens talesman Paul Vance.
Han sade att en av överlevarna från massakern kommer att bli viktig 
för den fortsatta brottsutredningen.

Dagen efter skolmassakern här i det lilla samhället Newtown i 
Connecticut sluter sig befolkningen inåt, i väntan på att förkrossade 
mammor, pappor och syskon ska få bekräftat vad de redan har förstått: 
att just deras lilla älskling finns med bland de 20 mördade småbarnen i 
Sandy Hook Elementary School.
För att vara en lördag tio dagar före jul är det tomt på huvudgatan i 
Newtown, en typisk småstad i New England som lyser av välstånd och 
harmoni.
De stora villornas trädgårdar är välansade och ordentliga farthinder på 
gatorna ska förhindra att barnen riskerar livet.
Men sedan i fredags ligger denna idyll i spillror. Skolan några hundra 
meter bort är avspärrad av polisen och är ofattbart nog förvandlad till 
en brottsplats, eller kanske snarare en slaktplats. Det är svårt att tänka 
på hur det såg ut i de två klassrummen efter att den 20-årige Adam 
Lanza systematiskt sköt ihjäl förskolebarnen. Polisens utredare hade 
ännu på lördagen inte avslutat sin brottsplatsundersökning, men de 
döda hade blivit identifierade och avlägsnats från skolan och namnen 
på de döda väntades bli offentliggjorda senare under dagen.
I Newtowns många kyrkor vilade sorgen tung. En skylt utanför Meto-
distkyrkan på Church Hill Road förkunnar: ”Our hearts are broken” 
och att en minnesstund ska hållas till kvällen. Pastorn vill inte uttala 
sig när jag frågar honom om hur hans församling hanterar tragedin.
Längre ned på gatan, i den kombinerade diversehandeln och friser-
salongen ”Fun Kids/Fun Kuts”, berättar det tårögda ägarparet Marcie 
och Felix Benitez att de känner nästan alla föräldrar – och flera av bar-
nen – som drabbades av skolskjutningen.
– Det är ofattbart. Nittionio procent av skolbarnen handlar i den här 
butiken och brukar klippa sig här, säger Marcie.
Hennes man Felix berättar att det en normal lördag skulle vara helt 
packat i affären, och en lång kö skulle ringla sig till klippningen. Men 
nu är det bara några sporadiska kunder som tittar in.



– Nu är det väntan. Eftersom jag känner familjerna vet jag vilka barn 
som är döda, men det är när det blir officiellt som det blir riktigt fruk-
tansvärt. När begravningarna börjar, säger Felix.
Han tror att det kommer att ta långt tid, förmodligen åratal, innan sta-
den har kommit över det som har hänt och kan hela sina sår.
– Varje år kommer den 14 december att bli en sorgens dag i Newtown.
Kanske inte bara i Newtown. Mer än vid tidigare masskjutningar har 
vapenfrågan dykt upp i den nationella debatten. President Barack 
Obama sade i sitt tv-tal i fredags att det måste till ”meningsfullt age-
rande” för att förhindra att denna tragedi upprepas.
Det har sagts av Obama och andra många gånger tidigare, men inget 
har hänt. Det är som om vapenlobbyn, som hänvisar till författningens 
bestämmelse om allas rätt att bära vapen, stoppar varje försök att 
ifrågasätta vapenkulturen.
Det beräknas att det finns 300 miljoner skjutvapen i USA i privata 
händer.
I de flesta delstater är det mycket enkelt att skaffa sig ett handeldva-
pen.
När jag frågar Felix Benitez om vad som kan göras för att förhindra 
att fler av dessa skolmassakrer ska inträffa skakar han på huvudet. Han 
tror inte att det finns en enkel lösning. Här i trakten har de flesta vapen 
hemma.
– Det här skulle kunna hända var som helst. Det finns alltid ruttna 
äpplen i en korg. Alla ska ha rätt att skydda sig själva med ett vapen. 
Men visst när något sådant händer kan man ju undra om det fungerar. 
Det verkar som om alltför många har vapen som inte ska ha dem.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 16 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.

“Idyllisk småstad som förändrats för gott”
“DN i Newtown. I den lokala dagstidningen Newtown Bee är hu-
vudnyheten på fredagen den 14 december att den här lilla staden 
är känd för att ha Connecticuts bästa skolor. Men några timmar 
efter att tidningen landade i brevlådorna i den här idylliska små-
staden skulle stadens historia förändras för gott, när 27 männi-
skor dog i Sandy Hook Elementary School. “

“Skolskjutningen i USA.
På lördagsmorgonen var många av invånarna här i Newtown ändå 
måna om att göra sitt bästa för att försöka upprätthålla sina vardagliga 
rutiner. På Sandy Hook Diner serverades kaffe och tonfiskmackor, 
precis som man har gjort varje lördagsmorgon sedan 1935.
Tennisläraren Pat Denigris, som är född och uppvuxen i Newtown, 
promenerade i morgonsolen ned mot skolan, klädd i sportoverall och 
tennisskor, för att hedra de barn som förlorat sina liv.
– Många av mina elever går i Sandy Hook-skolan. Jag såg dem på tv i 
går, när de kom ut från skolan. Men jag vet inte om alla överlevde, jag 
har inte sett namnen på offren än.
Newtown är en stad som är känd som familjevänlig och barnvänlig. 
Överallt ser man spåren av en miljö planerad för att barn ska kunna 
trivas. Längs den lilla huvudgatan Church Hill road ligger det små 
familjeägda leksaksbutiker, godisaffärer och frisörsalonger, och trä-
ningslokaler för karate och kung fu.
På Newtowns General Store luktar det nybryggt kaffe och stekta ägg. 
Byggnadsarbetaren Arthur Blume går dit varje lördagsmorgon, för att 

köpa ”de bästa äggmackorna i stan”, som han säger, med en gest mot 
en kartong där familjens frukost ligger inslaget i brunt papper.
Han är en bastant man, med rejäl mustasch och kamouflagemönstrad 
keps, men när han talar om det som har hänt här så darrar rösten till. 
Arthur har två döttrar, 17 och 19 år gamla. En av dem var tidigare 
klasskamrat med mördaren Adam Lanza på Sandy Hook Elementary 
School. Hans fru är lågstadielärare och har vikarierat på skolan.
– Det är bara en så underbar liten stad, det här. Jag har alltid sett det 
som en trygg stad för min familj, har aldrig sett någon göra något 
aggressivt. Det är så sorgligt att det är det här vi kommer att bli kända 
för nu över hela världen, säger Arthur Blume.
På kvällen efter attackerna samlades Newtowns invånare och många 
av de familjer som drabbats på S:t Rose Church. De sjöng psalmer 
tillsammans, dem kramades, de grät och tände ljus för dem som för-
lorat sina liv.
Tom Dillon, en äldre man i mörk rock och vitt skägg, var på tillfälligt 
besök hos sin dotter i Newtown, som har barn i Sandy Hook Elemen-
tary School. Han kollapsade på marken när han började tala om det 
som skett.

– Jag har själv barnbarn. Jag kan inte ens föreställa mig hur jag skulle 
reagera om de togs ifrån mig. Jag brukade vara för vapeninnehav, men 
nu vill jag bara att det här ska få ett slut. Snälla Gud, gör så att det här 
tar slut.
Inne i kyrkan satt det familjer med små barn, fem, sex år gamla, med 
kinder blossande röda som om de ägnat hela eftermiddagen åt att grå-
ta. Många såg ut att inte vara stamgäster i kyrkan. En mc-kille i ban-
dana och läderjacka prydd av döskalletygmärken satt bredvid barn-
familjerna, med knutna händer. Tom Curran, präst på S:t Rose Church, 



förklarade att kyrkans portar i dag står öppna för alla människor, 
oavsett tro.
– Den här kvällen handlar om tro och kärlek, men mest av allt om 
kärlek. Bara genom att visa vår kärlek och medmänsklighet kan vi 
klara oss igenom detta.
Morgonen därpå är en nästan smärtsamt vacker, molnfri vinterdag i 
Newtown. Linda Lyons, som är inredningsarkitekt, är ute och går med 
sina hundar Poppy och Ziggy längs den porlande forsen som rinner 
genom staden, precis nedanför kullen där skolbyggnaden ligger, 
bakom polisavspärrningarna.
Hon flyttade hit för åtta månader sedan, för att det var den mysigaste 
plats hon kunde tänka sig.

– Jag är uppvuxen i Connecticut och när jag var liten brukade vi åka på 
vintersemester i Vermont och New Hampshire. Den här staden känns 
så. Som att vara på semester.
Hennes vän Audrey Petschek, som är bostadsmäklare, har bott här hela 
sitt liv och har en hästfarm utanför staden, där de vidsträckta 
herrgårdarna ofta tar upp flera hektar. Hon tror aldrig att Newtown 
kommer att bli normalt igen.
– Det kan aldrig bli detsamma här. Titta på vad som hände efter 
terrorattackerna 2001? Det blev inte normalt efteråt, det blev en ny 
verklighet i USA.
Arthur Blume är mer optimistisk.

– Vi är en tuff liten stad. Vi är ett sammanhållet gäng som bor här. Vi 
kommer att klara oss, för vi vet hur man tar hand om varandra.
Nere på Church Hill road har någon hängt upp en flagga där det står 
”Krama en lärare i dag”. En äldre man i pyjamasbyxor och tofflor 

stapplar fram utanför skolgården, där han stöter på en bekant. De sluter 
sina ögon och omfamnar varandra.
Martin Gelin
E-post: martil.gelin@dn.se

mailto:martil.gelin@dn.se
mailto:martil.gelin@dn.se


DN 16 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.

”Han vill hämnas där det gör som ondast”
“Massmördare bakom skolskjutningar har flera saker gemensamt. 
Särdragen finns hos personer i alla länder, men det är i princip 
bara amerikanska män som begår dåden.”

– Det som har varit gemensamt för dem som begått den här typen av 
massmord är att personerna i botten har en depressiv aggressivitet som 
vuxit fram under flera år. Den vreden, frustrationen och vanmakten 
måste till slut placeras någonstans och det gör man där det är som sår-
barast i samhället och den miljö man har en negativ koppling till, säger 
Sven Å Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.
Christianson påpekar att fredagens massmord i Newtown skiljer sig 
något från andra skolskjutningar.
I andra fall har det handlat om elever som känt utanförskap och an-
vänder attentatet för att blåsa upp sig för att därmed försöka motverka 
utanförskapet.

– Detta genom att försöka framstå som potenta hämnare. Här verkar 
det dock finnas en väldigt stark personlig koppling till att skolan är 
mammans arbetsplats. Han vill hämnas där det gör som ondast för 
henne och för samhället, säger Sven Å Christianson.
Varför döda henne först då?
– Det är inte alls ovanligt att den här typen gärningsmän, exempelvis i 
massakern vid Virginia Tech, börjar med personer som står dem när-
mast. Sedan vidgas det till samhället och där det gör som ondast, barn 
och ungdomar.

Massmördare och seriemördare har det gemensamt, säger han, att de 
aldrig har fått redskapen att skapa meningsfulla relationer och 
kontakter. Det faktumet går inte att förklara bort med andra saker som 
att de spelat väldigt mycket tv-spel eller alienerat sig på andra sätt.
– Det handlar om en mycket djup ensamhet. De mentala tillstånden är 
precis som de flesta somatiska sjukdomarna, en interaktion av 
medfödda och inte medfödda saker. Neuropsykiatriska funktionshinder 
räcker inte för att förklara detta, säger Sven Å Christianson.
Ossi Carp ossi.carp@dn.se “
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DN 16 dec 2012:
Resor: Lönnbarer i New York

“New York från den hemliga sidan”
“Många anser att New York har världens bästa nattliv DN Resor 
guidar till den hetaste nöjestrenden just nu: lönnbarer. “

“Kan det här verkligen stämma? Jag och fotograf Linda ser oss ske-
tiskt omkring. Det ser ju ut som vilket vanligt hamburgerställe som 
helst, förutom att de säljer varmkorv. Men adressen stämmer och där 
inne bakom borden i serveringsdelen skymtar en gammaldags telefon-
hytt.
Vi kliver in i den. På väggen hänger en röd telefon med en svart lur. 
Jag lyfter den ur sin klyka och slår en etta med pekfingret.
Sedan väntar vi.
Plötsligt bryts tystnaden och en våg av skratt och jazzmusik slår emot 
oss när den inre väggen i telefonhytten öppnas och vi släpps in i en bar 
där uppklädda människor dansar och dricker drinkar i eleganta glas.
Vi har hittat till Please Don’t Tell.
Det är en så kallad speakeasy, en hemlig bar, och en av många. Över 
hela New York ligger dolda barer och lönnkrogar gömda bakom drape-
rier, lönndörrar och anspråkslösa källaringångar på mörka bakgator. 
Har du inte upptäckt dem är det inte så konstigt, för speakeasybarer 
har inga skyltar och annonserar definitivt inte i tidningarnas kroggui-
der. För att över huvud taget hitta dit måste du vara en av de invigda.
Termen ”speakeasy” skulle kunna översättas till ett ställe det talas 
tyst om och myntades under förbudstiden. Det var i januari 1920 som 
Volsteadlagen trädde i kraft, vilken förbjöd all försäljning och 

tillverkning av alkohol och gjorde alla barägare till kriminella. Men 
amerikanerna slutade inte dricka för det. Tvärtom.
I var och varannan källare, i gamla garage och hemma i folks lägen-
heter öppnade illegala barer och svartklubbar. Där uppstod en ny 
sorglös klubbkultur där både män och kvinnor träffades för att dansa 
charleston och dricka hembränt.
Polisen låg ständigt steget efter. Lyckades de stänga ett ställe, slog ett 
nytt upp i källaren bredvid. Mot slutet av förbudstiden lär det ha 
funnits så många som 100 000 speakeasybarer bara i New York. De 
flesta var inte större än en liten bardisk. Andra var riktiga nattklubbar 
och så populära att polisen såg mellan fingrarna – kanske för att de 
själva var där och festade efter mörkrets inbrott.
Förbudstiden varade i 13 år, innan politikerna tvingades acceptera att 
lagen bara ledde till att maffian tjänade storkovan på att sälja smuggel-
sprit. I december 1933 släpptes alkoholen fri.
Men mystiken kring lönnbarerna upphörde inte att attrahera för det.

– Om ett ställe är hemligt vill alla New York-bor gå dit. Det ger en 
känsla av exklusivitet att vara en av de invigda, och det gillar vi, säger 
en man som ofta besöker speakeasybarer.
Kanske är det därför det har öppnat så många nya de senaste åren. En 
del har redan blivit så etablerade att vi kan googla oss till dem. Andra 
får vi tips om när vi börjar fråga runt.
Och när man väl har förstått vad man ska leta efter, är det inte särskilt 
svårt att hitta fler. Hur kommer det sig till exempel att det så ofta står 
folk och röker utanför den där herrfriseringen i East Village? För att 
det gömmer sig en bar bakom salongen förstås.



Andra ställen ligger bakom klädbutiker eller som Bathtub Gin, bakom 
en dörr i ett cupcakekafé. Ytterligare ett ställe hittar vi innanför köket 
på en restaurang.
Det har funnits speakeasybarer av och till sedan förbudstiden, men 
flörten med 1920-talet inskränker sig inte längre till avsaknaden av en 
skylt. Det nya med dagens speakeasyställen är att besökaren får resa 
90 år tillbaka i tiden.
Barerna vi besöker är inredda som dåtidens finare vardagsrum, med 
dämpad belysning, röda sammetssoffor och svartvitrutiga golv. Det 
spelas glad 20-talsmusik och dörrvakterna och bartendrarna är klädda i 
tidstypiska kläder. På The Back Room serveras drinkarna i tekoppar 
för att lura misstänksamma poliser och på Milk & Honey finns sär-
skilda krokar där männen kan hänga upp sina hattar. Dessutom får vi 
en tillsägelse att ”speak easy” när vi skrattar så att grannarna kan höra.
Och precis som när det begav sig, står alkoholen i fokus.
New York är berömt för sin tradition att servera utsökta cocktails och 
många av dagens speakeasybarer har utvecklat sina egna recept. På 
Milk & Honey som ligger bakom en källardörr på Manhattans Lower 
East Side finns det ingen drinklista. I stället frågar servitrisen efter vad 
vi har för smakpreferenser.
– Tycker du om fruktiga smaker? Kryddiga? Fräscha? Föredrar du sött 
eller surt?
Hon nickar fundersamt innan hon försvinner i väg till baren, för att 
komma tillbaka med en bricka med drinkar vi aldrig har hört talas om.
Och det är väl egentligen här som nutidens speakeasies skiljer sig som 
mest från dåtidens. För medan drinkarna som blandas på dagens barer 
ofta smakar fantastiskt – var de sannolikt ingen höjdare under förbuds-
tiden.

Den vanligaste spriten då var hembränd gin, eller ”bathtub gin” som 
den också kallades eftersom den ofta späddes ut och smaksattes med 
exempelvis enbär hemma i badkaret. I värsta fall tillverkades den på 
industrialkohol och giftiga kemikalier, och man kan tänka sig att det 
var något av en utmaning för dåtidens bartendrar att komponera drink-
recept som dolde den lika giftiga smaken.
Tyvärr var spriten inte bara osmaklig, den var dessutom livsfarlig. 
Det hände att folk som drack av den blev blinda. I värsta fall dog man.
Bathtub Gin är också namnet på en speakeasybar i stadsdelen Chelsea. 
Här har såväl drinklistan som den burleska inredningen hämtat inspira-
tion från förbudstidens favoritsprit. Får man inte plats vid ett av 
borden kan man dricka sina gindrinkar i ett stort badkar av koppar och 
efter toalettbesöket får man tvätta händerna i handfat formade som 
små badbaljor.
Ett annat och betydligt säkrare sätt att komma över alkohol under för-
budstiden var att be doktorn skriva ut en flaska läkarsprit. Därför var 
det kanske inte så konstigt att antalet apotek mer än fördubblades 
under de där åren. Det är också utgångspunkten för speakeasybaren 
Apothéke som ligger gömd på en liten bakgata i Chinatown.
Jag och fotografen Linda Forsell går dit en onsdagskväll. En liten skylt 
med en medicinflaska över dörren avslöjar att vi har kommit rätt. Men 
när vi rycker i dörren är den låst. Vi tar ett kliv tillbaka och letar efter 
en dörrklocka eller en lönndörr vid sidan om.
Då öppnas en liten lucka i dörren och ett öga plirar vaksamt mot oss.
– Har ni något lösenord?
Det har vi förstås inte.

Vi frågar om vi kanske kan få en ledtråd. Mannen i luckan ser ut att 
fundera en stund, innan han ger med sig och säger att lösenordet ska 



vara en sammanslagning av två ord.
Svårt.
Det dröjer emellertid inte särskilt länge innan den 20-talsklädde dörr-
vakten har öppnat dörren på glänt och är lika engagerad som vi i giss-
ningsleken. Det första ordet ska vare ett slags möbel får vi veta, det 
andra en fågel man ser i New York varje dag. Det är fortfarande inte 
lätt, men till slut kommer vi på att lösenordet han är ute efter är ”stool 
pigeon”, och äntligen får vi komma in i värmen.
Där inne påminner inredningen med sidensoffor och sammetsfåtöljer 
om en gammal opiumhåla eller absintbar från 1800-talets Paris. Toa-
letten är tapetserad med varningsskyltar för olika sorters gifter, och 
bakom baren trängs spriten med gamla medicinflaskor. Bartendrarna, 
eller mixologerna som de kallas, är klädda som gammaldags apotekare 
och drinkarna serveras i höga kristallglas.
På drinkmenyn med titeln ”Prohibition Prescription List” står det att 
drinkarna blandas på ingredienser bryggda i förbudstidens anda. Det 
låter lite obehagligt men är inte farligare än att de kommer från små 
bryggerier med anrika traditioner och blandas med örter som odlats i 
närheten.
Måhända är den här flörten med förbudstiden en del av den rådande 
retrotrenden. En längtan tillbaka till det glada 20-talet och svunna ti-
ders dekadens. Eller så är det ett sätt att hålla liv i ett flyktigt fenomen. 
Det säger sig självt att ett ställe bara kan vara hemligt en kort tid, 
innan den stora massan börjar hitta dit – och när ett ett speakeasyställe 
blir för känt förlorar det sin tjusning. Därför gäller det att göra speak-
easykonceptet till något mer spännande än att inte sätta upp en skylt.
– En riktig speakeasy har ingen hemsida, de byter lokal och öppettider 
varje vecka, säger en man som säger sig driva just en sådan svart-
klubb, medan vi trängs vid baren på Apothéke.

Men sådana ställen är förstås helt omöjliga att guida till. Att göra en 
guide till speakeasyställen är problematiskt nog som det är.
– Ska ni göra en guide till alla hemliga ställen? Då är de ju inte hem-
liga längre. Förstör inte det en del av upplevelsen? säger New York-
bon Patrick när vi träffar honom över en drink på Milk & Honey.
Kanske det. Men vi kan bara tala om att ställena finns och var de 
ligger. Sedan är det upp till läsaren att komma på vilken liten bakdörr 
det är som gäller, lista ut lösenord och samla tillräckligt med mod för 
att gå genom restaurangköket eller frisersalongen till det dolda bak-
rummet, som en invigd.
Och så är det förstås bra om du som läser det här inte sprider det 
vidare.
Pernilla Ahlsén

“Fakta. Tio speakeasybarer i New York
Apothéke
Den här baren har inspirerats av gamla tiders apotek, eftersom apote-
ket var det enda stället som hade rätt att sälja alkohol. Inredningen är 
urtjusig och värd ett besök bara den. Alkoholen kommer från små an-
rika bryggerier och blandas med juicer gjorda på närproducerad frukt 
och örter som odlats på det egna taket. För att komma in krävs ett 
lösenord, men så länge det inte är fullt är det möjligt att övertala den 
20-talsklädde dörrvakten att ge en ledtråd. 9 Doyers St, Chinatown
The Back Room
För att komma till baren måste du gå nedför en trappa och genom en 
mörk liten gränd. Här serveras drinkarna i tekoppar och ölet i pappers-
påsar ”för att lura misstänksamma poliser”. Gå dit en vardagskväll 
eftersom stället blir packat tidigt på helgerna.
102 Norfolk St, mellan Delancey St & Rivington St, Lower East Side.



Bathtub Gin
Baren som har tagit sitt namn från den vanligaste spriten under för-
budstiden ligger bakom en anonym dörr i ett takeawaykafé med cup-
cakemeny. Väl inne kan du sitta på badkarskanten och dricka gin-
drinkar. Har du tur bjuds det på burleskshow. Går man hit en vardag är 
det oftast inga problem att få plats eftersom baren är relativt stor.
132 9th Ave, mellan 18th St and 19th St, Chelsea.
Death & Company
Till skillnad från många andra lönnkrogar har Death & Company sitt 
namn skrivet i trottoaren utanför. Gå dit tidigt på kvällen, för det går 
inte att boka bord och är ofta fullt. När du ringer på dörren öppnar en 
20-talsklädd dörrvakt. Är det fullt skriver han upp ditt telefonnummer 
och ringer när det finns plats. Stället är känt både för goda drinkar och 
för god mat.
433 East 6th St, Lower East Side.
Blind Barber
Det här är en speakeasy och trendig herrfrisersalong – i ett. Baren 
ligger bakom en grön dörr inne i salongen och är inredd med 20-
talsrutiga golv och mysiga bås med soffor. På vardagarna är det ett 
mysigt ställe för en dejt. På helgerna ska det vara betydligt röjigare.
339 E 10th St, East Village.
Café Select
En lite ruffigare bar som döljer sig på andra sidan restaurangköket på 
Café Select. Om du törs är det bara att öppna svängdörren som leder in 
till köket, följa gången rakt fram och träda in i rummet på andra sidan. 
Trots att Café Select är en lite finare restaurang, är baren där bakom ett 
mörkt och kalt krypin jämfört med andra speakeasybarer som är betyd-
ligt mysigare. Det finns relativt få spritsorter och det är inte helt lätt att 
se sina vänner. Men behöver du inte 20-talstemat och gillar avskalade 
och rustika miljöer har du kommit rätt.
212 Lafayette Street, Soho

Milk & Honey
Baren ligger gömd bakom en brun källardörr som är väldigt lätt att 
missa. Men tittar man noga hittar man ett litet M-H utmärkt på dörren. 
Stället tar bara emot sällskap på mindre än fem personer och man 
måste reservera bord för att släppas in. Det görs på 
reservationsny@mlkhny.com. Observera att de bara tar emot kontan-
ter.
134 Eldridge St, mellan Broome St & Delancey St, Lower East Side.
The Mulberry Project
Det här är en speakeasy utan 20-talsinredning och en av de svårare att 
hitta eftersom dörren ligger innanför en annan källardörr. Du får helt 
enkelt chansa lite. I stället för drinklista finns en lista med smaker och 
spritsorter som du får kombinera som du vill. Maten är också bra, men 
portionerna små. Om du planerar att gå dit lite senare på kvällen är det 
bra att boka bord på mulberryproject.com.
149 Mulberry Street, Little Italy.
Please Don’t Tell
PDT ligger gömd bakom en gammaldags telefonhytt innanför en grill-
bar. För att komma in måste du gå in i telefonhytten, lyfta luren och slå 
en etta. Stället är populärt och blir snabbt fullt, så om du vill slippa 
vänta är det klokt att ringa och reservera bord innan.
För telefonnummer, se pdtnyc.com.
113 St. Marks Pl, East Village.
The Raines Law Room
Baren ligger gömd bakom en vit dörr. Här kan man mingla och se på 
medan bartendrarna blandar drinkar i köket eller gömma sig bakom 
tunga draperier i något av båsen i loungedelen. Kolla in raineslaw-
room.com för inspirerande bilder och bordsbokning.
48 West 17th Street, Flatiron

mailto:reservationsny@mlkhny.com
mailto:reservationsny@mlkhny.com


DN 27 okt 2012:

“Don DeLillo. Författaren som gräver i 
Amerikas nutidshistoria”
“New York. Han skriver ofta om skuggsidan av USA – om de ut-
stötta, galna och asociala. Kraschen och katastrofen är aldrig 
långt borta i Don DeLillos värld. DN:s Martin Gelin har fått en 
exklusiv intervju med den medieskygge och inflytelserike författa-
ren.” ”Den moderna finansmarknaden visar sig vara en perfekt 
spelplan för DeLillos känsla för annalkande katastrof.”

“Don DeLillo har en hes, lite skröplig röst, bär en urtvättad sportjacka, 
jeans och en skrynklig baseballkeps, och ger inte sken av att vara en 
gigantisk författare.
Han påminner snarare om en korvgubbe från The Bronx, New York-
stadsdelen där han växte upp på 1940-talet.
När journalister intervjuar DeLillo brukar de beskriva mötet som 
”sällsynt” eller ”exklusivt”. Han framställs gärna som en av de mest 
folkskygga författarna i USA. Brittiska The Guardian har påstått att 
han föraktar journalisters intrång i hans privatliv och brukade gå runt 
med ett kort på vilket han skrivit ”Jag vill inte prata om det”, som han 
tyst höll upp när någon reporter kom fram till honom i offentliga 
sammanhang.
Därför är det lite förvånande att det är en så trevlig och timid liten 
farbror som möter mig högt uppe i en skyskrapa hos en litterär agent 
på Manhattans Upper East Side. DeLillo har en vänlig, hjärtlig fram-
toning och skrattar generöst åt mina halvdana skämt.
Jag påpekar att jag under alla mina år i New York aldrig sett en skymt 
av honom på någon litterär tillställning, på barer, releasefester, 

litteraturuppläsningar eller prisutdelningar. Han framstår inte som 
typen som springer på cocktailpartyn med Salman Rushdie.
– Nej, nej, nej, det ligger inte i min natur, säger DeLillo, med en röst 
som bär tydliga spår av uppväxten i Bronx italienska kvarter.
Joyce Carol Oates har hyllat DeLillo för hans ”skrämmande iakt-
tagelseförmåga”. I de bästa böckerna är han nästan maniskt detaljerad. 
Prosan tycks komma från ett allseende öga som skickligt kan kasta sig 
från det mikroskopiska till ett magnifikt panorama.
I höstens novellsamling ”Ängeln Esmeralda” kan man följa DeLillos 
utveckling som författare från 1979 till 2011 via nio noveller. Även om 
hans språk förändras och utvecklas, från en mer lekfullt jazzig prosa 
till ett stramare och mer återhållsamt berättande, är det slående hur väl 
berättelserna tycks hänga ihop.

– Jag hade ingen känsla för detta när jag skrev, det är så många år 
mellan dem, men när jag såg novellerna samlade upptäckte jag att de 
ofta handlade om ett liknande element av konflikt mellan två personer, 
säger han.
DeLillo har bara skrivit ett fåtal noveller, det är romanerna han är 
känd för, men det är ett format han trivs med och han njuter av att 
skriva dem – noveller ger honom inte samma oerhörda 
prestationsångest som en roman. Han ser det också som en form av 
berättande som av någon anledning verkar ha förfinats just i USA.
– Det går tillbaka många decennier, förmodligen längre än så. När jag 
var ung och slukade litteratur älskade jag noveller, och de var nästan 
alltid av amerikaner, med undantag av James Joyce och ett par andra. 
För mig är det något tilltalande med att dessa berättelser inte har en 
tydlig kontur, utan plötsligt tar det bara slut. Så har det ofta varit i de 
noveller jag tycker om, av Hemingway, Faulkner, Flannery O’Connor, 
John Cheever, John O’Hara.Själv har DeLillo sagt att han inte först 



och främst ser sig själv som en historieberättare. Ändå har hans novel-
ler ett slags mystisk kraft som fångar läsarens uppmärksamhet. Han 
påstår sig aldrig förbereda handlingen i en roman eller en novell, utan 
säger att han aldrig vet ”hur det ska gå” när han börjar skriva.
– Det handlar om intuition för mig. Jag skriver aldrig utkast men läg-
ger ned mycket tid och möda på att skriva.
DeLillo föddes i The Bronx 1936. Hans föräldrar var båda italienska 
invandrare, och han tillbringade barndomen bland kaféerna och 
salamibutikerna på Arthur Avenue, Bronx Little Italy, där man fort-
farande pratar italienska (till skillnad från den turistiga motsvarigheten 
på nedre Manhattan).
Det fanns inte många böcker i hemmet och han läste sällan skönlitte-
ratur som liten.

– Lite serietidningar kanske, säger han.
När han var 18 fick han ett sommarjobb som parkförvaltare i Bronx, 
vilket han tillbringade med att halvligga på en parkbänk och läsa 
Faulkner, Joyce och Hemingway. Det var så han upptäckte litteratur.
Han gick på Fordham College i The Bronx – som låg på promenad-
avstånd från familjens hus – och fick snart jobb som copywriter på en 
stor reklambyrå på Manhattan. Att ta tunnelbanan de tio hållplatserna 
söderut var en enorm kulturkrock. På det mer sofistikerade Manhattan 
hade man andra vanor, en annan etikett, ett annat sätt att prata på.
– Det kändes som om jag fick lära mig allt från scratch, säger DeLillo.
Men han var redan tidigt mån om att bli en författare som inte enbart 
grävde i sin egen närmiljö.
I dag hör DeLillo till det fåtal amerikanska författare som är så pass 
respekterade, tematiskt konsekventa och flitigt lästa att han har fått ett 
eget adjektiv. När amerikanska kritiker kallar en roman ”delilloean” 

handlar det ofta om en känsla av en annalkande katastrof, om upp-
levelsen av att världen inte är vad den ser ut att vara, om ett slags 
krypande paranoia.
DeLillo skriver gärna om skuggsidan av USA – om de utstötta, de 
galna och de asociala.
– Män som lever ensamma i små rum, som han uttrycker det.
The New York Review of Books har kallat DeLillo ”överhövdingen 
för den paranoida skolan av amerikansk skönlitteratur”. Han är van att 
höra sina böcker beskrivas som just ”paranoida”, delvis för att han så 
ofta skildrat det skräckslagna USA under kalla kriget och McCarthy-
åren, men själv är han inte helt bekväm med adjektivet – han ser det i 
dag som något han främst förknippar med de tidigare böckerna från 
1970-talet.
DeLillo har en försmak för att skildra de utstötta och ensamma grubb-
lande män som tenderar att konstruera konspirationsteorier – eller begå 
våldshandlingar.
I det som generellt anses vara DeLillos mästerverk, tegelstenen 
”Underworld” från 1997, försöker han ta itu med hela kalla krigets 
Amerika, från 1951 till millennieskiftet.
I samband med att boken kom ut sammanställde David Remnick på 
The New Yorker en lista över det han ansåg vara DeLillos återkom-
mande teman, som alla samlades i denna roman: den växande makten 
för medierna, det amerikanska samhällets osäkerhet efter mordet på 
JFK, en känsla av nationell osäkerhet, människor som lever utanför 
samhällets mittfåra; en känsla av paranoia och rädsla.

– Jag håller väl med om de flesta av dem, men framför allt det andra, 
om JFK, säger DeLillo. Jag tror att den här känslan av att vi lever i 
farliga tider har varit en del av mitt skrivande sedan dess. Allt -



förändrades då. Ingen litade på någon annan längre.
Det dröjde 25 år innan DeLillo lyckades skriva en roman om mordet 
på JFK, ”Vågen” (Libra), som nu är aktuell i svensk nyutgåva. Boken 
kom ursprungligen ut 1988, men DeLillo poängterar att mordet var en 
händelse som förändrade honom i grunden redan då det skedde. Han 
menar att det kanske var den händelsen som gjorde honom till för-
fattare.
– Jag minns precis var jag befann mig när jag fick veta att Kennedy var 
död. Jag satt och åt lunch med några vänner på en restaurang i New 
York. En av vännerna blev märkligt nog mördad flera år senare. Efter 
lunchen gick jag till banken för att lösa in en check, och då berättade 
kassören nyheten för mig.
När förstod du att det här var ett ögonblick som skulle förändra 
USA i grunden?

– Det kom, tror jag, under helgen efter mordet. Det rådde chocktill-
stånd överallt. Sedan började andra saker hända, märkliga saker, som 
gav folk märkliga idéer. Jag började läsa om Lee Harvey Oswald. Han 
var en anonym individ med en intressant bakgrund i både Sovjet och 
USA. Ett par månader innan JFK mördades försökte Oswald skjuta en 
lokalpolitiker i Dallas.
Förklarar det minnet varför dina böcker så ofta präglas av 
känslan av en annalkande katatrof?
– Jag tror nog att det är en del av det. Men det var inte bara våldet i 
sig, utan snarare kombinationen av vapen och kameror. Det var inte 
den första presidenten som blev skjuten, men det var den första presi-
denten som filmades när han sköts.
I ett USA som blir alltmer politiskt polariserat har också tonläget i 
massmedierna blivit mer panikartat och alarmistiskt. Det finns många 

röster, framför allt till höger i dag, som verkar präglas av en paranoia 
som för tankarna till McCarthyåren och kalla kriget.
– Men jag vet inte om det är paranoia, eller om det bara är rena lögner. 
För jag tror inte att de tror på det. Jag tror att de försöker att fabricera 
en ny verklighet som inte existerar, som de försöker göra verklig ge-
nom att tala om den. Folk börjar separera sig själva från det man bru-
kade kalla den ”riktiga världen”. Det är förstås en enorm splittring 
mellan oss nu och jag vet inte om den någonsin kommer att försvinna.
Den här hösten är DeLillo även aktuell på biograferna i USA, där man 
kan se David Cronenbergs excentriska filmatisering av den korta 
romanen ”Cosmopolis” från 2003. Det är en skildring av den moderna 
finansmarknaden, som i stort sett uteslutande utspelar sig inuti en 
enorm limousin, på en odyssé genom Manhattan. Berättelsen skrevs 
vid millennieskiftet och skildrade då en ung miljardär som var typisk 
för den första dotcom-bubblan, såväl som de antiglobaliserings
demonstranter som då tågade fram på gatorna i bland annat Seattle.
I dag har den aktualiserats av finanskraschen 2008 och demonstran-
terna påminner en hel del om Occupy Wall Street-rörelsen, som före-
kommer i ett slags prototyp i DeLillos bok.
DeLillo säger sig vara nöjd med Cronenbergs film, som han kallar 
”imponerande och kompromisslös”.
Precis som i ”Hammer and the sickle”, en av novellerna i ”Ängeln 
Esmeralda”, verkar det som om DeLillos känsla av oro appliceras på 
den moderna finansmarknaden i stället. Man anar ständigt en katastrof 
i fjärran.

– Men det är paranoia som är grundad i verkligheten, så den finns inte 
bara i karaktärernas huvud, säger han.
DeLillo fick idén till ”Cosmopolis” på samma sätt som han får många 



av sina bokidéer: han promenerade runt på Manhattan och betraktade 
sin omgivning.
– Det var år 1999 eller 2000 och jag började lägga märke till alla de 
här gigantiska, vita stretchlimousinerna som gled fram över Man-
hattan. De såg inte ut att passa in men nu var de här. Hur hade det gått 
till? Vad händer med en människa som sitter i en sådan bil hela dagar-
na? Det var de frågorna jag ville ta itu med.
I en scen i ”Cosmopolis” får affärsmannen Eric Packer sällskap av 
analytikern Vija Kinski, som pratar om pengar som om det vore en 
konstform: ”All wealth has become wealth for its own sake. Money 
has lost its narrative quality, the way painting did once upon a time. 
Money is talking to itself.”

– Idén med ”Cosmopolis” var att skriva en tät och kylig prosa, utan 
metaforer och adjektiv. Ett slags meningar karvade i sten, säger 
DeLillo.
Den moderna finansmarknaden visar sig vara en perfekt spelplan för 
DeLillos känsla för annalkande katastrof. Han försöker skildra en typ 
av förmögenhet som tappat relation till sakers egentliga värde. Det är 
också tydligt att han är fascinerad av den moderna finansvärldens 
vokabulär.
– Den är fascinerande, ja. Man använder ett språk som man inte hör 
någon annanstans. Jag tror också att många egentligen inte vet vad de 
gör, varför saker händer, som när börsen gjorde en enorm störtdykning 
på bara ett par sekunder häromåret.
Även om DeLillo sällan syns i New Yorks litterära uteliv består hans 
umgänge till stor del av författare. Han är god vän med Thomas 
Pynchon, Colm Tóibín och Joyce Carol Oates och brevväxlade länge 
med Jonathan Franzen om hur de såg på romanens framtid.

Franzen och DeLillo vill gärna att romanen ska förbli relevant i den 
bredare samhällsdebatten. Båda skriver också böcker som försöker 
fånga större tendenser i samtiden.
Som författare brottas han även med balansen mellan att förkovra sig i 
det ständiga flödet av nyheter – för att förstå vad som håller på att 
hända i USA – och att avskärma sig för att få något skrivet.
Han säger att det tog lång tid att lära sig hitta disciplinen att skriva. 
Debutromanen ”Americana” (1971) arbetade han på i fyra år. I dag 
skriver han snabbare, mer fokuserat. Hans vardagliga rutin börjar tidigt 
på morgonen, med frukost följt av fyra timmars skrivande. Sedan tar 
han en löprunda på en lokal idrottsplats i Westchester – en monoton 
rutin som gör att han kan rensa tankarna och sedan se på sin text med 
nya ögon när han återvänder till skrivmaskinen (han skriver fort-
farande på skrivmaskin) efter lunch.
DeLillo har skrivit sina senaste böcker i samma sparsmakade arbets-
rum, där det enda som distraherar är ett fotografi på författaren Jorge 
Luis Borges, som han fick av sin vän Colm Tóibín. Veckan då vi ses 
har han precis ersatt bilden med ett annat foto.
– Det är en bild som en vän till mig tog på en bensinmack mitt ute i 
ingenstans, i ”middle America”. Det står två personer utanför macken 
och tittar rakt ut, utan att göra något, och det är något mystiskt med 
bilden som tilltalar mig. Kanske är det mystiken av det inre Amerika, 
så långt från Manhattan.
När vi ger oss ut på Manhattans gator igen är det lunchrusning och vi 
sicksackar oss fram på de trånga trottoarerna på Upper East Side. Vid 
Lexington Avenue skils vi åt. DeLillo sätter på sig sin skrynkliga keps, 
viker upp kragen på den gråbruna sportjackan och när jag vänder mig 
om har han redan försvunnit bland de andra människorna i det anony-
ma folkmyllret.



Började som copywriter. Aktuell med samlade noveller på svenska
Don DeLillo, född 1936 i The Bronx, New York, föräldrarna var 
italienska invandrare.
Jobbat som copywriter på en stor reklambyrå på Manhattan.
Debuterade med romanen ”Americana” (1971) och räknas i dag som 
en av USA:s mest centrala och inflytelserika författare – vid sidan av 
ständiga Nobelpriskandidater som Thomas Pynchon, Philip Roth, 
Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates och Richard Ford.
Aktuell på svenska med novellsamlingen ”Ängeln 
Esmeralda” (Atlantis, övers. Rebecca Alsberg) och David Cronenbergs 
filmatisering av romanen ”Cosmopolis”.
Böckerna ”Vågen” (om Kennedy-mordet) och ”Spelare” ges 
dessutom ut av Modernista.
Hans mästerverk anses av många vara romanen 
”Underworld” (1997) som fick den svenska titeln ” Under 
jord” (2001).
DeLillos mest omtalade bok på senare år är romanen om 
terrorattacken 11/9: ”Falling man” (2007).
Martin Gelin martil.gelin@dn.se “
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DN17 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.
“Nu börjar den långa vägen tillbaka för 
stadens invånare”
“Newtown. Tre dagar efter skolskjutningen i Connecticut har det 
blivit tid för invånarna i Newtown att inleda den tunga vägen till-
baka till ett normalt liv, i den mån det är möjligt. I går kallade 
klockorna i stadens många kyrkor till minnesgudstjänster för dem 
som mördats.”
“De råa och blodiga rapporterna från rättsläkaren gör det inte lättare att 
bearbeta den sorg som massakern på 27 oskyldiga barn och lärare har 
utlöst.
Efter den inledande chocken är det som om det är först nu de anhöri-
gas ofattbara förlust har börjat sjunka in.
Namnen på de döda barnen och skolanställda har blivit offentliga; off-
ren har fått ansikten.
De sörjande ville denna dag hålla sorgen utom räckhåll för mass-
mediernas skarpa strålkastarljus. Framför den katolska kyrkan Saint 
Rose of Lime hade stora skyltar med texten ”No Media!” placerats ut. 
På parkeringen föll en polis ned på knä och grät framför en uppsätt-
ning blommor och gosedjur som lagts på gräset. Hon gjorde kors-
tecknet och bad en tyst bön.
Teresa Speladis från grannstaden Danbury kände inget av offren för 
massakern. Hon sade att hon kommit till kyrkan för att stödja dem som 
förlorade någon nära och kär. Att något måste göras åt tillgången på 
vapen har hon tyckt länge.
– Men nu, efter att en till fruktansvärd tragedi har inträffat, måste vi 
prata om den här frågan på allvar.
I en annan del av Newtown öppnade på söndagen ett kriscentrum för 

de som behöver hjälp med att lindra det trauma som drabbat dem; hur 
man hanterar sorgen, hur man ska prata med barnen om vad som har 
hänt och hur man kan stödja varandra inom och utom familjen.
Vad som hände under själva skolmassakern i fredags morse har också 
börjat få klarare konturer: Nu vet polisen att den tjugoårige Adam 
Lanza sköt sig igenom glasdörrarna till Sandy Hook Elementary 
School med ett halvautomatiskt gevär och sedan började han genom-
föra sitt massdödande.
Tio minuter senare var 20 förstaklassare, fyra lärare, skolans rektor 
och skolpsykologen döda, de flesta skjutna från nära håll. Tidigare 
samma morgon hade Adam Lanza skjutit ihjäl sin mor, som han bodde 
hos. När polisen hann fram till skolan hade han hunnit ta sitt eget liv.
Staten Connecticuts medicinska rättschef H Wayne Carver sade på en 
presskonferens att vart och ett av de döda barn han undersökt hade 
mellan tre och elva skottskador. Han hade aldrig sett något värre under 
mer än trettio år som rättsläkare.
Framför Newtowns brandstation, vid den avspärrade infarten till 
Sandy Hook-skolan, har en stor hög med blommor, ljus och kramdjur 
börjat torna upp sig.
Jhosep Guerrero, 18 år, kom bärande på en stor vit nalle. På nallens 
mage hade han skrivit: ”Vila i frid små änglar ni kommer alla att vara 
saknade och förbli i våra hjärtan.”
Jhosep hade kommit från Hartford, sex mil bort, med sina föräldrar 
och syskon, för att hedra de döda.
Hans lillebror Ryan är sju år – lika gammal som de mördade barnen – 
och har ställt många frågor om vad som hände i Newtown.
– Det är så sorgligt, men jag är orolig för Ryans skull. Det känns som 
det kan vara farligt att gå i skolan nu för tiden, sade mamman Hellen 
Guerrero.– Vapentillgången måste begränsas. Och säkerheten på 
skolorna måste förbättras.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN17 dec 2012:
Skolskjutningen i USA.

“Presidenten pressas om vapenlagar”
“Newtown. President Barack Obama kom natten till i dag svensk 
tid till Newtown för att möta anhöriga och närstående till de 27 
barn och vuxna som mördades i skolskjutningen i fredags morse. 
Senare skulle han delta i en minnesandakt för offren.”

“Det väntades inte att Obama skulle komma med några politiskt ladda-
de uttalanden i samband med besöket, som främst var ägnat åt att lind-
ra smärtan och sorgen. Men det står klart att presidenten när han åter-
kommer till Vita huset får svårt att denna gång undvika att ta initiativ 
till att på ett eller annat sätt göra något åt problemet med skjutvapen i 
USA. Allt fler röster höjs nu för att tillgången på vapen måste begrän-
sas och kontrollen över dem som får skaffa sig ett skjutvapen ska skär-
pas.
När Obama höll sitt tv-tal direkt efter massakern i fredags efterlyste 
han ”meningsfullt agerande” mot vapenbrott i USA. Hans demokra-
tiska partivänner har börjat mer högljutt kräva skärpta vapenlagar, 
även om det inte är troligt att de får stöd av Republikanerna, för vilka 
rätten för amerikaner att bära vapen är helig.
På söndagen krävde Joe Lieberman, oberoende senator från 
Connecticut, att det nu är ett bra tillfälle att återinföra förbudet mot 
anfallsvapen som löpte ut 2004. Även New Yorks borgmästare 
Michael Bloomberg (oberoende) sade att Obama bör handla nu, när 
nationens uppmärksamhet är riktat på den förödelse som offensiva 
vapen kan ställa till med.

– Om Obama inte gör någonting under sin andra mandatperiod kom-
mer omkring 48 000 amerikaner att dödas av olagliga vapen. Det är 
ungefär det antal amerikaner som dödades under hela Vietnamkriget.

Michael Winiarski  michael.winiarski@dn.se “

“Fakta. Vapen i USA
Amerikaners rätt att bära vapen slås fast i det andra tillägget till 
USA:s författning, som antogs 1791. Denna rätt bekräftades som en 
”garanti av den personliga rätten att äga ett vapen” i ett beslut av 
USA:s högsta domstol 2008.
Landets delstater har dessutom olika lagar när det gäller försäljning 
(eller begränsning av försäljning) och annat som rör vapeninnehav.
Generellt anses republikanska politiker vara mer vapenvänliga medan 
demokrater har försökt skärpa vapenlagarna.
En viktig aktör i sammanhanget är den mäktiga vapenlobbyorganisa-
tionen National rifle association (NRA).
Dessutom är 87 procent av befolkningen för rätten att använda dödligt 
våld i självförsvar.
Källa: The New York Times, NRA.org, Cornell University.”
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D18 dec 2012:
“Fegt kryperi för vapenlobbyn”
“USA skyddar sina barn mot farliga skolbussar och leksaker. Men 
politikerna har inte modet att stifta lagar som minskar risken för 
en massaker som i Newtown. “

“Efter massmordet i Connecticut hamrar en tanke i min hjärna: Varför 
kan vi inte lagstifta lika strängt om vapen som vi gör om bilar?
Den grundläggande orsaken till att barn dör i massakrer som denna är 
inte att vi har galningar eller brottslingar – de finns i alla länder – utan 
att politikerna inte förmår sig att lagstifta om vapen.
Amerikanska barn mellan 4 och 14 år löper 13 gånger större risk att 
bli skjutna till döds än barn i andra industriländer. Låt oss då behandla 
skjutvapen rationellt som kärnan i en kris som kräver ett liv var tju-
gonde minut. USA kommer inte att förbjuda vapen, det är en orealis-
tisk tanke, men vi kan vidta åtgärder för att reducera blodsutgjutelsen.
Amerikanska skolbarn skyddas av byggnadsbestämmelser för trappor 
och fönster. Skolbussarna måste uppfylla säkerhetsnormer och buss-
förarna genomgår obligatoriska prov. Skolmaten måste vara riskfri. 
Det enda vi inte reglerar är det som är verkligt livsfarligt.
Bestämmelserna om säkerhet på arbetsplatsen innehåller fem sidor 
om stegar, men de federala myndigheterna vill inte ta upp frågan om 
verkliga begränsningar av antalet vapen. Cirka 300 amerikaner om-
kommer varje år i olyckor med stegar, 30 000 dödas av vapen.
Vi reglerar leksakspistoler, men lagstiftarna har inte nog kurage för att 
ryta till mot extremisterna i National Rifle Association (NRA) och 
reglera riktiga vapen lika noga som leksaker. Ägna en smula eftertanke 
åt kontrasten mellan hjältemodiga lärare som gör motstånd mot en 
beväpnad mördare och fega, ryggradslösa politiker som inte vågar 
sätta sig emot NRA.

Som någon skrev till mig på Facebook: ”Det är svårare att få adoptera 
ett sällskapsdjur än att köpa ett vapen.”
Jag växte upp på en gård i Oregon där vapen var en självklarhet, och 
när jag fyllde tolv år fick jag ett gevär av min far. Visst, det är roligt att 
skjuta. Men det är roligt att köra bil också, och vi går med på att ha 
säkerhetsbälte, tända strålkastarna när det blir mörkt och fylla i blan-
ketter när vi köper en bil. Varför kan vi inte bete oss lika vuxet i fråga 
om vapen?
Och kom inte och säg att det inte spelar någon roll därför att en gal-
ning alltid kan få tag i ett vapen. Vi kommer inte att utradera döds-
skjutningar, lika lite som vi har utraderat bilolyckor. Men om vi kunde 
reducera skjutningarna med en tredjedel skulle 10 000 liv räddas varje 
år.
Den stora tragedin är att dessa massmord i skolorna hela tiden kräver 
fler offer i hela landet. Antalet amerikaner som skjuts ihjäl och skjuter 
sig själva på sex månader är större än det antal som dött de senaste 25 
åren i alla terroristattacker och krigen i Afghanistan och Irak tillsam-
mans.
Vad kan vi då göra? Mycket: sätta det tillåtna antalet inköp av vapen 
till ett i månaden så att de svarta vapenaffärerna får ett avbräck; redu-
cera försäljningen av högkapacitetsmagasin så att ingen kan döda så 
många utan att ladda om; införa en generell kontroll av köpare också i 
privata försäljningar; göra serienumren svårare att utplåna och ta efter 
Kalifornien, som vill genomdriva en regel om att nya handeldvapen 
präglar varje patronhylsa med en mikrostämpel så att den kan spåras 
till ett visst vapen.
”Vi har fått utstå alltför många av dessa tragedier de senaste åren”, 
sade en djupt skakad president Obama i tv. Lösningen är att lägga om 
politiken. Låt oss få se ledarskap på den här punkten, inte bara 
gripande tal.
Andra länder visar hur det ska gå till. I Australien blev 35 personer 
offer för en massaker 1996, och det galvaniserade landets konservative 



premiärminister att förbjuda vissa höghastighetsvapen. 650 000 vapen 
köptes tillbaka och strängare regler för tillstånd och säker förvaring 
infördes för dem som allmänheten fick behålla. Antalet vapen i privat 
ägo sjönk med en femtedel, och de var av de slag som oftast används i 
masskjutningar.
På 18 år innan denna lag stiftades inträffade 13 massakrer i Austra-
lien – men inte en enda på de 14 år som gått sedan lagen fick full 
effekt. Antalet mord med skjutvapen har fallit med mer än 40 procent 
och frekvensen av självmord med sådana vapen till mindre än hälften.
Vi kan också blicka norrut mot Kanada. Där får man nu vänta i fyra 
veckor på tillstånd att köpa ett handeldvapen och dessutom måste två 
personer gå i god för köparen.
För övrigt kan vi hämta inspiration i vår egen bilsäkerhetshistoria. En 
del dödliga bilolyckor vållas av människor som bryter mot lagen eller 
beter sig ansvarslöst. Men vi rycker inte på axlarna och säger: ”Det är 
inte bilarna som dödar människor, det är berusade förare.” Tvärtom 
har vi infört säkerhetsbälten, krockkuddar, barnsäten och normer för 
fordonens kollisionstålighet. Vi har infört tidsbegränsade körkort för 
unga förare och försökt begränsa mobilanvändning i trafiken. Allt detta 
har reducerat trafikdöden med närmare 90 procent sedan 1950-talet.
Några av er är vid liv i dag tack vare dessa 
trafiksäkerhetsbestämmelser. Och om vi inte behandlar skjutvapen på 
samma seriösa sätt kommer några av er själva och av era barn att dö 
därför att vi inte har ingripit.
Översättning: Margareta Eklöf
Copyright: New York Times

Nicholas Kristof är amerikansk journalist och författare. “





 2012:
USA. Illinois regler strider mot konstitutionen

“Delstat tvingas backa från hård vapenlag”
“En enda delstat förbjuder vapen för personligt skydd i USA: 
Illinois. Men i förra veckan – tre dagar före skolmassakern – slog 
en federal domstol ned på förbudet som anses strida mot konstitu-
tionen. Inom ett halvår kan det bli möjligt att promenera på Chi-
cagos gator med pistol eller gevär. “

“Efter massivt kampanjarbete från vapenförespråkare har vapenlagen i 
Illinois nu blivit en nationell angelägenhet. För en vecka sedan beslu-
tade en federal domstol att förbudet att bära vapen för personligt skydd 
är ogiltigt.
Inom 180 dagar måste delstatens förtroendevalda besluta hur en ny va-
penlag ska se ut och vapenförespråkare i hela landet jublar.
– Jag är överväldigad. Vi trodde aldrig att domstolen skulle gå så långt 
som att kräva en ny lag, säger Valinda Rowe som arbetar för organisa-
tionen Illinois Carry, som bedriver lobbyarbete för rätten att bära va-
pen.
I många år har hon kämpat för ett upphävande. Hennes familj har varit 
utsatt för hot och hon längtar till nästa år då hon förhoppningsvis alltid 
kan bära ett vapen med sig när hon går utanför dörren.

– En mentalsjuk man har utsatt mig, min man och mina barn för hot i 
flera år. Jag skulle känna mig så mycket säkrare med ett vapen när jag 
går och handlar, åker till kyrkan eller lämnar barnen i skolan.
Sedan 1970-talet har det varit förbjudet att bära vapen utanför 
hemmet i Illinois och 1982 förbjöd Chicago sina invånare att ens äga 
ett handeldvapen.

Men i stället ökade antalet mord. Sedan 2008, då Högsta domstolen 
beslutade att det är en individuell rätt att bära vapen, har delstaten varit 
under press att förändra landets mest restriktiva vapenlag.
– Det är tydligt att vapenrelaterade brott inte minskar om vapenlagarna 
är strikta. Upphävandet av lagen är en seger för Illinois och nu kan 
invånarna ha möjlighet att skydda sig själva och sina familjer, säger 
republikanen Brandon Phelps.
Han är ledamot i den delstatliga kongressen och menar att andra 
tillägget i USA:s författning, det så kallade Second amendment från 
1791, inte är en förmån utan en rättighet.

– Jag hoppas att Illinois banar vägen för en liberal vapenlag. Vi vill 
inte ha en liknande lag som den i New York, säger han och syftar på att 
det är upp till den delstatliga regeringen i New York att bestämma över 
ett utfärdande av vapentillstånd.
En av domarna som röstade för att upphäva lagen var Richard Posner. 
Till tidningen Huffington Post säger han att hotfulla situationer kan 
uppstå var som helst och att det är betydligt mer troligt att en person 
blir attackerad på gatan i Chicago än i sitt eget hem.
Ricardo Muñoz, som sitter i Chicagos stadsfullmäktige, är däremot 
bedrövad över domstolens beslut.
– Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att gå till 
köpcentrumet och veta att folk runtomkring mig bär ett vapen under 
sina jackor. Vi kan inte tillåta att vapen för personligt skydd blir norm, 
sade han under en presskonferens.

Linda Flood info@lindaflood.se “
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Frågor & svar
“När chocken har lagt sig blir det återigen 
omöjligt att göra något åt vapenlagarna”
“Fler än 10 000 amerikaner mördas med skjutvapen varje år. 
Röster höjs för striktare lagar. Men vapenlobbyn är mäktig och 
även om den ligger lågt just nu hävdas att fler vapen i skolorna 
skulle hindra en massaker som den som nu skett i Newtown.”

President Barack Obama talar nu om ”change” – vad kan han 
göra, bland annat med hänsyn till USA:s författning?
Vid varje på senare år alltmer frekventa massmord i USA – Virginia 
Tech, Tucson och Colorado – har röster höjts för att tillgången på 
skjutvapen ska regleras mer strikt. Men efter en kort tids uppmärksam-
het har dessa röster tystnat och allt har återgått till det normala: fort-
farande säljs 40 procent av alla skjutvapen i USA utan någon som helst 
kontroll av köparens ”lämplighet”. Kanske det blir annorlunda denna 
gång: morden på 20 småskolebarn har skakat amerikanerna mer än 
någon tidigare massaker. Obama är också betydligt mer bestämd denna 
gång. Under minnesandakten i Newtown i söndags kväll lovade han att 
”använda all den makt som jag har i mitt ämbete ... för att förhindra att 
tragedier som denna inträffar”. Han sade att han inom kort kommer att 
ta initiativ till åtgärder, men gick inte in på vilka det kan vara. Enligt 
författningens andra tillägg får folkets rätt att bära vapen inte ”in-
skränkas”, en svajig formulering som kan tolkas på många olika sätt.
Inför valet 2008 talade han om hårdare vapenregler. Varför har 
ingenting hänt?
Som senator (2005–2009) röstade Obama för striktare lagar, bland 
annat mot anfallsvapen, och han stödde förslag om obligatorisk bak-
grundskontroll av vapenköpare. Under presidentvalskampanjen 2008 
låg han lågt, och 2012 var han i princip tyst i frågan. Denna gång 

riskerar Obama mindre, eftersom han inte står inför fler valrörelser. 
Om han börjar tänka på sitt eftermäle kanske han tar ett initiativ för att 
minska vapenvåldet i USA. Men han har inte lång tid på sig; om några 
veckor kommer chocken att ha lagt sig och det blir lika politiskt omöj-
ligt som vanligt att göra något åt att över 10 000 amerikaner mördas 
med skjutvapen varje år.
Vapenförespråkarna ligger lågt – hur starka är de?
Det gör de varje gång en masskjutning inträffar. Men den mäktiga 
vapenlobbyn – ledd av National Rifle Association – hävdar även denna 
gång att det är ännu fler vapen, inte färre, som kan öka säkerheten. Om 
skolor hade beväpnade vakter och vapentränade lärare skulle en mas-
saker som i Newtown ha kunnat förhindras. Opinionsmätningar, gjorda 
före Newtown-massakern, visar att fler anser att det är viktigare att 
skydda vapenägarnas rättigheter än att skärpa kontrollen över vapnen.
Hur är en genomsnittlig amerikansk familj beväpnad?
Man har beräknat att det finns uppemot 300 miljoner skjutvapen i pri-
vata händer i USA (på en befolkning på 315 miljoner, alltså finns det 
minst två vapen per invånare mellan 18 och 65). En del av dem är 
halvautomatiska vapen av militär typ (som det Bushmaster-gevär mör-
daren använde mot barnen och skolpersonalen i Sandy Hook 
Elementary School).
Varför hade Adam Lanzas mamma så många vapen hemma?
52-åriga Nancy Lanza beskrivs av flera grannar som en entusiastisk 
hobbyskytt, men hon höll sig lite för sig själv och släppte inte in någon 
i sitt hus, där hon hade en stor samling vapen (oklart hur många). De 
halvautomatiska vapen som Adam Lanza hade med sig till skolan var 
registrerade på mamman, och hon besökte ofta skjutbanor i området 
med sina söner. Enligt vissa uppgifter trodde hon att världen stod inför 
ett våldsamt sammanbrott och hade därför bunkrat upp med mat, 
vatten och skjutvapen i sitt hem.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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Dödsskjutningarna i USA.

“Newtown begraver offren för massakern”
“Den sörjande staden Newtown förberedde sig på måndagen för 
de första begravningarna av offren för fredagens skolmassaker, 
som krävde tjugo barns och sju vuxnas liv. “

“Två av offren, de båda sexåringarna Jack Pinto och Noah Pozner, 
blev de första att begravas redan på måndagskvällen, svensk tid. Ytter-
ligare begravningar följer sedan i dag, tisdag, och onsdag.
Föräldrar och grannar till barn som överlevde massakern har startat en 
fond för att hjälpa de drabbade ekonomiskt. Redan på måndagsmorgo-
nen hade över 21 000 dollar samlats in, och målet är att nå två miljoner 
dollar, rapporterar lokaltidningen The Newtown Bee.
I Newtown var skolorna stängda på måndagen. Alla skolor utom San-
dy Hook-skolan där massakern inträffade, ska enligt planerna öppna 
som vanligt i dag, tisdag. Om Sandy Hook-skolan någonsin återöppnas 
är oklart. Hur som helst kommer polisens tekniska undersökning av 
skolan att ta lång tid, och de överlevande eleverna därifrån kommer 
den närmaste tiden att tillfälligt bussas till skollokaler i en grannstad.
Den 20-årige gärningsmannen Adam Lanza hade ammunition nog att 
döda nästan alla på skolan, uppger myndigheterna, något som antyder 
möjligheten att massakern kunde ha krävt långt fler liv. Enligt del-
staten Connecticuts guvernör Dannel Malloy valde Lanza att ta sitt 
eget liv när han efter cirka tio minuter hörde polisen närma sig.
Massakern i Newtown har också ökat medvetenheten om att en massa-
ker kan inträffa igen. En skola i staden Branchville i Connecticut 
stängdes på måndagen, och eleverna bussades till andra orter efter ett 

larm om att en beväpnad person skulle ha rört sig i närheten av stadens 
järnvägsstation.
I Ridgefield inte långt från Branchville och Newtown låstes skolorna 
på förmiddagen och sattes under särskild bevakning, liksom även i 
orterna Redding och Easton.
Newtownhändelserna uppges också ha inspirerat en man i Uruguay 
som i lördags öppnade eld mot en vårdklinik i staden Paysandú, 37 mil 
norr om Montevideo, sedan han först besökt en skola men funnit den 
nästan tom.
Ingen skadades i attacken i Uruguay.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “
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Efter skolmassakern i Newtown.

“Obama skärper tonen i vapenfrågan”
“Washington. President Barack Obama meddelade på onsdagen 
att Vita huset i januari kommer att föreslå en serie åtgärder för att 
komma till rätta med det utbredda vapenvåld som förra fredagens 
skolmassa-ker var ett exempel på.”

Exakt vilka lagändringar och beslut det handlar om meddelade inte 
Obama, men ett förbud kan väntas mot militära ”anfallsvapen”, av det 
slag mördaren i Newtown använde.
Obama utsåg vicepresident Joe Biden till att leda en regeringskommis-
sion som ska utforma administrationens åtgärder för att en ny tragedi 
som den i Sandy Hook Elementary School ska kunna förhindras. Oba-
ma förklarade sig vara fast besluten att ”göra vad jag kan för våra 
barns säkerhet”.
Under sina fyra första år i Vita huset tog Obama inga initiativ för att 
skärpa kontrollen över skjutvapnen, trots masskjutningar i Tucson i 
Arizona, utanför Milwaukee i Wisconsin och i Aurora i Colorado. Men 
de 20 ihjälskjutna småskolebarnen i Newtown har skakat USA och 
förändrat det politiska läget till den grad att flera framstående mot-
ståndare till restriktioner mot skjutvapen har uttalat sig för att någon-
ting bör göras.
Till och med National Rifle Association (NRA), den viktigaste företrä-
daren för USA:s mäktiga vapenlobby, ser ut att ha mjuknat något. 
Efter att ha legat lågt i flera dygn, har NRA meddelat att man ska ha en 
presskonferens på fredag för att tala om sin vilja att komma med ett 
”meningsfullt bidrag” för att förhindra fler massakrer i framtiden. I ett 
uttalande förklarade NRA att ”vi är chockade, ledsna och våra hjärtan 

blöder efter nyheten om de fruktansvärda och ofattbara morden i New-
town”. Vad NRA har att föreslå har man inte avslöjat.
Obama annonserade redan i fredags, omedelbart efter massakern, att 
han är redo att använda sin maktställning som president för att göra 
något åt vapenvåldet.
Det dröjer flera veckor innan några förslag kommer, och då kan den 
opinionsstorm som kräver skärpta vapenregler ha avtagit – och allt 
återgår till det normala igen.
– Denna gång måste orden också följas av handling, underströk 
Obama på onsdagen.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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“Budgetuppgörelse i USA kan dröja”
“Hoppet lever om att USA:s splittrade kongress ska hitta en väg runt 
det så kallade budgetstupet. Det kan dock dröja en bit in i januari 
innan en slutlig uppgörelse blir klar.
Skattehöjningar och offentliga nedskärningar står för dörren. Landets 
besvärande budgetunderskott måste hanteras. Och det måste även 
göras upp om ett höjt tak för landets statsskuld, från dagens 16 400 
miljarder dollar.
Mycket lutar åt att förhandlingarna återupptas i mellandagarna och 
avslutas först i januari – trots att automatiska nedskärningar och 
skattehöjningar då redan har införts.
På papperet är gapet stort. President Obamas budgetplan utgår från att 
skattelättnader för alla med inkomster upp till 400 000 dollar per år 
förlängs. Republikanerna tycker att taket för skattelättnaderna ska 
ligga på en miljon dollar. Oenighet finns även kring 
arbetslöshetsersättningen.
TT “



21 dec
Ny film om kriget mot terrorismen

“Demokrati tål inte tortyr”
“Frihet kan inte försvaras hur som helst. Förfallet börjar när mo-
raliska trösklar passeras med hänvisning till omständigheterna. “

“Alla vet från början hur filmen slutar. Titeln, ”Zero dark thirty”, bety-
der natt på militär amerikanska men syftar också på klockslaget när 
kommandoräden mot Usama bin Ladins gömställe i Pakistan inleddes. 
Resultatet är att terrornätverket al-Qaidas ledare hamnar i en liksäck. 
Men fokus på duken är de tio åren av jakt, där ändamålet helgade 
medlen.
I onsdags var det premiär i New York, i Sverige dröjer det till februari. 
Huvudperson är den unga CIA-agenten Maya (spelad av Jessica 
Chastain) som har en ännu aktiv motsvarighet i verkligheten. Regissö-
ren Kathryn Bigelows verk är ett slags blandning av drama och under-
sökande journalistik. Hennes förra film ”The hurt locker” utspelade sig 
under Irakkriget och plockade hem ett halvdussin Oscar, och nu kan 
det bli fler.
Upptakten är bandade skrik från den 11 september 2001, när Usama 
bin Ladins terrorister flugit rakt in i World Trade Center i New York. 
Den första scenen är sedan ett CIA-fängelse någonstans i världen ett 
par år senare. Terroristen Ammar underkastas en grym behandling: 
misshandel, förnedring, han hindras från att sova, han stängs in i en 
minimal låda som är omöjlig att röra sig i. Och han tvingas utstå 
waterboarding, skendränkning.

Att kalla helheten något annat än tortyr är poänglös semantik. Det är 
plågsamt att titta på. För dem som utsattes måste det ha varit ett hel-
vete. Som pågick i månader.
Maya deltar vid fler våldsamma förhör. Men hon står också i åratal för 
det otacksamma och utdragna pusslandet med och analyserna av all 
möjlig information. Det är små framgångar och bakslag, det är mutor 
och traditionellt spioneri, det är datorer och avlyssning. En myriad av 
underrättelser leder så småningom fram till bin Ladin.
Debatten i USA är redan i gång. Delvis gäller den hur explicit våldet 
visas upp. Men framför allt anser medborgarrättsorganisationer att 
filmen antyder att tortyren gav information som gjorde att målet kunde 
ringas in: utan waterboarding, ingen bin Ladin. Det har för övrigt de 
”förstärkta förhörsmetodernas” försvarare alltid hävdat.
”Zero dark thirty” ger dock argument även för motsatsen: först när 
fången Ammar behandlas civiliserat blir han lurad att ge ifrån sig en 
användbar ledtråd. En annan intern säger vad han vet, för han står inte 
ut med tortyr. Ytterligare en ljuger sig igenom alla förhör, hur mycket 
han än blir slagen. Genombrottet kommer först när CIA får reda på 
namnet på bin Ladins kurir via ett annat lands underrättelsetjänst.
Vad jag själv såg var en stark och mycket obehaglig film. Den är långt
ifrån propaganda för en sak, utan ställer upp besvärliga frågor och 
dilemman som publiken måste bedöma. I bakhuvudet mal tanken att 
detta har hänt på riktigt: tortyrkamrar skötta av världens mäktigaste 
demokrati, hemliga fängelser i fjärran länder, Guantánamo, misstänkta 
som skickades till diktaturer där tortyr är rutin.
Det är lätt att glömma vilken chock attentaten den 11 september inne-
bar för USA. Islamistiska terrorister dödade nästan 3 000 människor – 
på amerikansk mark. Kriget i Afghanistan följde, senare Irak. 



President George W Bush och hans administration gick över lik, juri-
dik och etiska trösklar för att slå tillbaka.
När Barack Obama blev president 2008 förklarade han att ”USA tor-
terar inte” och att nationen måste återerövra sin moraliska ställning i 
världen. Men han tillsatte ingen utredning om tortyren, och han har 
inte klarat att stänga Guantánamo.
Nyligen blev senatens underrättelseutskott färdigt med en rapport om 
CIA:s förhörsmetoder under kriget mot terrorismen. Republikanerna 
dömde ut den, och om innehållet någonsin blir offentligt är osäkert. 
Utskottets demokratiska ordförande Dianne Feinstein har dock till-
sammans med bland andra republikanen John McCain i ett brev hårt 
kritiserat filmbolaget bakom ”Zero dark thirty” för att sprida ”myten 
att tortyr är effektivt”. McCain torterades själv under sin långa krigs-
fångenskap i Nordvietnam och har länge sagt att USA aldrig mer får 
ägna sig åt dessa ”förskräckliga övergrepp”.
Den amerikanska opinionen har om något fått allt större förståelse 
för att brutala metoder används under vissa omständigheter. Är det där 
man hamnar, motbjudande men nödvändigt? Det kallas scenariot med 
den tickande bomben: Om du kan förhindra att tusentals människor 
dör i ett attentat och vet att information kan skaffas fram genom tortyr 
– vad finns det då för val?
Men om waterboarding var så effektivt 2003, varför dröjde det till 
2011 innan Usama bin Ladin spårades upp? Torterade fångar berättade 
en del som var sant, somligt som var falskt, annat som var mitt-
emellan. Historisk erfarenhet visar också att tortyroffer ibland avslöjar 
hemligheter de annars inte hade röjt, andra säger vad de tror att för-
hörsledarna vill ha. Men vad är vad? Hade inte samma eller bättre 
information sipprat fram utan våld?

Än viktigare är nästa fråga: Spelar det någon roll om tortyr fungerar? 
Svaret är nej.
I någon mån är tortyr förvisso en definitionsfråga. Hela poängen med 
waterboarding är att utsätta fången för sådan smärta och dödsångest att 
han bryter samman. För andra kanske redan isoleringscell upplevs som 
tortyr.
Men den som börjar flytta på gränserna råkar hela tiden ut för omöjliga 
följdfrågor. Om skendränkning godkänns som förhörsmetod, varför 
inte en liten elstöt eller några utdragna naglar? Och om tortyren inte 
fungerar på den misstänkte terroristen kanske hans familj och barn är 
mer mottagliga.
Ingen högre makt har bestämt att just terroristbrott är mer värda ”på-
följden” tortyr än vanliga mord eller kanske en ovanligt rå våldtäkt. 
Vilken grad av misstanke som ger förhörsledarna fria händer är lika 
svårbestämt. Ett system som godkänner viss tortyr tenderar att ut-
vidgas. Att försöka lämna över besluten till domare skulle undergräva 
hela rättssamhället.
Terrorism är ett vidrigt ont men ursäktar inte att demokratiska länder 
beter sig omänskligt. Den som själv använder tortyr kan inte kritisera 
en diktatur för det. USA måste ha en högre moralisk standard än 
Nordkorea.
”Zero dark thirty” slutar med att Maya sitter ensam i ett militärt 
transportplan. Piloten frågar: Vart vill du åka?
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“Kerry ny utrikesminister”
“USA:s president Barack Obama väntas senare på fredagen meddela 
att den tidigare presidentkandidaten John Kerry blir hans näste utrikes-
minister, uppger källor i Washington.
Kerry har varit favorit till posten sedan FN-ambassadören Susan Rice i 
veckan sade att hon inte kandiderar.
Kerry är senator för Massachusetts och leder senatens mäktiga utrikes-
utskott. Han utmanade George W Bush i presidentvalet 2004 men 
förlorade.
TT-AFP “

DN 21 dec 2012:

“Bättre för USA-ekonomi”
2Den amerikanska ekonomin växte med 3,1 procent under tredje kvar-
talet, enligt handelsdepartementet. Det är mer än väntat. Siffran har 
blivit uppreviderad från en tidigare bedömning på 2,7 procent.
TT “



DN 27 dec 2012:

“Räddningen för fattiga i USA:s matöknar”
“Baltimore. Så kallade matöknar breder ut sig över hela USA. I 
Baltimore på östkusten har en av fem invånare inte tillgång till 
butiker som säljer nyttiga livsmedel. De blir beroende av fet och 
kaloririk kost från kvartersbutiker och snabbmatsrestauranger. “

“Robert Campbell sitter och småstampar med sin vänstra fot. Han bor 
på ett seniorboende i Cherry Hill i södra Baltimore och väntar snart sin 
veckoleverans av livsmedel.
Området har ingen ordentlig matbutik och eftersom han är till åren 
kommen, 87, orkar han oftast inte ta bussen för att åka och handla. 
Tack vare ett initiativ från stadens hälsodepartement har han sedan i 
våras haft möjlighet att beställa varor på nätet som levereras varje 
fredag.
– I dag blir det inte så mycket för min pensionsutbetalning kommer 
nästa vecka. Men jag har i alla fall handlat grapefrukt, glass och rost-
biff. Och mycket toalettpapper.
Entrén till seniorboendet fylls med fler kunder som väntar på sina 
respektive leveranser.

Cirka 125 000 invånare i Baltimore, som är huvudstad i delstaten 
Maryland, bor i en matöken som definieras utifrån tre parametrar: 
området består av låginkomsttagare där biltätheten är låg och det är 
minst 400 meter till närmsta butik som säljer någon form av livsmedel 
– oftast ingen riktig matbutik.

Dessa invånare är betydligt mer i riskzonen för att få hjärt-och kärl- 

sjuk-domar och diabetes. Medellivslängden i Cherry Hill är inte fullt 
68 år.
För att motverka den negativa utvecklingen började stadens hälsode-
partement för tre år sedan ett pilotprojekt som gav invånare i Balti-
mores matöknar tillgång till nyttig mat. Programmet, som fick namnet 
Baltimarket, blev mycket uppmärksammat och har sedan dess expan-
derat till sju platser runt om i staden, däribland tre bibliotek, äldrebo-
enden och en skola.
Kortfattat går det ut på att invånare på dessa platser varje vecka kan 
handla livsmedel på nätet i matbutiken Santoni’s.
– Det är toppen! Jag köper definitivt mer nyttigt nu än tidigare. Här i 
Cherry Hill finns ingen vettig matbutik så jag var tvungen att ta taxi 
eller buss för att åka och handla och det var betydligt mer omständligt, 
säger Justine Johnson som är granne med Robert Campbell.
Kunderna måste handla för minst 25 dollar och betalning sker när 
varorna lämnas. Det finns ingen leveranskostnad då den subventione-
ras av hälsodepartementet. Och kunderna kan betala kontant eller med 
statliga matkuponger.

– Det finns ingen annan näthandel i USA som tillåter betalning med 
matkuponger. Familjeägda Santoni’s var den enda butiken som lycka-
des uppfylla våra krav inom Baltimarket, säger Laura Fox, som är an-
svarig för utformningen av programmet.
Fortfarande arbetar Baltimarket i liten skala. Sedan starten har 
omsättningen varit 350 000 kronor och just nu uppgår kundantalet till 
drygt 300. Men expansionen fortsätter. Eric Jackson som är samord-
nare för Baltimarket berättar att de planerar fem nya lägen under 2013.

– Vårt projekt skapar gemenskap i de områden där vi finns represen-
terade. Vi har också sett att de som är delaktiga i programmet har bör-
jat med egna initiativ såsom att till exempel odla grönsaker.



Det är invånarna själva som ansvarar för programmet på leverans-
platserna. På seniorboendet i Cherry Hill är det Mary Powell som varje 
torsdag samlar in beställningslistor från sina grannar som hon sedan 
registrerar i en dator som hon fått av Baltimarket. Dagen därpå kom-
mer leveransen av varor.
– Jag har försökt få alla här att börja handla, men det är svårt att ändra 
på gamla människors vanor. Däremot är jag övertygad om att våra 30 
kunder handlar hälsosammare mat än tidigare, säger Mary Powell och 
tar upp en kupong från fickan.

– De som handlar nyttigt får en bonus i form av 10 dollar rabatt på vart 
fjärde köp.
Baltimarket anordnar även matprovningar på tre bibliotek varje vecka. 
Laura Fox berättar att hon kvällen innan lät barn provsmaka cocktail-
tomater och clementiner.
– Många har aldrig sett den här typen av grönsaker och frukter. Och 
det är oerhört överraskande att se hur mycket de tycker om dem, bara 
de smakar.
Laura Fox hoppas att fler städer i USA tar efter Baltimores initiativ för 
att bekämpa urbana matöknar.

– När kollektivtrafiken brister och många inte har råd med bil blir kos-
ten sämre. För låginkomsttagare är en tjugo dollars taxiresa väldigt 
mycket pengar och då kanske de bara kan åka och handla en gång i 
månaden i stället för varje vecka.

Linda Flood info@lindaflood.se “

“En fråga för Michelle Obama
En matöken (food desert) är ett område som erbjuder få eller inga 
matbutiker som säljer färsk och hälsosam mat. I stället finns i dessa 
områden kvartersbutiker och snabbmatsrestauranger.
Cirka 23,5 miljoner amerikaner lever i låginkomstområden med låg 
biltäthet och över 1,6 kilometer till en matbutik – vad som nationellt 
anses vara en matöken. I Baltimore räknas avståndet till 500 meter.
I Cherry Hill är genomsnittsinkomsten för hushåll under 20 000 
dollar, drygt 130 000 kronor och medellivslängden inte ens 68 år.
Michelle Obama har tagit upp problemet med matöknar på nationellt 
plan i samband med sin kampanj ”Let’s move” som syftar till att 
motverka barnfetma. Städer som New York och San Francisco har ökat 
tillgången på färska och närproducerade livsmedel genom att utöka 
antalet grönsaks- och fruktmarknader och uppmuntra kvartersbutiker 
att erbjuda hälsosammare varor.
Källor: Healthy Food Financing Initiative, Baltimarket.”
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DN 27 dec 2012:
Budgetstupet. Fem dagar kvar

“Obama avbröt jullovet för 
budgetförhandling”
“Fem dagar återstår tills USA:s automatiska budgetregler, det så 
kallade budgetstupet, slår till vid årsskiftet. Då upphör skattelätt-
nader för nästan alla amerikaner och tuffa nedskärningar i stats-
budgeten följer in på det nya året.”

“USA:s president Barack Obama avbröt på annandagen sin julledighet 
med familjen på Hawaii för att återvända till Washington dit han vän-
tas tidigt på morgonen i dag, torsdag. Det Obama då har framför sig är 
att försöka nå en överenskommelse i kongressen som kan godtas av 
tillräckligt många ledamöter från båda de stora partierna.
Några dagar före jul lyckades inte den republikanske talmannen i re-
presentanthuset, John Boehner, nå majoritet för sin plan att undvika en 
budgetkollaps. I representanthuset är Republikanerna i majoritet, men 
även om John Boehners försök lyckats hade förslaget sannolikt inte 
fått majoritet i senaten där Demokraterna har majoritet.
I och med det gick initiativet över till Demokraterna och president 
Barack Obama. Demokraternas majoritetsledare i senaten, Harry Reid, 
är den som har i uppgift att sätta press på kongressen för att hitta en 
kompromiss.
Stötestenen i förhandlingarna är inkomstskatterna, där partierna står 
långt ifrån varandra. Barack Obama vill förlänga skattelättnader för 
dem som tjänar upp till 250 000 dollar, motsvarande 1,6 miljoner 
kronor, och höja skatterna för dem som ligger ovanför den nivån. Den 
skattehöjningen är något som Republikanerna inte vill acceptera. John 

Boehners plan innebar trots det skattehöjningar, men från en långt 
högre nivå, för dem som tjänar över en miljon dollar, motsvarande en 
inkomst på 6,5 miljoner kronor. Trots det fick planen inte tillräckligt 
republikanskt stöd.
Om inte en överenskommelse nås före nyår upphör de befintliga 
skattelättnader Obama vill värna, vilket medför skattehöjningar för så 
gott som alla amerikaner.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “
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DN 28 dec 2012:
Vid nyår införs de automatiska skattehöjningarna i USA

“Familjen måste betala 32 000 mer i skatt”
“Cliffside Park. Bara drygt tre dygn återstår tills de flesta ameri-
kaner drabbas av automatiska skattehöjningar och statsbudgeten 
av drastiska nedskärningar. Nu ska president Barack Obama för-
söka rädda landet från att rasa utför det så kallade budgetstupet.
Enas inte politikerna måste familjen Makino i New Jersey betala 
32 000 kronor mer i skatt.”

“I mer än ett år har demokrater och republikaner misslyckats med att 
få fram en överenskommelse om statsbudgeten som kan förhindra 
omfattande konsekvenser både för det amerikanska folket och för 
världsekonomin. Tidsfristen går ut vid nyår men strax före jul körde 
förhandlingarna mellan Obama och John Boehner, den republikanske 
talmannen i representanthuset, fast.
Även om avståndet mellan demokrater och republikaner har minskat 
så försvårar den politiska verkligheten på båda sidor att en kompro-
miss ska kunna nås. Boehner har inte lyckats övertyga sina republikan-
ska partikamrater om att de allra rikaste ska få högre skattesatser, me-
dan Obama inte har med sig sina demokratiska kärntrupper på att spara 
in på framtida pensionsnivåer eller att höja pensionåldern från 65 till 
67 år.
Och enas inte politikerna i Washington kring budgetstupet så kommer 
det att få direkta följder för miljoner amerikaner. Familjen Makino i 
New Jersey har räknat ut att de tvingas betala 32 000 kronor mer i 
skatt.

– Även om vi har det bra ställt jämfört med många andra så är det 
såklart mycket pengar. Vi kommer säkert att dra ned på nöjen liksom 
barnens aktiviteter efter skolan, säger Kelly Makino.
Familjen lever i princip enbart på pappa Alvins lön som varierar stort. 
Just nu har han ett välbetalt konsultuppdrag för KPMG som innebär att 
han tillbringar veckorna i Washington i nästan ett års tid. Familjens 
hushållsinkomst varierar mellan 680 000 och 900 000 kronor beroende 
på Alvins uppdrag.
– Jag jobbade heltid som biträdande rektor innan men var tvungen att 
sluta för att få tid över för barnen när Alvin är bortrest hela tiden. Nu 
är jag involverad i ett föräldrakooperativ på halvtid men de flesta 
timmarna får jag inget betalt.
Även om hon spår att kongressen i sista sekund enas kring ett budget-
förslag så är oron stor för vilka lösningar de kommer överens om.

– Det går inte att skära ned mer i skolan. Jag håller med Obamas för-
slag om att de rikaste ska betala mer i skatt och så vill jag att de kapar 
rejält i försvarsbudgeten.
Skulle ingen lösning ske spår hon att småföretag får ta den hårdaste 
smällen.
– Dessutom tror jag många kvinnor är i farozonen då de är mer lågav-
lönade än män. Om amerikanska hushåll får ökade skatter kan många 
kvinnor tvingas stanna hemma för att ta hand om barnen i stället för att 
betala barnomsorg.
Hemma vid köksbordet har Lillie precis fått mellanmål. Mamma Kelly 
berättar att dotterns förskola kostar 450 dollar i månaden för tre dagar i 
veckan, alltså ungefär motsvarande belopp som familjen får i ökad 
skatt om de automatiska nedskärningarna går igenom den 1 januari.



– Jag hoppas verkligen att kongressen slutar bråka. Om de är smarta 
inser ledamöterna att de riskerar sina positioner om de inte agerar. 
Befolkningen kommer knappast bli glad om det nya året leder till en 
ny recession, säger Kelly Makino.
Med det nya året kommer det politiska läget – för båda partier – att 
bli mer förmånligt att nå en budgetuppgörelse.
Då har inkomstskatterna för alla höjts från 35 procent till 39,6 procent. 
Om därefter skatterna återställs till 35 procent för dem som tjänar 
under 250 000 dollar (som Obama har föreslagit) kan det hela fram-
ställas som en skattesänkning, samtidigt som skattesatsen för de rikas-
te blir oförändrad.
Det kan göra det lättare för Republikanerna att svälja en kompromiss, 
eftersom de då formellt inte behöver bryta mot sitt heliga löfte att ald-
rig rösta för en skattehöjning.
President Obama har också ett allmänt politiskt överläge efter sitt 
segerrika val i november. Opinionsmätningar pekar på ett växande 
stöd för presidenten och hans förslag att höja skatterna för de högav-
lönade.
Linda Flood info@lindaflood.se 
Michael Winiarski  michael.winiarski@dn.se “

“Om ingen budgetuppgörelse nås kommer familjen Makino att 
drabbas av rejäla skattehöjningar nästa år.
Fakta. Budgetstupet
Förra året misslyckades demokrater och republikaner med att komma 
överens om en långsiktig plan för att städa upp i USA:s statsfinanser.

Om parterna inte kan enas före årsskiftet infaller det så kallade budget-
stupet (the fiscal cliff). Det syftar på de åtstramningar på drygt 600 
miljarder dollar, motsvarande 4 100 miljarder kronor, som träder i 
kraft den 1 januari.
Åtgärderna genomförs automatiskt om ingen ny överenskommelse kan 
nås i kongressen, där Republikanerna kontrollerar representanthuset 
och Demokraterna senaten.
Åtstramningarna innebär bland annat att tillfälliga skattelättnader löper 
ut. Dessutom skärs det i de offentliga utgifterna.
Om åtstramningarna genomförs kan USA åter hamna i recession, 
vilket får följder för den globala ekonomin. “
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DN 28 dec 2012:
Vid nyår införs de automatiska skattehöjningarna i USA

“Ett allvarligt bakslag kan ännu undvikas”
“Allt mindre talar för att president Obama och Republikanerna i 
kongressen lyckas göra upp före nyåret. Då väntar i stället ”bud-
getstupet” som betyder stenhård åtstramning. Men ännu går det 
att undvika ett svårt ekonomiskt bakslag för USA och världen. “

“Det politiska spelet kring USA:s offentliga finanser leder mot avgrun-
den. På den korta tid som återstår till nyårsafton blir det mycket svårt 
att nå en bred uppgörelse. Det enda som återstår är då ”budgetstupet”.
Vad det egentligen handlar om är ett jättepaket med stora skattehöj-
ningar och utgiftsminskningar som automatiskt träder i kraft den 1 
januari, såvida inget annat har överenskommits. Detta, som fastställdes 
på sommaren 2011, var tänkt att fungera som en effektiv påtryckning 
mot president Barack Obama och USA-kongressen att komma överens 
om en lösning på USA:s budgetproblem.
Så tycks det dock knappast bli, även om möjligheten ännu inte helt 
ska uteslutas. Men republikanske talmannen John Boehner har mycket 
begränsat förhandlingsutrymme sedan hans plan B, med höjda skatter 
för personer med årsinkomster över en miljon dollar, inte fick till-
räckligt stöd inom hans eget parti. President Barack Obama och demo-
kraterna i kongressen är, å sin sida, föga villiga att släppa kravet på att 
skattehöjningarna ska börja vid årsinkomster på 400 000 dollar.
Främst handlar detta om symbolik, så till vida att höjd skatt för högin-
komsttagare endast ger en bråkdel av vad som behövs för att få bukt 
med budgetunderskottet och kontroll på statsskulden. Men de ekono-
miska klyftorna har vuxit påtagligt i USA, samtidigt som höginkomst-
tagarna fick stora skattelindringar under George W Bushs presidenttid.

I USA är de federala skatterna, efter flera omgångar med sänkningar, 
nere på rekordlåga 15–16 procent av BNP (se grafiken). Det samlade 
skattetrycket, där även lokala skatter ingår, ligger på ungefär det 
dubbla, cirka 32 procent. Internationellt sett är detta också en låg nivå.
Med ”budgetstupet” väntar dock stora skattehöjningar och utgiftsned-
skärningar på sammanlagt 600 miljarder dollar. Detta motsvarar när-
mare fyra procent av USA:s BNP och skulle betyda både kraftigt höjda 
skatter för vanliga hushåll och nedskurna federala utgifter för allt ifrån 
sjukvård till militärt försvar.
Denna stenhårda åtstramning betyder enligt kongressens budgetkontor 
att USA skulle gå in i en recession under 2013. Den pågående åter-
hämtningen, som har blivit allt starkare på senare tid, kommer i så fall 
att brytas. För världsekonomin betyder detta likaså ett svårt bakslag, 
där krisen i Europa riskerar att ytterligare fördjupas.
Fullt så illa behöver det dock inte gå, även om ”budgetstupet” blir ett 
faktum. Risken finns visserligen för en chockvåg när finansmarkna-
derna öppnar efter årsskiftet. Den osäkerhet om framtiden som uppstår 
bland företag och hushåll är också till märkbar skada.
Men man vågar utgå från att president Obama och ledarna i kongres-
sen kommer att ta upp nya förhandlingar i januari för att mildra effek-
terna. Utgångsläget är då ett annat, eftersom det då i stället kommer att 
gälla skattesänkningar och utgiftsökningar – sett i förhållande till den 
nya situation som åstadkoms med ”budgetstupet”.
Resultatet går inte helt att förutse. En rimlig gissning är dock att man 
minskar åtstramningens storlek och skjuter en del av budgetsaneringen 
framåt i tiden.
Detta blir ändå kännbart för USA och världsekonomin som tillfälligt 
tappar en del i tempo. Men viktigast är att ett allvarligt bakslag fort-
farande kan undvikas.     Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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DN 29 dec 2012:
USA.

“Morgan har rätt om vapnen”
“På fredagen hade nästan 90 000 amerikaner skrivit på en namnlista 
med kravet att den brittiske medborgaren Piers Morgan ska deporteras. 
Gränsen för när Vita huset måste lämna ett formellt svar går redan vid 
25 000.
Piers Morgan är ingen terrorist eller knarkkung. Han är värd för en tv-
pratshow på CNN, där han efterträdde Larry King, och hans brott är att 
ha skällt ut ett par inbjudna vapenlobbyister.
Det är lite ovanligt att kalla inbjudna gäster ”farliga idioter”, även för 
en kontroversiell person som Morgan. Han har varit både chefredaktör 
för slasktabloider som numera nedlagda News of the World och elak 
domare i talangtävlingar. Men det som gjorde Morgan så upprörd den-
na gång var lobbyisternas förkunnelse att mer vapen löser alla pro-
blem.
För bakgrunden var skolskjutningen i Newtown den 14 december, där 
20 små barn och 6 vuxna dödades av en ung man med ett halvautoma-
tiskt gevär och ytterligare två vapen. Att Morgan ifrågasatte amerika-
ners maniska kärlek till skjutjärn var nog för att initiativtagarna till 
namninsamlingen skulle vilja kasta ut honom ur landet.
De bisarra kraven är många. Vapenlobbyisterna i National Rifle 
Association vill ha beväpnade vakter i varje skola. Andra föreslår att 
både lärare och annan personal utrustas med vapen för att kunna 
försvara barnen när galningarna kommer. Men vakten på Columbine 
High School stoppade inte massakern 1999. Och beväpnade lärare 
skulle ibland skjuta en del barn innan de eventuellt träffade inkräk-
taren.

USA har överlägset mest skjutvapen per capita i hela världen. Hälften 
av alla hushåll har minst ett. Kontrollerna av dem som köper är ofta 
rudimentära. ”Friheten” att inneha och bära handeldvapen är den enkla 
förklaringen till att risken att mördas med ett sådant är 13 gånger 
större i USA än i Sverige.
President Barack Obama sa efter Newtown att hårdare regler nu blir en 
av hans prioriteringar. Men han talade om vapen redan i valrörelsen 
2008 och gjorde ingenting. Tyvärr är intresset svalt, både hos väljarna 
och i kongressen.
Barnen i Newtown kanske kan leda till förändring. Även små steg i 
rätt riktning vore bättre än inga alls.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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DN 30 dec 2012:
USA. "Budgetstupet"

Försiktig optimism om att lösa krisen
“De politiska partigruppsledarna i både representanthuset och 
senaten är försiktigt optimistiska om att tillsammans med Vita 
huset nå en uppgörelse för att undvika att den federala budgeten 
når det maxtak som i USA kallas ”budgetstup”. “

Även president Barack Obama uttryckte optimism om en uppgörelse, 
om än kanske en tillfällig sådan, när han natten till lördagen avslutat 
sitt inledande möte med de ledande företrädarna för både Demokra-
terna och Republikanerna i kongressens båda kamrar.
I dag, söndag, återkommer ledamöterna i representanthuset efter sin 
julledighet. Deras första uppgift kan bli att med mycket kort varsel 
rösta om att ännu en gång förlänga de skattelättnader som annars löper 
ut vid årsskiftet, och som annars med direkt verkan skulle minska kon-
sumtionsutrymmet för de allra flesta amerikaner. Till det kommer de 
automatiska nedskärningar i de federala utgifterna som vid en utebli-
ven uppgörelse riskerar att driva den amerikanska ekonomin nedåt.
Inget av partierna vill egentligen höja skatterna för vanliga medel-
klassamerikaner, och båda parter skyller på varandra. Efter att den 
republikanska majoriteten i representanthuset före jul misslyckades att 
enas om ett förslag, anser de att bollen nu ligger hos den demokratiska 
majoriteten i senaten att presentera ett förslag som även kan nå majo-
ritet i representanthuset.
Det är ett högt spel representanthusets gruppledare John Boehner spe-
lar. Om det vid en allmän omröstning i representanthuset blir en majo-
ritet för ett demokratiskt förslag, men med svagt och splittrat stöd från 

Boehners partikamrater kan hans ställning som gruppledare 
ifrågasättas.
Dessutom tillkommer att en uppgörelse om enbart en förlängning av 
skattelättnaderna likt de som gjorts tidigare bara skjuter problemen på 
framtiden. USA:s finansminister Tim Geithner har konstaterat att taket 
för den federala upplåningen nås på nyårsdagen, men att det med krea-
tiva bokföringsåtgärder går att hålla sig under taket ytterligare någon 
tid. Utan en överenskommelse om en finansierad budgetsanering 
kvarstår grundproblemet, och om en eller två månader blir det då akut 
på nytt.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

mailto:staffan.kihlstrom@dn.se
mailto:staffan.kihlstrom@dn.se


DN 31 dec 2012:
USA. Efter skolmassakern i Newtown

“Lärare i Utah får gratis träning i att 
skjuta”
“Samtidigt som lärare i Utah får gratis vapenträning höjs politis-
ka röster om hårdare tag kring USA:s vapenlagar. Landets största 
lobbyorganisation NRA leder däremot ett fullskaligt pr-krig och 
betygsätter kongressledamöter efter deras inställning till vapen.”

“När kongressen öppnar för en ny mandatperiod den 3 januari har det 
gått fem år sedan frågan om hårdare vapenkontroll senast var uppe för 
diskussion.
Med skolmassakern i Newtown, Connecticut, i mitten av december i 
färskt minne har hoppet bland vapenmotståndarna höjts för en nytänd 
debatt.
Vapenrelaterat våld dödar fler än 30 000 amerikaner varje år, och 
efter 1999, då 13 personer mördades på Columbine High School, har 
det skett 31 dödsskjutningar på landets skolor. Ingen tvivlar längre på 
att något måste göras. Frågan är bara vad.
Medan vapenmotståndarna kräver tuffare tag kring försäljning av va-
pen och ammunition, liksom utfärdande av vapenlicenser, hävdar va-
penförespråkarna att det behövs fler vapen för att råda bot på situatio-
nen.
Huvudrollsinnehavaren i spelet kring rätten att bära vapen stavas 
NRA – National Rifle Association. Landets största lobbyorganisation, 
som har fyra miljoner medlemmar, har de senaste åren letat sig in i 
maktens korridorer och samlar årligen in mer än 200 miljoner dollar 
med syfte att motverka politiker som vill ha strängare vapenlagar.

Organisationen betygsätter kongressens 538 ledamöter efter skalan 
A till F beroende på hur inställsamma ledamöterna är till liberala 
vapenlagar.
Just nu har en majoritet, 288 ledamöter, högsta betyg, och det är dessa 
som måste övertygas om en ny vapenlagstiftning ska diskuteras när 
kongressen samlas i januari.
– Det är helt i sin ordning att klassificera landets lagstiftare enligt hur 
de röstar kring vapenfrågor. Vapenlagar stoppar inga massmördare, 
invånare med vapen gör det, säger John Snyder från Virginia som är 
medlem i NRA och som kämpat för rätten att bära vapen i 45 år.
Efter dödsskjutningen i Newtown då 26 personer miste livet, varav 
20 elever, hävdar NRA:s ledning att landets lärare och annan skolper-
sonal bör vara rustade med vapen för att undvika framtida dödsskjut-
ningar.
I Utah, som är en av fyra delstater som i dag tillåter att lärare med 
licens är beväpnade, erbjöds förra veckan gratis vapenträning.
Initiativtagare var Utah Shooting Sports Council och intresset var stort 
bland de närmare 200 lärarna på plats. Arrangören påpekade att den 
inte för en politisk agenda men vill ge alla lärare som önskar vara be-
väpnade en grundutbildning så att de är bättre förberedda.
Gary Sackett, styrelsemedlem i Gun Violence Prevention Center of 
Utah, som arbetar för att minska vapenrelaterat våld, är mycket upp-
rörd över initiativet.

– Det är absurt. NRA driver agenda för landets största vapentillverkare 
och här i Utah verkar vapeninstruktörer vara mest inställsamma till 
idén eftersom de då kommer att tjäna mer pengar, säger han.
Hans hopp står nu till kongressen som han hoppas ska återinföra ett 
försäljningsförbud av halvautomatiska gevär.



– Ingen som inte verkar inom militären eller polisen behöver den här 
typen av vapen som använts vid så många dödsskjutningar.
Kanske hörs hans önskan av demokraten Mike Thompson från Kali-
fornien, som har betyg D från NRA. Han har fått i uppdrag av repre-
sentanthusets minoritetsledare Nancy Pelosi att leda en utrednings-
grupp för att minska vapenrelaterat våld.

– Vi behöver en övergripande strategi som går längre än att bara be-
väpna fler, sa Thompson i ett uttalande som svar på NRA:s lösning på 
problemet
”Beväpna goda människor med vapen för att minska antalet onda 
människor med vapen”, sa han.
Bland annat pekade han, tillsammans med flertalet andra kongress-
ledamöter, på att USA måste ta itu med kryphål inom mentalsjukvår-
den, minska glorifieringen av våld och förbättra de bakgrundskon-
troller som görs vid vapenköp.
Linda Flood linda.flood@dn.se “

“Fakta. En aktiv lobbygrupp
Den amerikanska kongressen har inte gett klartecken till några större 
förändringar i vapenlagarna sedan 1994. Ett förbud mot försäljning av 
vissa halvautomatiska gevär upphävdes 2004.
2008 var vapenlobbygruppen NRA (National rifle association) och 
dess Political victory fund (NRA-PVF) involverat i 271 politiska 
kampanjer för senaten och representanthuset och vann 230 av dessa.
USA har flest civila vapen per capita i världen, nära 300 miljoner. Men 
andelen vapenägare har minskat. I dag äger vart femte hushåll ett 
vapen, jämfört med vartannat 1973. I stället köper de som redan har 
vapen på sig fler, visar en undersökning från Chicagos universitet. “
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President Obama manade till uppgörelse om budgetstupet

”Vi måste undvika en skattechock”
“Sent i går kväll hade kongressen fortfarande inte lyckats enas om 
hur budgetstupet ska undvikas. Nu är det bara timmar kvar tills 
tiden rinner ut och landet står på klippkanten.”

“– Även om inte en bred uppgörelse om hela budgetstupet uppnås i tid 
kan senaten rösta igenom lagar som förhindrar den omedelbara skatte-
chocken för medelklassfamiljer och som förhindrar att två miljoner ar-
betslösa plötsligt mister sina bidrag. Det sade president Barack Obama 
i tv-kanalen NBC på söndagen. Han kritiserade republikanerna för att 
inte vilja kompromissa.
Detta var Barack Obamas första politiska tv-framträdande på tre 
veckor och uppenbarligen gjort för att pressa lagstiftarna att nå en 
uppgörelse. Försöket hade sent på söndagskvällen dessvärre inte gett 
något resultat. Stora meningsskiljaktigheter mellan demokraterna och 
republikanerna i kongressen hindrar fortfarande parterna från att enas.
Om man inte lyckas, kommer USA:s ömtåliga ekonomi att pressas in i 
recession, en utveckling som kommer att påverka ekonomierna i hela 
världen.
Demokraterna vill utöka skattelättnaderna för familjer som tjänar 
mindre än 250 000 dollar, cirka 1,7 miljoner kronor, om året. Och höja 
skatterna för dem som tjänar mer. Republikanerna vill höja den grän-
sen till 400 000 dollar, drygt 2,5 miljoner kronor, och samtidigt hålla 
tillbaka fastighetsskatten.
Demokraterna har sagt att de kan tänka sig att diskutera det ena eller 
det andra, men inte båda förslagen.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
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Maktskiftet i Kina.

“Nya ledare men ingen ny politik”
“Peking.Efter tio år som partiordförande stod Hu Jintao i går i 
Folkets stora sal mitt i Peking och pekade ut Kinas framtid när 
kommunistpartiet öppnade sin 18:e kongress. Det blev en diger 
lista av förhoppningar att lyssna till för efterträdaren Xi Jinping, 
som officiellt utses i nästa vecka.”

“Vad som sedan väntar Xi är ett arbete som blir svårare än Barack 
Obamas som amerikansk president. I alla fall om han ska leva upp till 
en bråkdel av de krav och önskemål hans företrädare målade upp.
Hu Jintao varnade för korruptionen i de egna partileden. ”Om vi miss-
lyckas med att hantera den frågan, kan det bli ödesdigert för partiet 
och även orsaka partiets och hela landets fall.”
Det var en passande påminnelse. Men ny var den inte. Nästan samma 
varning utgick för tio år sedan då Hu tillträdde. Sedan dess har partiet 
startat kampanjer för att ta krafttag mot korruptionen varje år, förgä-
ves. Problemet har snarare vuxit.
Sannolikheten för att Xi Jinping ska lyckas rensa upp i träsket av 
”svarta pengar” är noll, så länge utomstående granskning inte tillåts, 
utan görs av partiets interna byråer.
Den 69-årige Hu Jintao laddade sitt tal med slagord han använt under 
tio års tid.
”Kinas utveckling ska ske fredligt.” ”Ett vackert Kina ska skapas.” 
”Kina ska bli ett modernt och blomstrande samhälle.”

Han talade både om demokrati och reformer av den politiska 

strukturen, om transparens, likhet inför lagen och harmoni, men 
egentligen sa han inget nytt.

Tvärtom upprepade Hu Jintao frasen ”socialism med kinesiskt 
särdrag” 78 gånger, och det berodde inte på att han saknar ordförråd. I 
stället var det ett effektivt sätt att tala om både för den kinesiska 
publiken och för omvärlden att ingen kraft utifrån kommer att tillåtas 
påverka Kinas vägval.
Några avgörande reformer som leder till full demokrati är inte att 
vänta. Det kinesiska kommunistpartiet har även i fortsättningen för 
avsikt att tolka begrepp som demokrati och likhet inför lagen på det 
sätt som passar partiet.
Xi Jinping och Li Keqiang, som väntas bli ny premiärminister, har 
mycket att förändra om de vill bygga ett ”modernt och blomstrande 
samhälle”. Det kinesiska folket har växande förväntningar på ökad 
frihet och större inflytande.
Det räcker att ta själva den pågående partikongressen som exempel. 
Flera hundra dissidenter har i strid med den kinesiska lagen gripits 
eller beordrats att resa bort från Peking under kongressen. Det är inget 
modernt sätt att möta åsiktsmotståndare.
Kontrollen och censuren av internet har aldrig varit så hård som nu. 
Inget ”olämpligt” ska bli synligt för medborgarna. Som tidningen New 
York Times avslöjande att Wen Jiabaos släktingar blivit omåttligt rika 
under tiden han varit premiärminister. Vilket ledningen kallar en 
smutskastningskampanj.
Att Kina fortsätter att styra och strypa information 2012 skapar inget 
blomstrande samhälle.
Framför allt börjar stora grupper invånare nu bli medvetna om vad 
som undanhålls dem i statliga medier eftersom de får information i 



mikrobloggar i sina smarta telefoner. Det folkliga missnöjet med 
censuren ökar snabbt och blir snart en huvudvärk för Xi Jinping.
Ett tredje exempel från partikongressen: Hu Jintao gick inte djupare in 
på hur ledningen i Peking kan lösa konflikterna i Tibet och Xinjiang 
med etniska tibetaner och uigurer. Men just då kongressen öppnade 
satte fyra tibetaner eld på sig själva i protest mot hur de behandlas av 
kinesiska myndigheter.
Vad Xi Jinping och Li Keqiang behöver ändra är ledningens strategi i 
Tibet och Xinjiang – mindre våld och kontroll. I annat fall kommer 
dessa stora områden aldrig att formas av harmoni och ömsesidig 
respekt mellan folkgrupper.
Till slut blev Hu Jintaos lista av rosaskimrande förväntningar på 
framtiden riktigt lång. ”Politiska reformer, som också gör 
medborgarnas inflytande större”, lät överraskande för att komma från 
en man som under tio år ägnat sig åt att säkra makten för partiet. Men 
också en sådan sak måste naturligtvis ses i skenet av ”socialism med 
kinesiskt särdrag”.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se”

“Läs mer:
2 270 delegater deltar. Det kinesiska kommunistpartiets 82 miljoner 
medlemmar har utsett 2 270 delegater att delta vid den 18:e partikon-
gressen. Den 17:e kongressen hölls för fem år sedan.

19 procent av delegaterna är kvinnor.

52 år är genomsnittsåldern.Genomsnittsåldern för deltagarna på 
kongressen är 52 år. Endast fem procent är under 35 år.

7procent av delegaterna räknas som arbetare.

72 procent har gått med i partiet efter Maos död. Delegaterna 
representerar provinser, autonoma regioner, städer, statsägda företag, 
centrala finansiella system, militären och partiets centralkommitté. 72 
procent av delegaterna har gått in i partiet efter ordförande Mao 
Zedongs död 1976.

30 procent räknas som delegater på gräsrotsnivå.

1,34 miljarder invånare har Kina.
Jättelandet är folkrikast i världen och världens näst största ekonomi 
efter USA. 1,34 miljarder invånare fanns i Kina år 2010.

Flera i partitoppen byts ut

Xi Jinping väntas bli ny partiordförande och Li Keqing ny 
premiärminister då den femte generationen kinesiska ledare tillträder.
Kongressens viktigaste uppgift blir att utse minst fem nya ledamöter 
i politbyråns ständiga utskott, vid sidan av Xi och Li. Utskottet, som 
är Kinas högsta beslutande organ, väntas bantas från nio till sju 
ledamöter.
Många och långa diskussioner har föregått dessa utnämningar. 
”Prinsar”, vars fäder varit högt uppsatta inom partiet, 
ungdomsförbundet och grupperingar från Peking och Shanghai har 
haft inflytande i urvalsprocessen.
Till slut antas den avgående partiordföranden Hu Jintao tillsammans 
med sin 86-årige företrädare Jiang Zemin och efterträdare Xi ha 
kunnat enas om namnen på dem som ska leda Kina. DN
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“Dags att ompröva den statskapitalistiska 
modellen”
e Hoshiko
Krönika.Kina, med världens näst största ekonomi, byter ledning 
utan att ge någon insyn. Vad vill den nye partiledaren Xi Jinping? 
Hittills finns inget svar, men i längden kan kineserna inte fortsätta 
som hittills. Deras statskapitalistiska modell är uttjänt och mogen 
för omprövning.”

“Det är svårt att tänka sig en demokrati utan marknadsekonomi, men 
motsatsen är däremot möjlig. Kina visar hur kapitalism kan förenas 
med diktatur under kommunistpartiets ledning. Ekonomiskt har detta 
varit ett framgångsrecept när kineserna på tre decennier har gått från 
djup fattigdom till begynnande välstånd
Kina har etablerat sig som världens främsta exportland och en 
kapitalkälla dit andra vänder sig för att låna. Det gäller USA, som 
måste finansiera sina stora underskott, och nu även euroländerna när 
de behöver stöd utifrån. Samtidigt har kinesernas beroende av 
omvärlden ökat.
Krisen i världsekonomin påverkar därför även Kina. BNP-tillväxten 
håller inte längre tvåsiffriga tal, utan var under tredje kvartalet i år nere 
i 7,4 procent. Nu finns dock tecken på en vändning uppåt, men det blir 
ingen återgång till det gamla. Den kinesiska exporten drar inte lika 
starkt, samtidigt som de inhemska tillväxthindren märks allt tydligare.
Den väldiga miljöförstörningen är ett skäl att Kina borde dämpa sig, 
ett annat är de sociala kostnaderna för stora delar av befolkningen. För 
många kineser har höjd materiell standard inte betytt att livskvaliteten 

stigit i motsvarande grad. Växande ekonomiska klyftor och tilltagande 
korruption bidrar till att öka spänningarna.
Kinas avgående ledning, med partiledaren Hu Jintao i spetsen, har 
allt oftare pekat på dessa problem. Men inte ens i en diktatur tycks det 
vara möjligt att snabbt tvinga fram förändring. Starka krafter, inte 
minst på regional nivå, drar åt annat håll och försöker hålla fast vid 
vad som varit.
Detta är dock en i längden omöjlig ambition. I takt med att ekonomin 
blir mer avancerad och befolkningen allt bättre utbildad, ökar kraven 
på att samhällsordningen ska förändras. Centralstyrning, vilket 
fortfarande gäller på många områden, fungerar allt sämre och möter 
växande motstånd.
Ettbarnspolitiken är nog det tydligaste exemplet på hur ledningen 
dirigerar över kinesernas liv. Det finns också restriktioner kring rätten 
att flytta inom landet, vilket gör att de många miljoner invånare som 
ändå har lämnat hemorten saknar ett socialt skyddsnät. Men även 
ekonomin är på viktiga områden centralstyrd, främst genom att 
bankerna inte fungerar marknadsmässigt utan används för att slussa 
pengar till statsägda företag.
Bristen på en fungerande finanssektor lägger hämsko på den privata 
företagsamheten, även om många klarar sig ändå. Näringslivet är till 
största delen exportinriktat, vilket understöds av en lågt värderad 
valuta. Kinas ledning har valt att använda handelsöverskotten till att 
bygga upp en gigantisk valutareserv, i stället för att stimulera importen 
och låta den egna befolkningen höja sin köpkraft.
Behovet av genomgripande reformer blir allt tydligare, men hittills 
har varken den nye partiledaren och kommande presidenten Xi Jinping 
eller hans tilltänkte premiärminister Li Keqiang talat om vad de vill 
göra. Den nyss inledda partikongressen har uppenbarligen föregåtts av 



en maktkamp, men utan någon öppen diskussion kring olika politiska 
och ekonomiska alternativ.
Därför är det oklart vad som ska hända i Kina under de närmaste åren, 
även om gradvisa förändringar troligen kommer att tvingas fram. Man 
får dock räkna med att Xi Jinping, lika litet som sina företrädare, är 
beredd att släppa på kommunistpartiets grepp och att 
informationsfriheten därför förblir begränsad.
Mycket talar ändå för att Kina passerar USA och blir världens största 
ekonomi, vilket enligt Internationella valutafonden inträffar redan 
2016–2017. Men förr eller senare kommer kineserna att upptäcka att 
deras statskapitalistiska modell är uttjänt och mogen för omprövning. 
De själva, liksom världen i stort, skulle vinna på att detta inte dröjer 
alltför länge.
Johan Schück johan.schuck@dn.se”
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Maktskiftet i Kina. Fortsatt tillväxt kräver nya idéer

“Här görs världens strumpor”örn Petersson
“Yiwu. För 17 år sedan startades strumpföretaget Lansha av tre 
bröder i östra Kina. Bolaget växte och exporten bara ökade. I dag 
är företaget på väg att bli världens största. Fyra miljoner par 
strumpor lämnar fabrikerna varje dag. Det blir långt över en 
miljard par strumpor om året. “

“År 2012 är Lansha en av hundratals strumptillverkare i regionen. 
Staden Yiwu har blivit globalt strumpcentrum. Tillsammans med 
grannorten Zhuji produceras 70 procent av världens alla strumpor.
På samma vis är Yiwu störst på dragkedjor och halsband. Här ligger 
världens största marknad för handelsvaror med 100 000 företag och 
1,7 miljoner olika produkter.
Strumpföretagens historia och utveckling är också berättelsen om 
staden Yiwus och hela Kinas exportsuccé.
I Yiwu visste bönderna inte vad de skulle ta sig till i början av 1980-
talet. Den dåvarande ledaren Deng Xiaoping hade börjat släppa loss 
marknadskrafterna och sagt att det inte var fult att bli rik. Eftersom 
odlingsmarken gav dåliga skördar startade bönderna en marknad.
Med tiden blev Kina ett globalt verkstadsgolv och världens näst största 
ekonomi. Hundratals miljoner arbetare, låga löner, driftighet och 
statliga subventioner låg bakom framgången. Receptet fungerade i 
trettio år. Nu krävs nya idéer.

– Förtjänsten blir mindre hela tiden. Nuförtiden tjänar vi bara några 
ören för varje par som vi exporterar, säger He Yanfeng, som 

presenterar sig som Lanshachefens yngre syster och är den som för 
talan i butiken i Yiwu.
Krisen på exportmarknaderna i Europa och USA är en sak. En 
annan är att kinesiska företag pressas av höjda råvarupriser, starkare 
kinesisk valuta (30 procent sedan 2005 i förhållande till dollarn) och 
snabbt ökande löner.
Lönerna har i Yiwu stigit med 20 procent om året. Månadslönen för 
arbetare är hösten 2012 uppe i runt 3 000 kronor i månaden, inklusive 
olika ersättningar. Flera strumptillverkare i regionen har redan gått i 
konkurs.

– Om vi höjer priserna kan det självklart betyda att många av våra 
kunder väljer att flytta tillverkningen till Vietnam eller Kambodja i 
stället, säger He Yanfeng.
Fast hon har gott hopp om att gamla kunder ser fördelarna med 
kvaliteten och de säkra leveranserna som företaget erbjuder. En annan 
ljuspunkt är den växande försäljningen inom Kinas gränser, som ger 
än större vinstmarginal än exporten.
En dag med strumptillverkare i Yiwu visar att förutsättningarna 
radikalt förändrats för Kinas exportindustri.
Bonas Group, en annan producent, har tagit över exportorder från 
företag som gått omkull. Bolaget har anpassat sig till de höjda 
kostnaderna och redan tagit steget in i framtiden.
– Vi har inte längre de lägsta priserna, men vi erbjuder service, 
forskning och utbildning och hjälper våra utländska kunder att tjäna 
pengar, beskriver Hong Tingjie företagets nya filosofi.
Bonas skickar anställda till Italien och Ryssland för att de ska lära sig 
hur marknaderna fungerar där deras produkter säljs.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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Ett år sedan Kim Jong Un tog över makten i Nordkorea

“Gästarbete. 70 000 jobbar utomlands – 
men staten tar hand om en stor del av lönen. “
“Nästa vinterjacka eller tröja du köper kan vara sydd av en nordkore-
ansk gästarbetare i en textilfabrik i norra Kina. Hon får enligt ett van-
ligt förekommande avtal behålla motsvarande tre hundra kronor i han-
den efter en månads arbete. Resten skickas direkt tillbaka till den nord-
koreanska staten, som är i stort behov av hårdvaluta.
Alla verkar glada över det. Mest översvallande är platschefen vid en 
fabrik i utkanten av den kinesiska staden Dandong. Hon följer oss 
genom lokalerna där 80 nordkoreanska sömmerskor för närvarande är 
anställda för att sy plagg åt tillverkare, vars varumärken är kända över 
stora delar av världen.
– De jobbar flitigt som maskiner och kan arbeta till tolv på natten utan 
att kräva övertidsersättning, säger platschefen berömmande om gäst
arbetarna. De är väldigt noggranna. Även om det är dags att ta bussen 
hem jobbar de ändå noggrant färdigt innan de går, beskriver hon de 
nyanställda nordkoreanerna.

Gästarbetarna avlönas enligt kinesisk lag med minst minimilön, 1 200 
yuan (1 300 kronor) i månaden. För den lönen finns det inte en kines 
längre som är villig att arbeta så hårt, upplyser en kinesisk affärsman 
på gårdsplanen utanför fabriken.
Upplägget i textilfabriken i Dandong följer ett nytt mönster. Sydkorea-
nskt kapital gifts ihop med nordkoreansk arbetskraft i ett tredje land 
för vidare export av de färdiga varorna i världen. Ibland sänds även 
varor tillbaka till Nordkorea. På samma sätt tillverkar andra fabriker i 

Kina elektronik och handsydda fotbollsskor med hjälp av arbetskraft 
från Nordkorea.
Varje morgon anländer nya gästarbetare med buss på bron över 
Yalufloden. På den östra sidan ligger den nordkoreanska staden 
Sinuiju, som av landets ledning beskrivs som en ekonomisk utveck-
lingszon. Det är en plats med några gamla industrier och ett turisthotell 
som är öppet på somrarna. På stranden syns ett övergivet pariserhjul. 
Bland träden skymtar gränsvakter. Klockan åtta på kvällen råder beck-
mörker. På den västra stranden ligger den kinesiska staden Dandong, 
med sina nybyggda höghus på över 20 våningar. På kvällarna badar 
staden i ljus och neon.
Strömmen av gästarbetare är växande. Minst 20 000 nordkoreaner 
beräknas nu befinna sig bara i Dandong. Uppåt 70 000 är spridda på 
andra platser i Kina och Asien.
Nordkoreanerna är officiellt utskickade av sina myndigheter för att 
tjäna pengar och har visum som ofta räcker i två månader, ibland i sex. 
Detta är en av de synliga förändringar som har ägt rum sedan Kim 
Jong Un ärvde makten i familjeimperiet efter sin far som avled för ett 
år sedan.
Samtidigt har bevakningen på båda sidor om gränsen skärpts. Det har 
blivit svårare än för några år sedan för nordkoreaner att illegalt ta sig 
in i Kina. Antalet avhoppare till Sydkorea, som tog sig in i landet via 
Kina, minskade under första halvåret med över 40 procent, enligt 
sydkoreansk statistik.
Vid textilfabriken i Dandong förklarar platschefen att de nordkore-
anska gästarbetarna har det bra.
– Vår sydkoreanske ägare behandlar dem väl. Han ger dem till och 
med lite mer än minimilön. Exakt hur mycket de får behålla av lönen 



vet jag inte, det är några hundra i månaden, resten skickas tillbaka till 
Nordkorea. De har ju sina regler där, förklarar hon.
De nordkoreanska kvinnorna sitter ytterst fåordiga vid sina symaski-
ner.
– Bra, säger en av dem om hur hon trivs med arbetet och livet i Kina.
Hon ler. Jag tror hon menar det. Inte för att det korthuggna svaret 
betyder något eller ens den glada uppsynen. Men hon trivs troligen när 
hon tänker på alternativet.
Ett arbete i en statlig nordkoreansk fabrik avlönas ofta med mindre än 
tio kronor i månaden. Det har lett till den märkliga ordningen att an-
ställda i landet numera betalar för förmånen att slippa att dyka upp på 
jobbet. Därmed kan de använda tiden till något vettigare, som att sälja 
saker på den lokala marknaden, samla ved eller plocka vilda örter.
Lönen i Kina på 300 kronor är i det sammanhanget eftertraktad. Därför 
är det heller inte vem som helst som kommer i fråga för visum. Arbe-
tarna behöver inte ha kontakter på hög nivå, men ett fläckfritt förflutet 
och en välvillig inställning till landets styre krävs, enligt organisatio-
ner i Sydkorea som företräder nordkoreanska flyktingar. Innan gäst-
arbetarna tillåts resa till Dandong får de en introduktion av nordkore-
anska myndigheter.
Då får de veta att i Kina finns det bara två städer som är riktigt moder-
na och utvecklade och det är Dandong och Dalian, dit de ska åka.

– Det är för att lura dem att Nordkorea inte ligger så långt efter Kina, 
säger Lü Jianwei, en kinesisk företagare, som tillhör den etniskt 
koreanska befolkningen i Dandong.
I en rapport fastslår FN att nordkoreanernas liv inte blivit bättre 
sedan Kim Jong Un tillträdde. För den stora majoriteten är tillgången 
på mat minst lika knapp som tidigare. Priset på ris har fördubblats 

sedan i början av året och förtrycket från regimen är lika hårt. Av de 
ekonomiska reformer det talats om märker folk i allmänhet ingenting.
– Invånare dör fortfarande av svält i Nordkorea, 700 000–800 000 
invånare har det mycket svårt. Få har råd att äta vitt ris, och deras 
majsskörd är så liten att det är ynkligt eftersom jorden är mager och 
gödningsmedel saknas, påpekar Wu, en kinesisk man av etniskt kore-
anskt ursprung.
Han förestår ett kulturcentrum i Dandong dit nordkoreanska gästarbe-
tare och ämbetsmän söker sig efter arbetets slut.
Även i Kina övervakas nordkoreaner av egna landsmän. Reglerna 
arbetarna bär med sig hemifrån säger att de aldrig får gå ut ensamma i 
den kinesiska staden. De ska inte tala med utomstående i onödan. I 
förväg har de lärt vad de ska svara på vanliga frågor. En sådan fråga, 
som nyfikna kineser särskilt gillar att ställa till kvinnorna, är om de får 
gifta sig med en kinesisk man, om de skulle träffa någon de gillar.
”Nordkoreanska män är utmärkta”, lyder standardsvaret.
Trots reglerna händer det att gästarbetare smiter i väg ensamma. Några 
av dem vet då vart de kan gå för att bakom fördragna gardiner och 
låsta dörrar titta på avsnitt ur sydkoreanska tvåloperor, en strikt för-
bjuden aktivitet. Det ger dem ytterligare en inblick i livet utanför 
hemlandet.
Under tiden i Kina får de äta hur mycket de vill. De ser ett överflöd de 
aldrig sett. De duschar varmt och det blir aldrig strömavbrott som i 
Nordkorea.
Vid tullen står en morgon gästarbetare med stora bagar fyllda med 
kläder och presenter. De är på väg tillbaka hem. I taxfreebutiken har de 
köpt kinesiska cigaretter för tre kronor paketet. Till samma butik 
kommer nordkoreanska statstjänstemän för att köpa fransk konjak. I 



Dandong märks tydligt de växande skillnaderna mellan de nordkore-
anska samhällsklasserna.
Åter i Nordkorea väntar en två månader lång debriefing av gästarbe-
tarna, en så kallad säkerhetsutbildning, för att tvätta bort de överdrivet 
positiva intryck de fått av omvärlden.
Kim Jong Un är inte den förste mannen i sin släkt som förstår att 
landets ekonomi är i miserabelt skick. Kina har i 20 år tjatat på Nord-
korea att starta reformer efter kinesisk förebild. Uppmaningen har 
själviska syften eftersom Kina fruktar att ett sönderfallande Nordkorea 
skulle leda till en flyktingström över gränsen. Ekonomisk utveckling 
är, enligt ledarna i Peking, den bästa garantin för stabilitet.
Men tanken på omfattande reformer skrämmer av allt att döma också 
den nya nordkoreanska ledningen, som är livrädd för att tappa greppet 
om invånare och land.
Ändå är det något som hänt i Pyongyang i år. Kvinnor i den översta 
ämbetsmannaklassen rapporteras ha börjat bära moderna skor och 
kläder av västerländskt snitt. Den unge ledarens fru har synts med 
väskor från Dior. Vissa promenerar numera längs gatorna med örat 
mot en mobiltelefon. En isbana för konståkning har byggts, liksom ett 
nytt nöjesfält där den unge ledaren blivit fotograferad med ett stort 
leende på läpparna.
Förändringen är svår att greppa för de nordkoreanska servitriserna på 
en restaurang i Dandong. Fröken Park har inte varit hemma i Pyong-
yang på tre år. Hon serverar och uppträder på restaurangen, som drivits 
i över sex år av den nordkoreanska staten och fungerat som ett pilot-
projekt för gästarbetare.
På menyn finns svamp och fisk från Nordkorea. Underhållningen rör 
sig mellan nordkoreanska folksånger och kantonesiska hitlåtar. Efteråt 
sätts platt-tv:n på med inspelade program från Pyongyang. Park blir 
stående med öppen mun. Blicken har stannat på sångerskan i mitten på 
scenen i den mäktiga tv-underhållningen från hemlandet.

– Vi gick i samma klass i gymnasiet, säger hon på god kinesiska efter 
tre år i landet.
Hon förundras av hur modernt det ser ut i hennes hemstad. Och i hur 
korta kjolar kvinnorna uppträder.
– I breven som jag fått av mamma skriver hon att Pyongyang har 
förändrats. Folk klär sig annorlunda och de har fått nya nöjen, berättar 
Kim, en annan av servitriserna, dagen efteråt när vi äter lunch i ett 
avskilt rum.
Servitriserna på restaurangen har alla gått på Pyongyangs universitet. 
De tillhör en tidig typ av utsända gästarbetare. Ännu är det bara 
gräddan av samhällets unga – goda studenter från högt uppsatta famil-
jer – som kommer i fråga för dessa eftertraktade jobb i Kina. Men det 
nya sedan Kim Jong Un kom till makten är strömmen av 
nordkoreanska fabriksarbetare som nu börjat fylla tomrummet längst 
ned i den globala tillverkningskedjan. Det är därför du utan att veta det 
kan komma att gå omkring i kläder sydda av en gästarbetare som får 
behålla 300 kronor i månaden.
För den nordkoreanska staten handlar det om en strategi. Landets 
kärnvapenprogram har lett till isolering och ekonomiska sanktioner 
från omvärlden. Gästarbetarnas inkomster ska motverka den effekten.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

“Utbredd fattigdom
Officiellt namn: Demokratiska folkrepubliken Korea.
Nationen: Grundad av Kim Il Sung, 1948 (död 1994). Efterträdd av 
sonen Kim Jong Il (död 2011), som efterträddes av sin son Kim Jong 
Un.
Folkmängd: 24 miljoner (3 miljoner i Pyongyang).
Ekonomi: Centralstyrd, med gruvnäring och gammaldags jordbruk. 
Utbredd fattigdom och perioder av svält. 30 procent av alla barn är 
undernärda, enligt FN. “
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Ny Teknik: 4 nov 2012: 

“Li, inte bara Xi”
“Det blir en spännande vecka med presidentval i USA och 
partikongress i Kina. Förra blogginlägget handlade om 
tillverkningsdebatten i USA. Nu några ord om Kina.

Spaltmeter skrivs om Xi Jinping som verkar ta över efter Hu Jintao. 
Det är motiverat. Att bli ordförande i Kinas kommunistparti och 
president skulle göra Xi till en av världens mäktigaste. Även 
premiärministerposten, som Li Kejiang verkar få, är central. Wen 
Jiabao har under sin tid på den posten drivit på Kinas ekonomiska och 
tekniska utvecklingen.

Samtidigt ska man inte underskatta övriga val på partikongressen. 
Politbyråns ständiga utskott kommer att förnyas. Där tas många av de 
avgörande besluten.

En av de intressanta kandidaterna är Li Yuanchao. Inte minst för 
svenska teknikföretag.

Li är idag chef för kommunistpartiets organisationsavdelning. Det är 
en tung position som han använder för att driva utvecklingen på 
viktiga områden som framtidens tillväxt. Li lyfter bland annat fram 
innovationernas betydelse. Han är drivande i ett tioårigt program för 
att uppmuntra mer än 10 000 talanger i vetenskap och teknik.

Planen ska stödja hundra vetenskapsmän som kan bli världsledande på 
sina områden. 8 000 innovatörer inom vetenskap och teknik ska också 
uppmuntras genom programmet. En särskilt satsning riktas till 2 000 
unga blivande spetsforskare.

Li satsar också på att få hem kineser som har stora teknikkunskaper 
men som är verksamma i andra delar av världen. Kina måste förändras 
för att locka hem sådana entrepenörer, är ett motto.

Kinesika storföretag som Baosteel säger att de följer Li Yuanchaos 
direktiv om att uppmuntra innovativa arbetsplatser. Det kan behövas i 
dessa byråkratiska jättar.

Li Yuanchao är alltså en person att hålla ögonen på under partikon-
gressen. Hans innovationsvänliga linje följer uppmaningar från Hu 
Jintao, som nu lämnar posten som presdient.

För övrigt lär det bli en hel del ingenjörer även i den nya innersta 
kretsen. Xi Jinping själv, liksom kandidaterna Wang Yang *, Liu 
Yandong  * och Yu Zhengsheng. Li Yuanchao * har en examen i 
matematik.

Kinas historia och identitet är nära knuten till stora infrastruktur-
projekt. Kunskapen om teknik är högt värderad. Förhoppningsvis inser 
det nya ledarskapet successivt att det finns ett samband mellan 
innovationer och demokratisering.

Mats Engström
Ny Tekniks chefredaktör”

* Är inte med bland de sju nya ledarna.
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DN 16 nov 2012:Kina. 
Ålder väger tungt i landets nya ledning

”De nyas gäng” går i gamla fotspår
“Peking. Fem av sju i Kinas nya ledning – den som tillträdde i går 
efter stort hemlighetsmakeri - kommer att pensioneras inom fem 
år. Friskare är inte de nya vindarna. Det säger något om det 
styrande kommunistpartiets prioriteringar.”

“Rädslan för snabba förändringar har styrt gruppens sammansättning. 
Xi Jinping, 59 år, den nye partiordföranden och militäre befälhavaren, 
var avspänd när han presenterade sin trupp i Folkets stora sal. Orden 
kom liksom rakt ur munnen och tog inte vägen förbi partisloganer.
Han och Li Keqiang, 57 år, är de enda under 60 år. Resterande fem i 
politbyråns ständiga utskott är alla över 64 och faller för åldersstrecket 
2017.
Xis analys av situationen var rakt på sak: partiet har problem med 
mutor i de egna leden och har förlorat kontakten med vanligt folk. Xi 
Jinping sa det inte, men viktigast för den nya ledningen de närmaste 
åren blir att ge den breda kinesiska allmänheten, framför allt den 
växande medelklassen i städerna, känslan åter av trygghet och 
obekymrat livsuppehälle.
Framtidstron har urholkats de senaste åren, när lönen inte räcker till 
lika mycket; då luften är full av föroreningar och det krävs mutor för 
att få in det enda barnet i en bra skola eller för att få gamla mamma 
opererad av en specialistläkare.
Missnöjet växer och jämfört med det senaste maktskiftet för tio år 
sedan har situationen blivit mer akut. Att då satsa på ett nytt garde av 
oväntat konservativa, uppbackade av den gamle ledaren Jiang Zemin, 

ser ut att rimma illa med kravet på reformer som partiet ställer på sig 
självt.
Åtminstone sammanknippas inte Liu Yunshan, chefen för 
propagandadepartementet och världens mest avancerade censursystem, 
och den i Nordkorea skolade Zhang Dejiang med förnyelse.
Wang Qishan är högt skattad utanför landets gränser som ekonom och 
förhandlare, men rankas bara som nummer sex och tros få hand om 
kampen mot korruption.
De två mest reformvänliga kandidaterna hölls utanför det mäktiga 
utskottet.
Det finns en liten chans att den nya ledningen överraskar med 
förändringar – om den mot förmodan skulle tvingas till det av folket. 
Då kan partiet anpassa sig för att inte tappa makten, men bara precis så 
lite som krävs. Eller om de många ledamöterna på karriärens höst 
eventuellt skulle känna sig friare att gå sitt hjärtas väg.
Annars närmar sig snart punkten då det blir mer riskabelt att fortsätta 
hålla fast vid den gamla linjen i stället för att på eget initiativ 
genomföra djupgående reformer.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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“Fakta.

Wang Qishan, 64
Position: Ekonomisk expert och problemlösare
Kommentar: Välkänd i väst för att under lång tid varit Kinas 
chefsförhandlare med USA i ekonomiska frågor. Togs från Hainan i 
södra Kina till Peking för att hantera krisen med viruset sars 2003.

Yu Zhengshen, 67
Position: Har varit partichef i Shanghai.
Kommentar: Kom tillbaka i politiken trots att hans bror, en 
underrättelsetjänsteman, hoppade av i USA på 80-talet. Har också nära 
band till Jiang Zemin. Lång karriär och goda kontakter.

Li Keqiang, 57
Position: Väntas ta över som premiärminister i mars och bli 
ansvarig för den ekonomiska utvecklingen.
Kommentar: Är Kinas bäst utbildade ledare hittills. Doktor i ekonomi 
och en magisterexamen i juridik. Talar flytande engelska.

Xi Jinping, 59
Position: Ny partiordförande och militärbefälhavare. Utses i mars 
till landets president, en titel för kontakter med omvärlden.
Kommentar: Öppnare än sin företrädare, men kan inte driva en egen 
linje, utan måste alltid söka stöd hos övriga i utskottet.

Zhang Dejiang, 65
Position: Kan bli den som för Kinas talan mot Nordkorea. Ersatte den 
avskedade Bo Xilai som partichef i Chongqing.
Kommentar: Har studerat vid Kim Il Sung-universitetet i Pyongyang 
och talar koreanska.

Liu Yunshan, 65
Position: Konservativ minister i propagandadepartementet, som håller 
Kinas statliga medier i ett järngrepp.
Kommentar: Har byggt ut censuren och gjort allt för att blockera 
”farligt” material på landets mikrobloggar.

Zhang Gaoli, 65
Position: Partichef i Tianjin, där ekonomin växte med 16 procent förra 
året.
Kommentar: Lovande, om han får del i den ekonomiska 
utvecklingen. Men det är just sådan investeringsdriven expansion som 
Kina behöver komma bort ifrån. “



DN  11 nov 2012
Världens två mäktigaste män.

“Basket ersätter pingpong när giganterna 
möts”
“Peking. Den ene har just blivit återvald till USA:s president inför 
en global publik. Hur den andre egentligen blivit utsedd till Kinas 
nästa ledare kan omvärlden bara gissa. Världens två mäktigaste 
män kommer från olika system och kulturer men har basketin-
tresset, Harvard och en uppväxt utan sina fäder gemensamt. 
Räcker det för att skapa personkemi?”

Nästa gång Barack Obama kommer till Peking är värden ny. Då är det 
Xi Jinping som bjuder in till hemma-hos-middag i Zhongnanhai, om-
rådet där de kinesiska ledarna bor i hjärtat av Peking. Obama kommer 
att bjudas på de ypperligaste råvaror Kina har. Mat odlad utan gifter, 
konstgödsel, antibiotika och tillväxthormoner. Till maten dricker de te 
från provinsen Fujian. Kanske plockar Xi fram flaskan med det utsökta 
risbrännvinet Maotai.
Allt detta saknar betydelse om Xi Jinping och Barack Obama inte kan 
släppa på garden och hitta något att prata om som leder till gemensamt 
förtroende. Hur de kommer att trivas med varandra får betydelse för 
frågor långt utanför Kinas och USA:s gränser.
För tre år sedan vid Obamas besök i den kinesiska huvudstaden stod 
han till slut bredvid Hu Jintao (som snart efterträds av Xi). USA och 
Kina var överens på en rad områden, hette det. Kort senare bröt för-
handlingarna samman vid klimatmötet i Köpenhamn. Xi Jinping har 
redan gjort ett annat intryck än Hu på amerikanska ledare. Han har 
sagts vara en man med vilken USA kan arbeta. En mer avslappnad 

fötterna-på-jorden-typ, men också en person det gnistrar om och som 
enligt USA:s tidigare finansminister Henry Paulson är en man som 
”går i land med sina uppgifter”.
Enligt diplomater som träffat Xi Jinping har han lätt för att tala med 
utländska ledare. När Joe Biden, USA:s vicepresident, i fjol besökte 
Peking bjöd Xi på lunch på en enkel restaurang som serverade fyllda 
degknyten. De tillbringade timmar med en kanna te på bordet.
Samtalet blev personligt. Vid ett tillfälle berättade Xi om hur hans far, 
som var en uppburen ledare, hade lidit under kulturrevolutionen. Den 
officiella kinesiska tolken tappade fattningen över den oväntade 
öppenheten och glömde översätta till engelska, avslöjade en källa för 
Newsweek efteråt.
Hur mycket av samtalet Joe Biden uppfattade är fortfarande oklart. 
Precis som Barack Obama, vars föräldrar separerade när han var 
nyfödd, växte Xi Jinping upp utan sin far, men av helt andra orsaker. 
Då som nu bodde Xi i partiledarnas område i Peking eftersom hans far 
Xi Zhongxun tillhörde kommunistpartiets revolutionära toppar. Han 
var bara nio år då pappan greps anklagad av Mao Zedong för att ha 
förberett en komplott. Domen blev straffarbete i en fabrik. Senare 
under kulturrevolutionen utsattes han för tortyr. Först efter femton år 
återsågs far och son.
Själv sändes den 16-årige Xi Jinping ut på landsbygden under kultur-
revolutionen för att lära av bönderna. I sju år bodde han i grottbostäder 
i en by i centrala Kina. Han blev omtyckt av lokalbefolkningen efter-
som han inte klagade. Han var stor och stark och bar ned tunga korgar 
med grödor från bergen.
”Jag lärde mig att äta bitterhet” har Xi förklarat. Han lärde sig ödmjuk-
het och anpassningsförmåga och fick erfarenhet av hur landets fattiga 
levde.



Barack Obama fick sin insikt i fattigdom då han utförde ett socialar-
bete bland arbetslösa i Chicago under tre år. För båda har det satt spår i 
deras politiska karriärer.
För Xi var de hårda åren på landsbygden troligen helt avgörande för 
hur långt han nu kommit. Han är född i en privilegierad familj och har 
under sin karriär ofta förespråkat fria marknadskrafter. Han har därför 
varit omtyckt i den kinesiska eliten. De sju åren bland vanliga bönder 
har gjort honom lättare att acceptera för den andra starka politiska 
sidan inom kommunistpartiet.
Xi Jinping är en motsägelsefull man, men det är just därför han tagit 
sig fram utan att reta någon och det är av den anledningen han kommer 
att få en hel del med Barack Obama att göra.
En gång handlade det om pingpongdiplomati länderna emellan. Nu 
kan Obama och Xi alltid tala om basket när de möts. Så vitt känt har 
Xi inte ett lika snyggt skott som Obama, men han är intresserad av den 
amerikanska basketligan NBA och passade under sitt senaste besök i 
USA på att se en match med Los Angeles Lakers.
Om den amerikanske presidenten undrar hur hans kollega tar sig ut 
avslappnad tillsammans med sin familj måste han be att få se ett privat 
fotografi. Offentligt förekommer inga familjeporträtt på kinesiska 
ledare. Det finns ingenting i stil med dem som tagits på familjen 
Obama i Gröna rummet i Vita huset i Washington.
Xi kan nyfiket fråga om Obamas studietid på Harvard. Hans egen 
dotter Xi Mingze läser under annat namn för närvarande vid det 
ansedda universitetet. Så det finns privata samtalsämnen. En hel del 
talar för att den tillträdande kinesiske ledaren är mer västerländsk i sitt 
synsätt än tidigare partitoppar. Det betyder inte att Kina automatiskt 
förändrar synen på USA. Utrymmet för individuella prestationer är 
högst begränsat i det kinesiska systemet. Ändå skulle det inte skada 
med en mer personlig relation mellan ledarna för världens mest 
tongivande nationer. 
Torbjörn Petersson  torbjorn.petersson@dn.se “

“Barack Obama

Ålder: 51 år.
Född: På Hawaii.
Familj: Gift med Michelle (född Robinson), tillsammans har de 
döttrarna Malia Ann, 14 år, och Natasha (Sasha), 11.
Uppväxt: Barack Obamas föräldrar Ann Dunham, född i Kansas, och 
Barack Obama den äldre, född i Kenya, separerade när han var ny-
född. Barack lärde aldrig känna sin far. Från sex till elva års ålder lev-
de han med sin mor och styvfar i Indonesien. Flyttade därefter tillbaka 
till Hawaii där han bodde hos sina morföräldrar.
Utbildning: Efter en privat high school i Honolulu, Hawaii, studerade 
han vid Columbiauniversitetet i New York och tog examen i internatio-
nella relationer. Efter några års studieuppehåll kom han in på Harvard 
Law School.
Erfarenhet av vanliga människors liv: Mellan de två universitets-
perioderna arbetade Obama under tre år som ”community organizer”, 
ett slags socialarbetare, bland fattiga i Chicagos South Side, där han 
bland annat hjälpte arbetslösa med jobbträning, förberedelser för högre 
studier och med att försvara deras intressen som hyresgäster.
Religion: Kristen, men tillhör inget samfund. Han döptes 1988 i en 
svart baptistkyrka, men lämnade kyrkan under sin första 
presidentvalskampanj på grund av att pastorn uttalat sig hatiskt mot 
vita. Obama har präglats av den etniska mångfalden i hans familj: där 
finns en afrikansk far, en vit amerikansk mor med irländska rötter, en 
indonesisk styvfar, en indonesisk-amerikansk halvsyster och sju 
kenyanska halvbröder.
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Resor i världen: Reser flitigt. Som president har han gjort 47 offici-
ella utlandsbesök (under perioden 2009–20012). Har besökt Kina som 
president en gång, i november 2009. Har ännu inte besökt Sverige.
Maktambitioner: Obamas kamrater i skolan och på universitetet 
noterade tidigt att han inte festade så mycket och siktade på att gå 
långt. Han sökte sig till Harvard för att komma in i den intellektuella 
supereliten och skaffa sig självförtroende.
Idrott: Basket, som han fortfarande utövar och coachar sina döttrar i. 
Är en trogen fan av Chicago White Sox. I amerikansk fotboll är han 
Chicago Bears-anhängare.”

“Xi Jinping

Ålder: 59 år.
Född: I Peking.
Familj: Gifte sig med Peng Liyuan, en känd och firad folksångerska, 
1987, i sitt andra äktenskap. Under lång tid stod han i skuggan av sin 
mer kända fru. Sedan Xi utsågs till toppskiktet i partiet har Peng slutat 
att framträda offentligt. Tillsammans har de dottern Xi Mingze.
Uppväxt: Son till den revolutionäre hjälten Xi Zhongxun och som 
sådan med rötter till tidigare högt uppsatta kommunistledare 
tillhörande falangen av så kallade prinsar i den kinesiska politiken. 
Ensam mamma tog hand om honom när fadern försvann. Xi var endast 
nio år då ordförande Mao Zedong beskyllde hans far för att vara 
inblandad i en komplott mot kommunistpartiet. Pappan sändes till 
straffarbete i en fabrik och torterades under kulturrevolutionen. Xi 
själv tvingades som 16-åring till en by i centrala Kina i sju år för att 

lära av bönder. Först som 24-åring återsåg han fadern. Xi är ganska 
öppet kritisk till hela kulturrevolutionen, enligt vissa diplomater som 
träffat honom.
Utbildning: Studerade 1975–79 till kemiingenjör på 
prestigeuniversitetet Qinghua i Peking. Han blev antagen tack vare 
familjens kontakter, inte tack vare tidigare studieresultat, vilket var det 
vanliga sättet på den tiden.
Erfarenhet av vanliga människors liv: I sju år bodde han i 
grottbostäder i byn Liangjiahe i provinsen Shaanxi. Han gick till fältet 
med bönderna före gryningen och kom tillbaka när det blivit mörkt. 
Han var stor och bar lika tungt som bönderna. Det gjorde honom 
omtyckt.
Religion: Som medlem i det kinesiska kommunistpartiet ska du inte 
vara aktiv utövare av religion.
Resor i världen: Har gjort 50 resor utomlands under tiden som 
vicepresident. Var i USA senast i februari då han återbesökte en familj 
i Iowa, som han träffade 1985. Hans dotter Xi Mingze studerar under 
annat namn på Harvarduniversitetet.
Maktambitioner: Efter att tidigt ha lärt sig vilka grymheter 
ordförande Mao var mäktig beslöt sig Xi för att bli ”rödare än de 
röda”. Som 21-åring blev han medlem i kommunistpartiet. Han blev 
senare partichef i provinserna Fujian och Zhejiang och i Shanghai, 
innan han för fem år sedan sattes på kurs mot att bli nästa 
partiordförande.
Idrott: Deltog i brottningsmatcher mot bönder under sin ungdomstid 
på landsbygden. Tittar gärna på basketmatcher. “



27 nov 2012:

“Bara en tidsfråga innan Kina går om 
USA”
“ Analys Kina behöver en mer balanserad ekonomisk tillväxt som 
inte blir lika snabb som hittills. Det är viktigare att hejda miljöför-
störingen än att gå förbi USA så snart som möjligt. “

“Det är bara en tidsfråga innan Kinas ekonomi blir större än USA:s. 
Eftersom kineserna är närmare fyra gånger så många som amerika-
nerna, kräver detta ingen särskilt hög BNP per invånare.
Allt som behövs är att tillväxten i den kinesiska ekonomin är markant 
högre än i den amerikanska. Så blir det nog, särskilt som USA ska 
tackla problemen med budgetunderskott och statsskuld.
Men Kina har också sina stora obalanser. I senaste femårsplanen siktar 
man faktiskt på lägre tillväxt, runt åtta procent per år – i stället för tio, 
elva.
Det har man nu också fått, men av fel anledning. Orsaken är inte att 
Kina satsar hårt på att minska utsläppen av farliga ämnen eller att lan-
det försöker vrida ekonomin mot mindre exportberoende.
Skälet är i stället den internationella avmattningen, särskilt som kine-
sernas viktigaste marknader finns i stagnerande Europa.
Med nye ledaren Xi Jinping tycks Kina vara inriktat på att höja tempot 
igen.
Men det handlar inte om nyorientering, utan om mer av samma sak 
som förut. Den kinesiska ekonomin förblir centralstyrd – särskilt 
bankerna och de stora industrierna – och någon lindring är inte i sikte.

På kort sikt kan den gamla tillväxtmodellen med exportledd tillväxt 
fungera, om man satsar ännu hårdare. Men riskerna för finansbubblor 
och felinvesteringar blir allt större när Kina inte längre är en upp-
stickare utan ska ligga långt framme.
I längden krävs en mer balanserad utveckling, med inriktning på att 
stärka hemmamarknaden och höja de egna hushållens köpkraft. Det 
behövs krafttag mot miljöförstöringen som hotar människors hälsa.
Frågan blir om Kinas politiska ledare klarar att växla spår.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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DN 11 dec 2012:

“Förundran inför jätten”
Med en blandning av förfäran och förhoppning frågar sig utomstående 
bedömare hur länge den snabba tillväxten i Kina kan fortsätta. I går 
kom exportsiffror för november som låg långt under förväntningarna. 
Samtidigt pekade starka siffror över industriproduktionen i motsatt 
riktning.
En underliggande, demografisk kraft som kommer att fortsätta att 
driva på den kinesiska tillväxten är inflyttningen till städerna. Det 
främsta hindret ligger i rättsväsendets svaga ställning. Utan politiskt 
oberoende domstolar uppstår osäkerhet om vad som gäller och hur 
tvister ska lösas. Priset för det är dolt men högt.
Johannes Åman johannes.aman@dn.se “
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Ryssland



DN 6 okt 2012:
Energi och politik.

”Skiffergasrevolutionen ett hot mot Putins 
makt”
“EU anklagar Gazprom. USA:s ökande produktion av skiffergas 
har lett till kraftigt fallande priser på naturgas. För den statskon-
trollerade ryska naturgasjätten Gazprom är detta dåliga nyheter. 
Om Gazprom går under, vilket är fullt möjligt, har inte heller 
Putins statskapitalism någon väsentlig roll att spela, skriver eko-
nomen Anders Åslund.”

“En skiffergasrevolution går genom världen. Sverige konsumerar föga 
gas, men den kommer att förändra mycket i vår omvärld. Framför allt 
hotar denna omvälvning Gazprom, Rysslands statskontrollerade gas-
bolag, och därmed den ryske presidenten Vladimir Putins statskapita-
lism och makt.
Under senare år har USA snabbt utvecklat produktion av så kallad 
okonventionell gas, framför allt skiffergas. Plötsligt har USA gått om 
Ryssland som världens största gasproducent och blivit självförsörjan-
de. Naturgasen expanderar på det smutsiga kolets bekostnad, vilket 
minskar USA:s koldioxidutsläpp. För några år sedan förväntades USA 
importera stora mängder flytande naturgas (LNG), men i dag disku-
teras det om USA skall börja exportera LNG.
Även om andra delar av världen än så länge knappast producerar 
skiffergas har omvälvningen i USA skakat upp gasmarknaden i hela 
världen och framför allt i Europa. Många gasproducenter, främst 
Qatar, har byggt upp stor kapacitet för produktion av LNG. Deras 

planerade export till USA har nu omdirigerats till Europa, där ett 
tjugotal regasifieringsterminaler redan byggts.
Traditionellt har den europeiska gasmarknaden dominerats av mång-
åriga kontrakt genom rörledningar från Norge, Algeriet och Ryssland 
med priser kopplade till oljepriser. Nu har emellertid en stor spotmark-
nad med LNG uppstått, och dess priser är ofta bara hälften av de ryska 
exportpriserna. Ändå är de europeiska spotmarknadspriserna ungefär 
dubbelt så höga som de amerikanska gaspriserna. Sådana extrema 
prisskillnader kan inte vara länge.
Som monopolist ogillar Gazprom förändringar. Medan andra gas-
producenter försöker anpassa sig till de nya marknadsvillkoren kör 
Gazprom på med sina gamla kontrakt och oljebaserade priser. Om dess 
kunder vägrar att acceptera full kontraktsvolym insisterar Gazprom på 
att de betalar i varje fall.
Föga förvånande har Gazproms exportvolymer fallit markant och 
Gazproms produktion föll med 5,7 procent under årets första nio 
månader. De stora västeuropeiska gasdistributörerna har krävt ansen-
liga rabatter som de delvis fått retroaktivt.
De östeuropeiska gasimportörerna har däremot stora problem. Ofta är 
Gazprom alltjämt monopolist och insisterar på ohemula priser som är 
upp till 50 procent högre än vad tyska importföretag betalar.
För ett år sedan genomförde EU-kommissionen räder hos Gazproms 
dotterbolag och kunder i många östliga EU-länder. Den 4 september 
inledde den ett antitrustfall mot Gazprom i åtta nya östliga EU-med-
lemmar, nämligen Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, 
Tjeckien, Ungern och Bulgarien.
EU-kommissionen har offentliggjort tre anklagelser:
att Gazprom har ”delat upp gasmarknader genom att förhindra ett fritt 
flöde av gas mellan medlemsländer”.



att Gazprom har ”förhindrat diversifiering av gasleveranser”. att Gaz-
prom har ”påtvingat sina kunder oskäliga priser genom att koppla gas-
priset till oljepriser”.
EU-kommissionen besitter störst makt just i konkurrensfrågor där den 
vunnit i långt mer komplicerade fall mot Microsoft och Intel. Dess 
seger över Gazprom framstår därför som rätt säker.
Ett sådant utslag skulle få stora följder. Gazprom skulle tvingas att ge 
upp sina höga exportpriser och Europas gaspriser kan komma att 
halveras. Gazprom skulle likaså tvingas ge upp sina långtidskontrakt 
och Europa kunde få en fri gasmarknad med bättre leveranssäkerhet. 
Rysslandsanalytiker brukar argumentera att föga kan ändras i Putins 
Ryssland tills oljepriset faller, eftersom olja och gas står för hälften av 
Rysslands statsintäkter. Men Kreml är mest beroende av de europeiska 
gaspriserna. Därför kunde hela Ryssland tvingas till reform.
Putin har haft direkt kontroll över Gazprom sedan 2001 med nära 
medarbetare som styrelseordförande och verkställande direktör. I sin 
bok ”Putin och Gazprom”, beskrev de två ryska oppositionspolitikerna 
Boris Nemtsov och Vladimir Milov i detalj hur Putins vänner i och 
omkring företaget sålde av dess tillgångar till reapriser samtidigt som 
de tog stora mutor för byggorder, särskilt av rörledningar.
Investmentanalytiker hävdar att Gazprom förlorade inte mindre än 40 
miljarder dollar under 2011 genom slöseri och korruption. Det är dessa 
medel som håller Putin vid makten. EU-kommissionen kan nu elimi-
nera dessa monopolräntor och tvinga Kreml att leva på vanliga skatter.
Gazprom har redan gett upp sitt enorma investeringsprojekt på Stock-
manfältet i Barents hav, efter att Statoil hoppat av. Men trots att Gaz-
prom förra året var världens formellt mest vinstgivande företag med en 
nettovinst om 46 miljarder dollar, behöver det lägga fler megaprojekt 
på is för att kunna förbli vinstgivande. Varför bygga en jättelik 

skyskrapa i Sankt Petersburg och South Stream - en mycket dyr rör-
ledning utan vare sig gas eller efterfrågan? Expansionen av Nord 
Stream genom Östersjön är inte bara dyr utan också onödig.
Men detta räcker knappast. Varje konkurrent som får tillverka gas i 
Ryssland gör det vida billigare än Gazprom. Om företaget inte finansi-
erar Kreml i framtiden har det knappast något existensberättigande. 
Dess aktievärde har redan fallit från en toppnotering om 365 miljarder 
dollar i maj 2008 till dagens värde om 117 miljarder dollar.
Om Gazprom går under, vilket nu är fullt möjligt, har inte heller Putins 
statskapitalism någon väsentlig roll att spela. Om Putin inte längre får 
alla dessa monopolräntor vore ekonomisk tillväxt det naturliga målet 
för en pragmatisk, ekonomisk politik. För att uppnå det behöver landet 
återgå till de friare marknader som rådde i början av 2000-talet.
Putins första reaktion till EU-ingripandet var total brist på förståelse: 
”Vi har haft vissa principer för prissättning i decennier och de är skriv-
na på långtidskontrakt. Ingen har någonsin ifrågasatt dessa principer.”
Men det är just det som EU-kommissionen nu har gjort, och det enda 
uppseendeväckande är att den inte gjort så tidigare.
Ju längre Putin förnekar Gazproms kris, desto djupare kommer den att 
bli.
 Anders Åslund, Senior fellow vid Peterson institute for 
international economics i Washington. 
Artikelförfattaren har nyligen publicerat en artikel i samma ämne i den 
brittiska affärstidningen Financial Times. “



DN 21 nov 2012:
Putins Ryssland.
“Repressionens enfald”
“I Ryssland har det alltid krävts mod för att utmana staten. Som störst 
var friheten på 1990-talet efter Sovjetunionens sammanbrott.
Med Vladimir Putins inträde på scenen ökade trycket mot oberoende 
organisationer. Först lite diskret. Nu, efter att han i våras valdes om för 
en tredje period som president, mer öppet och brutalt.
Lagen som trädde i kraft i går är på sitt sätt det tydligaste tecknet. Alla 
organisationer som tar emot pengar från utlandet åläggs att registrera 
sig som ”utländska agenter”. De ska också i all sin externa kommu-
nikation tydligt redovisa att de är just detta, alltså lakejer i utländska 
makters ledband.
Genom att tvinga dem att tala om sig själva som ”utländska agenter” 
uppnår makten en dubbel effekt. Dels framstår aktivisterna som su-
spekta. Dels påminns potentiella sympatisörer om att den oliktänkan-
des lott är offentlig förnedring.
För att undvika trakasserier kan organisationer naturligtvis avstå från 
att ta emot bidrag utifrån. Men skälet till att många ideella organisa-
tioner har tagit emot internationellt stöd är helt enkelt att inhemska 
givare löper stor risk att drabbas av repressalier.
En ny lag om högförräderi undertecknades av presidenten för en vecka 
sedan. Det är en tänjbar skapelse. I beskrivningen av handlingar som 
omfattas återfinns: ”finansiell, materiell, teknisk, konsultativ eller an-
nan hjälp till främmande stat eller internationell eller utländsk organi-
sation”.
Ryssland är inte ensamt om att ha lagar mot spioneri. Men för alla 
ryssar som engagerat sig i valövervakning eller människorättsarbete är 
frågan i dag: Hur förhåller sig de nya lagarna till varandra? Kommer i 
princip alla som har samröre med organisationer som tar emot ut-
ländskt stöd att kunna dömas som spioner och landsförrädare?

Med sin kanonad av repressiva lagar har Vladimir Putin gett ett enty-
digt svar till de människor som i vintras protesterade mot valfusket: 
Nej! Presidenten är inte beredd att slå in på öppenhetens, pluralismens 
och rättssamhällets väg.
Det kan tyckas logiskt med tanke på hans bakgrund inom den sovjet-
iska säkerhetstjänsten. Människor som blir trängda följer ofta sin in-
stinkt.
Men Putins modell har trots allt skilt sig från den sovjetiska. Maktan-
språken har inte varit totalitära. Ryssarnas individuella frihet är relativt 
stor och Putins trots allt breda popularitet har till stor del kunnat för-
klaras med ett växande materiellt välstånd.
Möjligheterna att skrämma folk till tystnad avgörs därmed inte bara av 
straffens hårdhet. De är också starkt beroende av ekonomins utveck-
ling.
Olja och gas står för hälften av landets skatteintäkter. Världens sug 
efter olja lär bestå. För gasen ser det dock betydligt sämre ut. Som 
Rysslands- och Östeuropaanalytikern Anders Åslund framhållit på DN 
Debatt (6/10) hotas det statskontrollerade energibolaget Gazproms 
ställning på gasmarknaden från två håll.
För det första har USA:s genombrott i utvinning av skiffergas skärpt 
konkurrensen. Det snabbt ökande utbudet av flytande gas ger de 
europeiska importländerna ett billigt alternativ. Samtidigt har EU-
kommissionen inlett ett antitrustförfarande. Gazprom beskylls för att 
på olika sätt ha utnyttjat sin ställning för att begränsa konkurrensen.
Ryska staten måste planera för en framtid med kraftigt sjunkande 
inkomster från gasen. Den kommer att få svårare att köpa medborgar-
nas tystnad och bli mer beroende av att ta ut skatt från dem.
Att i det läget bara möta protester med upptrappad repression är inte 
bara klandervärt. Det är en kortsiktig och ytterst riskabel strategi.
DN 21/11 2012 “



DN 30 nov 2012:
Reportagebok.

“Utan mutor stannar Ryssland. Men Kreml 
förblir svårskildrat”
“Under sovjettiden var ”kremlologi” en populär och efterfrågad syssla: 
ett slags tolkningsvetenskap om rörelserna på den slutna 
Moskvaledningens yta. De mer eller mindre kvalificerade gissningarna 
om vad som pågick där bakom var sammantaget inte bättre än att 
omvärlden stod rätt överrumplad inför regimens plötsliga sammanbrott 
efter Berlinmurens fall.
Fullt så tillstängt är inte det nya Ryssland, men efter de kaotiska åren 
på 1990-talet har dimmorna lagt sig igen, något som givit visst 
utrymme åt en ny tids kremlologer. Anna Arutunyan heter en av dem, 
en rysk-amerikansk journalist vars bok ”Tsar Putin” just har 
ambitionen att blottlägga och förklara de fördolda vägar längs vilka 
den verkliga makten utövas i detta halvdemokratiska land: vanligen 
inte så trevliga.
Utifrån intervjuer med personer med insyn bakom kulisserna i olika 
mer eller mindre kända mediehändelser och mutskandaler tecknar hon 
en dystert sannolik bild av en maffialiknande förvaltning där 
korruptionen utgår från toppen och är närmast oskiljbar från statens 
ämbetsutövning: utan mutor stannar Ryssland.
Poliser och andra tjänstemän är så underbetalda att de förutsätts 
försörja sig på de möjligheter till extrainkomster som följer med deras 
ställning. Som polischefen Jevsiukov i södra Moskva, som 
rutinmässigt gick till det lokala varuhuset, fyllde kundvagnen och gick 
utan att betala. Lagboken är mest ett rundningsmärke, men desto mer 
användbar mot dem makten vill komma åt – det mest kända exemplet 

är förstås oligarken Michail Chodorkovskij som satte sig upp mot 
Vladimir Putin, gudfadern själv, och nu försmäktar i Sibirien.
Tyvärr dras de nya kremlologerna delvis med samma problem som de 
gamla: bristen på säkra källor. Precis som Masha Gessen i ”Mannen 
utan ansikte” nyligen får Arutunyan det allt svårare med konkreta 
belägg för sina annars till synes välinformerade reportage ju närmare 
maktens innersta hon rör sig. Just när det bränner till börjar närbilden 
lösa upp sig i förmodanden och påståenden.
Värre är att hennes egen syn på Ryssland är nästan lika dimmig som 
den maktsfär hon vill belysa. I hennes ögon är landet mest ett slags 
fossil, en rest av ett medeltida, religiöst färgat förbund mellan härskare 
och folk. Putins makt, menar hon, återspeglar det ryska folkets egen 
nedärvda längtan efter en stark man. Han är bara en ny tsar, men med 
postmoderna förtecken.
Och nog för att många i detta prövade land satt sitt hopp till Putin, men 
de lever knappast i forntiden. Presidenten är inte heligare för sitt folk 
än att det tycks kosta honom och systemet mer för varje år att hålla 
trovärdigheten uppe.
Vilket klappjakten på så oskyldiga protestyttringar som Pussy Riots 
bara alltför vältaligt vittnar om.
Lars Linder lars.linder@dn.se “

“Anna Arutunyan:”Tsar Putin. Myter, makt och despotism”

Övers. Stefan Lindgren. Ordfront. “
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DN 3 dec 2012:
Ryssland. Allt fler nätsajter på svarta listan

“Blockerad video ökar oron för censur”
“ I går blockerades videoklipp med Pussy Riot för ryska internet-
användare. De är de senaste tillskotten på en växande ”svart lista” 
över förbjudna sajter. Många fruktar att internetfriheten i Ryss-
land snart är ett minne blott. “

“ Tre av de unga kvinnorna i performancegruppen Pussy Riot dömdes i 
augusti till två års fängelse. Men till nu har vem som vill kunnat se och 
bedöma brottet de dömdes för – ”punkbönen” mot president Vladimir 
Putin, som de genomförde i Frälsarkatedralen i Moskva.
I torsdags var själva videon uppe i domstol i Moskva, där den stämpla-
des som ”extremistisk”. Domaren Marina Musimovitj motiverade sitt 
beslut med att gruppen förolämpar religiösa människor.
– Det finns också dolda uppmaningar till uppror och olydnad mot 
myndigheter, liksom organiserande av massupplopp.
Därmed hamnar den korta sång- och dansprotesten på samma lista som 
Hitlers ”Mein Kampf” och antiislamfilmen ”Innocence of Muslims” – 
där den också har sällskap av sajter som anses propagera för narkotika 
eller självmord samt misstänkta barnporrsajter.
Enligt en lag som trädde i kraft den 1 november har ryska internet-
leverantörer tre dygn på sig att blockera en sajt som definierats som 
extremistisk eller stötande, annars hotas de av åtal. När det gäller 
Pussy Riot hade fristen löpt ut i går. Videosajten Youtubes ägare 
Google har också meddelat att de aktuella klippen kommer att blocke-
ras i Ryssland efter domstolsbeslutet.

För många är beslutet om Pussy Riot bara en bekräftelse på vad de 
har befarat: att den nya lagen är ett sätt för myndigheterna att steg för 
steg öka censuren på internet. I slutändan kan det ryska nätet bli lika 
stympat som i Kina – där hela arméer av kontrollanter blockerar allt 
som andas kritik mot makten.
– De har givetvis sneglat på Kina. Men våra ledare blev också skrämda 
av den arabiska våren, när allt motstånd organiserades med hjälp av 
nätet, säger Pavel Rassudov, som är ordförande i det ryska Piratpartiet.
Som politiskt fenomen är hans parti kanske inte särskilt viktigt. Men 
det har kommit i rampljuset den senaste månaden för sitt aktiva mot-
stånd mot myndigheternas ”svarta internetlista”.
Eftersom denna lista är hemlig har Rassudov och hans partikamrater 
lagt upp en egen lista på nätet, där de publicerar vilka sajter som har 
bannlysts, ofta med tips om hur man kan komma runt censuren.
De har kunnat visa hur godtyckligt lagen tillämpas. I många fall be-
hövs inget domstolsbeslut – det räcker med att en myndighet, på 
oklara grunder, bestämmer att någon sajt till exempel är skadlig för 
barn.
Censuren har hittills drabbat cirka 200 nätsajter. Alltifrån nätencyklo-
pedin Lurkmore, en Wikipedialiknande skämtsajt som fått kultstatus i 
Ryssland, som blockerades för att den hade information om cannabis, 
till lib.rus, ett onlinebibliotek som länkade till ”The Anarchist 
Cookbook” en amerikansk 70-talsbok som innehåller ”recept” på 
hemmagjorda bomber.
Piratpartisterna har också lyckats avslöja hur klantigt listan hanteras. 
För ett par veckor sedan blockerades hela Youtube under några tim-
mar. Sedan de gått ut med information om detta hävdade den statliga 
internetmyndigheten att det rörde sig om ”ett tekniskt misstag”.



Censur av barnporr och knarkpropaganda förekommer ju inte bara i 
Ryssland. Det som oroar många här är att regimen kommer att använ-
da den svarta listan mer och mer som ett politiskt verktyg, för att 
stoppa kritik och för att kväva protester i sin linda.
Inom oppositionen mot Putin ser många denna lag som en del i ett 
alltmer auktoritärt styre. De pekar på andra lagar som har drivits ige-
nom sedan Putin kom tillbaka till presidentposten i maj i år: hårdare 
straff för icke godkända demonstrationer, tvång för organisationer som 
får stöd från andra länder att kalla sig ”utländska agenter” bland annat.
– Jag är övertygad om att detta bara är början på en ”kinesisk mur” 
runt vårt internet. Listan kommer att breddas, säger Pavel Rassudov.
Han menar att landets ledning plötsligt har vaknat upp till en ny verk-
lighet och insett att internet snart är den viktigaste informationskällan 
för en majoritet av ryssarna. Hittills – och fortfarande – har tv haft den 
rollen, och där har staten full kontroll över de stora rikstäckande 
kanalerna.
I juni i år hade Ryssland 68 miljoner internetanvändare, eller nästan 
50 procent av befolkningen. Det ryska nätet är redan störst i Europa, 
och det växer snabbt. Just därför kanske dess dagar som frizon är 
räknade.

– Kreml har ändrat strategi. Först tänkte de att de kunde sprida sin 
propaganda på nätet precis som de gör i tv, säger Rassudov.
– Men på nätet fungerar det inte att säga att svart är vitt och vitt är 
svart. Du får mothugg direkt, nätet är ju interaktivt. Därför har de nu 
kommit fram till att censur är vägen framåt.

Ingmar Neveus ingmar.neveus@dn.se “

“Ny lag gör det lättare att blockera nätsajter

Sedan den 1 november gäller en lag i Ryssland som ger vissa myn-
digheter rätt att kräva blockering av internetsajter. Syftet med 
lagstiftningen angavs från början vara att skydda barn för skadligt 
innehåll som knarkpropaganda och barnpornografi.
Den statliga myndigheten Roskomnadzor (ungefär motsvarande 
svenska Post- och telestyrelsen) ser till att lagen följs och har upprättat 
en hemlig ”svart lista” över bannlysta sajter.
När det gäller sajter med ”extremistiskt” innehåll krävs domstols-
beslut för att de ska blockeras – som i fallet med Pussy Riot som 
avgjordes i torsdags.
Innan lagen antogs protesterade flera kända internetaktörer. Ryska 
Wikipedia släckte ner sin sajt under ett dygn för att uppmärksamma 
frågan, och den stora sökmotorn Yandex hade under lång tid visat en 
svart banderoll i protest mot lagen.
President Vladimir Putin är – till skillnad från den ständigt uppkopp-
lade premiärministern Dmitrij Medvedev – inte känd som någon vän 
av internet. För ett par år sedan sa han att nätet består ”till 50 procent 
av porr”.   “
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DN 10 dec 2012:
“Ett slag mot Putins rättsröta”
Man skulle kunna tro att kalla kriget var tillbaka. I en rad utspel rikta-
de mot USA har ryska myndigheter de senaste dagarna vräkt ur sig 
formuleringar som ligger långt utanför diplomatins vedertagna 
parlörer.
”En hämndlysten önskan att motarbeta Ryssland i världspolitiken”. 
”Chockerande. Befängt. Absurditetens teater. Ett försök att lägga sig i 
Rysslands interna angelägenheter.” Det är bara ett axplock av de ryska 
reaktionerna på fredagens beslut av senaten i Washington.
Ändå gick beslutet ut på att avskaffa en gammal lag från just kalla kri-
get, det så kallade Jackson-Vanik-tillägget som införde sanktioner mot 
Ryssland så länge landet förvägrade judar och andra minoriteter att 
flytta därifrån. Men den ryska vreden har sin förklaring. Det hand-l-ar 
om att Jackson-Vanik i den nya lagen ersattes av ett annat namn: 
Sergej Magnitskij.
Magnitskij är den unge jurist som fängslades av Putinregimens hant-
langare sedan han kämpat för att avslöja en av de största korruptions-
skandalerna i Rysslands moderna historia.
DN har vid flera tillfällen rapporterat om den vidriga behandlingen av 
Magnitskij. Han arbetade för det amerikanska investmentbolaget 
Hermitage, ett företag som först beslagtogs av de ryska myndigheterna 
och därefter användes i en gigantisk skattehärva där motsvarande 1,5 
miljarder svenska kronor hamnade i ryska fickor.
Sergej Magnitskij vägrade sluta rota i härvan. Det gjorde att han greps, 
hölls häktad i mer än ett år, misshandlades, blev svårt sjuk och för-
vägrades medicinsk vård. Till slut blev han slagen till döds av fängel-
sevakter med gummibatonger. Ett av många offer för den ”plötsliga 
häktesdöd” som fortfarande grasserar i Ryssland och som har en sär-
skild tendens att drabba för regimen misshagliga personer.
Den lag som nu antagits av amerikanska senaten gör att de som tros 

vara inblandade i Magnitskijs död, och som berikats av härvan kring 
Hermitage, förvägras inresa till USA. Därav den ryska vreden. Kreml 
hotar nu med att uppföra egna listor där man pekar ut och stoppar 
inresa för amerikaner som varit ansvariga för till exempel fängelserna 
Guantanamo och Abu-Ghraib.
Och det kan ryssarna förstås göra, om de tror på principen att två fel 
blir ett rätt. Sedan är det förstås tveksamt om ett förbud att resa till 
Ryssland blir riktigt lika effektivt som att hindra rika ryssar, med blod 
på sina händer, att placera pengar på New York-börsen eller lyxshoppa 
på femte avenyn.
För det som ger den så kallade Magnitskijlagen sin styrka är att den 
träffar just det ställe där ekonomiska brottslingar är som ömmast, 
plånboken. EU bör snarast följa efter och införa en liknande blockad 
av de skyldiga så att de inte heller kan köpa kläder i London eller åka 
skidor i Saint Tropez. En sådan lag stöds redan av EU-parlamentet.
De hätska ryska officiella reaktionerna tycks inte helt motsvara stäm-
ningen bland befolkningen. Enligt en undersökning av det oberoende 
institutet Levada, refererad av brittiska The Independent, är 39 procent 
av de ryssar som känner till Magnitskijlagen positiva till den. I Mosk-
va är siffran 45 procent.
Brott mot mänskliga rättigheter, bristande rättssäkerhet och straffrihet 
för regimknutna ogärningsmän är inte något som medborgarna i ett 
modernt samhälle vill förknippas med.
Regimen Putin liknar i många avseenden ett skräckvälde där den som 
har beskyddare tillräckligt högt placerade i systemet kan komma 
undan med de mest rättsvidriga handlingar. Korruptionen infekterar 
samhället, oppositionella mördas eller tystas på andra sätt och kampen 
mot terrorism används som ursäkt för svåra övergrepp.
Sergej Magnitskij var en remarkabelt modig man som vågade utmana 
de nya tsarerna och deras underhuggare. Det borde vara självklart för 
fler länder än USA att peka ut och bojkotta Magnitskijs bödlar.
DN 10/12 2012 “



DN 11 dec 2012:
“Ryssland trappar upp konflikten med 
USA”
“Ryssland slår tillbaka direkt mot USA:s svartlistning av 60 rys-
sar som var inblandade i advokaten Sergej Magnitskijs död i 
fängelse 2009. Redan i dag röstar duman i Moskva om en motsva-
rande rysk lag. Grälet mellan de båda stormakterna hotar att ur-
arta till kalla krigetnivå.”

“USA:s president Barack Obama ville egentligen inte ha en lag som är 
skräddarsydd för att straffa ryssar som bryter mot mänskliga rättighe-
ter. Men sedan ”Magnitsky act” i torsdags röstats igenom med över-
väldigande majoritet i senaten har han inget val – och väntas skriva 
under den nya lagen inom de närmaste dagarna.
Lagen avskaffar en gammal regel från kalla krigets dagar, som gav 
sämre handelsvillkor till Sovjetunionen som straff för att judar inte 
tilläts emigrera. Samtidigt införs sanktioner mot ryska poliser, domare 
och andra tjänstemän som anses inblandade i mordet på advokaten 
Magnitskij i ett häkte i Moskva för tre år sedan.
Magnitskij, som anlitades av den amerikanska investmentfonden 
Hermitage Capital, var en stor korruptionshärva på spåren när han 
greps 2008. Han dog sedan han nekats vård för en allvarlig sjukdom 
och sedan misshandlats av fängelsevakter – vilket bland annat den 
ryske presidentens särskilda människorättsråd slagit fast. Ändå har 
ingen dömts för mordet.
Reaktionerna mot Magnitskijlagen i Ryssland ökar nu i styrka för 
varje dag, och retoriken från officiellt håll påminner om hur det lät 
under kalla krigets dagar.
”Detta är en direkt inblandning i våra inre affärer”, slog utrikesminis-
ter Sergej Lavrov fast. Och utrikesdepartementets officiella uttalande 
om kongressbeslutet talade om ”bestörtning” över en åtgärd från ”den 

stat som i 21:a århundradet har legaliserat tortyr och kidnappningar 
över hela världen”.
I fredags meddelade den ryska motsvarigheten till Socialstyrelsen att 
man infört nya regler för köttimport som särskilt berör nöt- och fläsk-
kött från USA. Amerikanska medier uppger att export till ett årligt 
värde av 500 miljoner dollar i praktiken stoppas.
Samtidigt har det ryska parlamentet, duman, arbetat på övertid med ett 
eget lagförslag som läggs fram i dag, tisdag. Det kommer att stoppa 
amerikaner ”som har utfört brott mot ryssars mänskliga rättigheter” 
från inresa i Ryssland och frysa deras eventuella tillgångar i landet.
En formulering tycks avsedd att bestraffa dem som har deltagit i 
fängslandet av Viktor But, en ryss som sitter i ett amerikanskt fängel-
se, dömd till 25 år för vapensmuggling. Det handlar om amerikaner 
som har ”deltagit i ogrundade frihetsberövanden av ryska medborgare 
eller ogrundade och orättvisa domar mot dem”.
Fakta. Detta har hänt
Sergej Magnitskij anlitades 2007 av investmentfonden Hermitage 
Capital för att utreda skattebrott som ryska myndigheter påstod att 
företaget begått. I stället upptäckte advokaten att ryska tjänstemän 
hade förskingrat 1,5 miljarder kronor.
Magnitskij greps i november 2008 och placerades i det ökända 
Butyrkafängelset i Moskva. Han drabbades där av flera svåra sjuk-
domar, bland annat gallsten och inflammation i bukspottkörteln, men 
nekades vård. Han avled 37 år gammal den 16 november 2009 sedan 
han misshandlats av fängelsevakter med gummibatonger.
Hermitage Capitals grundare, amerikanen William Browder, har de 
senaste åren bedrivit intensivt lobbyarbete för att USA och andra 
västländer ska införa sanktioner mot de ryska ämbetsmän som deltog i 
mordet, av vilka flera sedan dess blivit mycket rika. Även inom EU 
finns ett förslag till en lag liknande den amerikanska Magnitsky act.
Ingmar Neveus ingmar.neveus@dn.se “
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DN 12 dec 2012:

“Ryssarna behöver lite svensk tråkighet”
“ På jakt efter svensk tråkighet i Moskva
Jag går runt i Moskva och tänker på Ivan och Tamara.
De var – så vitt jag minns det från min lärobok i ryska på sjuttiotalet – 
goda sovjetmedborgare. Skötte sig i skolan och ägnade kvällarna åt 
frivilligt arbete i Komsomol. Om de skulle roa sig gick de på jazz-
klubben Blå fågeln, ett ytterst städat etablissemang.
Redan första gången jag kom till Moskva – det var 1980 – hade jag 
svårt att föreställa mig Ivan och Tamara på de stora gatorna dimensio-
nerade för pansarvagnar. Jag kunde heller inte upptäcka några triv-
samma jazzklubbar bakom de smutsgrå betongfasaderna.
Men när jag ser dagens lyxhotell, Dolce & Gabbana-butiker och de 
slarvigt parkerade storstadsjeeparna i Moskva blir jag nostalgisk när 
jag tänker på min gamla lärobok i ryska.
Dess författare var inte, tror jag, besjälad av någon sympati för dikta-
tur, men kanske en förhoppning om att de goda, mänskliga krafterna 
inom systemet skulle segra. För mig – långhårig och rockmusik-
älskande – framstod Ivan och Tamara ungefär som mina föräldrars 
generation: fyrkantiga, välmenande och ansvarsfulla människor som 
lyssnade på tråkig jazzmusik. Tids nog skulle de föra in Ryssland i den 
moderna världen.
Idén om en gradvis övergång till demokrati i Sovjetunionen var 
förstås naiv för att inte säga bedräglig. Decennier av massmördande, 
hyckleri och förtryck kunde bara sluta i en total kollaps.
Men i dag ser vi korruptionen och cynismen i det nya Ryssland.

I stället för att uppmuntra civilsamhälleligt engagemang och säkra 
yttrande- och tryckfrihet införs nya repressiva lagar mot medier och 
kultur. Samtidigt utnyttjar Putin och hans närmaste män osäkerheten 
och kaoset för att berika och bemäktiga sig själva. Nyligen avslöjades 
att försvarsministern sålt ut militära tillgångar hundra miljoner dollar 
för billigt och sannolikt använt pengarna till att köpa konst, antikvit-
eter och smycken till sin älskarinna.
Detta vanstyre sker i ett land som föder få barn och har en dödlighet 
som ligger i nivå med utvecklingsländers i tredje världen. Enligt FN:s 
prognoser kommer dagens 143 miljoner ryssar att vara 111 miljoner i 
slutet av århundradet.
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar liksom till följd av alkoholför-
giftning och olyckor bland män är enorm.  
En del menar att det katastrofala hälsoläget är en följd av privatise-
ringar och marknadsreformer under 1990-talet. Andra pekar på att 
problemen går långt tillbaka i tiden, till 1930-talet och stalinismen.
Förmodligen har båda sidor rätt. Ryssland är ett offer för tvära ideo-
logiska kast som inte har svarat på landets historiska problem: svagt 
civilsamhälle, låg tillit, korruption och avsaknad av institutioner som 
byggts underifrån.
Dagens Ryssland behöver – ja, till och med förtjänar – helt enkelt lite 
vanlig svensk tråkighet. Något liknande den mänskliga vardag som 
min lärobok i ryska fantiserade ihop åt Ivan och Tamara på sjuttiotalet.

Henrik Berggren “



DN 13 dec2012:

“Putin lovar krafttag mot korruptionen”
“Rysslands president Vladimir Putin anklagade ännu en gång sina 
kritiker för att vara köpta av utlandet, när han på tisdagen höll 
sitt årliga tal till nationen.”

“– En politiker som tar emot pengar från utlandet kan inte tillåtas ver-
ka i vårt land, sade Putin och möttes av applåder från de samlade leda-
möterna i parlamentet.
Putin specificerade inte vilka politiker han syftade på, men flera lagar 
under det senaste halvåret har syftat till att stoppa utlandsfinansiering 
av ”politisk verksamhet” i Ryssland. Bland annat måste nu alla organi-
sationer som får bidrag från utlandet registrera sig som ”utländska 
agenter”.
I övrigt koncentrerade sig presidenten på korruptionen som allmänt 
anses vara ett av landets största problem. Han lanserade inskränk-
ningar i politikers och statstjänstemäns rätt att äga tillgångar utom-
lands, och lovade föra tillbaka ryskt kapital från skatteparadis.

– Hur kan vi ha förtroende för politiker som säger sig verka för landets 
bästa medan de flyttar sina pengar ut ur landet? frågade Putin.
De senaste månaderna har en rad korruptionshärvor på hög nivå av-
slöjats i Ryssland. Höga tjänstemän på bland annat försvarsministeriet 
har ertappats med att förskingra miljardbelopp från staten och spende-
ra pengarna på lyx. Putin förstärkte nu budskapet att ingen går säker 
för myndigheterna. Samtidigt har alla i hans egen krets hittills klarat 
sig undan korruptionsanklagelser.
Ingmar Neveus ingmar.neveus@dn.se “

DN 13 dec 2012:

“En dag i Putins Ryssland”
“I Moskva inleddes i går rättegången mot Dmitrij Pavljutjenkov som 
står åtalad för att ha organiserat mordet 2006 på journalisten Anna 
Politkovskaja. Första beslutet blev att den ska hållas inom stängda 
dörrar.
Samma dag höll presidenten sitt årliga tal till duman. Det finns kopp-
lingar mellan Vladimir Putins styre och mordet på Politkovskaja. 
Framför allt att han inte har gjort något för att främja framväxten av ett 
oberoende rättsväsende. Tvärtom. I praktiken har ljusskygga typer som 
Pavljutjenkov – en korrupt polis och frilansande säkerhetsman – levt i 
symbios med makten.
Johannes Åman johannes.aman@dn.se “

DN 15 dec 2012:

“Dömd för journalistmord”
“Den före detta polismannen Dmitrij Pavljutjenkov dömdes på freda-
gen till elva års fängelse för sin inblandning i mordet på den ryska 
journalisten Anna Politkovskaja. Han ska även betala tre miljoner 
rubel, motsvarande 650 000 kronor, i skadestånd till hennes familj.”
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DN 17 dec 2012:

“Oppositionsledare släpptes i Moskva”
“Omkring 40 personer, flera av dem tongivande oppositionsledare, 
som gripits vid en regimkritisk demonstration i Moskva släpptes på 
söndagen, enligt rysk polis.
Bland de frigivna fanns vänsterledaren Sergej Udaltsov, aktivisten Ilja 
Jasjin och oppositionsledaren Aleksej Navalnyj.
Polis uppskattar att 700 personer hade trotsat lördagens vinterkyla och 
samlats till manifestationen, men enligt Udaltsov lockade protesten 
5 000 deltagare. “



DN 19 dec 2012:
Ryssland.
“Ny lag ska förbjuda ”gaypropaganda”
“Ryssland befäster sitt rykte som Europas mest homofoba land. 
En lag som förbjuder ”propaganda för homosexualitet” i hela det 
enorma landet väntas bli verklighet inom kort.”

“Redan i dag, onsdag, skulle den kontroversiella lagen ha diskuterats i 
duman, Rysslands parlament i Moskva. Men i sista stund sköts debat-
ten upp till den 22 januari. Detta skedde bara av tekniska skäl och få 
tvivlar på att lagen går igenom.
– Det är stor risk att den blir verklighet, för att uttrycka sig milt. Vi har 
ju inte direkt någon tradition av oenighet i parlamentet, säger den kän-
de gayaktivisten Igor Kotjetkov till DN.
Lagens syfte är att förhindra att homo- och bisexuella ”propagerar” för 
sin läggning bland barn och minderåriga. De som döms för detta kan 
få böter upp till motsvarande mer än 100 000 kronor.
Hittills har nio ryska regioner antagit liknande lagar, bland dem fem-
miljonersstaden S:t Petersburg. Under det år som har gått har bara en 
person dömts för gaypropaganda där. Men lagen har ändå haft stor 
effekt, menar Igor Kotjetkov.
– Den har gjort det möjligt att förolämpa och trakassera oss offentligt. 
Lagen delar upp folk i mer eller mindre människovärdiga på ett sätt 
som följer fascistisk logik.
Många sätter åtgärder som ”antigaylagen” i samband med den ökade 
makt ryskortodoxa kyrkan har skaffat sig under de senaste åren. Stärkt 
av fängelsedomarna mot Pussy Riot i somras lyckades kyrkan driva 
fram en ny lag som inför hårda straff för ”religiösa förolämpningar”. 
Utökad religionsundervisning i skolan och strängare abortlagar är 
kommande punkter på dagordningen.

Det är välkänt att maktpartiet Enade Ryssland samarbetar med kyrkan 
– från president Vladimir Putins konsultationer med patriarken Kirill 
och ner på lokal nivå. Båda parter anser sig ha mycket att vinna på 
samarbetet. Kyrkan får påverka lagstiftningen, och politikerna får ökad 
trovärdighet som ”ryska patrioter” – för vad kan vara mer ryskt än att 
vara ortodox?
Ändå uttalade sig premiärminister Dmitrij Medvedev nyligen mot 
antigaylagen.
– Det är inte nödvändigt att lagstifta om alla moraliska frågor, om allt 
som rör människors inbördes relationer, sa han i en intervju med tv-
journalister.
Det uttalandet väntas inte påverka duman, där 238 av 450 ledamöter 
tillhör Enade Ryssland och där även övriga ledamöter med få undantag 
brukar rösta ja till de lagförslag som väcks. Någon gång i mitten av 
februari kan antigaylagen vara redo för underskrift av Putin.
Men redan i dag kommer gayaktivister att demonstrera framför parla-
mentsbyggnaden på Ochotnyj Rjad i Moskva. Risken för bråk med 
ortodoxa aktivister är inte försumbar.

Ingmar Neveus ingmar.neveus@dn.se “

“Fakta. Flera försök till prideparader har stoppats
Flera ryska regioner antog förra året en lag mot så kallad 
homosexuell propaganda, bland annat S:t Petersburg, Novoibirsk, 
Archangelsk och Rjazan.
Upprepade försök att genomföra prideparader i Moskva har stoppats 
och deltagarna har misshandlats under de senaste åren.
Under Sovjettiden var homosexuella förhållanden förbjudna. 
Homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland 1993 och avfördes från 
listan på mentalsjukdomar 1999.”
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DN 21 dec 2012:
Ryssland.

“Barn görs till brickor i ett spel”
“Sergej Magnitskij har blivit symbolen för rättsröta och korruption i 
Putins Ryssland. Någonting måste vara ruttet i ett land där den som 
slår larm om svindlerier själv grips och avlider efter att ha blivit miss-
handlad och nekad vård.
Den i USA nyligen antagna Magnitskijlagen handlar om mänskliga 
rättigheter. Rysslands maktelit ser saken annorlunda. Att personer som 
bedöms vara medskyldiga till Magnitskijs död kommer att nekas in-
resa i USA och får sina banktillgångar frysta väcker stor vrede. Vid sin 
över fyra timmar långa tv-sända presskonferens i går hävdade Vladi-
mir Putin att den nyligen antagna lagen förgiftar relationerna mellan 
länderna.
Presidenten sa sig också stödja principerna bakom det lagförslag som 
duman behandlade på onsdagen. Med överväldigande majoritet hade 
parlamentsledamöterna som ett svar på den amerikanska lagen röstat 
för att adoption av ryska barn till amerikanska medborgare ska stop-
pas.
Kopplingen är inte uppenbar även om det finns en tydlig likhet: Även 
här får ett enskilt människoöde symbolisera något större. Lagförslaget 
är uppkallat efter Dmitrij Jakovlev, en liten rysk pojke som avled bara 
tre månader efter att han adopterats av en amerikansk familj.
Pappan hade en morgon när han skulle till jobbet satt adoptivsonen i 
bilstolen. Men han glömde att åka förbi förskolan. Nio timmar senare 
hittades pojken död av värmeslag.
Historien fick stor uppmärksamhet i Ryssland sommaren 2008. I 
december samma år svepte en ny våg av upprördhet över landet när 

pappan friades från alla misstankar om brott.
Dmitrij Jakovlev är bara ett av flera uppmärksammade fall av ryska 
adoptioner till USA som slutat illa. Att just detta lyfts fram beror på att 
Ryssland försöker bemöta amerikanska beskyllningar om rättsröta med 
motanklagelsen att rättvisa inte skipas i USA.
Vedergällningslogiken är dock ytlig. För det första för att en pappas 
fasansfulla misstag inte kan jämställas med den långa rad av medvetna 
övergrepp och lagbrott som låg bakom Sergej Magnitskijs död. För det 
andra för att de som verkligen riskerar att drabbas är Rysslands allra 
mest utsatta barn, de som lever på barnhem och blir kvar där om 
adoptionerna till USA stoppas.
Johannes Åman johannes.aman@dn.se “

DN 29 dec 2012:

“Rysk rättsröta fortsätter”
“Den unge advokaten avslöjade ett jättelikt skattebedrägeri i Ryssland. 
Men i stället för att tacka Sergej Magnitskij riktade den ryska staten 
Kafkaliknande anklagelser mot honom. Han häktades och dog i 
fångenskap under vidriga förhållanden.
Den amerikanska kongressen antog nyligen en lag som syftar till att 
försvåra livet för dem som var inblandade i Magnitskijs död. President 
Putins reaktion kom i går när han undertecknade en lag som förhindrar 
amerikanska medborgare att adoptera från Ryssland. I stället för att 
göra något åt rättsrötan väljer alltså Putin att ”straffa” USA genom att 
blanda in barn. Ett talande svar från Mannen som bestämmer.
Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se “
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DN 29 dec2012:
Diplomatiska krisen.
“Putin stoppar adoption till USA”
“46 föräldralösa ryska barn, flera av dem handikappade – de är 
de senaste offren för det diplomatiska storgrälet mellan Ryssland 
och USA, som började med advokaten Sergej Magnitskijs död 
2009.”

“President Vladimir Putin har skrivit under en lag som bland annat 
förbjuder alla amerikanska familjer att adoptera ryska barn. Lagen trä-
der i kraft redan på måndag, och innebär att pågående adoptionspro-
cesser omedelbart avbryts.
Åtgärden ses allmänt som en hämnd från rysk sida mot Magnitsky act, 
en ny amerikansk lag, som svartlistar en rad ryska tjänstemän som 
medverkade till att 37-årige advokaten Sergej Magnitskij dog i fängel-
se 2009 efter att ha nekats vård och misshandlats av vakter. Magnitskij 
var en stor korruptionshärva på spåren när han greps.
Moskva har hela tiden sett Magnitskijlagen som direkt ryskfientlig, 
och nu kommer alltså vedergällningen. På torsdagen beslöt också en 
domstol i Moskva att avskriva åtalet mot Dmitrij Kratov, en vice 
häkteschef och den ende som har riskerat att dömas för Magnitskijs 
död.
Den nya ryska adoptionslagen drabbar till exempel femårige Aljosja, 
en pojke som lämnades på gatan av sin psykiskt sjuka mor när han var 
tre, och som ingen i släkten har velat ta hand om.
– Jag känner mig alldeles avdomnad. Vi har kläder och ett eget rum 
klart åt honom, berättar Maria Drewinsky, Aljosjas rysk-amerikanska 
adoptivmamma, för New York Times.
Allt som allt handlar det om 46 ryska barn som nu får stanna på dåligt 
utrustade barnhem i stället för att flyga till sina amerikanska adoptiv-
föräldrar.

Totalt har cirka 45 000 ryska barn adopterats av amerikaner sedan 
1999 och 19 av dessa barn har dödats av sina adoptivföräldrar, enligt 
ryska myndigheter. Den nya lagen har fått namn efter en av dem, 
tvåårige Dima Jakovlev som dog av värmeslag sedan han lämnats nio 
timmar i en låst bil.
Tragiska fall som detta har fått stor uppmärksamhet i ryska medier, 
och en majoritet av ryssarna stöder det nya förbudet, enligt opinions-
undersökningar. Samtidigt är det uppenbart att de som säger ja till 
förbud i de allra flesta fall inte är beredda att själva ta ansvaret för ett 
föräldralöst, handikappat barn.
Adoptionsstoppet är bara en del i ”anti-Magnitskij-lagen”, som under 
den senaste veckan har antagits i stort sett enhälligt av det ryska parla-
mentets bägge kamrar. Den omfattar också ett förbud för ryska fri-
villigorganisationer att ta emot pengar från USA.
Dessutom ger lagen möjlighet för Ryssland att svartlista amerikanska 
medborgare som har ”deltagit i människorättsbrott mot ryska med-
borgare”. Det handlar, tror många, bland annat om amerikanska poliser 
och domare som har sett till att den ryske vapenhandlaren Viktor But 
avtjänar ett 25-årigt fängelsestraff i USA.
Ingmar Neveus  ingmar.neveus@dn.se “
“Detta har hänt.
Sergej Magnitskij anlitades 2007 av investmentfonden Hermitage 
Capital för att utreda skattebrott som ryska myndigheter påstod att 
företaget begått. I stället upptäckte advokaten att ryska tjänstemän 
hade förskingrat 1,5 miljarder kronor.
Magnitskij greps 2008 och placerades i fängelse. Han drabbades där 
av flera svåra sjukdomar, men nekades vård. Han avled 37 år gammal i 
november 2009 sedan han misshandlats av fängelsevakter.
Hermitage Capitals grundare, amerikanen William Browder, har 
bedrivit lobbyarbete för att USA och andra västländer ska införa 
sanktioner mot de ryska ämbetsmän som deltog i mordet. “
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DN 29 dec 2012:
”En dag i Ivan Denisovitjs liv” fyller 50 år

“Nu faller Ivan åter i glömska”
“Femtio år har gått sedan 1900-talets kanske viktigaste ryska bok 
gavs ut: Alexander Solzjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv”. 
Men i Moskva har uppmärksamheten kring minnesdagen varit 
lågmäld.”

“Tverskajagatan, sent i november 2012. I den stora bokhandeln Mosk-
va hjälper mig en expedit att hitta Alexander Solzjenitsyns klassiska 
kortroman i ett hörn. Och faktiskt: det är en helt färsk tryckning, gjord 
för 50-årsminnet av den första publiceringen i tidskriften Novyj Mirs 
novembernummer 1962.
En särskild liten brun pappkasse medföljer, och i högar bredvid ligger 
två andra nyutkomna böcker med anknytning till ”En dag i Ivan 
Denisovitjs liv”: ett urval av de brev Solzjenitsyn fick av sina läsare 
när det begav sig, och en volym med lärda essäer om verket.
Någon rusning till Solzjenitsynhörnan är det inte, och bokhandelns 
lista över månadens mest sålda titlar toppas av E L James båda ”Femti-
o nyanser”-böcker.
Mycket vatten har runnit under Moskvaflodens broar sedan november 
1962. Då köade folk för det åtråvärda tidskriftsnumret vars 96 000 
exemplar sålde slut på några timmar. 2 000 kopior sändes direkt till 
Kreml där Kommunistpartiets centralkommitté sammanträdde, och de 
bibliotek runt om i Sovjetunionen som hade lyckats komma över ett 
exemplar lånade bara ut det två dagar i sänder.
Publiceringen av ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” var kanske mer en 
politisk händelse än en litterär. Att en helt okänd författare vågade 

beskriva Stalinårens lägerliv – det som med Solzjenitsyns uttryck 
senare skulle kallas Gulagarkipelagen – det var något oerhört. Särskilt 
förvånades alla över att han fick verket publicerat.
– Det slog ner som en bomb. Det satte i gång diskussioner i hela lan-
det, säger Anton Antonov-Ovsijenko, en rysk historiker som själv 
tillbringade tretton år i lägren.
Solzjenitsyns romanhjälte Ivan Denisovitj Sjuchov är en enkel man av 
bondskt ursprung som genomlever sin dag i lägret med relativt jämn-
mod. Han gläds åt att temperaturen ändå inte sjunker under 30 minus-
grader och jublar åt en extra portion av den vidriga lägergröten. Några 
filosofiska spekulationer ägnar han sig inte åt, och hyser heller inget 
hopp om att friges.
För intellektuella som Antonov-Ovsijenko var det svårt att identifiera 
sig med Ivan Denisovitj. Den i dag 92-årige historikern tillhörde själv 
den yppersta bolsjevikaristokratin när han föll i onåd: hans egen far 
Vladimir var den officer som ledde stormningen av Vinterpalatset 
under oktoberkuppen 1917.

– Visst uppskattade jag Solzjenitsyns talang, men jag har aldrig haft 
något gott förhållande till honom, säger han.
Samtidigt var just författarens val av en enkelspårig huvudperson en 
viktig del i hans listiga plan för att få verket publicerat. Solzjenitsyn 
utnyttjade det tillfälle som gavs under Nikita Chrusjtjovs korta ”tö-
väder” och uppgörelsen med Stalins ”personkult”, och såg till att 
Novyj Mir-redaktören Alexander Tvardovskij – som hade Sovjetleda-
rens öra – nappade på manuset.
”En bonde som Ivan Denisovitj skulle överbonden Tvardovskij och 
storbonden Chrusjtjov inte kunna stå likgiltiga för”, skrev Solzjenitsyn 
senare i memoarboken ”En kalv med eken stångades”. Han fick rätt.



Än i dag tycks bokens tillkomsthistoria fascinera ryssarna. Det är kring 
detta tema de flesta tidnings- och tidskriftsartiklar denna jubileumshöst 
kretsar – med tättskrivna manus i resväskor, interiörer från Novyj Mirs 
rökfyllda redaktionsrum och kremlologiska analyser av hur Chrus-
jtjovs olika rådgivare ställde sig till publicering.
Men kring Solzjenitsyns egentliga ärende är det ganska tyst. Gulag-
lägren och deras miljontals döda tar ingen stor plats i dagens ryska 
offentlighet.
Monumenten över Gulags offer inskränker sig till en gråsten vardera i 
Moskva och S:t Petersburg. Moskvas Gulagmuseum – för övrigt grun-
dat av Anton Antonov-Ovsijenko – är trångt och omodernt.
Skillnaden mot hur exempelvis Sydafrika handskas med apartheid 
eller Tyskland med Förintelsen är frapperande.
I Ryssland är bilden av Stalin i dag inte entydigt negativ. Tvärtom: han 
uppskattas mer och mer för varje år som går. Just nu driver en hög-
ljudd rörelse kampanj för att staden Volgograd ska återfå namnet 
Stalingrad, som det bar under krigsåren – och få höjer på ögonbrynen.
Enligt en opinionsundersökning från i somras anser 48 procent av 
ryssarna att Stalin spelade ”en positiv roll” i landets historia. Bara 22 
procent ser den rollen som entydigt negativ, en minskning från 60 pro-
cent i slutet av 90-talet.
Det senaste decenniets ryska ledare är inte utan skuld för attitydför-
ändringen. President Vladimir Putin har ofta pläderat för ”en balanse-
rad bild” av Sovjetdiktatorn och bland annat kallat honom ”en effektiv 
manager”.
Ändå: Under Putin har just ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” förts upp 
som obligatorisk läsning i ryska skolor.

– Det spelar ingen roll om de läser den. Dagens ungdom vet ingenting 
om det här kapitlet i vår historia. De får fel information från alla andra 
håll, säger Anton Antonov-Ovsijenko.
”En dag i Ivan Denisovitjs liv”.
”En dag i Ivan Denisovitjs liv” skrevs 1959, men gavs ut först den 18 
november 1962 i det litterära magasinet Novyj Mir. Författaren Alex-
ander Solzjenitsyn var då en helt okänd fysiklärare i landsortsstaden 
Rjazan.
I kortromanen beskrivs lägerfången Ivan Denisovitj Sjuchovs dag: 
arbete i sträng kyla, trakasserier från vakterna och torftiga måltider. En 
helt vanlig dag – till och med en lycklig dag, konstaterar huvudperso-
nen när han somnar på sin halmmadrass.
Verket brukar hamna på listor över ”böcker som har förändrat värl-
den”. I Sovjetunionen var publiceringen, som godkändes personligen 
av ledaren Nikita Chrusjtjov, en enorm sensation. Några år efter 
Chrusjtjovs fall hamnade boken på förbjudna listan. Först 1990 kunde 
den ges ut igen.
Alexander Solzjenitsyn (1918–2008) fick Nobelpriset i litteratur 1970. 
Åren 1974–1994 levde han i påtvingad exil i USA. Hans mest kända 
verk förutom ”En dag” är romanerna ”Gulagarkipelagen”, 
”Cancerkliniken” och ”Den första kretsen”.
Ingmar Neveus ingmar.neveus@dn.se “
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Europa utom Ryssland



13 juli 2012:
EU

”EU-medlemskapet ligger i Storbritanniens 
intresse”
“Europasamarbetet granskas. Storbritannien har inlett en översyn 
av sitt förhållande till EU, som en del av koalitionsöverenskom-
melsen 2010. Men det handlar inte om att britterna vill frigöra sig 
eller dra sig ur EU,  skriver Storbritanniens Europaminister David 
Lidington.”

“EU-medlemskap ligger i Storbritanniens intresse. Vi är fast beslutna 
att spela en ledande roll i ett starkt och stabilt EU. Att vara del av EU 
är av central betydelse för hur vi i Storbritannien skapar jobb, expan-
derar handel och investeringar, samt värnar om våra intressen runt om 
i världen. Det ger oss möjlighet att vara en del av en inre marknad med 
omkring 500 miljoner människor, med en kombinerad BNP på 11 bil-
joner pund, där vi kan handla, resa och arbeta fritt.
Den europeiska gemenskapen är grunden för samarbete med våra 
närmaste samarbetspartners i gränsöverskridande frågor som klimat, 
internationell utveckling, migration och gränsöverskridande brottslig-
het. Detta förstärker vår röst för att främja våra värden: demokrati, 
öppna marknader och individuella rättigheter. 
Men i dagens Europa behövs reformer mer än någonsin tidigare. EU 
har åstadkommit betydliga bedrifter, men har även brister och behöver 
anpassa sig för att möta aktuella och framtida utmaningar. 
Det behöver reformeras för att möta utmaningar, såsom konkurrens-
kraft, en stabil eurozon och större demokratisk legitimitet. Vi måste 
öppna upp EU och globala marknader. Vi måste vara mer dynamiska 

och minska bördan från lagstiftning för att ge Europa möjlighet att 
skapa jobb och tillväxt. Vi behöver en effektiv EU-budget som ger 
mervärde. Vi måste säkra våra intressen genom att utvidga storleken 
på EU, och genom effektiv utrikespolitik, såsom främjandet av 
demokrati i Nordafrika. 
Krisen i euroområdet förändrar också EU:s form. Vi har förståelse för 
euroländernas steg mot närmare finanspolitisk och ekonomisk integra-
tion som en logisk konsekvens av den monetära unionen. Storbritan-
nien kommer inte att ställa sig i vägen för detta, utan kommer att upp-
muntra och stödja nödvändiga steg för att säkra den inre marknadens 
integritet, samt arbeta för mer effektiv reglering av finanssektorn. 
Dessa nödvändiga åtgärder i euroområdet driver på för en större 
“variabel geometri” inom EU, med flera olika konstellationer av 
medlemsstater som samarbetar inom olika politiska områden. Detta 
torde bidra till ett mer effektivt EU, ett organ flexibiliteten hos ett 
nätverk och inte stelbentheten i ett enda block. Denna syn delas på 
bred basis i Europa och förstärktes i London den här veckan av den 
franska presidenten, Francois Hollande. 
Krisen i euroområdet har intensifierat debatten om EU:s framtid i varje 
land och Storbritannien är inget undantag. Men när förändringar 
genomförs så måste demokrati och legitimitet upprätthållas. Den 
positiva bilden av EU har sjunkit i Europa från 52 procent 2007 till 31 
procent under 2011. Utan de rötter som bevarar nationella demokratier 
är det ännu viktigare att EU bemöter de legitima kraven på större 
ansvar, öppenhet, effektivitet och rättskaffenhet. 
Allt eftersom EU fortsätter att utvecklas, måste vi vara helt tydliga 
med när det är mest lämpligt att ta beslut på nationell eller lokal nivå – 
närmare de människor som berörs – och när det är bäst att agera på 
europeisk eller global nivå, med respekt för subsidiaritetsprincipen och 
nationella parlamentens roll. 



Det är därför dags att göra en granskning i Storbritannien. I torsdags 
påbörjade vi i vårt parlament en granskning av vad EU gör och hur 
detta påverkar oss i Storbritannien. Detta är en viktig del av vår koali-
tionsöverenskommelse från 2010. Med tanke på allvaret i det hela 
måste vi se till att vår nationella debatt, liksom andra debatter i hela 
EU, är noggrann, analytisk och välinformerad. Detta är grundläggande 
för vår demokratiska debatt.
Det kommer inte att vara en rådfrågning om huruvida vi ska vara med 
i EU. Det är inte fråga om att britterna vill frigöra sig eller dra sig ur 
EU som en följd av denna granskning. Granskningen välkomnar 
bidrag från hela Europeiska unionen och även internationellt där det 
finns kunskap och kompetens inom olika områden där EU är verksamt.
Detta kommer att bli den grundligast möjliga och mest detaljerade 
analysen om vad utövandet av EU:s befogenheter gör och vad det 
innebär för Storbritannien och dess medborgare. Den kommer att se 
till att vår nationella debatt har sin grund i fakta och kommer att vara 
ett viktigt stöd för vårt politiska beslutsfattande. Den kommer att ta tid 
att göra på ett bra sätt och den kommer att vara klar i slutet av 2014.
Precis som den tyska utrikesministern Guido Westerwelles arbete med 
sin grupp om Europas framtid, kommer denna granskning också att ge 
ett viktigt, pragmatiskt och konstruktivt bidrag till den pågående 
debatten i hela Europa om EU:s framtid.

David Lidington, Europaminister i Sterbritannien “



23 juli 2012:
Europeisk utrikespolitik.
”Vi vill stärka Europas röst som fredsunion 
i världen”
“ Helhetsgrepp på Europa. I dag startar Sverige ihop med Polen, 
Italien och Spanien ett arbete med att utforma en global strategi 
för Europa. Vi ger våra utrikespolitiska forskningsnstitut i upp-
drag att ta fram ett första utkast. Världen förändras snabbt och vi 
behöver gå bortom ett ensidigt fokus på säkerhetshot för att också 
se vårt globala ansvar, skriver Carl Bildt. “

“Att Europa just nu brottas med sina egna problem och utmaningar är 
vare sig nytt eller unikt.
Den gyllene epoken tog brutalt slut sommaren 1914. Två förödande 
krig spred sig över världen i dess helhet och lämnade efter sig ett 
Europa som var sargat, splittrat och söndrat.
Egentligen var det först 1989 som arbetet med att åter bringa Europa 
samman kunde börja på allvar. Försoning i västra Europa genom då-
varande EEC hade lagt en god grund, och de två decennier som kom 
att följa murens fall blev Europas bästa sedan utomordentligt länge.
Och det var goda decennier för världen i dess helhet. Det liberala 
systemskiftet öppnade länder och ekonomier – med giganterna Kina 
och Indien i täten – på ett sätt som lyfte hundratals miljoner människor 
ur fattigdom och akut nöd.
Globaliseringen skapade nya möjligheter för alla de som hade viljan 
och förmågan att öppna upp sina samhällen och ekonomier. Pyong-
yang, Harare och Havanna tillhörde inte dessa.
Jag tror att det var mänsklighetens två bästa decennier i dessa avseen-
den någonsin. Aldrig har så många på så kort tid fått det så mycket 
bättre. Och det gällde också Europa. Tio nationer med cirka 100 milj-

oner människor kunde i frihet återvända till det europeiska samarbetet.
EU med sin gemensamma marknad är i dag världens största integrera-
de ekonomi. Dess globala handel med varor är större än Nordamerikas 
och Östasiens tagna tillsammans, och dess handel med tjänster större 
än hela den övriga världens. Men att på den gemensamma marknadens 
grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har 
visat sig svårare än vad många insett. Assar Lindbeck har på denna 
sida väl beskrivit utmaningarna.
Delvis har de med ländernas bristande insikt om globaliseringens krav 
och möjligheter att göra, men delvis med bristande respekt för samar-
betets krav.
Steg för steg byggs nu nya institutioner för att ge den ekonomiska och 
monetära unionen ny stadga. Svårigheterna är påtagliga, men det är 
uppenbart att en stabil euro och en framgångsrik eurozon ligger i 
Sveriges intresse.
Med lite olika förtecken får vi också en ny diskussion om det europe-
iska samarbetets framtida utformning. Och det finns det all anledning 
att välkomna. Samarbetet behöver ständigt vitaliseras inte minst av en 
öppen debatt.
På sina håll talas ambitiöst om att bygga vad man kallar en politisk 
union, även om det är högst oklart vad som menas med detta. Vissa av 
mina kollegor vill diskutera nya institutionella förändringar. I Stor-
britannien sker en genomgång av samarbetet från andra 
utgångspunkter.
Men allt detta måste kombineras med en framåtsyftande global strategi 
för Europa. Att toppmöte efter toppmöte nu ägnas de egna problemen 
är ofrånkomligt, men vi får inte glömma vårt ansvar och våra möjlig-
heter i en värld som förändras rasande snabbt.
Vilket Europa vi kommer att ha om tio, tjugo eller trettio år avgörs 
naturligtvis till betydande del hur vi hanterar våra interna europeiska 
utmaningar. Men lika viktigt kommer det att vara vad som händer i 
omvärlden, och vad vi kan göra för att påverka utvecklingen.



Vår framtida välfärd är direkt och omedelbart en funktion av vår 
ställning i en allt mer globaliserad ekonomi, och vår framtida säkerhet 
en funktion inte bara av integrationen i Europa utan också vår möjlig-
het att medverka till fred, frihet och försoning i olika delar av världen.
I Bryssel i dag startar Sverige därför ihop med Polen, Italien och 
Spanien ett arbete med att utforma en global strategi för Europa.
Vi representerar fyra länder som kommit in i unionen vid olika till-
fällen och med olika erfarenheter och perspektiv. Vi representerar norr 
och syd, öst och väst, nya och gamla medlemsstater. Vad som förenar 
oss är en stark tro på Europa, och på behovet av en sammanhållen och 
kraftfull europeisk utrikespolitik.
Tillsammans ger vi nu de utrikespolitiska forskningsinstituten i våra 
fyra länder – i Sverige handlar det om Utrikespolitiska institutet – i 
uppdrag att till nästa vår ta fram ett första utkast till en genomgripande 
europeisk utrikespolitisk strategi som sedan kan ligga till grund för ett 
fortsatt arbete som fullt ut involverar de europeiska institutionerna och 
samtliga medlemsstater.
Det finns redan en så kallad europeisk säkerhetsstrategi från 2003, som 
sedan uppdaterades 2008. Men EU och världen har förändrats. Vi 
måste blicka framåt. Vi måste gå bortom ett ensidigt fokus på säker-
hetshot för att också se på vårt globala ansvar och våra möjligheter. 
Och vi måste med detta som utgångspunkt också säkerställa att vi 
verkligen utnyttjar alla de möjligheter för gemensamt europeisk 
agerande som Lissabonfördraget och den nya europeiska utrikestjän-
sten har utrustat oss med.
Vårt uppdrag till de fyra tankesmedjorna är därför unikt ambitiöst: 
Det handlar för första gången om att börja ta ett helhetsgrepp på hur 
Europa och den Europeiska unionen ska förhålla sig till resten av 
världen. Vilka är de principer som ska försvaras? Vilka är de intressen 
som ska värnas? Och hur ska vi verka för att möta de globala utma-
ningar som endast kan hanteras i bred samverkan med andra?

Få saker har gjort ett så starkt intryck på mig under olika resor som 
efterfrågan på Europa runt om i världen. Man lyssnar på Europas 
erfarenheter, efterlyser Europas röst och söker Europas ledarskap. I en 
allt mer mångfasetterad värld är detta allt mer påtagligt.
Europa måste nu ha viljan och förmågan att leva upp till förvänt-
ningarna. Vad enskilda stater kan göra kan vara viktigt, men kan 
självfallet aldrig nå upp till det som vi bara kan göra gemensamt.
Tillsammans vill vi fyra utrikesministrar nu ge ny kraft åt Europa som 
en freds- och frihetsunion i en värld som också mitt uppe i dessa 
krisernas dagar efterfrågar vår röst och vårt ledarskap.

Carl Bildt (M), Utrikesminister “

“I korthet.

Tillsammans ger Sverige, Polen, Italien och Spanien sina respektive 
utrikespolitiska forskningsinstitut i uppdrag att till nästa vår ta fram ett 
första utkast till en genomgripande europeisk utrikespolitisk strategi 
som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete som involverar de euro-
peiska institutionerna och samtliga medlemsstater.
Frågor som ställs är: Vilka är de principer som ska försvaras? Vilka är 
de intressen som ska värnas? Hur ska man möta de globala utmaningar 
som endast kan hanteras i bred samverkan med andra? “

“Fyra utrikesministrar från fyra delar av Europa. Carl Bildt från 
Sverige, Giulio Terzidi Sant´Agata från Italien, José Manuel Garcia 
Margallo från Spanien och Radoslaw Sikorski från Polen. ”



DN 19 nov 2012:
Italien. Partito Democratico väljer ny premiärministerkandidat 
den 25 november

“Så ska vänstern ge nytt hopp åt Italien”
“Italien efter Silvio Berlusconi kan bli det första samhället i EU 
där demokratin avvecklar sig själv och övergår i ett postpolitiskt 
tillstånd. Men det finns trots allt en politiker som inger hopp, skri-
ver författaren Olle Svenning. “

“För ett år sedan överlämnade Lucio Magri sin 79-åriga kropp och sin 
svårt deprimerade själ åt en självmordsklinik i Schweiz. Runt sextio år 
av sitt liv hade han ägnat åt den italienska arbetarrörelsen; han var en 
av dess främsta intellektuella, lojal och på samma gång upprorisk mot 
det länge så mäktiga kommunistpartiet, PCI.
Före självmordet uppfyllde Magri ett löfte till sin oändligt älskade och 
saknade hustru; han skrev en bok om sitt liv i den italienska arbetar-
rörelsen. Den fick namnet ”Il sarto di Ulm” (skräddaren från Ulm). 
Titeln syftar på den tidiga 1800-talsberättelsen om skräddaren som 
trodde sig ha uppfunnit en flygande maskin. När den prövades mot 
verkligheten kraschade den. Så blev det kanske också med det stora 
partiets projekt. Magri var djupt pessimistisk, en traditionell hållning 
och ett tryggt alibi för den överväldigande delen av italienska vänster-
intellektuella. Skräddaren i Ulm är Magris sorgeberättelse om italiensk 
arbetarrörelse.
PCI, Magris parti, tog sig uppdraget att visa vägen till en egen, obero-
ende socialism. Partiet skapade ett levande vitalt motsamhälle med ett 
par miljoner medlemmar, drygt trettio procents väljarstöd och ett 
svindlade stort nät av organisationer, men rörelsen förblev i decennier 
utan inflytande över staten och avskärmad från all officiell utrikespo-

litik, som sköttes av USA och premiärminister Giulio Andreotti, den 
fromme, hänsynslöse maktspelaren. En bit in på 70-talet ville PCI 
flytta ut från sina fästen i det röda Emilien och stiga in i omvärlden. 
Partiet sträckte över inbjudningar till kristdemokrater och socialdemo-
krater, till och med till huvudfienden, Vatikanen, som haft den folkligt 
progressive Johannes XXIII som värd.
”Oktoberrevolutionen har förlorat sin kraft och sin förmåga att inspi-
rera”, sa den mytiske, sardiske aristokraten Enrico Berlinguer, ledare 
för PCI. Han ville träffa en historisk kompromiss mellan de breda 
folkrörelserna, arbetarnas och de kristnas. Magri berättar sorgset om 
den historiska kompromissens katastrofer: mordet på den samarbets-
villige kristdemokraten Aldo Moro, det starka fackets nederlag och 
studentvänsterns uppror mot arbetarrörelsen. Unga revolutionärer 
formerade sig i extremgrupper och ur dessa växte terrorism och röda 
brigader.
Sju år efter Berlinguers dramatiska död föll Sovjetimperiet ner i under-
jorden och upplöstes. Trots att de inte tillhörde de närmast sörjande 
hade de italienska kommunisterna förberett begravningen. De hade 
tagit bort hammaren och skäran från partifanorna; partinamnet, PCI, 
hade ersatts med Vänsterdemokraterna. De inviterades till fest hos Bill 
Clinton. Fyrtio år av kallt krig och isolering var över. Numera hänvisar 
partiet inte ens till sin vänstertradition. Det heter Partito Democratico, 
PD.
700 000 medlemmar flydde partiet. Drömmen om en italiensk väg till 
socialismen var förbi. Framtiden formade Silvio Berlusconi. Den tog 
slut i november förra året.
Italien duger inte längre ens som socialt laboratorium för studier av 
europeisk samtid och framtid, skriver Lucio Magri i sitt mäktiga testa-
mente. Han misstog sig, tror jag. Italien, efter Berlusconi, kan bli det 
första postpolitiska eller postdemokratiska samhället i EU. Förutsätt-



ningarna, eller riskerna, är uppenbara: Endast tre procent av befolk-
ningen har tilltro till partierna och politikerna. Det visar en undersök-
ning publicerad i tidskriften L’Espresso.
Skälen till misstro och till vrede är starka. Den politiska kasten plund-
rar de offentliga kassorna, berikar sig, köper röster och prostituerade, 
allierar sig med maffian. Just för tillfället är det gemensamma upp-
draget att tömma regionerna på ekonomiska tillgångar. Det mycket 
rimliga politiker- och elitföraktet organiserar sig. På massmöten visas 
foton på parlamentets mest kriminella gestalter: ”Ut med skurkarna. 
Städa parlamentet.” Folktribunens roll spelas med stor framgång av 
Beppe Grillo, en komiker i pensionsåldern. Nyligen simmade Grillo de 
bortåt tre kilometrarna över Messinasundet, från fastlandet till Sicilien. 
Han vill, sa han, upprepa 1800-talets frihetshjälte Garibaldis politiska 
bragd, att erövra hela Italien från Sicilien. Grillos rörelse, Movimento 
5 stelle, har redan erövrat ett antal större städer. Den får stöd av bortåt 
tjugo procent av de italienska väljarna.
Om man till de sensationella siffrorna adderar stödet till domaren 
Antonio Di Pietros (en gång vinnare av Dagens Nyheters frihetspris) 
parti, Värdenas Italien, visar det sig att bortåt var tredje väljare stöder 
rörelser vars helt avgörande uppdrag är att bekämpa den politiska 
klassen.
Antipolitiken har en annan, mer komplicerad, uttrycksform: tron på 
teknokratin, på eliten, i värsta fall på den starke mannen. Italien styrs 
sedan snart ett år av premiärminister Mario Monti, en gång EU-kom-
missionär och länge aktiv i det globala finanskapitalets maktsystem, 
från Goldman Sachs till Coca-Cola. Montis regering, saknar demokra-
tisk legitimitet och Monti har aldrig valts till någon post. Han försöker 
förverkliga den dröm som redan på 70-talet spreds bland ministrar och 
företagsledare i de mäktiga maktetablissemangen i Trilateralen och 
Bilderberg-gruppen: Demokratin har gått för långt, den äventyrar den 
bestående ordningen och ger för mycket makt åt folket.
Monti-exemplet flyter runt i det stora europeiska laboratoriet och kan 
lyftas upp till modell för ett framtida auktoritärt styre också i Europa. 

Berlusconi förkroppsligade en dröm, ett slags pornokrati. Vänstern gav 
inget hopp. Politikerna därifrån uppträdde som ledare för en stukad 
bostadsrättsförening, säger Nichi Vendola. Han är dryga 50 år och 
har sina familjerötter djupt nedgrävda i den agrara italienska kommu-
nismen. Förnamnet Nichi är en hyllning till Nikita Chrustjov. Vendola 
kan beskrivas som vänsterpolitikens Pier Paolo Pasolini. Som Pasolini 
är Vendola katolik, poet, homosexuell, en av grundarna till Arcigay 
och han skrev sin avhandling om den mördade filmskaparen och poe-
ten. Hans politiska organisation ryms i bokstavskombinationen SEL. 
Översatt till svenska står den för Vänster, Ekologi och Frihet. Efter 
några sensationella valsegrar styr Vendola och SEL, från staden Bari, 
över den fattiga sydöstra regionen Puglia.
Vendola, med guldringar trädda på fingrarna och diamanter fästa i 
öronen, förenar postmodern identitetspolitik med arbetarrörelsetradi-
tion. Han har kämpat som de gamla lantarbetarna mot maffian och om 
jorden. Sacra Corono Unitá, Puglias camorra, har drivits bort från 
illegala jordar, som delats ut till lantarbetarbefolkningen och ungd-
omar. Puglia, nedskräpat och förorenat av sitt väldiga järnverk i Taran-
to, bygger ny industri, framför allt alternativ energi, sol och vatten. 
Den lilla regionen (fyra miljoner invånare) levererar en femtedel av 
Italiens förnybara energi. På ”Nichis fabriker” sitter ungdomar vid sina 
datorer och skriver ut idéer till praktisk politik. Den frihetliga, på en 
gång utopiska och upproriska, milt anarkistiska vänstern med hundra-
åriga traditioner i Italien kan vara på väg att återuppstå som politisk 
kraft.
Vendola ställer upp i primärvalen i månadsskiftet november-december 
när Demokratiska partiet (PD) ska utse premiärministerkandidat inför 
parlamentsvalen i april nästa år. Några miljoner brukar rösta i de va-
len. Läget kan förefalla gynnsamt: PD är just nu dubbelt så stort som 
Berlusconis parti. Komplikationerna är många; en av dem rör den 
tänkte premiärministerkandidaten Pierluigi Bersani. Han är en anstän-
dig, kompetent ledare, han var minister i Romano Prodis regering. 
Bersani har stöd från större delen av det vitala icke-klerikala, italien-
ska civilsamhället. Men han är ändå främst Apparatens man, glanslös, 



försiktig, defensiv. Förmår han befria sig från den nomenklatura som 
ännu styr PD? Kan han utmana den förfinade europén och finansman-
nen Mario Monti? Lyckas han ens vinna primärvalen inom sitt eget 
parti? Bersanis främste, möjligen övermäktige motståndare är Matteo 
Renzi, en elegant, välklädd 37-åring, som med viss framgång styr över 
Florens. Renzi inledde sin karriär i scoutrörelsen. Den en gång mäkti-
ga italienska arbetarrörelsen rör sig från Antonio Gramsci till lord 
Baden-Powell.
Renzi vill sträcka sin makt ut över hela Italien – och han kan knappt 
vänta. På två dagar drev han valkampanj i tjugo städer. Han uppträder i 
bländande vit skjorta och talar till en hänförd publik: välutbildad och 
ung. De flesta från norr och från centrala Italien, Vänsterns kärnland. 
Alla partisymboler är borttagna, inte en enda fana dekorerar talarsto-
len. Renzi kallas Rottamatore, mannen som vill kasta allt politiskt arv i 
soptunnan. Det ska ske omedelbart, säger han: ”Adesso”. När Renzi 
erövrade Florens saknade han sitt partis stöd. Villkoren är desamma 
nu. Renzi föraktar partiets historiska ledare. De står utanför, ”fuori”. 
Det är också namnet på en av de böcker i vilka han paketerat sina 
politiska budskap. Den andra heter – naturligtvis – ”Stil Novo”. Renzi 
ställer sig vid sidan av eller ovanför det parti han är medlem av; han 
talar direkt till folket. Slagorden är enkla: Framtiden. Europa. Meriter.
Frågan ställs om vem som finansierar Renzis kampanj, som lär kosta 
två miljoner euro.
Den originella italienska kommunismen är död. Den frihetliga 
socialismen spritter till. Center-vänstern vill ta ansvar, fast ingen vet 
riktigt för vad. Högern överväger den auktoritära vägen. Silvio 
Berlusconi har funnit en efterträdare. Han sa efter en måltid med 
Matteo Renzi: ”Renzi står för samma politik som jag men han 
presenterar den som Demokraternas.”

Olle Svenning, författare “



22 nov 2012:
EU:s budgetförhandlingar. Toppmötet inleds i dag
“En avgrund skiljer mellan EU-länderna”
“EU-ledarna är uppställda till strid och hotar varandra med rop 
om ”veto”. Avståndet mellan dem är gigantiska 1 700 miljarder 
kronor när de möts i dag för förhandlingarna om långtidsbud-
geten 2014–2020, som från början var satt till cirka 9 200 miljar-
der kronor. DN presenterar huvudkombattanterna. “

Storbritannien: Stor press på David Cameron
Premiärminister David Cameron är under hård press sedan EU-skep-
tikerna i hans eget toryparti tillsammans med Labour i parlamentet 
krävt nedskärningar i EU-budgeten och bibehållen brittisk rabatt. 
Cameron har hotat att ta till vetot om budgeten inte uppfyller brittiska 
krav.

Polen: Söker uppgörelse med stormakterna
Premiärminister Donald Tusk leder alliansen för största möjliga bud-
get, och Polen tillhör också de länder som får mest EU-stöd. Tusk har 
uppvaktat såväl Tysklands Angela Merkel som David Cameron för att 
få en uppgörelse. Alliansen med François Hollande kan bli en vänd-
punkt i budgetkonflikten.

Sverige: Fredrik Reinfeldt kämpar för att behålla budgetrabatten
Fredrik Reinfeldt har försökt få igenom ett kraftigt sänkt jordbruks-
stöd. Men när det inte gått är det nu snålast möjliga budget som gäller, 
och kamp för att få behålla budgetrabatten för att undvika att svenska 
EU-avgiften höjs med 20 procent även om det innebär nedskärningar i 
framtidssatsningar.

Danmark: Kommer att ta strid för att få ett bättre avtal
Statsminister Helle Thorning-Schmidt har fått starkt stöd av  opposi- 

tionen för sitt hot att lägga in veto om inte Danmark får en likadan 
budgetrabatt som Sverige fick i senaste budgetomgången. Danmarks 
EU-avgift ligger i topp bland de rika medlemsländerna.

Spanien: Krislandet accepterar inte minskat ekonomiskt stöd
Premiärminister Mariano Rajoy har en ekonomisk kris med växande 
budgetunderskott att hantera. Då är slutbudet i EU-förhandlingarna där 
anslagen till landet minskar med 20 miljarder euro på grund av ned-
skuret regionalstöd och minskat stöd till fiskare och bönder, och som 
innebär att Spanien blir nettobetalare, ”helt oacceptabelt”.

Rumänien: Kräver fullt stöd – annars lägger presidenten in veto
President Traian Basescu har med sig regeringens uppmaning att lägga 
in veto om inte regional- och jordbruksstödet höjs. Rumänien är ett av 
EU:s fattigaste och nyaste medlemsländer och har ännu inte nått upp 
till fullt stöd. Förhoppningarna om ökade stöd för att ta sig ur krisen 
riskerar nu att grusas.

Frankrike: Hollande ägnar sig åt dubbelspel
President François Hollande ägnar sig åt dubbelspel i förhandlingarna. 
Frankrike har ingått i de rika ländernas allians som krävt sparbudget. 
Men när det nu föreslås nedskärningar av stödet till franska bönder har 
Hollande anslutit sig till motståndarsidans Polen och hotar med veto 
om inte jordbruksstödet bibehålls.

EU-parlamentet: Ökad makt för talmannen
Talmannen Martin Schulz har för första gången möjlighet att lägga in 
veto mot EU-budgeten sedan parlamentet med nya EU-fördraget fått 
ökad makt. En stor majoritet av de folkvalda parlamentarikerna kräver 
höjd budget för att EU-ledarna ska leva upp till alla sina löften om 
jobb och tillväxt.

Henrik Brors henrik.brors@dn.se “
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22 nov 2012:
EU:s budgetförhandlingar. Toppmötet inleds i dag

“Hjälpen till fattiga hotas”
“ Bryssel. Flera solidariska satsningar riskerar att komma på 
skam när EU-länderna möts i dag. De rika länderna kräver kraf-
tiga nedskärningar i den gemensamma budgeten. “

“EU-ledarna har storvulet lovat att tillsammans minska antalet fattiga 
med 20 miljoner, minska andelen avhoppare i skolan med 10 procent, 
öka sysselsättningen till 75 procent, höja forskningssatsningarna och 
minska utsläppen av växthusgaser och höja energieffektiviteten med 
20 procent.
Kommissionen tog besluten på allvar och tog fram ett förslag till lång-
tidsbudget för åren 2014–2020 med nya satsningar på dessa områden. 
Men när eurokrisen nu slår även mot de ”rika” EU-länderna befarar de 
att ökade bidrag till EU-budgeten riskerar att leda till bakslag i opinio-
nen på hemmaplan.
Ett tiotal regeringar har därför bildat alliansen ”Friends of better spen-
ding” med målet om snålast möjliga budget. Och de har fått EU-ord-
föranden Herman Van Rompuy att skära ner kommissionens förslag 
med osthyvel till en nollbudget, som är lägre än den senaste långtids-
budgeten och inte ens ger kompensation för inflationen.
Flera utlovade satsningar är nu hotade:
Ett nytt program för utbildning och yrkesutbildning i samarbete med 
näringslivet som kan ge jobb i flera länder på 16,8 miljarder euro (145 
miljarder kronor) för att minska ungdomsarbetslösheten.
Utökningen av EU:s sociala fond till 84 miljarder euro för insatser mot 
fattigdom och stöd till arbetsträning och sysselsättning. Maxgränsen 

för hur mycket de fattigaste länderna, som Bulgarien och Rumänien, 
kan få i EU-stöd sänks.
EU-ledarnas beslut om infrastrukturinvesteringar i järnvägar och 
energitransporter och löftet om 55 miljarder euro (475 miljarder kro-
nor) i tillväxtsatsningar. Gasledningarna till Östeuropa kan skjutas upp 
liksom järnvägssatsningar.
Satsningen ”Horizon 2020” på ökad samordning av forskning och ut-
veckling för 80 miljarder euro (690 miljarder kronor) för att öka EU:s 
konkurrenskraft.
Ett femtontal EU-regeringar har bildat motalliansen ”Friends of 
cohesion” till stöd för en utökad budget. Men det är de rika länderna 
Van Rompuy lyssnat till när han lagt sitt senaste bud med en nedskär-
ning på 80 miljarder euro , eftersom den största bidragsbetalaren, 
Tyskland, ingår i den gruppen.
I kväll ska Van Rompuy lägga ett nytt bud.

Henrik Brors henrik.brors@dn.se “
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23 nov 2012:
Cameron kräver fryst budget.
“Storbritannien rör sig från EU”
“London. När EU-ledarna förhandlar om EU:s nya långtidsbud-
get på toppmötet i Bryssel ställer Storbritanniens premiärminis-
ter David Cameron de tuffaste kraven. På hemmaplan pressas 
Cameron av EU-skeptiker i det egna partiet. Storbritannien ser ut 
att styra mot en folkomröstning om EU-medlemskapet. “

“Camerons krav under toppmötet är frysta utgifter och att Storbritanni-
en får behålla sin budgetrabatt. Får han inte igenom sina krav hotar 
han med veto.
Cameron förhandlar i Bryssel samtidigt som EU-skepsisen frodas i 
Storbritannien, inte minst i premiärministerns konservativa Toryparti. 
Häromveckan gick över 50 EU-kritiska Toryledamöter i parlamentet 
ihop med oppositionen i Labour och krävde att Cameron också inte 
bara slåss för en frysning utan för en bantning av EU-budgeten. Beslu-
tet är inte bindande men visar hur trängd Cameron är på hemmaplan.
På högerkanten skördar samtidigt det EU-fientliga partiet Ukip (United 
Kingdom independent party) framgångar i opinionsmätningar. Came-
ron är livrädd att förlora väljare till Ukip inför nästa val.
Och väljarna? En färsk opinionsmätning visar att 56 procent av 
britterna skulle rösta för att lämna EU i en folkomröstning, medan 30 
procent vill vara kvar.
Krisen för euron har spätt på EU-skepsisen. Och utvecklingen har fått 
en egen dynamik som ser ut att sluta med en folkomröstning om med-
lemskapet, menar experter.
– Cameron har indirekt sagt att han vill ha en folkomröstning, konsta-
terar John Springford, analytiker på tankesmedjan Centre for European 
Reform.

– Trycket är så stort att det måste ske förr eller senare, säger Mats 
Persson, chef för Open Europe, en tankesmedja i London som ibland 
kallas för EU-skeptisk men som i en rapport nyligen ändå kom fram 
till att Storbritannien bör stanna i EU.
I London spekuleras det om att Cameron vill ha en folkomröstning 
efter nästa val 2015. Men först vill Cameron förhandla om en lösare 
brittisk bindning till EU – och att folkomröstningen handlar om en 
förändrad relation till Bryssel.
Än återstår många frågor: Vilka omförhandlingar går EU med på? 
Hur ställer sig det stora oppositionspartiet Labour? Och vad skulle ett 
nej i en folkomröstning om en lösare relation betyda – att allt förblir 
som det är eller att britterna lämnar EU?
Varken John Springfield eller Mats Persson utesluter att det kan bli ett 
brittiskt ”goodbye” till EU. Men båda tror att Storbritannien är kvar 
som medlem om tio år.
– Ja, men med ett annat förhållande till Bryssel än i dag, spår Mats 
Persson.
– Ja, men i ett EU där länder kan välja vilka samarbeten de deltar i. 
Men vägen är full av politiska risker, menar John Springford.

Thomas Hall thomas.hall@dn.se “

“Fakta. UK och EU. Brittiska undantag
Storbritannien har alltid haft ett komplicerat förhållande till EU. Lan-
det blev medlem 1973, men har behållit pundet som valuta, står utan-
för Schengensamarbetet, och sade förra året nej till EU:s finanspakt.
Premiärminister Margaret Thatcher förhandlade 1984 fram en rabatt på 
den brittiska EU-avgiften. Rabatten motiverades med att britterna får 
så lite av jordbruks- och glesbygdsbidragen. “
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24 nov 2012:
EU-budget.

“Inrikespolitiken är viktigare än Europa”
“ Analys. Bryssel. Storbritannien, Frankrike, Polen, Tyskland och 
Sverige stod så långt ifrån varandra att de inte ens försökte nå en 
kompromiss om EU:s kommande budget. Det visar tydligt att för 
dessa länders regeringschefer står inrikespolitiken högt över an-
svaret som EU-ledare. “

“ EU-ordföranden Herman Van Rompuy hade förvarnat om att det 
skulle bli ett långt möte, kanske ända till söndag, och att det var ”av-
görande för Europa” att nå en uppgörelse om EU:s budget för de sju 
kommande åren vid det här mötet. Ändå gav de upp efter mindre än 
ett dygns förhandlingar.
Motsättningarna är uppenbarligen så stora att det inte ens var värt att 
försöka. Genom att ”ajournera mötet till början av nästa år” försökte 
de undvika att mötet skulle sluta i total konfrontation, där flera rege-
ringschefer slängde in vetot. Både Fredrik Reinfeldt och Tysklands 
Angela Merkel talade i stället om att det varit ”god stämning” på mö-
tet.
Van Rompuy genomförde bara steg ett i den planerade manövern att få 
fram en kompromiss.
Han lyckades få Frankrike och de fattiga länderna i Öst- och Syd-
europa att bli lite mer nöjda med det bud han lade fram natten till 
fredagen. Budgetmiljarder flyttades över till direktstöd till bönder och 
till regionalstöd från planerade satsningar på forskning och investe-
ringar i järnvägar och energinät.

Men budet gjorde bara de rika länderna ännu mer ilskna, eftersom det 
inte innehöll någon minskning av de totala utgifterna på drygt 972 mil-

jarder euro (8 360 miljarder kronor) och av deras EU-avgifter. För 
Sverige innebar budet en kraftig ökning av EU-avgiften med drygt 20 
procent, ovanpå dagens cirka 32 miljarder kronor. Det beror bland 
annat på att den svenska rabatten halverats jämfört med den senaste 
budgetperioden.
Det enda positiva i det nya förslaget för svensk del var att stödet till 
glesbygdsområdena i norra Sverige och Finland inte sänks så mycket 
som tidigare föreslagits. Stödnivån föreslås bli knappt 1,4 miljarder 
euro (12 miljarder kronor), jämfört med 1,7 miljarder för de senaste 
sju åren.
Statsministrarna från de nordiska länderna höll ett ”fraktionsmöte” 
med Storbritanniens David Cameron och Hollands Mark Rutte. 
Fredrik Reinfeldt träffade även Angela Merkel. De var överens om att 
budgeten måste skäras ned ännu mer. Medan Merkel och de nordiska 
ledarna kräver 30 miljarders bantning talar Cameron om 50–100 mil-
jarder.
Men steg två i Van Rompuys plan, med ett andra bud för att försöka 
blidka de rika länderna kom aldrig. Risken för att Cameron skulle av-
visa det oavsett budgetnivå för att demonstrera sin tuffhet inför EU-
skeptikerna på hemmaplan ansågs uppenbarligen allför stor.
Nu kan alla stats- och regeringscheferna åka hem och deklarera att de 
slagits stenhårt för sitt land. Och Herman Van Rompuy kan hoppas att 
de politiska poäng de vinner med det kan göra dem mer villiga till 
realförhandlingar i februari nästa år.

Henrik Brors henrik.brors@dn.se “
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24 nov 2012:

“Sammanbrott i Bryssel”
“Toppmötet som skulle besluta om EU:s nya sjuårsbudget slutade i 
fiasko på fredagseftermiddagen. Det var tänkt att ledarna inte skulle 
åka hem förrän allt var klart, men förhandlingarna ska nu i stället 
återupptas nästa år.
Alldeles överraskande är det inte. Brittiska, tyska och svenska krav på 
en nedskuren budget är svåra att förena med andras vilja att utöka den 
eller med Frankrikes vägran att skära i jordbruksstödet.
Misslyckandet är ändå typiskt för EU:s nuvarande situation. Det bådar 
dessvärre inte särskilt gott för möjligheterna att hitta vägar ut ur 
eurokrisen heller.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 28 nov 2014: 
Eurokrisen.

“Klartecken för grekiskt nödlån”
“ Äntligen något att glädjas över, tyckte både Greklands regering 
och marknaden sedan euroländernas finansministrar till sist gett 
tummen upp för den nödlåneutbetalning som landet väntat på 
sedan i somras.”

“ – Allt har gått bra. Alla greker har kämpat och i morgon gryr en ny 
dag, sa premiärminister Antonis Samaras till journalister i Aten när han 
mitt under natten mot tisdagen kommenterade beslutet från Bryssel.
Där hade ännu ett maratonmöte slutat efter 13 timmar. Och den här 
gången hade euroministrarna goda besked att komma med. I olika 
omgångar fram till i mars ska Grekland få 43,7 miljarder euro utbetalat 
för att bland annat kunna rekapitalisera grekiska banker och låta rege
ringen betala löner och pensioner.
Formellt beslut om pengarna kommer den 13 december. Dessförinnan 
ska bland annat den tyska förbundsdagen ge klartecken, vilket väntas 
på torsdag.
Sveriges finansminister Anders Borg (M) var försiktigt positiv.

– Man får välkomna att den grekiska regeringen har varit ambitiös. 
Men med den skuldnivån är det klart att det är en väldigt betydande 
osäkerhet som består.
TT  “
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26 nov 2012:
Italien

“Finansministern: Reformerna gör att vi 
klarar krisen”
“Italien tar avgörande steg bort från krisen. Premiärminister Mario 
Montis reformprogram får förtroendet att återvända. De beslut som nu 
har tagits går inte att riva upp, oavsett vem som tar över efter nästa val, 
hävdar italienske ekonomi- och finansministern Vittorio Grilli.
•
Sedan ett år leds Italien av en regering som består av opolitiska exper-
ter, med uppgift att möta den ekonomiska krisen. I november 2011 ut-
sågs förre EU-kommissionären Mario Monti till premiärminister efter 
skandalomsusade Silvio Berlusconi.
DN träffar ekonomi- och finansministern Vittorio Grilli när han är på 
kort besök i Stockholm
– Italiens problem beror inte på konjunkturen utan att har funnits där 
länge, Regeringens huvuduppgift är därför att genomföra strukturella 
reformer. Det gäller också att återskapa förtroende hos både italienarna 
och omvärlden, säger Vittorio Grilli.
Under de senaste tio åren har Italien knappast haft någon ekonomisk 
tillväxt. Sedan länge dras man också med en hög statsskuld som under 
de senaste åren har stigit till cirka 125 procent av BNP.

– Men Italien skiljer sig från de euroländer där det råder akut kris. Vi 
kommer inte att behöva underkasta oss det europeiska stödprogram-
met. Att de italienska marknadsräntorna är mycket högre än motsva-
rande tyska räntor beror på att vi kopplas ihop med krisländer på ett 
sätt som är obefogat, framhåller Vittorio Grilli.

Men Italien befinner sig i recession. I år backar ekonomin med mer 
än två procent och en viss BNP-minskning väntas även nästa år. Enligt 
finansministern stämmer detta med regeringens planer:
– Vi har drivit igenom en minskning av budgetunderskottet liksom 
strukturella reformer vad gäller pensioner, sjukvård och arbetsmark-
nad. På kort sikt får detta en bromsande effekt på ekonomin. Men 
dessa åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna få en varaktig ekono-
misk tillväxt längre fram.
I april 2013 går Italien till val och de politiska partierna väntas ta 
över. Men Vittorio Grilli räknar med att reformerna blir bestående:

– Förändringarna ska inte gå att ta tillbaka. Många av reformbesluten 
som sträcker sig långt fram i tiden innefattar minsta detalj, ända fram 
till genomförandet. Och vi har sett till att ändra Italiens konstitution 
med regler om att statsbudgeten måste vara balanserad.
Fakta. Vittorio Grilli
Född 1957
Italiens ekonomi- och finansminister sedan juli 2012, innan dess 
biträdande ekonomi- och finansminister.
USA-utbildad ekonomiprofessor och investeringsbankir vid Credit 
Suisse, senare högste opolitiske chef vid ekonomi och- 
finansdepartementet

Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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27 nov 012:
Regionvalet i Katalonien. 
”Gick inte som vi tänkt”
“ Det komplicerade politiska läget i Katalonien efter söndagens 
regionval kan leda till att folkomröstningen om självständighet 
rinner ut i sanden. En majoritet av katalanerna röstade på separa-
tistiska partier, men straffade den regionale regeringschefen 
Artur Mas. “

“Den stora frågan i Barcelona på måndagen handlade om folkomröst-
ningen. Blev verkligen valresultatet det tydliga ja som krävs för att 
fortsätta självständighetsprocessen?
Trots att två tredjedelar av katalanerna som väntat röstade på partier 
som vill bryta sig loss från Spanien är utgången en jätteskräll. Den 
regionale regeringschefen Artur Mas, som tidigarelagt valet med två år 
för att få mandat för en folkomröstning om självständighet, backade 
stort. För bara några dagar sedan pekade opinionsmätningarna på egen 
majoritet för Mas, nu tappade han i stället 12 av sina tidigare 62 man-
dat.
Valets stora vinnare blev det vänsterradikala separatistiska partiet 
Esquerra Republicana, ERC, som mer än fördubblade antalet platser i 
parlamentet.
– Det gick inte riktigt som vi tänkt oss, men en folkomröstning inom 
fyra år står fortfarande på programmet, säger en av Artur Mas medar-
betare till DN på måndagseftermiddagen.
Artur Mas parti är fortfarande det överlägset största, men kan inte 
längre styra Katalonien ensamt. I spanska medier tror flera bedömare 
att det komplicerade politiska läget leder till att kravet på självstän-
dighet ebbar ut.
En avgörande förutsättning är att det mycket omaka paret CiU och 
ERC lyckas bilda en koalitionsregering. Frågan om självständighet är 

den enda där de två partierna är överens. När det gäller allt annat 
ligger de i var sin ände på den politiska skalan.
ERC:s ledare Oriol Junqueras lämnade dörren öppen på måndagen, 
men konstaterade att CiU måste ändra sin nedskärningspolitik om ett 
samarbete ska bli aktuellt.
I en förort till Barcelona tror den 38-åriga kuratorn Marta Legaspi att 
det var Artur Mas sätt att hantera den ekonomiska krisen som skrämde 
bort väljarna.
– Alla trodde att Mas skulle vinna stort, men egentligen är valresultatet 
inte förvånande. I krisens spår blir människor av med sina jobb och 
blir vräkta från sina bostäder. Artur Mas har prioriterat fel. Katalonien 
har fått nog av försämrad välfärd, säger Marta Legaspi på telefon.
– För att rädda banker minskas antalet lärare och sjuksköterskor. På 
sjukhuset där min mamma arbetar har flera våningsplan stängts det 
senaste året. Visst är det trevligt att prata om självständighet, men det 
finns viktigare frågor.
Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “

“CiU tappade 12 platser
Det kristet borgerliga partiet CiU får 50 platser i det regionala parla-
mentet i Katalonien efter söndagens val. Det är en tillbakagång med 12 
platser sedan valet 2010. Näst största parti blir vänsterradikala ERC 
med 21 platser, mer än en dubblering sedan förra valet.
Katalonien har 7,5 miljoner invånare. Regionen räknas som 
Spaniens ekonomiska motor med flera stora bilfabriker och kemisk 
industri.
Katalonien har en hög grad av autonomi. Undervisning och hälsovård 
står under det regionala parlamentets ansvar. Katalanerna har dock inte 
rätt att bestämma över sina egna skatteintäkter, vilket har skapat 
spänning mellan regionen och regeringen i Madrid. DN “
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27 nov 2012:
Frankrike.

“Politiskt krig inom högern”
“ Paris Frankrikes största parti är i totalt inbördeskrig. I går för-
sökte den förre ledaren, ex-president Nicolas Sarkozy, gå emellan 
de två klaner som slåss om makten. “

“ –  Ett politiskt parti är inte samma sak som en maffia, sa François 
Fillon, Frankrikes förre premiärminister häromdagen. Den som han 
utpekade som maffialedare var hans konkurrent och partikamrat, Jean-
François Copé.
När Nicolas Sarkozy efter förlusten i presidentvalet drog sig tillbaka 
från politiken beslutade hans konservativa högerparti för att välja en 
efterföljare.

När 300 000 gräsrötter förra söndagen uppmanades att välja mellan 
Copé och Fillon slutade det hela i bara 98 rösters försprång för Copé – 
och en tvekamp som fransmännen inte har skådat på länge. Fillon 
vägrade att erkänna förlusten. Båda anklagar varandra för att ha fuskat.
– Partiet är delat i en moralisk och politisk klyfta, sa François Fillon. 
”Dålig förlorare”, kontrade Jean-François Copé. Båda vill ha posten 
som språngbräda till presidentvalet 2017.

– Copé beter sig som Bokassa, sa Dominique Paillé, ett före detta 
språkrör för partiet med hänvisning till den Centralfrikanska 
republikens tidigare självutnämnde kejsare.
Samtidigt läckte båda läger uppgifter om valurnor som fyllts till 
bredden med fler sedlar än inskrivna, om hela kommuner och regioner 
som glömts bort i räkningen. Eller om folk som massivt hade röstat för 
den andra om och om igen.

I går gav en intern valkommission ett övertag på 952 röster till Jean-
François Copé – efter att ha diskvalificerat valkretsar där Fillon hade 
stora försprång.
Som aldrig förr har fransmännen inför öppen ridå fått se hur illa det 
är ställt med partidemokratin i den franska högern. Fillonanhängare 
krävde en uppdelning av sätena i parlamentet och hotade med rättliga 
åtgärder. Alternativt en ny omröstning.
– Jag vill tillsätta samtalsgrupper över hela landet så att vi kan enas 
igen, sa Jean-François Copé.
Ex-presidenten Nicolas Sarkozy grep igår in och försökte lugna de 
båda parterna.
Men även Sarkozy misstänks vilja komma tillbaka innan nästa 
presidentval. Om det finns något parti kvar då.

Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “
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DN 1 dec 2012: 
Berlin.

“Tyskt ja till mer stöd åt Grekland”
“Med en klar majoritet – 473 ja mot 100 nejröster – beslutade det 
tyska parlamentet på fredagen att godkänna utbetalningen av det andra 
räddningspaketet och att dessutom ge Grekland en frist på två år att 
uppnå de överenskomna sparmålen. Den luckan kostar de tyska skatte-
betalarna 730 miljoner euro nästa år (drygt sex miljarder kronor).
Det är första gången ett räddningspaket får sådana omedelbara budget-
konsekvenser.
Finansministern Wolfgang Schäuble sade att inget land tjänar så 
mycket på euron som Tyskland när han pläderade för ett ja. Samman-
lagt 12 ledamöter i regeringspartierna röstade nej tillsammans med 11 
socialdemokrater. Även De gröna röstade ja, medan Vänsterpartiet 
enhälligt röstade nej.

Jan Lewenhagen  jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 1 dec 2012:
Historiskt dokument. Gammal utgåva tigs ihjäl

“Folkmordsturism med reseguiden 
Baedeker”
“Den ansedda tyska reseguiden Baedeker gav ut en bok om Polen 
under brinnande krig 1943. Björn Cederberg läser en skrämman-
de guidebok om landet som förlorat allt. “

“Den östtyske dramatikern Heiner Müller sa en gång att kvarterets öl-
stuga är den raka motsatsen till turism. Oansenliga nylongardiner, sli-
tna bardiskar utan smicker; alla vet allt om alla men ingen har en aning 
om vad som händer i nästa kvarter. Den klassiske turisten däremot rör 
sig i en värld där allt är natur och arkitektur, i sin mest extrema form 
bara en tillrättalagd teatervy där människorna deporterats eller utrotats.
Baedekers ”Generalgouvernement” (Polen) från 1943 är en bortglömd, 
nedtystad reseguide till ett land där Förintelsen pågår för fullt och har 
gjort så i mer än halvtannat år. Guiden riktar sig inte minst till tyska 
affärsmän.
Läsningen är skrämmande. Jag gör ett turistbesök i ett Polen som för-
lorat allt, till och med sitt namn; plundrat, styckat, försvunnet till-
sammans med sin befolkning.
”En total omgestaltning av det polska näringslivet under tysk planering 
och organisation pågår för fullt. Det överordnade målet är att åter fylla 
dessa områden med tyska människor och med ett i varje sinne tyskt 
medvetande.”
Baedeker var den första moderna reseguiden och räknas fortfarande 
som en klassiker. Ett under av noggrannhet och pålitlighet. Än i dag en 
av världens mest kända och använda guider.

Torra beskrivningar av hotell, spårvagnar (särskild avdelning för 
tyskar längst fram i vagnarna), järnvägsrestauranger och hälsobad 
varvas med beskrivningar av det aktuella läget:
”Krakows förstad Kasimir var en gång känd för sitt universitet och för 
sitt rådhus och för sina judiska kvarter. I dag judefria. ... En tom 
tvårumslägenhet för tyskar kostar runt 50–100 zloty per månad.”
Gettona och koncentrationslägrena nämns över huvudtaget inte.
Varje stad, varje by har redan fått sin Adolf Hitler Platz, allltid centralt 
belägen i närheten av järnvägsstationen där resebyrån samsas med 
armén och nazistpartiets lokala högkvarter. Här ligger de tyska hotel-
len, restaurangerna, nöjeslokarerna.
Auschwitz har ett hotell med 20 bäddar, kurorterna i Karpaterna har 
tusentals rum till förfogande.
Vardagsrasism (”Om man vill vara säker på att försändelsen endast 
passerar tyska händer bör man skicka den som tjänstepost”) blandas 
med en förment objektivitet, noggranna beskrivningar och detaljerade 
kartor som var bland de bästa som åstadkommits.
”Generalgouvernement” (Polen) kom ut samma månad som det 
judiska upproret började i Warszawas getto. Ett getto som inte ens 
nämns i guiden. Minst fyra miljoner av Polens tolv miljoner invånare 
förintades av tyskarna.
Under början av 1800-talet blev resandet möjligt för nya samhälls-
grupper tack vare ångbåtar och järnvägar. Karl Baedeker (1801–1859) 
var en av de första som såg vilka möjligheter som uppenbarade sig. 
Redan på 20-talet talade man om den makt som var förborgad i rese-
guiden med de röda pärmarna. Lawrence av Arabien reste alltid med 
Baedekers ”Palestina och Syrien” i bagaget.



Sedan 2008 finns Baedeker åter med engelskpråkiga utgåvor. ”Kan 
gamla rockband kliva fram på nytt så varför inte Baedeker”, skrev en 
engelsk tidning. I Baedekers ”Polen” från 2008 heter det: ”Upp- 
putsade städer och byar, präktiga kyrkor, majestätiska slott, borgar och 
en vidsträckt orörd natur lovar en oförglömlig semesterresa.”
Inte ett ord om att detta är den andra utgåvan om Polen.

Björn Cederberg. Björn Cederberg är författare och frilansskribent “

“Pris till Rosenberg och Carlberg
I måndags gick Augustpriset i både den skönlitterära och 
fackboksklassen till böcker som skildrar Förintelsen:
Göran Rosenbergs ”Ett kort upphåll på vägen från Auschwitz” och
Ingrid Carlbergs biografi över Raoul Wallenberg:”Det står ett rum 
här och väntar på dig...”
De har aktualiserat tabun och Sveriges förhållande till nazisternas 
folkmord under andra världskriget.
Tyskland har under lång tid gjort upp med sin historia. Men det finns 
blinda fläckar.
Den tyska Baedekers resguide till Polen från 1943 är bortglömd och 
nedtystad. Gettona och koncentrationslägren nämns över huvud taget 
inte.
Baedekers ”Generalgouvernement” gavs ut 1943. “



DN 3 dec2012:
“Spanien flaggar för problem”
“Spaniens premiärminister Mariano Rajoy varnar för att det blir svårt 
att nå de budgetmål som EU satt upp.
EU har krävt att Spaniens budgetunderskott minskar från 8,9 till 6,3 
procent. Tidigare har Rajoy sagt att det ska åstadkommas genom bland 
annat höjd moms och bränsleskatt och lägre pensioner. Nu säger han 
att målet var alltför optimistiskt.
TT-AFP  “

DN 4 dec 2012:
“120 miljoner är fattiga i Europa”
“En fjärdedel av EU-medborgarna riskerar att hamna i fattigdom eller 
socialt utanförskap, visar siffror från statistikbyrån Eurostat. I 
Bulgarien levde 49 procent av befolkningen på gränsen till fattigdom 
2011. Därefter kom Rumänien och Lettland, tätt följda av Litauen, 
Grekland och Ungern.
TT-AFP “

DN 4 dec 2012:
“Bersani vann vänsterns premiärval”
“Italien.
Partiledaren Pier Luigi Bersani vann med oväntat stor marginal 
primärvalet inom det Demokratiska partiet. Bersani fick 61 procent av 
rösterna mot 38,8 för den betydligt yngre utmanaren Matteo Renzi. 
Därmed blir Bersani vänsterns premiärministerkandidat inför nästa års 
parlamentsval.
Peter Loewe loewe@tin.it  “

DN 4 dec 2012:
“Nödlån till Spanien”
“Spaniens regering har begärt 39,5 miljarder euro från eurozonens 
krisfonder.
Pengarna ska gå till de spanska krisbankerna. Pengarna betalas ut till 
den spanska bankakuten FROB.
TT- Reuters “

DN 4 dec 2012:
Ukraina.
“Ukrainas regering avgår”
“Ukrainas president Viktor Janukovytj godkände i går premiärminister 
Azarovs avskedsansökan. Enligt ukrainsk lag måste därmed hela den 
ukrainska regeringen avgå. Förklaringen är enligt presidentkansliet att 
Azarov beslutat att i stället ta en plats i parlamentet
TT-AFP “

DN 5 dec 2012:
Tyskland.
“Rekordresultat för Angela Merkel”
“ Angela Merkel blev på tisdagen omvald som partiordförande i de 
tyska Kristdemokraterna (CDU) med ett rekordresultat. Merkel fick 
903 av de sammanlagt 931 avgivna rösterna – 98 procent.
Merkel var den enda kandidaten och har inte fått en större majoritet 
sedan hon valdes till ordförande första gången för tolv år sedan. Innan 
valet hade Merkel hållit ett långt tal där hon lovordade den sittande 
koalitionen som den framgångsrikaste hittills sedan den tyska 
återföreningen.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 10 dec 2012: 
Nobel 2012.

“EU-toppar ser priset som en varning”
“Oslo. Fredspriset kan ses som en varning till EU:s ledare att inte 
glömma vilka grundläggande värderingar om fred som unionen 
är baserad på. Det förklarade EU:s högsta ledning, på plats i Oslo 
för att ta emot priset.”

“Fackeltåget med demonstranter drog fram på Karl Johan utanför 
Grand Hotel, där den Europeiska unionens högsta ledare föreberedde 
sig för att motta 2012 års fredspris. Som om inte den ekonomiska kri-
sen vore nog tvingas EU-ledningen också konstatera att det finns de 
som inte tycker att den är en värdig mottagare av fredspriset.
José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, sade vid en 
presskonferens på söndagen att EU är ett fredsprojekt som enade Euro-
pa efter andra världskriget, men förklarade samtidigt att han respekte-
rar att det finns andra åsikter Däremot har han svårare med fördomarna 
som han menar finns kring EU.
– Och vi vet vad som kan bli resultatet av extrema åsikter, sade 
Barroso och syftade på upptakten till andra världskriget och de krafter 
som under den pågående krisen blivit synliga i vissa medlemsländer.
EU-ledningen ser priset som en varning. Parlamentets ordförande Mar-
tin Schulz citerade författaren och Nobelpristagaren Thomas Mann, 
som beskrev familjen som tre generationer: grundarna, administratö-
rerna och de som satte arvet på spel.

– Jag vill inte tillhöra den sista generationen, sade Schulz.
I icke-EU-landet Norge har kritiken mot priset varit särskilt hård. 
Norska Nobelkommitténs ordförande Thorbjørn Jagland fick än en 

gång försvara beslutet med motiveringen att EU i mer än sex decennier 
bidragit till att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter.
– Ja, det har förekommit dispyter inom EU, men de har aldrig lett till 
krig, sade Jagland.
Kritiken om att priset till EU strider mot Alfred Nobels testamente 
fäster norska Nobelkommittén inte stor vikt vid. Sekreteraren Geir 
Lundestad anser att den framförts i flera år och hänvisar till att den 
svenska Nobelkommittén i ett uttalande inte funnit att det finns anled-
ning att vidta åtgärder.
Ett 20-tal statschefer kommer till Oslo i dag för att delta vid utdel-
ningen, dock inte statsminister Fredrik Reinfeldt, som befinner sig i 
Stockholm. Inte heller Storbritanniens premiärminister David Came-
ron närvarar.
Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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DN 10 dec 2012:
Italien. Berlusconi vill tillbaka till makten

“Oro inom EU inför framtid utan Monti”
“Analys, Rom. Mario Montis tekniska regering har fått sin döds-
dom. Monti förkunnade den själv och meddelade att han kommer 
att avgå inom några veckor, så fort landets budget har röstats ige-
nom. Beskedet kom i lördags kväll, samma dag som Berlusconi 
förklarat att han kandiderar i nästa års parlamentsval.”

“Men var inte Berlusconi ett avslutat kapitel för Italien?
Omvärlden, EU och många italienare trodde nog det. Men räkna aldrig 
ut Silvio Berlusconi. 76 år gammal gör han comeback för att en sjätte 
gång agera vallokomotiv för sitt parti; som kanske kommer att heta 
Frihetens folk (Pdl). Eller så tar Berlusconi tillbaka namnet Forza 
Italia.
– Vi har letat med ljus och lykta i partiet efter en ny Berlusconi. Men 
det finns ingen. Därför uppoffrar jag mig, lyder hans motivering.
Han påpekar också att han menar allvar:

– Jag har aldrig gett mig in i tävlingar för att få en bra placering, utan 
endast för att vinna.
På 24 timmar har hela Italiens politiska scenario ändrats och valkam-
panjen inletts, trots att det inte finns ett valdatum. Det talas nu om feb-
ruari om Monti skulle avgå precis före jul.
Droppen som fick Montis djupa bägare av lugn och tålamod att rinna 
över var kritiken som Berlusconis partiledare Angelino Alfano fram-
förde i parlamentet:
– Den regering som kom till för tretton månader sedan för att ställa 
saker och ting till rätta har misslyckats. Allt har blivit ekonomiskt 

sämre. Regeringen är därför att betrakta som ett avslutat kapitel, sade 
han.
Som kvitto på detta kom institutet Censis, som gör socio-ekonomiska 
studier med sin årliga rapport. Italiens ekonomiska recession fortsätter. 
Arbetslösheten stiger och hushållens köpkraft är tillbaka på 1992 års 
nivå.
Ett kreditvärderingsinstitut som Standard & Poor’s talar redan om ett 
Italien i riskzonen. EU:s finansministrar bävar inför tanken på vad som 
händer när professor Monti inte längre står som garant för att sanera 
Italiens ekonomi.
Inför nästa års val står vänsterdemokraternas ledare Pier Luigi Bersani 
stark med ett stöd på 35 procent. Ett försprång som även en fighter 
som Berlusconi får svårt att ta igen. Regeringens avgång öppnar också 
för möjligheten att Monti skulle kunna leda en egen lista, för de många 
väljare som varken röstar vänster eller med Berlusconi.
Regeringens förslag att stoppa personer som har dömts för brott att 
kandidera till parlamentet skrotas. Det finns inte tid att rösta igenom 
förslaget. Problematiken berör inte Berlusconi. Att han i oktober 
dömdes till ett års fängelse för skattebrott inom den egna mediekon-
cernen rör honom inte i ryggen. Däremot kan ”Ruby”-rättegången ge 
honom huvudvärk. Berlusconis försvarsadvokater har kallat Karima El 
Mahroug att vittna i rätten före jul. Den minderåriga huvudpersonen i 
Berlusconis sexåtal har ännu inte visat sig i domstolen i Milano.
En hätsk valkampanj, som ännu en gång kan komma att domineras 
av Berlusconis mediecirkus, har inletts. Striden står mellan en 63-årig 
Bersani och en 76-årig Berlusconi – med professor Monti kanske i 
mitten. Ett totalt underbetyg till ett land som konsekvent vägrar att 
satsa på yngre politiska förmågor.
Peter Loewe loewe@tin.it “
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DN 10 dec 2012:
Tyskland.

“Steinbrück utmanar Merkel”
“Hannover. Den socialdemokratiske Merkel-utmanaren Peer 
Steinbrück har lagt fram sitt program. I hans livs viktigaste tal tog 
det honom 110 minuter att komma till punkt. Då hade åhörarna 
fått ett alternativ till den rådande politiken och han belönades 
med stående ovationer i tio minuter. “

Peer Steinbrück hade filat på sitt tal länge och väl. Han är känd som en 
gudabenådad retoriker, men just detta har den senaste tiden legat ho-
nom till last.
I höstas blev det känt att Steinbrück de senaste tre åren hållit 89 arvo-
derade tal runt om i Tyskland och tjänat mer än motsvarande tio miljo-
ner kronor på det.
I går skulle partikongressen formellt välja honom till kanslerkandidat. 
Miljonhonoraren var en tung börda när han skulle hålla det han själv 
kallat sitt livs viktigaste tal.
Trots det långa talet riskerade ingen att somna eftersom Steinbrück 
tryfferade anrättningen med vitsar, uttrycksfulla konstpauser och – 
framför allt – med konkreta ståndpunkter. 122 gånger blev han av-
bruten av applådåskor, och den avslutande stående ovationen varade i 
tio minuter – Angela Merkel fick nöja sig med åtta minuter på Krist-
demokraternas kongress i tisdags.
Efter en halvtimme kom de första konkreta utsagorna. Socialdemo-
kraterna vill ha en lagstadgad minimlön på 8,50 euro (77,45 kronor), 
avskaffa det nyinstiftade vårdnadsbidraget och införa en generell 
könskvotering i företagsledningarna och styrelserna.

Steinbrück förde också fram kraven på höjda skattesatser för högin-
komsttagare, en återinförd förmögenhetsskatt och skärpt arvsskatt.
På tal om Europa sade Steinbrück att hans Tyskland vill spela rollen 
som en ”god granne”.
Störst bifall fick Peer Steinbrück när han förkunnade att han ville ha 
”ett helt maktskifte, inte ett halvt”.
– Jag vill bli förbundskansler, sade den tunnhårige 65-åringen och 
deklarerade ännu en gång att han inte tänker bli minister i en samlings
regering ledd av Angela Merkel.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 10 dec 2012:

“Regeringen vann valet i Rumänien”
“Valet i Rumänien ser som väntat ut att bli en jordskredsseger för den 
sittande premiärministern Victor Pontas socialliberala allians USL. En 
prognos på söndagskvällen gav USL 57 procent av rösterna. Högeralli-
ansen ARD som är kopplad till presidenten Traian Basescu fick enligt 
samma prognos 18 procent. Basescu har inför valet sagt att han inte 
tänker utnämna Ponta till premiärminister. Valdeltagandet var lågt, 
bidragande faktor var en snöstorm som svepte över landet på sön-
dagen.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “

DN 12 dec 2012:

“Parlament fördubblas”
“Rumänien. Mandatfördelningen efter valet är inte klar, men det tycks 
som om parlamentet i det närmaste kommer att fördubblas. Den 
sittande preminärministern Vicor Ponta och hans koalition USL ser ut 
att få två tredjedelars majoritet. Det betyder att USL på egen hand kan 
genomföra konstitutionella förändringar – i så fall en parallell till det 
som hände i Ungern efter det konservativa partiet Fidesz jordskreds-
seger 2010.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 11 dec 201;
Italien.

“Hög tid att pensionera Berlusconi”
“Milanobörsen rasade på måndagen, medan obligationsräntorna rusade 
uppåt. Beskedet att Mario Montis teknokratregering är på väg att läm-
na över till de italienska politikerna skrämde uppenbarligen vettet ur 
marknaderna.
Att nästa val hålls i februari i stället för i april är knappast livsavgör-
ande. Men den senaste veckan har påmint om hur kaotiskt Italien kan 
och brukar vara. Hela poängen med Monti var ju att ta en paus från de 
politiker som hade misskött ekonomin och aldrig vågat genomföra 
sådant som behövdes.
Som vanligt står Silvio Berlusconi i centrum för tumultet. Det var hans 
parti som slog undan benen för Monti i parlamentet. När han nu utsett 
sig själv till premiärministerkandidat igen får han hela Europa att 
darra. Mediemogulen har dominerat italiensk politik i snart 20 år och 
gjort en soppa av det mesta. Utlovade reformer har alltid fått stå till-
baka för det han ansett viktigast: att försvara sitt affärsimperium mot 
rättsstaten.
Monti lyckades återställa ett visst förtroende för Italien, på marknaden 
och i EU. Statsfinanserna är i bättre skick, även om skuldberget är 
förskräckande 125 procent av BNP. Regeringen har börjat ta itu med 
pensioner och arbetsmarknad. Men ekonomin, som hade Europas 
sämsta tillväxt långt före eurokrisen, krymper och får ingen fart av 
åtstramningsåtgärderna. Montis folkliga stöd har dalat.
Vänstern är favorit i valet; Demokratiska partiet får över 30 procent i 
opinionsmätningarna mot hälften för Berlusconi. Däremellan finns 
komikern och eurohataren Beppe Grillo.

Demokraterna har lovat fortsätta Montis kurs. Ledaren Pier Luigi 
Bersani har dock sitt stöd främst hos partivänstern och 
fackföreningsflygeln, som alltid sagt nej till alla förändringar av stela 
arbetsmarknadsregler och annat som kan höja Italiens konkurrenskraft. 
Förra gången vänstern hade makten bröt regeringen samman efter bara 
två år.
En brakförlust för Berlusconi vore bra för Italien, eftersom det för-
hoppningsvis förpassar honom från scenen för gott. Landets borgerliga 
partier har länge varit en tragedi. Post-Berlusconi finns det möjlighet 
att skapa ett vettigt alternativ till vänstern.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 12 dec 2012:

“Berlusconi angrep Monti”
“Silvio Berlusconi öppnar sin valkampanj med att kritisera Mario 
Monti. ”Under min tid hade vi tillväxt i ekonomin, med Monti har kri-
sen blivit mycket värre”. Han lovade också att hans högerparti PDL 
kommer att ha nästan bara nya kandidater, alla verksamma inom 
näringslivet. ”Bara 10 procent av våra parlamentariker kommer att få 
ställa upp till omval.”
Något som måste ha gett hicka i partiet för Berlusconi korrigerade sig 
omedelbart till 50 procent. Valet kommer troligen att hållas tredje eller 
fjärde helgen i februari.
Peter Loewe  loewe@tin.it “
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DN 11 dec 2012:

“Krisens EU prisat med optimism”
“Angela Merkel och François Hollande reste sig upp och höll var-
andras händer. Tyskland och Frankrike skickade ett bildligt bud-
skap när EU mottog 2012 års fredpris: enighet är vägen ut ur 
krisen.”

“Norska Nobelkommittén förklarade härom året att EU, näst efter 
Mahatma Gandhi, var kommitténs största försummelse. Det är åtgärdat 
nu. På måndagen fick 500 miljoner européer i 27 medlemsländer det 
som kallats världens finaste pris.
– Ett pris till alla som drömde om en försonad kontinent, sade belgaren 
Herman van Rompuy, ordförande för Europeiska rådet, när han till-
sammans med portugisen José Manuel Barroso och tysken Martin 
Schulz å EU:s vägnar tog emot priset i Oslos rådhus.
De fick stående ovationer av den norska kungafamiljen och 21 stats- 
och regeringschefer som tagit ledigt från arbetet med att lösa pristaga-
rens ekonomiska kris.

– Att så många europeiska ledare är samlade här i dag understryker vår 
övertygelse; att vi kommer ur det här tillsammans och starkare, sade 
van Rompuy.
När Nobelkommitténs ordförande Thorbjørn Jagland påminde om allt 
som Europa gått igenom av krig och hyllade bildandet av kol- och 
stålunionen 1951, som var grunden till EU, var det dags för Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Francois 
Hollande att resa sig upp och hand i hand ta emot applåder.

Men slitningarna inom EU gjorde sig också påminda. Storbritanniens 
premiärminister David Cameron fanns inte på plats, utan hade valt att 
skicka sin mer EU-vänlige kollega Nick Clegg.
Kritiken mot EU som pristagare har varit kraftig, men Thorbjørn 
Jagland, som länge förespråkat EU, sade att ”folkets förbrödrande”, 
som Nobel beskrev, är just vad EU åstadkommit och kallade priset 
välförtjänt och nödvändigt.
Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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DN 11 dec 2012:
Italien. Regeringen varnar för ekonomisk oro

“Avgången skakar börsen”
“Mario Monti varnade för de ekonomiska reaktionerna direkt 
efter meddelandet i helgen att han och Italiens regering avgår. På 
måndagen rasade Milanobörsen mest i Europa, och handeln fick 
stoppas flera gånger.”

“Efter en kaotisk förmiddag, där Milanobörsen först störtdök med 
nästan 4 procent, planade fallet ut och stannade på minus 2,2 procent. 
Flera av de stora bankaktierna som Monte dei Paschi och Banca Intesa 
föll med nära 6 procent. Räntorna, som under premiärminister Montis 
tid sjunkit, steg kraftigt till följd av det osäkra politiska läget.
I en intervju i tidningen La Repubblica förklarar Monti att han omöj-
ligt kunde sitta kvar efter att Silvio Berlusconis parti kritiserat honom 
häftigt och hotat med att sluta stötta regeringen i parlamentet.
– Om jag skall vara uppriktig så känner jag mig mycket bekymrad. 
Och inte bara över det parti (läs Berlusconi) som orsakat denna final. 
Min oro är generell, säger Monti till Repubblicas chefredaktör.
Monti har meddelat att han avgår så fort parlamentet har röstat igenom 
nästa års budget. Något som troligen kommer att ske inom två veckor.
Innocenzo Cipolletta, ekonom och i dag italiensk chef för den stora 
schweiziska affärsbanken UBS, menar att oron är befogad. Även han 
undviker Berlusconis namn.

– Den politiskt osäkra situation som uppstått skadar vårt land. Den 
person som orsakat detta läge inger oro hos alla. Jag hoppas att osäker-
heten kommer att vara kortast möjliga tid, säger Cipolletta till DN.

Berlusconi själv höll en låg profil på måndagen, då sexåtalet mot 
honom återupptogs i Milano. Rättegångsdagen var vikt för den 
marockanska flickan ”Ruby”, Karima El-Mahroug, som enligt åklaga-
ren ska ha varit minderårig då hon deltagit i Berlusconis omtalade 
”bunga-bungafester”. Rättegången skall bland annat utreda om hon 
haft sex med Berlusconi eller inte. Något som Berlusconi nekade till 
mycket bestämt i rätten den 19 oktober.
Det var försvaret som kallat ”Ruby” att vittna till Berlusconis fördel. 
Hon har hittills inte framträtt i rätten och uteblev även denna gång. 
Hennes advokat sade att hon inte visste var hennes klient befann sig, 
men troligen utomlands.
– Detta är en medveten strategi från Berlusconis sida för att försena 
och undvika rättegången under pågående valkampanj, sade åklagaren 
Ilda Boccassini i rätten.
Ett italienskt praktgräl följde mellan åklagaren och Berlusconis 
försvarsadvokat Niccolò Ghedini.

– Domstolen räknar med fällande dom som den därför vill ha före 
valet. Det är absurt att accelerera en rättegång för en brottsmisstanke 
som preskriberas först 2025. Åklagaren har i princip öppnat valkam-
panjen, sade en mycket irriterad Ghedini till nyhetsbyrån Ansa.
”Ruby” bedöms vara ett centralt vittne, såväl av försvaret som av åkla-
garen. Nästa måndag den 17:e måste hon infinna sig i rätten – om poli-
sen lyckas spåra upp henne.
Peter Loewe loewe@tin.it “
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“DN frågar. Är du orolig över Italiens framtid?

Roberto Santaroni, 49, livsmedelsagent: – Berlusconis återkomst är 
helt osannolik, han är inte trovärdig. Problemet är ekonomin som inte 
återhämtar sig. Det finns ingen politik som stimulerar. 
Skattesmitningen fortsätter för att skatterna är för höga. En ärlig 
företagare klarar sig inte.

Viviana Serra, 29, arbetslös översättare: – Det ser inte ljust ut. Bland 
ålderstigna Berlusconi, Bersani och Monti kan jag inte tänka mig att 
rösta på någon. Har planerat att fly fältet. Kommer nästa år att arbeta 
med ett miljöprojekt i Tunisien. I Italien ser jag ingen framtid för den 
som är ung.

Elisabetta Bagnini, 57, hemmafru: – Jag är bekymrad. Berlusconi 
lämnade inte något ljust minne efter sig när han regerade sist. Det 
slutade som alla borde komma ihåg mycket illa. I min familj röstar vi 
på vänstern och den borde vinna valet. Men man vet aldrig, rädslan 
och oron finns där.

Mattia Banchio, 26, barista: – Med de nuvarande höga skatter som 
finns så kommer Italien aldrig att återhämta sig. En enskild företagare 
kan helt enkelt inte klara sig. Tror inte att jag kommer att rösta på 
något parti i nästa val. Det finns inga värdiga kandidater. 

”Mumiens återkomst” lyder rubriken på den franska tidningen 
Libérations förstasida.“



DN 11 dec 2012:
“Stor oro för att eurokrisen ska förvärras”
“Ingen vet hur det ska gå med Italiens ekonomi när premiär
minister Mario Monti tvingas avgå. Osäkerheten betyder att bör-
serna faller, räntorna stiger och euron kommer i gungning. Fler 
länder sätts under hårt tryck när risken ökar för att eurokrisen 
ska förvärras.”
“Mario Monti och hans teknokratregering har av många uppfattats 
som Italiens sista chans att få ordning på ekonomin. Denna möjlighet 
skjuts nu i sank av förre premiärministern Silvio Berlusconi som siktar 
på revansch. Han kan utnyttja att landet går igenom en svår omställ-
ning, samtidigt som ekonomin befinner sig i recession.
Nu väntar en valkampanj där Silvio Berlusconi kommer att kritisera 
den ekonomiska politik, med höjda skatter och minskade offentliga 
utgifter, som han tidigare ställde sig bakom.
Åtskilligt av vad Mario Monti har åstadkommit under drygt ett år som 
premiärminister riskerar därmed att raseras. Det gäller ansträng-
ningarna att få kontroll på budgetunderskott och statsskuld, men också 
de djupgående reformer som ska lägga grund för en framtida ekono-
misk tillväxt.
På finansmarknaderna hade förtroendet för Italien börjat återkomma 
efter att ha varit i botten i slutet av Silvio Berlusconis tid som premiär-
minister.
Men nu växer oron växer för att Italien inte ska klara att ta hand om 
sin ekonomi, utan längre fram tvingas söka stöd utifrån. Eurokrisen 
skulle i så fall ta en mycket allvarlig vändning.
Som en omedelbar följd ökar trycket också mot andra krisdrabbade 
euroländer, främst Spanien. Men ännu fler, även i norra Europa, kan få 
betala när allt hotar att stjälpas i Italien.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “

mailto:johan.schuck@dn.se
mailto:johan.schuck@dn.se


DN 11 dec 2012:
“Välförtjänt fredspris. Europa växte 
samman utan våld”
“Stefan Jonssons och Peo Hansens artikel om Europa (DN 9/12) utmå-
lar Suezkriget som den europeiska integrationens grundbult. EU skulle 
ha byggts på en önskan att bevara sina afrikanska kolonier som svar på 
Nassers nationalisering av Suezkanalen!
Visst har de rätt i att styrkeförhållandena i världen hade förändrats. 
Här finns kanske nyckeln till deras engagemang, för 1957 stoppades 
det fransk-brittisk-israeliska anfallskriget mot Egypten av Förenta 
staterna. Författarna menar att om fredsviljan hade varit orsaken, så 
borde vi européer ha nöjt oss med Nato. På den punkten har de många 
meningsfränder på andra sidan Atlanten, åtminstone på dess republi-
kanska sida. Stefan Jonsson och Peo Hansen är dock mer papistiska än 
påven, för på den tiden stöddes den europeiska integrationstanken av 
Washingtons republikanske president Eisenhower, som hade varit med 
i världskriget och visste vad det handlade om.
Men Europa är en idé som har vuxit fram bland européer. Den föddes 
sekler före Nato. 1957 var Storbritannien inte ens påtänkt som medlem 
i det EEC som det året blev fortsättningen av Kol- och stålunionen 
mellan Tyskland och Frankrike: genom att knyta samman de industrier 
som var grunden för krigsförmågan skulle freden äntligen garanteras. 
Och så blev det också.
De koloniala förhoppningar som författarparet citerar ur konferenser 
från 1940- och 50-talen var redan då föråldrade, och de stod aldrig i 
fokus för vare sig EEC eller Europarådet – som med rätta koncentre-
rade sitt arbete på kultursamarbete och mänskliga rättigheter – eller för 
den delen OECD, som på Marshallhjälpens grund organiserade de 
västeuropeiska demokratiernas ekonomiska samarbete. Liksom EU 
motsvarar alla de här organisationerna mycket väl Alfred Nobels syn 
på fredsarbetet.

Visst har EU under sin halvsekellånga historia försökt knyta an till 
kolonialismens geografi, därtill påhejade av Frankrike, Spanien, 
Holland, Portugal och till slut även det största av dem, Storbritannien. 
Tysklands intresse var från början begränsat: tyskarna hade kommit 
sent till den festen. Men redan på 60-talet, om inte förr, stod det klart 
att Förenta staterna hade övertagit den europeiska kolonialismens 
politiska roll i världen. Att de konkurrerade ekonomiskt med varandra 
var bara bra för de nya staterna.
EU:s exempellösa framgång beror naturligtvis inte på intressen i 
Afrika (eller Latinamerika och Asien som ligger utanför författarnas 
synfält) utan på integrationen mellan dess egna medlemsländer – 
hittills ekonomiskt och socialt mer än politiskt. Det här är ändå första 
gången i världshistorien som en kontinent växer samman utan våld. 
Fenomenet föregriper den globaliserade, multipolära värld som har 
uppstått efter Sovjetunionens sammanbrott och Europas återförening. I 
den kan inte ens de största europeiska staterna klara sig ensamma. Det 
vet både tyskarna och fransmännen, fast britterna klamrar sig ännu fast 
vid historiska myter.
Stefan Jonsson/Peo Hansen strävar efter att förringa EU:s historiska 
roll inför en tillfällig mediehändelse som det här välförtjänta freds
priset. I det syftet får de hjälp av flera tendenser i dagens opinion: En 
provinsiell ovilja mot EU som bottnar i den politiska klassens oför-
måga att hantera globaliseringen; en allmän förvirring inför den eko-
nomiska kris som har skapats av en lössläppt finanssektor; en hem-
löshet i den europeiska vänster som har tappat kompassen efter 1989; 
och en traditionell svensk idealism som tror sig påverka världshisto-
rien genom välgörenhet i främmande land. Sverige är ett litet land i 
Europa. Ju förr vi inser det, desto bättre.

Peter Landelius



DN 11 dec 2012:

“Få kan uträtta mer i världen än EU”
“Det är tveksamt om institutioner som EU ska få Nobels fredspris. 
Men debatten har mest artat sig till en utskåpning av EU som sådant. 
EU har under det senaste decenniet genomfört sex militära operationer 
i Afrika, på Balkan och i Indiska Oceanen.
EU är en nybörjare inom militär krishantering, ett område där FN och 
Nato sedan länge är etablerade spelare. EU har i praktiken blivit en 
underleverantör av snabba och högteknologiska förband till FN. EU är 
en mindre militär aktör, men har utmärkt sig genom insatser inom 
ramen för större satsningar som bistånd, rättsstats- och säkerhetsre-
former. Knappast någon annan organisation kan erbjuda samma polit-
iska insatsbredd.
EU:s nya militära roll avspeglar också en växande betydelse för regio-
nala organisationer för global konflikthantering. EU är en del av ett 
nätverk som även omfattar den Afrikanska Unionen, AU, Arabförbun-
det och ECOWAS. EU kan i praktiken, på grund av några medlems-
staters koloniala förflutna, inte ingripa militärt i ett område utan den 
aktuella regionala organisationens godkännande.
De regionala organisationernas ökande betydelse avspeglas inte i da-
gens FN. Det senaste decenniet har präglats av ökat samarbete, men 
också gnissel, mellan FN och organisationer som EU och AU. Trots 
förbättrade samarbetsformer är det dags att diskutera de regionala 
organisationernas roll när militära operationer diskuteras.
Frågan om när, varför och ifall världssamfundet ska intervenera 
militärt har blivit en central fråga i världspolitiken. Det är dags att 
anpassa samarbetsformerna till denna nygamla realitet.
Katarina Engberg



DN 12 dec 2012:
Storförlust för ståljätte.

“Tyska Thyssen Krupp illa ute”
“Berlin. Den tyska ståljätten Thyssen Krupp går på knä. På tisda-
gen redovisade ledningen en förlust på fem miljarder euro – till 
det kommer en korrupt företagskultur och en ytterst låg trovär-
dighet på kreditmarknaden. “

“Den nye koncernchefen Heinrich Hiesinger hade inte mycket gott att 
säga när han på tisdagen i Ruhrmetropolen Essen lade fram bokslutet 
för det verksamhetsår som slutade i september. Förlusten på fem mil-
jarder euro (45 miljarder kronor) är rekordstor, även om koncernen 
gjorde miljardförluster även i fjol.
Merparten av förlusterna kommer från katastrofala investeringar i 
USA och Brasilien – bygget av två nya stålverk baserade sig på orea-
listiska kalkyler och när verken efter stora förseningar till sist stod 
klara gick de ändå med förlust.
De ansvariga försökte dölja de misslyckade affärerna och Hiesinger 
gisslade den ledningskultur som tagit överhanden på anrika Thyssen 
Krupp – ”man teg hellre än korrigerade avvikelser och felaktigheter” 
konstaterade Hiesinger och sade att kotterier och blind lojalitet har 
brett ut sig.
Hiesinger är rekryterad från Siemens av den mäktige styrelseord-
föranden Gerhard Cromme som i förra veckan sparkade tre av sex 
direktörer i koncernledningen.
En av dem hade figurerat i sammanhang med extremt luxuösa resor för 
journalister i Brasilien och hade för egen räkning hyrt en jättevilla i 

Florida för koncernens pengar. Thyssen Krupp har dessutom hamnat i 
dyrbara processer på grund av otillåtna kartellbildningar.
Till det kommer att koncernens kreditbetyg sänkts radikalt av Standard 
& Poor’s. Den nya ledningens klarspråk tilltalade dock börsen. 
Thyssen Krupp var en av Frankfurtbörsens vinnare på tisdagen.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “

“Fakta. Thyssen Krupp
Koncernen är resultatet av två stora fusioner på 90-talet. Thyssen 
Krupp har 180 000 anställda i 80 länder. Största aktieägare är Alfred 
Krupps stiftelse. Alfred Krupp själv är död sedan 45 år.”
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DN 12 dec 2012:
Facklitteratur. Göran Hägg om Italien

“Italienare misstror lyckliga slut”
“I en ny bok tar Göran Hägg ett helhetsgrepp på en ung nation, 
där politiken är en angelägenhet för en elit. Italien tycks vara 
svårt att förändra i grunden, skriver Lars Linder om ett land där 
Berlusconi vill göra comeback.”

“En italiensk film slutar gärna ungefär där den började. Som Ettore 
Scolas ”Fula, skitiga och elaka”, där familjen i inledningsscenen sitter 
samlad till middag. Under berättelsens gång inträffar sedan allt som 
tänkas kan, grymma övergrepp, incest och mordförsök – men i slutet 
sitter samma familj där igen, inför en ny måltid.
Så kan inte en anglosaxisk, protestantisk film se ut. Den måste ha en 
tydlig sensmoral där handlingen förändrat något, ansvar utkrävts och 
skurkarna fått sitt välförtjänta straff.
Man kan fundera på hur den där mer cirkulära estetiken hör ihop med 
italienarnas sätt att uppfatta livet och samhället. Det gör också Göran 
Hägg i sin nya bok ”Ett alldeles särskilt land”, som är ett försök att 
teckna en mer fullständig bild av det moderna Italien än den vanliga, 
som ju mest brukar föreställa maffian och Berlusconi.
Hägg identifierar det öppna slutet som en speciell tradition i italienskt 
berättande genom hela 1900-talet, och föreslår lite olika förklaringar, 
bland annat att den katolska skulduppfattningen säger att syndare får 
sitt straff i himlen och därför inte måste få det på jorden, eller på film.
Intressantare är den förklaring som har direkt bäring på historien. 
Italien är ju en sen skapelse, först på 1800-talet formulerades idén om 
ett enat land på allvar, och en av de många makter som fick maka på 

sig när Garibaldi och Cavour slog ihop de olika delarna till en enhet 
var den katolska kyrkan.
Vatikanen, som regerade över en försvarlig del av Mellanitalien, blev 
av med hela sitt rike utom den stadsdel i Rom som i dag kallas Vati-
kanstaten. Påven tjurade och förbjöd ända fram till Mussolini alla goda 
katoliker att delta i det demokratiska livet i det nya landet, som att 
rösta eller inneha ämbeten.
De traditionellt konservativa, adel, jordägare, mafiosi, kom därför 
länge att stå helt utanför den nya staten – samtidigt som vänstern på 
sin sida stängts ute genom höga inkomstkrav för rösträtt.
Den officiella politiken i det nya landet blev därmed främst en ange
lägenhet för en smal, liberal elit, och den regionala splittringen gjorde 
att få kände någon djupare lojalitet med den enade nationen. Mycket 
av den reella makten kom att utövas i det fördolda av det gamla, 
bakåtsträvande gardet.
Det fick djupgående konsekvenser. I olika dramatiska ögonblick i den 
italienska historien – vid enandet, vid fascisternas maktövertagande, 
vid uppgörelsen efter kriget och när partisystemet störtades i början av 
1990-talet – har allt till synes kastats över ända, lagar och författning 
skrivits om.
Men eftersom så mycket av ekonomisk och civil maktutövning rört 
sig utanför ljuskäglorna har allt ändå rullat vidare ungefär som förut. 
Makten har bara då och då bytt till ett mer tidsenligt snitt på kostymen. 
Eller som ett gammalt talesätt, formulerat av ”Leopardens” författare 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uttrycker saken: allt måste förändras 
för att kunna förbli vid det gamla.
Inte konstigt då om de luttrade italienarna misstror naivt uppmunt-
rande slut.



Det finns rätt mycket av den här sortens roliga reflektioner och iakt-
tagelser i Göran Häggs bok. Han vill punktera myter, tolka historien 
och tala missledda och okunniga läsare till rätta.
Och gärna det, problemet är att han här också åtagit sig att berätta en 
rätt omfattande historia: 150 år i Italien. På ett sätt kan Hägg synas 
vara rätt man för uppgiften, han är vad man förr i världen kallade 
polyhistor, en djefla man att kunna allt i olika ämnen, och har redan 
tidigare slagit världen med häpnad med omnipotenta verk; ett om alla 
påvar genom tiderna, ett annat om litteraturhistoriens tusen och en 
bästa böcker.
Men inte ens Häggs energi och formuleringsförmåga lyckas alltid göra 
njutbara texter av den sortens svep över vetandets vidder, den här 
gången tröttnar inte sällan ciceronen själv och blir pliktskyldig. Det är 
mest när han får sätta tänderna i färgstarka figurer som Gabriele 
d’Annunzio eller Benito Mussolini som han (och läsaren) blir road på 
allvar. Och tvärtemot Häggs ambition att korrigera förenklade historie-
bilder får man därmed snarast en känsla av godtycke, att författaren 
kanske ändå mest skrivit om det Italien som råkar intressera honom 
själv.
Det blir särskilt tydligt i de kulturhistoriska avsnitten. För visserligen 
är Hägg som historiker lika ovanligt som välgörande intresserad av 
konst och litteratur, men det uppstår konstiga luckor. Litterärt verkar 
han mest intresserad av vilka författare som förtjänat eller inte förtjä-
nat Nobelpriset, medan Elsa Morante – ”Historien” – bara får en rad 
apropå att hon var gift med Alberto Moravia. Han skriver om italiensk 
film utan att ens nämna bröderna Taviani eller Bernardo Bertolucci.
”Ett alldeles särskilt land” hamnar till sist mellan de två stolar Hägg 
försöker sitta på: egentligen mer essä än historiebok men för mycket 
historiebok för att bli en riktigt njutbar essä.

Samtidigt, i Italien, har politiken än en gång kastats över ända. De 
korrupta ledarna med Berlusconi i spetsen hade nyss kastats ut och en 
opolitisk regering lyckats driva igenom tidigare helt otänkbara 
reformer.
Men nu är han redan på väg tillbaka. Allt förblir vid det gamla.
Lars Linder lars.linder@dn.se “

“Göran Hägg ”Ett alldeles särskilt land. 150 år i Italien” Norstedts “
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DN 13 dec 2012:
EU-toppmötet.

“Krisfrågorna skjuts på framtiden”
“Bryssel/Berlin. EU-ledarnas kommande möte riskerar att bli 
ännu en besvikelse för eurokrisländerna. Toppmötet väntas bara 
kunna enas om de akuta frågorna – EU:s långsiktiga väg ur krisen 
skjuts på framtiden. Nu varnar Anders Borg för ”ett delat Euro-
pa”.”

“Tysklands mäktiga förbundskansler Angela Merkel har flera gånger 
krävt att det här decembertoppmötet skulle bli startskottet för att ta 
fram en ny EU-grundlag. Den skulle bana väg för ett överstatligt styre 
över euroländernas ekonomier som ett sätt att undvika framtida euro-
kriser. EU:s toppbyråkrater med ordföranden Herman Van Rompuy 
och kommissionens José Manuel Barroso har levererat en ”trestegs-
plan”.
Men när avgörandet nu närmar sig har Angela Merkel och andra EU-
ledare inte så bråttom längre. De senaste månadernas lugn på finans-
marknaderna med sänkta räntor på krisländernas statspapper har gjort 
att trycket på snabba och kraftfulla beslut klingat av.
På toppmötet som inleds i dag väntas EU-ledarna nu endast ta ställning 
till steg ett i Van Rompuys trestegsplan. Resten läggs på is till kom-
mande toppmöten nästa år, enligt centralt placerade EU-källor. På så 
sätt kan EU-ledarna också framstå som eniga dagarna efter att de tagit 
emot Nobels fredspris.
Angela Merkel talar inte längre om sitt krav från i höstas om att EU:s 
finanskommissionär ska få vetorätt över enskilda länders budgetar.
– Det här toppmötet kommer mer att handla om vad EU ska göra det 

närmaste halvåret än hur EU ska se ut 2020, hette det i tyska rege-
ringskretsar i går.
I EU-parlamentet protesterade de stora partiernas ledare högljutt mot 
den sänkta ambitionsnivån för toppmötet.
– Om EU-ledarna inte är beredda att fatta beslut om hur man ska få 
slut på krisen kan de lika gärna stanna hemma! sade Liberalernas Guy 
Verhofstadt.
EU-ländernas finansministrar höll ett extramöte på onsdagskvällen 
för att försöka nå en uppgörelse om förslaget till överstatlig bank-
tillsyn under Europeiska centralbanken före toppmötet.
EU:s båda stormakter, Tyskland och Frankrike, har varit djupt oeniga 
om flera delar av regelverket för banktillsynen och vilka banker som 
ska ingå. Men under den del av förhandlingarna som webbsändes 
framgick att ministrarna nu kan enas om att bara banker med en om-
sättning på över 30 miljarder euro (260 miljarder kronor) eller mot-
svarande 20 procent av landets bruttonationalprodukt ska ingå i den 
nya banktillsynen. ECB får dock rätt att även granska mindre banker.
De återstående tvistefrågorna gällde främst röstreglerna i styrelsen för 
banktillsynen.
Finansminister Anders Borg var dock besviken när han anlände till 
mötet över att ECB-styrelsen kommer att få den avgörande makten, 
och där har inte icke-euroländer någon rösträtt.

– Vi kommer förmodligen fram till en lösning på bankunionen i dag. 
Men Sverige kan inte gå med inom överskådlig tid eftersom det inte 
ser ut att bli samma inflytande för euroländer och icke-euroländer.
– Det är en tråkig dag för Europa. Det här betyder att Europa är mer 
delat än det var i går. Vi tror inte det är bra att vi går mer mot euro-
banker, eurokommissionär, euroskatter och euroobligationer.



Borgs huvudkrav var nu att få garantier för att röstreglerna i EBA, 
samarbetsorganet för de nationella finansinspektionerna, blir jäm-
ställda mellan euroländer och icke-euroländer. Och där var en kom-
promiss nära på onsdagskvällen.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se
Henrik Brors henrik.brors@dn.se “

“Fakta. EU:s trestegsplan för att undvika nya eurokriser

Under nästa år förverkligas bankunionen. En ny myndighet för euro-
peisk finansinspektion för krisande banker. Harmonisering av euro-
ländernas insättargarantier. Beslut om hur räddningsfonden ESM ska 
kunna ta över bankers skulder.
2013-2014 skärps kontrollen över euroländernas budgetar. De ska ingå 
kontrakt med övriga länder och kommissionen om hur de ska reforme-
ra sina ekonomier. Frivilligt för icke-euroländer.
Efter EU-valet 2014 ska euroländerna samordna sin ekonomiska poli-
tik, främst på skatte- och arbets- marknadsområdet. En separat euro-
zonsbudget skapas, eventuellt genom gemensamma lån. EU-fördraget 
måste då skrivas om. Henrik Brors
Fakta. Krisländerna

Irland. Ekonomin på väg åt rätt håll
Den irländska ekonomin börjar se bättre ut, konkurrenskraften har 
stärkts och i somras kunde landet åter ta lån på den vanliga finans-
marknaden.
Men irländska hushåll kommer att känna av krisen i flera år, då många 
av dem har lån som överstiger värdet på de bostäder de haft som 
säkerhet för lånen. Landet har också gått igenom vad som kallas för en 

intern devalvering. Lönerna har sänkts med i snitt 20 procent; det har 
gjorts stora nedskärningar i välfärden och skatter har höjts.
Krisen orsakades av att bankerna hade alltför stora riskfyllda lån.
Spanien. Väntas söka nödlån
Euroländernas finansministrar och regeringschefer väntar spänt på att 
den spanska regeringen ska söka nödlån. Det blir alltmer osannolikt att 
Spanien av egen kraft kan ta sig igenom krisen. Krisen har också ökat 
spänningarna mellan landets regioner, särskilt det relativt välmående 
Katalonien, och regeringen i Madrid.
Krisen är en följd av en gigantisk finans- och fastighetsbubbla. När 
den sprack rasade värdet på fastigheterna och bankerna stod med lån 
som de inte får tillbaka. Skatteintäkterna har rasat, samtidigt som 
kostnaderna för den snabbt stigande arbetslösheten – den ligger nu på 
svindlande 26 procent – pressar både den centrala statens kassa och de 
olika regionernas.
Grekland. Åtgärdspaket ger andrum
Det värst drabbade av krisländerna fick ett andrum häromveckan när 
euroländerna godkände ett paket av åtgärder, däribland att Grekland 
ska få ytterligare 44 miljarder euro (380 miljarder kronor) i nödlån. 
Om detta räcker för att Grekland ska klara sig igenom sin kris är 
osäkert.
För grekerna är krisen en mardröm. Skatter har höjts, pensioner och 
löner har sänkts och i delar av landet råder misär.
Grunden för Greklands kris ligger i hur den offentliga ekonomin 
misskötts. 1999–2007 ökade offentliganställdas löner med 50 procent, 
konkurrenskraften minskade och staten tog stora lån, bland annat för 
OS. Omfattande skattefusk och skatteflykt förvärrade läget. Flera 
regeringar gjorde allt för att dölja hur illa det var ställt.
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Portugal. På väg att sanera ekonomin
Häromveckan godkände parlamentet i Portugal ännu ett åtgärdspaket 
med skattehöjningar och sämre ersättningar för sjuka och arbetslösa. 
Skattehöjningarna motsvarar drygt en månadslön för den 
genomsnittliga portugisiska löntagaren. Samtliga oppositionspartier 
röstade emot.
Tillsammans med Irland är Portugal det krisland som kommit längst på 
vägen att sanera ekonomin. Budgetunderskottet väntas hamna på 4,5 
procent av BNP nästa år, mot 5 procent i år.
Arbetslösheten närmar sig 16 procent och i fjol blev Portugal det tredje 
eurolandet att söka nödlån från EU.
I grunden är det långvarig slapp ekonomisk politik som lett Portugal 
till ruinens brant. Det har i synnerhet gällt de offentliga finanserna där 
både styrning och övervakning brustit.
Italien. Det verkliga sorgebarnet
En teknokratregering under ledning av förre EU-kommissionären 
Mario Monti började genomdriva reformer av pensionssystemet, 
sjukvården och arbetsmarknaden. Men nu har Monti meddelat sin 
avgång och oron växer för hur landet ska reda upp sin ekonomi. 
Arbetslösheten ligger på över 11 procent och den fortsätter att stiga.
Italien är på sätt och vis eurokrisens verkliga sorgebarn – mer än 
Grekland. Skälet är att det rör sig om en stor ekonomi, den tredje 
största i euroområdet. Statsskulden är dessutom, näst Greklands, den 
största i euroområdet och landet får betala skyhöga räntor på skulden.
Grunden för Italiens problem är uteblivna reformer och politiskt 
vanstyre. Pensionssystemet har varit för frikostigt och 
arbetsmarknaden för stel. Landet har knappt haft någon tillväxt alls de 
senaste tio åren. “



DN 14 dec 2012:
Europa.

“Förvanska inte historien”
“Att EU fick Nobels fredspris har väckt många begripliga reaktio-
ner. Men på en punkt är historien tydlig: fredstanken bakom EU 
var ingen myt – och det förflutna handlar också om framtiden.”

“Halva hösten har jag suttit nedgrävd i arkiven och läst dammiga 
resolutioner från den stora Europakongressen i Haag 1948.
För två veckor sedan träffade jag en av dem som var med. Han heter 
Jean-Pierre Gouzy och är i dag en pigg 87-åring; den gången var han 
en 23-årig socialist som dragits med i den stora Europarörelse som 
växte fram efter andra världskriget.
Ett myller av olika grupper samlade människor med skilda politiska 
åsikter: socialister, liberaler, kristdemokrater och konservativa. Det var 
verkligen inte enbart en politisk elit som pläderade för europeisk enhet 
under denna tid.
Störst av organisationerna var European Union of Federalists som ha-
de tydlig vänsterprägel och 150 000 medlemmar i länder som Italien, 
Frankrike och Belgien. Inflytelserik var också brittiska United Europe 
Movement som leddes av Winston Churchill och dennes svär-son.
Vänsteraktivisterna var inspirerade av tankarna på europeisk federa-
lism som frodats i motståndsrörelserna under kriget. I spetsen stod den 
legendariske italienske motståndskämpen Altiero Spinelli och vänster-
mannen Hendrik Brugmans.
Federalisterna tolkade Hitlers framfart som en dom över de små, sva-
ga, suveräna europeiska staterna. Länderna hade ju misslyckats med en 
helt grundläggande uppgift: att skydda sina medborgare mot ockupa-

tion, deportationer och död. Med ett helt nytt slags styre skulle över-
grepp och nya konflikter kunna stoppas i tid, resonerade federalisterna.
För Jean-Pierre Gouzy var fredstanken – inga fler krig i Europa – 
viktigast. Han hoppades också att samarbete skulle leda till att ekono-
mierna och därmed människornas välstånd växte.
Hotet från Moskva var också ett skäl att hålla ihop, ansåg han. Den 
unge socialisten från Paris tyckte att kommunisternas maktövertagande 
i land efter land i östra Europa utgjorde en akut fara.
Det fanns alltså många idéer om varför Europa borde enas och det 
grälades friskt under kongressen i Haag. De konservativa från Stor-
britannien ville gå mer försiktigt fram. De försvarade nationernas rätt 
till fortsatt självbestämmande.
Trots det lyckades de 800 delegaterna efter tre dygns intensiva debatter 
enas om tre resolutioner.
De krävde bland annat en rådgivande parlamentarisk församling i 
Europa, en bindande stadga för mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter samt en domstol som skulle övervaka hur länderna 
levde upp till denna stadga.
På dessa punkter blev mötet i Haag en framgång. Efter bara några år 
hade resolutionerna förvandlats till verklighet i form av Europarådet, 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt Europa-
domstolen, med säte i Strasbourg.
”Vi började bygga ett nytt och bättre Europa”, förklarade Jean-Pierre 
Gouzy stolt när vi träffades i slutet av november.
Bakom Europasamarbetet stod förstås inte enbart – eller ens huvud-
sakligen – unga idealister.
Självklart handlade det också om maktpolitik. Att ge Europa en star-
kare röst i världen kan än i dag låta förvillande likt en gammal stor-
maktsdröm.



EU:s föregångare Kol- och stålunionen kopplade dessutom bort akti-
visterna och lät juristerna, tjänstemännen och pragmatikerna ta över. 
Fri rörlighet blev unionens främsta budord och samarbetet tog fart, 
men något viktigt försvann på vägen.
Att EU:s medlemsland Ungern i dag glider i väg mot ett alltmer aukto-
ritärt styre utan att det hörs mer än ett besvärat mummel från Bryssel 
visar att något har gått snett.
Demokrati och människans rätt till grundläggande frihet borde vara 
fundamentala utgångspunkter för samarbetet i EU, också i dag. Ett 
värdefullt arv från kongressen i Haag borde tas om hand och historien 
handlar därmed också om framtiden.
Därför undrar jag vilka dokument professorerna Stefan Jonsson och 
Peo Hansen (DN Kultur 9/12) har läst. De hävdar att det är en myt att 
EEC grundades som ett fredsprojekt och att en uttalad önskan om att 
slå vakt om Europas kolonier i stället ”stod högt upp på dagordningen”  
under Haagkongressen 1948.
De citerar socialisten Hendrik Brugmans som hävdade att kolonierna 
skulle ge nödvändigt ”livsrum” åt Europa. Ja, det var ett otäckt och i 
vissa kretsar kanske ett tidstypiskt sätt att uttrycka sig, men den kom-
mentaren var alls inget huvudnummer.
Hendrik Brugmans gick ofta upp i talarstolen i Haag, pläderade för ett 
federalt Europa och ville bekämpa den enorma arbetslösheten med 
hjälp av långtgående överstatlig styrning av den ekonomiska politiken.
Det gjordes förvisso flera inlägg som luktade kolonialt översitteri. 
Delegaterna var barn av sin tid och det sattes likhetstecken mellan 
”den vita rasens” och ”Europas” intressen.
Men diskussionerna i Haag handlade huvudsakligen om helt andra 
frågor. Inte en enda omröstning eller en enda slutsats berörde kolo-
nierna.
På samma sätt snedvrider Jonsson och Hansen beskrivningen av Kol-

och stålunionens tillkomst. Det sades inte ett ord om kolonierna utan 
frågan gällde makten över stålindustrin – och därmed framtida vapen-
produktion – som överläts till en överstatlig organisation.
På så sätt skulle Frankrike och Västtyskland läras att samarbeta kring 
något konkret och därmed undvika nya sammandrabbningar. Denna 
fredstanke kan underkännas eller kritiseras, men den är ingen myt.
De franska kommunisterna lydde förstås uppmaningen från Stalin 
och kallade Robert Schumans plan för en ”krigskartell”. Ett eko från 
Moskva hörs ibland fortfarande i dagens Europa.
De två professorernas slutsats är att dagens EU inte skulle ha existerat 
om den inte i början ”utformats som en eurafrikansk gemenskap”.
Men Frankrikes många krav under EEC-förhandlingarna handlade inte 
enbart om tullfrihet för kolonierna. Det blev utdragna bråk om till 
exempel jordbruket, kolgruvorna i Saar och rädslan för lönedumpning. 
Utan överenskommelser inom dessa områden hade det inte heller blivit 
något EU.
Romfördraget fick ett tillägg på två korta sidor om ”utomeuropeiska 
länder och territorier” som gavs fullt tillträde till den europeiska inre 
marknaden.
Skulle alltså detta ha varit det viktigaste med hela den europeiska ge-
menskapen? Skulle syftet med borttagna tullar mellan sex västeuro-
peiska länder, tusentals förordningar och nya lagar, inrättandet av en 
överstatlig myndighet med rätt att kontrollera företag och en domstol 
med makt att döma i frågor som fram till dess varit de gamla euro-
peiska stormakternas interna angelägenheter; skulle allt detta egent-
ligen ha genomförts enbart för att befästa och förstärka Europas 
koloniala roll i Afrika? Det låter som en väldigt krånglig plan. Som 
historieskrivning är det ren förvanskning.
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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DN 14 dec 2012:

“Ett fall framåt för EU”
“Klockan fem på morgonen kom flashen från nyhetsbyråerna: EU-
länderna är ense om reglerna för en ny gemensam europeisk bank-
tillsyn. Alla stater godtar systemet, men de som står utanför eurozonen 
behöver inte delta.
Beslutet om en bankunion har tagits på rekordtid. Från diskussionerna 
i somras till toppmötet denna vecka har det gått ett halvår. I den bästa 
av världar hade vi fått se rapporter, samråd och debatt – totalt en pro-
cess på flera år.
Men detta är inte normala tider. Euron befinner sig i kris och bankuni-
onen borde – för att tala Reinfeldtska – ”ha funnits på plats” redan 
1999, när den europeiska valutan sattes i sjön.
På en integrerad finansmarknad där man använder en gemensam valuta 
är det naturligt att också dela på ansvaret och tillsynen för det finan-
siella systemet. Om bankunionen funnits när krisen bröt ut hade Euro-
pa sluppit mycket lidande.
Nu blev det inte så. Och det samarbete som växer fram i dagarna är 
både ofullständigt och behäftat med svagheter.
Men den nya unionen är ett steg framåt, och något som Sverige för-
modligen borde ansluta sig till. Inte bara av solidaritetsskäl. Utan för 
att vi ska kunna påverka samarbetet och ge svenska banker liknande 
villkor och skydd som deras europeiska konkurrenter.
Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se “

DN 15 dec 2012:

“EU ska stärka försvaret”
“Belgien. EU-länderna ska stärka sin militära förmåga och samordna 
sina försvarsindustrier. Det målet satte EU-ledarna upp på toppmötets 
andra dag.
Flera länder har skurit ned sitt försvar i krisens spår och USA har riktat 
hård kritik mot att de inte tar tillräckligt ansvar för Europas säkerhet.
Nu ska EU:s utrikeschef Catherine Ashton utreda hur medlemslän-
derna med ökat samarbete kan stärka sin försvarskapacitet. Planen är 
att EU-ledarna ska kunna ta beslut om hur det ska gå till på ett topp-
möte i december nästa år.
Henrik Brors henrik.brors@dn.se “
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DN 16 d ec 2012:
Ungern.

“Bryt Orbáns enpartivälde”
“Regeringen i Budapest är i färd med att hastigt omvandla landet 
till en autokrati.”

“De senaste årens politiska utveckling i Ungern har gått i alldeles fel 
riktning. På område efter område skriver regeringspartiet Fidesz nya 
lagar för att säkra det egna maktinnehavet. Häromveckan höjde akti-
vister i den ungerska demokratirörelsen från före 1989 rösten i ett 
desperat upprop. De beskrev hur de fria valen nu också håller på att 
avvecklas och därmed medborgarnas möjlighet att rösta bort Fidesz – 
ett parti som de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna skanda-
löst nog samarbetar med i Europaparlamentet.
Vägen är redan banad. De groteska medielagarna har gjort den poli-
tiska bevakningen till en behändig megafon för regeringspartiet 
Fidesz. Domstolsväsendet är politiserat på ett sätt som fullständigt 
kolliderar med rättsstatens principer.
Det tidigare liberala partiet Fidesz har absorberat en aggressiv nationa-
lism och ägnar sig åt långtgående historierevisionism där uttalade anti-
semiter upphöjs till nationalikoner. Det är i detta fientliga, förljugna 
politiska klimat som en Jobbik-politiker begär registrering av antalet 
parlamentsledamöter med judiskt ursprung.
Enda chansen att vända utvecklingen är att Fidesz förlorar sin parla-
mentariska majoritet i valet 2014. I en demokrati vore det inte omöjl-
igt. Viktor Orbáns popularitet är inte vad den en gång varit. Men något 
så trivialt som folkligt missnöje ska inte få sätta krokben för Fidesz 
ambitioner.
I skrivelsen från demokratiaktivisterna beskrivs de nya lagar som 

bildar ett institutionellt ramverk för diskriminering, mörkläggning och 
systematiskt valfusk.
Gränserna för valdistrikten har ritats om för att gynna Fidesz. Ett gam-
malmodigt system av frivillig registrering minst två veckor före val-
dagen ska inrättas. Det öppnar för trixande och diskriminering.
Varje moment ska övervakas av kommittéer under tillsyn av Nationella 
valkommissionen – inte överraskande med en majoritet politiskt till-
satta delegater på alla nivåer.
Fideszregeringen har gett medborgarskap och rösträtt till hundratusen-
tals människor med ungerskt ursprung i grannländerna. Men under 
förevändning att skydda dem hemlighålls deras antal och bara Natio-
nella valkommissionen har rätt att administrera deras röster. De kan 
lätt användas till att korrigera det verkliga resultatet.
Samma valkommission kan utan motivering vägra utländska observa-
törer att granska valet. Och en minister får ensamrätt att besluta om i 
vilken utsträckning resultatet, som ligger till grund för mandatfördel-
ningen, ska offentliggöras.
Romerna kan tillåtas ha egen representation i parlamentet, men endast 
under förutsättning att de inte får rösta på något annat parti. Det är en 
kraftig begränsning av en redan illa åtgången minoritets politiska 
rättigheter.
Detta är bara ett urval av de specialdesignade vallagar som ska ga-
rantera fortsatt Fideszdominans efter 2014 alldeles oberoende av hur 
ungrarna röstar.
Enligt Lissabonfördraget kan ett land som allvarligt åsidosätter demo-
kratin fråntas rösträtten i EU. Detta har aldrig tidigare tillämpats i 
unionens historia, men när varken rättsstaten eller yttrandefriheten 
respekteras och regeringen skamlöst förbereder valfusk är det dags att 
sätta ned foten.     DN 16/12 2012 ”



DN 16 dec 2012: EU i veckan.
“Gemensamt ansvar för krisande banker”
“EU-regeringarna lyckades till slut enas om att ta det första steget 
mot ett gemensamt ansvar för krisande banker. Men Tysklands 
Angela Merkel trampade i sista stund på bromsen.”
1 EU-finansinspektion granskar storbankerna
Timmarna innan EU-ledarna samlades i Bryssel i torsdags lyckades 
finansministrarna efter en nattmangling nå en kompromiss om att låta 
Europeiska centralbanken ta över tillsynen av de 200 största bankerna. 
Sverige och övriga icke-euroländer väntas ta ställning till om de ska 
låta sina banker ingå tidigast nästa år efter att regeringarna enats om 
regelverken för insättningsgarantier och avvecklingen av krisbanker.
2 EU-ledarna skjuter upp beslut om fördjupat samarbete
EU-ordföranden Herman Van Rompuy fick bakläxa på förslagen om 
ökad överstatlig kontroll över euroländernas ekonomier och en sär-
skild eurozonsbudget. Angela Merkel hade utlovat radikala beslut på 
toppmötet så sent som i november, men hon valde ändå nu att ansluta 
sig till nejsägare som Sverige och Finland. Förslagen lär dock komma 
upp på nytt, och både Merkel och Frankrikes François Holland talar 
redan om ett nytt fördrag efter EU-valet 2014.
3 Makedonien och Serbien i vänthallen
EU har lovat att länderna på västra Balkan ska få bli medlemmar. Men 
trots att kommissionen anser att både Makedonien och Serbien är klara 
att inleda medlemsförhandlingarna blev det inget beslut. Under våren 
ska ländernas ansökningar prövas på nytt.
EU. Det händer nästa vecka
EU-kommissionen väntas lägga fram förslaget till nytt tobaksdirektiv, 
med ett fortsatt exportförbud för snus.
Henrik Brors: henrik.brors@dn.se “
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DN 16 dec 2012:

“Migranter förliste utanför Grekland”
“Grekland. Minst 16 personer har omkommit och ett tiotal saknas 
sedan ett fartyg med migranter förlist utanför Greklands kust, uppger 
grekisk polis.
Samtidigt fördes omkring 400 migranter från Afrika till den italienska 
ön Lampedusa på lördagen.
Skeppen med migranter som söker sig till Europa avseglar från Nord-
afrika, men många av dem som söker tillflykt kommer från södra 
Afrika.
De två fartygen bordades av italienska kustbevakningen på öppet hav.
 TT-AFP “



DN 17 dec 2012:

“Vådan av en union utan euron”
“Den inre marknaden kanske skulle överleva eurons samman-
brott,  kanske inte. Övrigt EU-samarbete skulle mista mycket av 
sin kraft.”

“Europas kris har gått in i en stillsam fas, och det är ingen tillfällighet. 
Denna tämligen lugna period sammanfaller med det annalkande tyska 
valet 2013, där förbundskansler Angela Merkel ställer upp som kvin-
nan som räddade euron.
Men krisen kommer tillbaka, om inte före valet så efter. Sydeuropa har 
inte gjort tillräckligt för att förstärka sin konkurrenskraft och Nord-
europa har inte gjort tillräckligt för att ge efterfrågan skjuts. Budget-
underskotten är fortfarande mycket betungande och Europas ekonomi 
orkar inte röra sig ur fläcken. Över hela kontinenten fördjupas de poli-
tiska sprickorna. Av alla dessa skäl dröjer sig hotet om eurozonens 
sammanbrott kvar.
Följderna av ett sammanbrott skulle inte bli angenäma. Vilket land 
som än utlöser det – Tyskland genom att hota med att överge euron, 
Grekland eller Spanien genom att göra det – leder det till ekonomiskt 
kaos och väcker vrede hos grannarna. För att skydda sig mot finansi-
ella skador skulle regeringarna åberopa mer eller mindre bortglömda 
paragrafer i diverse EU-fördrag för att införa tillfälliga regleringar av 
kapitalflöden och bygga murar kring sina banksystem. De skulle 
stänga sina gränser för att stoppa kapitalflykt – varje land för sig självt.
Skulle EU överleva? Svaret beror på vad man menar med EU. Menar 
man dess politiska organ – Europakommissionen, Europaparlamentet 
och Europadomstolen – är svaret ja. Dessa institutioner har nu ett 
halvsekel på nacken. De försvinner inte.

Beträffande den inre marknaden, EU:s epokgörande prestation, är det 
självklart att ett sönderfall av eurozonen allvarligt skulle störa dess 
funktioner på kort sikt. Lastbilar stoppas vid nationsgränserna. Bank- 
och finanssystem balkaniseras. Arbetskraftens rörlighet hejdas.
Men vad händer sedan? Det har alltid pågått en debatt om huruvida det 
är möjligt att ha en inre marknad utan en enhetlig valuta. Euroskepti-
kerna har alltid frågat: Varför inte?
Enligt detta scenario skulle lagen om den inre marknaden, underteck-
nad 1986, finnas kvar. Medlemsstaterna skulle bli skyldiga att åter-
ställa den fria rörligheten av varor, kapital, tjänster och arbetskraft – 
EU:s ”fyra friheter” – så fort som möjligt. Med de uppenbara fördelar 
Europa har vunnit på den inre marknaden har de alla incitament att 
göra det.
De som vill ha den enhetliga valutan invänder att EU får separata 
banksystem, vart och ett med sin kreditgivare som långivare i sista 
instans, om unionen har olika nationella valutor. Högre än så värderas 
alltså inte en inre marknad för finansiella tjänster eller en harmoni-
sering av regleringar eller undanröjda handelshinder vid nationsgrän-
serna. Den fria varuhandeln och kapitalets och arbetskraftens fria rör-
lighet skulle inte överleva eurons sammanbrott, varnar dessa orubbliga 
EU-vänner. Vi kan få anledning att konstatera om de har rätt eller ej.
Och hur är det med acquis communautaire, den lagstiftning som 
befäster medlemsstaternas förpliktelser, inte bara angående ekonomis-
ka åtgärder utan också i fråga om demokrati, rättsstat och grund-
läggande mänskliga rättigheter? Avsikten med dessa lagar är inte rätt 
och slätt att höja välståndet i EU utan även att göra unionen mer 
civiliserad. Spanien, Portugal och Grekland fick vackert upprätta 
fungerande demokratier innan de ansökte om medlemskap. Ungern 
och Rumänien känner trycket från sina unionsbröder och hotas av 



deras sanktioner när de ägnar sig åt tvivelaktiga valmetoder, inkräktar 
på sina domstolars oberoende eller diskriminerar minoriteter.
Det samarbete som behövs för att göra detta tryck effektivt kan even-
tuellt överleva eurons sammanbrott. Men det blir svårt för medlem-
marna att vidmakthålla en gemensam front när diskussionen om vilket 
land som bär skulden för den förödande finansiella störningen sätter i 
gång. Acquis communautaire skulle troligen mista mycket av sin kraft.
Slutligen kan man föreställa sig EU som den ”ständigt allt tätare uni-
on” som nämns i Romfördraget och återkommer i Maastrichtfördraget. 
Detta innebär ett EU som obönhörligen går från en ekonomisk och 
monetär union till en bankunion, så till en fiskal union och slutligen till 
en politisk union. Det var vad de europeiska ledarna hade i tankarna 
när de skapade euron. De hoppades att en monetär union skulle gene-
rera oemotståndligt tryck för tillkomsten av ett EU som i alla avseen-
den fungerade som ett sammanhållet ekonomiskt och politiskt block.
Dessa ledare hade rätt om trycket. En monetär union utan en bank-
union kommer inte att fungera, och en fungerande bankunion kräver 
åtminstone några inslag av en fiskal och politisk union. Men de hade 
fel när de trodde att trycket skulle bli oemotståndligt. Det ligger ingen-
ting oundvikligt i det som följer härnäst.
Europa kan antingen gå framåt mot djupare integration eller bakåt mot 
nationell suveränitet. Dess ledare och, den här gången, dess folk måste 
bestämma. Det är enbart på deras beslut som både eurons och EU:s 
framtid hänger.
Översättning: Margareta Eklöf Copyright: Project Syndicate
Barry Eichengreen “
“Barry Eichengreen är ekonomiprofessor vid Berkeleyuniversitetet. 
Han räknas som en av världens ledande experter på finanskriser.”



DN 18 dec 2012:

“Demokratisk kapitalism i kris”
“Europas kris djupnar. Alla väntar på vändningen. Och om den uteblir?
Ett illavarslande tecken landar i postfacket: ”Den demokratiska socia-
lismens nederlag” (Tiden), en tunn skrift av sociologen och chefen för 
Max Planckinstitutet i Köln, Wolfgang Streeck. I en sekellång glid-
flygning sammanfattar han 1900-talet som fem olika försök att gifta 
ihop kapitalism med demokrati.
I hans ögon har de två levt i ett skört och omaka äktenskap där parter-
na, kapitalägarna och vi andra, slitit i samma kaka från var sitt håll. 
Medan politikerna medlat.
Den första dejtingen under mellankrigstiden slutade i sammanbrott, 
men efter andra världskriget följde trettio expansiva och därför hyfsat 
lyckliga år. Sedan blev det svårare igen.
Politikernas försök att på ena sidan möta kapitalisternas krav på hög 
avkastning, på den andra väljarnas krav på rättvisa och rimlig stan-
dard, ledde från 1970 till först ohållbart hög inflation, därefter till hög 
statlig skuldsättning – och slutligen till en avreglering som gav hög 
privat skuldsättning i stället.
Varje period ledde till kris och nya åtstramningar, och frågan den här 
gången är om det alls finns förutsättningar för fortsatt samlevnad. Det 
tror inte Streeck. För varje ny kris har väljarna fått mindre att säga till 
om, och nu, till sist, lär vi ungefär som i Grekland vackert få rätta mun 
efter bankernas och investerarnas goda vilja. Den sköra balansen är 
rubbad för gott och den demokratiska kapitalismens äktenskap som vi 
känt det är snart ett minne blott.

Har han rätt? Nja, som så många andra med profetisk blick för histori-
ens drivkrafter, som Marx (och en och annan nyliberal), är hans deter-
minism lite väl enkel: pengar är allt och politik mest ett opium för 
folket.
Men som bild av vad som faktiskt kan stå på spel dessa yttersta dagar 
är det ändå rätt tänkvärt.
Lars Linder lars.linder@dn.se “

mailto:lars.linder@dn.se
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DN 19 dec 2012:
Paris. Frankrike

“Avslutning i kyrkan? Non, merci! ”
“Jorden runt. 
Skolavslutning i en kyrka? Sjunga psalmer? Det skulle aaaldrig gå! 
Skolan ska ju vara konfessionslös”, säger min dotter Emma som går i 
fransk skola.
Efter en liten stunds samtal inser jag att min femtonåriga dotter inte 
har en susning om vad Jesus timmerman till pappa hette. På sin höjd 
har hon en vag idé om att Frälsarens farfar hette Gud.
Det enda spår av kristendomskunskap hon har är en tecknad barnver-
sion av det Nya testamentet som jag läste för henne när hon var liten, 
inser jag när vi kör utmed Paris julpyntade boulevarder.
Det franska skolsystemet är allergiskt mot religion. Religiösa symbo-
ler är förbjudna i statliga skolor. Åtminstone så länge det skyltas alltför 
uppenbart med dem, enligt lagens definition. ”Bort med kippor, av 
med slöjor och göm stora kors …” Min dotter rabblar upp förbuden. 
Att en rektor skulle tala under skolavslutning omgiven av religiösa 
symboler är otänkbart. Faktum är att de sällan har ceremoniella av-
slutningar alls.
Ofta blir det bara tack och adjö i respektive klassrum – samt en tung 
hög med läxor att plöja igenom under lovet.
När fransmän i dagarna tävlar i demonstrationer för och emot enköna-
de äktenskap så finns det ett starkt drag av gammalt franskt skytte-
gravskrig: det mellan den konfessionslösa staten och kyrkan.
Sedan 1905, då staten skilde sig från kyrkan, ska den franska skolan 
vara ett fredat område för religiös agitation. Frankrike är ett land som 
aldrig helt har läkt sina sår från religionskrigens dagar.

Det har gått så långt att staten nu försöker uppfinna sin egen, garan-
terat religionsfria, moralundervisning som lärarna förväntas predika.
– Jag önskar att den franska skolan undervisar barnen i universell 
moral, grundad på humanitet och upplysningsfilosofi, sade Frankrikes 
skolminister Vincent Peillon inför årets skolstart.
I förra veckan sade ministern att alla franska skolor nästa år ska få ett 
fördrag med tydliga budord för hur religionsneutraliteten ska hanteras. 
Någon annan predikan blir det inte tal om.
Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “
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DN 19 dec 2012:

“EU skänker fredsprispengar”
“EU skänker prissumman på 10 miljoner kronor från fredspriset till 
fem organisationer. En av dem är FN:s barnfond Unicef, som kommer 
att satsa sin del av pengarna på skolor i flyktingläger i nordvästra 
Pakistan. Det var där som skolflickan Malala Yousufzai blev skjuten i 
huvudet av talibaner för att hon krävde rätt till utbildning för flickor. 
Utöver Unicef går pengarna till Norska flyktingrådet, Rädda barnen, 
UNHCR och den Frankrikebaserade hjälporganisationen Acted. EU 
lägger dessutom själva till nästan lika mycket för att sätta in två miljo-
ner euro i fyra öronmärkta projekt.
Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “
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DN 19 dec 2012:
Krisen i mitt kvarter 2. Europeiska författare skriver i DN Kultur

“Medborgarnas motstånd är inte till salu i 
Madrid”
“Butikerna rear och klappar sedan ihop. Lyxbyggen står halvfär-
diga, allt är ”till salu!” Men andra plakat manar till protest – och 
när ett hopp om framtiden, skriver den spanske författaren Isaac 
Rosa i DN Kulturs serie om krisen i Europa.”

“Förra veckan gick larmet på min gata: kinesen på hörnet har stängt! 
Och faktiskt: den lilla närlivsbutiken som ägdes av en asiatisk familj 
(den här typen av affärer finns över hela staden, de är öppna dygnet 
runt och kända som ”kineser” i Madrid) hade fällt ner jalusierna och 
satt upp en klumpig skylt med texten ”Till salu”. Genom skyltfönstret 
skymtade den länsade interiören. Stängningen blev dagens samtals-
ämne i hela kvarteret: ”Om till och med kineserna stänger är det kört”, 
menade några i skämtsam ton, även om rädslan lyste igenom: Om till 
och med de uthålligaste affärerna kastar in handduken betyder det att 
vi är värre ute än vi trodde.
Vägen fram till stängningen av kinesen har kantats av många andra. 
De mindre affärsidkarna har straffats hårt av krisen, och i hundratals 
lokaler hänger nu ”Till salu”-skyltar ovanför de högar av gamla varor 
som fortfarande ligger kvar i de dammiga skyltfönstren. Det handlar 
inte bara om mataffärer, barer och pappershandlare, också många 
bankfilialer har tvingats stänga efter att bankerna gått omkull, förstatli-
gats, fusionerats eller är på väg att räddas med europeiska pengar. I 
dessa fall får de kvarlämnade affischerna i skyltfönstren en närmast 
sarkastisk effekt: De gamla reklamannonserna för bankens tjänster 
sitter kvar, fotografierna av de lyckliga familjerna för vilka allt skulle 
bli så enkelt, bostäderna som alltid var deras drömmars bostad, de 

slitna bilderna av lyckan i konsumtionssamhället: vräkiga sportbilar, 
paradisstränder, stora tv-skärmar, allt det som vi utlovades under 
”bubblan”, när den samverkande effekten av låga boenderäntor, 
lättförtjänade pengar, en ekonomisk tillväxt utan fast grund och en 
otillständig utlåningspolicy skapade ett slags hägring av evig rikedom, 
vilken till slut upplöstes över just de lyckliga familjer som nu ler från 
de gulnande annonserna.
Det finns andra skyltar också, större, men inte mindre träffande: det är 
de jättelika reklamanslagen som ropar ut sina flera år gamla budskap 
om lägenheter till salu i bostadskomplex som alltid var av ”lyxkvali-
tet” och försedda med idylliskt klingande namn (Trädgården, Olean-
dern, Lustgården). I dag är de nästan utsuddade av sol och regn och 
döljer halvfärdiga byggnader, vars orörliga lyftkranar reser sig över 
städernas och kusternas avlägsna siluetter, som monument över för-
fallet.
På andra fastigheter, färdigbyggda och bebodda sedan årtionden, 
sitter skyltar med texten ”Till salu” på flera av balkongerna, inklusive 
det telefonnummer man kan slå för att få bevisat hur lätt det är att 
pruta på priset – ju lättare desto mer desperata är ägarna att göra sig av 
med en lägenhet de inte kan betala räntan för sedan de blivit utan 
arbete (25 procent är arbetslösa) eller efter att de fått sina löner sänkta 
(lönerna har gått ner med 15–20 procent). Många lyckas inte sälja i tid 
och blir vräkta av banken, som fortsätter blåsa upp sina fastighets-
innehav, vilket i sin tur förgiftar balansräkningen ända tills staten till 
slut tvingas ta över bostäderna och placera dem i den så kallade 
”banco malo” – den ”dåliga banken” – ett uttryck som många span-
jorer finner övertydligt. ”Till salu”-skyltarna hänger inte bara på bal-
kongerna. På vårdcentralen har läkarna satt upp liknande anslag med 
tillägget ”Till salu: sjukvård”. Det är svaret från anställda och patienter 
på den våg av privatiseringar av sjukhus och vårdinrättningar som 



kommer att överföra en stor del av sjukvården i privata ägares händer.
Bredvid vårdcentralen ligger en skola. Här är det inte längre fråga om 
affischer, utan om handtextade plakat på vilka lärare och föräldrar rik-
tar sig mot nedskärningarna i utbildningsbudgeten, som gör att många 
skolor inte kan ersätta sjuka lärare med vikarier, att antalet elever i 
klasserna ökar och att stödet till elever med särskilda behov minskar 
eller helt tas bort.
Ännu en bit därifrån hittar vi en grupp grannar som klistrar upp 
affischer på en husfasad. De uppmanar medborgarna att delta vid nästa 
demonstration, det blir alltid en till, eftersom den sociala frustrationen 
har exploderat under de senaste två åren och blivit stark och synlig på 
gatorna: strejker, folksamlingar, tjänstemän som skapar spontana tra-
fikavbrott framför sina arbetsplatser, motståndsaktioner för att försvåra 
vräkningar, manifestationer av alla sorter, uppmaningar att omringa 
parlamentsbyggnaden (vilken sedan ett halvår är inpansrad av plank 
och kravallpoliser, i vad som måste vara en av krisens mest anslående 
och ikoniska bilder).
En av grannarna klistrar över de bleknande, sönderrivna resterna av en 
gammal plansch: det är en valaffisch föreställande den man som i dag 
är premiärminister, Mariano Rajoy. Han ber om medborgarnas röst i 
förra valet. Man kan inte längre läsa texten, som rivits bort av någon 
arg hand, men det skulle kunna handla om att han lovar att skapa fler 
jobb, att han förbinder sig att inte skära ner på vård eller skola, inte 
höja skatterna för arbetare eller sänka pensionerna. Alla dessa utfästel-
ser har han brutit mot under bara ett år vid makten.
En annan aktivist fäster sin affisch över de tidigare som han själv har 
klistrat upp under de senaste månaderna. Om vi kunde lyfta på lagren 
av tunt papper skulle vi färdas bakåt i tiden, tillbaka till krisens början. 
Vi skulle då kunna följa hur medborgarnas slagord utvecklats. Först 
skrek vi ”Vi betalar inte för denna kris”, vilket var ett uttryck för en 
önskan snarare än för en övertygelse, eftersom det i slutändan givetvis 
var vi som fick betala. Nästa slagord gick längre: ”Det är inte kris, det 
är svindleri” – det var då vi vaknade till medvetande om att det inte 

var alla som skulle drabbas av krisen, att orättvisorna ökade, att allt 
fler blev fattigare, att medelklassen försattes i fritt fall och att en mino-
ritet behöll (och till och med ökade) sin rikedom.
Månaderna gick och ett tredje rop föddes: ”De kallar det demokrati – 
det är det inte”, vilket sammanfattar avståndet mellan medborgarna 
och makthavarna, besvikelsen gentemot en politisk klass som lierat 
sig med den ekonomiska makten, hur de som bestämmer övergav dem 
som hade minst och gjorde sig oemottagliga för lidandet och de mas-
siva protesterna. Detta sista slagord sammanföll med ett annat, som 
fortfarande är mycket populärt: ”Vi är inte emot systemet, det är syste-
met som är emot oss”. Det understryker besvikelsen och riktar sig 
dessutom mot försöken att kriminalisera protesterna, denna repressiva 
vändning under det senaste året som lett till våldsamma polisattacker 
mot demonstranter, arresteringar, bötesdomar och krav på skärpningar 
i brottsbalken.
Den sista affischen, den som sätts upp på husfasaderna i dag, har 
fångat upp det allra senaste slagordet, det som man skriker på gatorna i 
dag: ”Jo, det går!” Det ger uttryck för optimismen hos alla de som nu, 
efter fyra års kamp, har lyckats få regeringen att godkänna åtgärder för 
att skydda dem som råkar värst ut vid vräkningar, en seger för med-
borgarnas påtryckningar. ”Jo, det går!” står också för den gemensam-
ma viljan hos fackföreningar, sammanslutningar och medborgarorga-
nisationer som nu går framåt på gemensam front, samlar sin kraft och 
sina erfarenheter till gemensamt motstånd. ”Jo, det går!” är ett slagord 
som knäcker nacken av fatalismen, uppgivenheten och hopplösheten 
och banar väg för alternativen: en annan väg ur krisen, rättvisare och 
mer demokratisk. Jo, det går. Övers. från spanska Björn Wiman
Isaac Rosa. “

“ Isaac Rosa är författare, född 1974 och bosatt i Madrid. Han har 
skrivit fem romaner, varav den senaste, ”Den osynliga handen” just 
har kommit på svenska (Astor förlag).
Läs en intervju med Isaac Rosa på dn.se/kultur”



DN 21 dec 2012:

“Ny strategi för svenska och finska”
“Finland.
Finlands regering har godkänt landets första nationalspråksstrategi. 
”Strategin är ett starkt stöd för det tvåspråkiga Finland”, säger justitie-
minister Anna-Maja Henriksson (Svenska folkpartiet). Tanken är att 
svenskan behöver samhällets stöd för att kunna användas inom alla 
samhällssektorer. Huvudtema är ökad synlighet för båda nationalsprå-
ken.
TT-FNB “



DN 22 dec 2012:

“Åter till gatans politik”
“Den grekiska krisen visade att utvidgning av EU inte var någon 
säker väg till stabilitet. Arbetslösheten har bitit sig fast i sydöstra 
Europa, och politiken rör sig bort från parlamentet till gatan där 
missnöjespolitiker inhöstar sin fångst.”

“Steget från gatan till parlamentet – inte sällan vägen över kaféet – är 
en av den europeiska demokratins och modernismens stora och vack-
raste berättelser. Detta steg brukar ta några generationer på sig. Länge 
ville vi gärna tro att det enbart var en fråga om just tid, att kursen var 
utstakad och utvecklingen bara kunde gå i en enda riktning.
Men det var ett misstag: också när det gäller vår egen samtid.
Sedan kommunismens fall befinner sig sydöstra Europa i ett slags 
ingenmansland mellan å ena sidan auktoritär nationalism med plan-
hushållning eller klientelism och å den andra parlamentarisk demokrati 
med marknadsekonomi. Den riktning vi antog som självklar var för-
stås från det förra till det senare.
Men oroande nog och alltmer tydligt befinner sig denna del av Euro-
pa på reträtt, tillbaka mot vad vi trodde man lämnat för gott. Denna 
reträtt kan kallas lokal eller balkansk, men drabbar också EU. Hälften 
av de stater som finns i regionen (bland dem de utan jämförelse 
största) är redan EU-medlemmar eller, som Kroatien, på väg att bli det. 
Men om redan inne i värmen eller fortfarande i väntrummet: alla är de 
uppslukade av en djup gränsöverskridande samhällskris som Europa 
ännu inte riktigt upptäckt.
Den omfattar stater som Ungern, Rumänien, Bulgarien och vad som en 
gång var Jugoslavien, ända bort till Grekland och Albanien. Grekland 

visar att krisen inte uteslutande handlar om vad som för en generation 
sedan var kommunistiska stater. De flesta av dem är dessutom fort-
farande starkt präglade av hundratals år under det osmanska imperiet. I 
dag kännetecknas hela detta område av ekonomisk tillbakagång och en 
politisk utveckling som i bästa fall kan kallas stillestånd, i värsta fall 
måste beskrivas som ett direkt och öppet hot mot demokratin.
Inte minst har arbetslösheten bitit sig fast; i flera av dessa samhällen 
ligger den på 25 procent eller mer. Långvarig arbetslöshet betyder inte 
bara armod utan också overksamhet. Unga människor utan erfarenhet 
av yrkeslivet utgör så ett slags kritisk massa och vår europeiska histo-
ria visar att en sådan ofta kan bli till sprängdeg för ett helt samhälle. 
Ty den permanenta arbetslösheten stärker gatan, inte parlamentet, och 
förr eller senare brukar missnöjespolitiker och demagoger inhösta sin 
fångst där.
Det sker redan. I Ungern finns sedan några år ett fascistiskt ”avant-
garde” som inte längre nöjer sig med att bara demonstrera utan trots 
förbud och i uniform marscherar genom gatorna. Premiärminister 
Viktor Orbán tar avstånd från dem, men varje gång i efterhand och 
utan att låta handling följa på ord. Den politiska koreografin känner vi 
igen från mellankrigstiden.
När två kroatiska generaler nyligen friades från anklagelser för krigs-
förbrytelser och i förtid kunde lämna fängelset i Haag, firades de som 
hjältar av 100 000 kroater i Zagrebs centrum. Så många människor har 
aldrig någonsin samlats där till försvar av demokratin. Och vem 
brydde sig om att frigivningen inte hade så mycket med oskuld som 
med ett illa formulerat åtal att göra? I denna manifestation av kroatisk 
nationalism drunknade några politikers försiktiga uttalanden om att 
kroaterna inte får smita undan vad som också är deras ansvar för de 
balkanska krigen. Plötsligt var gatan tillbaka på parlamentets bekost-
nad.



Även det lilla Slovenien, länge mönsterelev bland de nya EU-med-
lemmarna, skakades för någon vecka sedan av våldsamma demonstra-
tioner i landets näst största stad Maribor. Protesterna riktade sig mot 
korrupta politiker och regeringens svångremspolitik. Men Slovenien är 
näst intill bankrutt, sannolikt nästa fall för EU:s ekonomiska akutmot-
tagning.
Också Kroatien har i dagarna fått sina skuldpapper klassificerade som 
”skräp” (junk); det rör sig då om de två stater i regionen som länge 
betraktades som de kanske mest solida. Grekland är alltså inte längre 
undantaget som bekräftar den regel som i denna Europas politiska och 
ekonomiska Bermudatriangel inte längre gäller.
När kommunismen bröt samman hette det att de östeuropeiska sta-
terna så fort som möjligt måste bli medlemmar i EU. Utvidgning blev 
viktigare än fördjupning. Så skulle de ”nya” européerna stabiliseras 
innan de skulle börja destabilisera oss. Men alltsedan den grekiska 
krisen vet vi att den strategin åtminstone delvis slagit fel.
Ett medlemskap stabiliserar inte nödvändigtvis; i stället är sydöstra 
Europa på väg att bli till en ekonomisk börda vars enda bidrag till det 
gemensamma Europa skulle kunna uppfattas som nationalism, korrup-
tion och kriminalitet.
Och gatan är inte långt borta.

Richard Swartz “

“Richard Swartz är journalist, författare och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter.”



DN 22 dec 2012:
Krisen i Italien. Över en miljon italienare under 35 år saknar arbete

”Jag tillhör den förlorade generationen”
“Rom. Premiärminister Mario Monti väntades avgå i går kväll 
och därmed inleds valkampanjen inför nästa års parlamentsval i 
Italien. Ett val där huvudfrågan blir jobben och den krisande 
ekonomin. Arbetslöse Simone B”

“Över en miljon italienare under 35 år saknar i dag arbete. Simone 
Baldini har varit utan jobb sedan i somras, men ingår inte i denna 
statistik, eftersom han är 39 år.
– Jag är för gammal och börjar ge upp hoppet om att hitta ett riktigt 
jobb. Jag ser ingen framtid, utan tillhör vad man i dag i Italien på ett 
hemskt och konkret sätt kallar en förlorad generation.
Vi dricker en lång cappuccino på en kvartersbar i Roms centrum nära 
Trevifontänen, en cappuccino som hinner bli kall medan Simone 
berättar sin historia.

– Vid 40 får du inget jobb. Företagen vill anställa unga, som de projek-
tanställer för en struntlön. Det tjänar de på, samtidigt som staten ger 
dem skattesubventioner.
Jobb har han haft flera, både fasta på hotell och som försäkringsagent 
med provision på försäljning. Det senaste jobbet var att starta ett lyx-
hotell i Rom, där han arbetade som nattportier med totalt kassaansvar 
för sena och tidigare gäster som kom och reste. För det fick han med 
nattillägg en nettolön på 12 000 kronor.
När han enligt avtal begärde tillägg på 700 kronor i månaden för 
kassaansvar förnyade hotellet inte hans anställning efter sex månader.

Sedan i somras har han haft enstaka ströjobb och serverat på restau-
rang. 300 kronor för en kväll och ett mål mat. Dricksen har helt för-
svunnit till följd av krisen och att många betalar med kort.
Hur klarar du dig?
– Jag klarar mig inte. Nu lever jag upp mina sista besparingar. Mina 
föräldrar ger mig ingenting, däremot har en del vänner ställt upp och 
hjälpt mig.
Simone Baldini har inte familj men tillhör inte heller de många italie-
nare som bor hemma hos föräldrarna.
När det fasta jobbet tog slut var han tvungen att lämna den tvårumma-
re han hyrde i ett centralt kvarter i Rom. Nu har han bara ett rum i en 
lägenhet i ett ytterområde, för vilket han betalar 3 500 kronor.
Under 2008 arbetade han på hotell i Valencia, precis i samband med att 
den ekonomiska krisen blev kännbar även i Spanien. Hotellet krisade 
och förnyade inte hans anställning efter ett år.
– Trots att arbetslösheten är större i Spanien så känns krisen mer hopp-
lös här. Den är djupare förankrad. Vi är ett samhälle där du inte får ett 
jobb på meriter, utan genom rekommendationer, kontakter, som i ett 
spel där någon gör dig en tjänst som du måste återgälda.

– Dessutom saknar vårt land helt en etik och en moral att följa. Kyrkan 
och våra politiker är inte precis några föredömen.
Berlusconi är tillbaka. Kan han vinna valet?
– Han kommer inte att lämna showen i förtid. Vi kan räkna med att han 
har ett trumfkort i rockärmen som han drar fram i valkampanjen. 
Någon fabricerad dossier med vilken han tänker attackera sina poli-
tiska motståndare i de egna tidningarna och tv-kanalerna. Precis som 
vi har sett förut.



Simone Baldini är inte heller särskilt förtjust i Mario Monti. En uni-
versitetsprofessor som inte är mycket att hänga i julgranen med tanke 
på hur Italiens universitet fungerar, säger han.
– Monti är en ulv i fårakläder. Det är nog därför han har valts till att 
leda en teknokratregering.
Själv tänker Simone Baldini rösta på komikern Beppe Grillos Fem-
stjärnan.
En utpräglad antipolitisk rörelse som om det var val i dag skulle kunna 
få drygt 15 procent av italienarnas röster.

– Det är dags att folket på gräsrotsnivå säger ifrån. Om Grillo lyckas få 
ner kostnaderna för politiken och satsa på att säkra jobben skulle 
mycket vara vunnet.
Grillo framstår ganska mycket som en tyrann, som bestämmer allt 
själv. De som tar egna initiativ och inte lyder rensas ut ur partiet?
– Ja, men det är kanske vad Italien behöver. En diktator och inte 
demokrati, en stark man som bestämmer för alla. 1994 röstade alla på 
Forza Italia. Men det var inte partiet italienarna röstade på, utan Silvio 
Berlusconi. I dag är han ingen stark man. Nu måste någon annan ta 
över.
Peter Loewe loewe@tin.it “
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DN 22 dec 2012:
Krisen i Italien. Över en miljon personer under 35 år saknar arbete

“Därför avgår Monti som premiärminister”
“I går klubbade det italienska parlamentet budgeten för nästa år. 
Med beslutet gör Mario Monti sorti som premiärminister.”

“1 Varför avgår Monti?
– Han avgår eftersom Berlusconis parti dragit tillbaka sitt stöd för hans 
tekniska regering. Han har inte blivit fälld, men både Monti och 
Italiens president Napolitano vill undvika en lång kris och en lång val-
kampanj som gynnar en mediemogul som Berlusconi.
2 Medför avgången automatiskt ett politiskt och ekonomiskt kaos 
för Italien?

– Det verkar inte så, nu när den första chocken lagt sig efter beskedet 
att Monti går i förtid. Börsen har återhämtat sig och räntorna sjunkit. 
Allt beror på hur resultatet blir i parlamentsvalet i februari–mars.
3 Berlusconi, 76, kandiderar för sjätte gången. Har han någon 
chans att vinna?
– Han borde inte ha det, vänstern med demokraterna har ett stort för-
språng. Men sedan Berlusconi kastade sig in i rikspolitiken har opin-
ionssiffrorna för hans parti Pdl stigit hela tre procent. Berlusconi har 
redan inlett en massiv medieattack och har den senaste veckan synts i 
över fem timmar i sina egna och de statliga tv-kanalerna. Denna gång 
lovar han åter att slopa den betungande fastighetsskatten som många 
italienare inte accepterar.
4 Kommer Monti själv att kandidera?

– Mario Monti är senator på livstid och kan därför inte kandidera – det 

skulle se konstigt ut. Men det ser helt klart ut som om de små mitten-
partierna och kristdemokraterna kommer att gå fram med listor som 
stöttar och föreslår Monti som fortsatt premiärminister. I så fall kan 
han plocka väljare både från vänster som från Berlusconis höger. 
Monti kommer att ge klart besked i morgon söndag.
5 Vad betyder Berlusconis pågående rättegångar för väljarna?
– Inte mycket, åtminstone inte till dess att det eventuellt kommer en 
fällande dom, som i till exempel sexåtalet kring flickan Ruby. Där 
väntas domen eventuellt komma i februari, mitt under valkampanjen.
Det vill Berlusconi sätta stopp för. Men det finns förstås ingen lag som 
förbjuder detta, lika lite som det finns en lag som hindrar åtalade från 
att kandidera.
6 Den nuvarande vallagen har kritiserats hårt – varför?

– Presidenten har förgäves krävt en ny vallag av landets parlament. Så 
har inte skett. Den nuvarande lagen ger det parti eller koalition som får 
flest röster hela 54 procent av platserna i underhuset. Men i överhuset 
senaten baseras detta premium på valresultaten i olika regioner.Det 
kan därför lätt uppstå olika majoritet i de två kamrarna med parlamen-
tariskt kaos som följd. Något som vore ytterst olyckligt för ett krisande 
land som försöker sanera sin ekonomi.
Peter Loewe loewe@tin.it “
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DN 23 dec 2012:

“Frihet är mer än självständighet”
“Frankrikes president François Hollande medgav i veckan inför det 
algeriska parlamentet att det franska kolonialstyret var ”brutalt och 
orättvist”, och att sanningen måste sägas om grymheterna i det krig 
som slutade med Algeriets självständighet 1962.
Det är bra att Frankrike erkänner sina brott mot de mänskliga rättig-
heterna. Däremot tycks Hollande inte ha sagt ett knyst om det för-
tryck som präglat Algeriet de senaste 50 åren. President Bouteflika fick 
bekväma 90 procent av rösterna 2009, och försöken till arabisk vår 
slogs ned med våld. Algerierna förtjänar frihet från mer än franska 
kolonialister.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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DN 23 dec 2012:
EU i veckan.

“Irland går i bräschen för att klara sig 
självt”
När EU-året avslutas är det lätt att peka ut årets vinnare: de som 
inte litade på experternas förutsägelser om eurons sammanbrott. 
Samtidigt är det vaktavlösning på ordförandestolen, och Irland 
hoppas bli ett föregångsexempel som första krislandet som kan stå 
på egna ben.•
1 Årets vinnare: Struntade i domedagsprofeterna

Spådomarna om Greklands utträde och eurons sammanbrott har varit 
samstämmiga. Men när året nu avslutas har Grekland just fått löfte om 
44 miljarder euro och garantier till åtminstone 2016 av övriga euro-
länder. Några finanshajar struntade dock i de ekonomiska oraklen och 
trodde på EU-ledarna och Euro-peiska centralbanken. Störst vinnare 
bland dem är den amerikanska hedgefonden Third Point som tjänade 
35 miljarder kronor på att köpa grekiska statspapper i somras, enligt 
Financial Times.

2 EU-ordförandeCypern: In i krisgruppen!

Cypern avgår som ordförande och kan främst lyckönska sig till att ha 
fått ihop en kompromiss om en EU-finansinspektion. Men ordförande-
halvåret har överskuggats av att landet gått med tiggarstaven till Ryss-
land, EU och Internationella valutafonden för att kunna rädda sina 
banker. Landet sägs behöva17 miljarder euro, lika mycket som hela 
bruttonationalprodukten. Lösningen kan bli att Cypern räddas av nöd-
lån från både euroländerna och Ryssland.

3 EU-ordförande Irland: Ut ur krisgruppen?

Irland tar över ordförandeklubban och ska leda EU mot fördjupat 
samarbete.
Men framför allt hoppas premiär-minister Enda Kenny att Irland ska 
bli det första krislandet som kan tacka nej tillEU/IMF:s nödlån och ta 
lån medlåga räntor på egen hand på de internationella finansmark-
naderna.
Henrik Brors henrik.brors@dn.se “

“EU. Det händer nästa vecka
EU:s finanspakt med skärpta krav på budgetbalans träder i kraft den 1 
januari för 25 av 27 länder, däribland Sverige.”
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DN 24 dec 2012:
Italien. Parlamentsval i slutet av februari
“Monti beredd att leda”
“Mario Monti kommer inte att kandidera i Italiens kommande 
parlamentsval. Men han stänger inte dörren för att fortsätta som 
landets premiärminister. På en planerad julpresskonferens presen-
terade han ett politiskt program för att förändra och göra om 
Italien.”

“– Jag ställer mig inte på någons sida och kandiderar inte, eftersom jag 
redan är senator. Men jag är beredd att leda och ta det ansvar som man 
vill ge mig, löd Montis snirkliga formulering, en variant på vad han 
sagt tidigare under en USA-resa om ”att han står till förfogande”.
Monti talade om vikten att skapa en bred koalition för att fortsätta 
sanera Italiens ekonomi. Hans program ”Att förändra Italien” kommer 
att presenteras på en hemsida mycket snart.
Italien går till val den 24–25 februari. Det står klart efter Montis av-
gång och att landets president Giorgio Napolitano i lördags upplöste 
parlamentet.
– Det viktigaste nu är att inte förstöra de uppoffringar som italienarna 
har gjort med stor möda under min regeringstid, sade Monti.
Berlusconi har de senaste dagarna häftigt attackerat Mario Monti. 
Med sin sobra brittiska stil kryddad med ironi gav Monti nu svar på 
tal.
– För att bli omvald så får man inte sälja ut ungdomars framtid i det 
här landet. Den regering som avskaffar fastighetsskatten, måste hitta 
nya intäkter, sade Monti med adress till Berlusconis stora vallöfte.
Montis program innehåller också många juridiska reformer, raka mot-
satsen till Berlusconis. Enligt Monti behöver Italien lagar som försvå-

rar korruption, sätter stopp för att köpa röster, straffbelägger bok-
föringsbrott och hårdare reglerar telefonavlyssning.
I decennier har vänstern talat om att instifta en lag mot intressekon-
flikter men aldrig vågat. Nu efterlyser Mario Monti en lag som skulle 
reglera konflikten som föreligger mellan företagaren och politikern 
Silvio Berlusconi.
Om Monti kommer att vara direkt aktiv i en kommande valkampanj 
gav han inte besked om. ”Det är för tidigt att svara på”, sade han.
Men om så sker förefaller han bli en direkt motståndare till Berlusconi. 
Regeringen Monti sitter kvar som expeditionsministär och har till 
huvuduppgift att organisera det kommande valet.
tin@loewe.it “

DN 30 dec 2012:

“Klart att Monti ställer upp i valet”
“Italien.
Mario Monti vill fortsätta att leda Italien även efter valet i februari. Att 
han kandiderar till posten som premiärminister står klart efter att det 
kristdemokratiska partiet UDC stöttar honom tillsammans med andra 
mittenpartier.
Vallistorna kommer att ha Montis namn, trots att han själv inte står på 
valbar plats eftersom han är senator på livstid. På så sätt hoppas Monti 
kunna fortsätta sanera Italiens ekonomi. Han blir därmed en reell 
valkonkurrent till såväl vänsterdemokraterna som högern, där Silvio 
Berlusconi gör comeback. Ett trumfkort för Monti är att Vatikanen och 
katolska kyrkan stöttar hans kandidatur fullt ut.
Peter Loewe loewe@tin.it “
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DN 27 dec 2012:
Grönland. Kina jagar råvarutillgångar i Arktis

“Kraftiga protester mot den kinesiska 
invasionen”
“Om några år kan nära var tionde invånare på Grönland vara en 
kinesisk arbetare. Med kinesiska arbetsvillkor. Grönlands parla-
ment har antagit en omstridd lag som tillåter internationella före-
tag att ta in gästarbetare. Lagen har redan väckt våldsamma pro-
tester från den danska fackföreningsrörelsen, som talar om ”social 
dumpning”. “

“Bakgrunden till storskalighetslagen är att allt fler stora företag börjar 
kasta sina ögon på Grönlands mineralfyndigheter och energitillgångar. 
Och Grönlands parlament, landstinget, vill göra ön attraktiv för de 
stora gruv- och industriföretagen.
Även om det stora arbetskraftsbehovet täcks med kinesiska arbetare, 
finns utsikter för långvarig kringsysselsättning och förhoppningsvis 
skatteintäkter till ön.
Kina har länge kastat sina blickar på råvarutillgångarna i Arktis. 
Längst fram i kön för att etablera sig på Grönland står nu London 
Mining Greenland, ett börsnoterat företag med Kinas största bank, 
China Development Bank, som finansiär till en projekterad järngruva 
vid Isua på Grönlands västkust.
Därefter kommer Alcoa, amerikansk aluminiumproducent, som vill 
anlägga en aluminiumfabrik nära byn Maniitsoq i samma område. I 
båda fallen vill företagen ta in kinesiska entreprenörer för anlägg-
ningsarbetena och kinesiska fabriksarbetare.

Det handlar om uppemot 5 500 kinesiska arbetare under ett par år, 
motsvarande en tiondel av Grönlands befolkning i dag. Vad händer 
med det grönländska samhället när befolkningen under kort tid ökar 
med nästan en tiondel?
Den lokala debatten på Grönland har handlat om belastningen på 
sjukhuset i Nuuk, hur man kan hantera arbetsskador. Och om det ska 
öppnas bordeller i närheten av gruvan och aluminiumfabriken. Miljö-
farhågor finns också: järngruvan kommer att förbruka enorma mäng-
der energi och öka utsläppen av växthusgaser i den känsliga arktiska 
miljön, varnar WWF och inuiternas organisation ICC (Inuit Circum-
polar Council). Aluminiumfabrikens placering på Grönland motiveras 
av det geografiska läget, att kunna använda billig arbetskraft och billig 
vattenkraft.
För båda anläggningarna ökar risken för oljeutsläpp från transport-
fartyg i de grönländska fjordarna. På lång sikt finns också många 
intressenter för oljeborrning kring Grönlands kuster och utvinning av 
sällsynta mineraler och uran där istäcket smält undan. De grönländska 
landstingspartierna röstade enhälligt igenom storskalaloven. Dansk 
utlänningslag tillåter inte utländsk arbetskraft att arbeta på hemlandets 
villkor. Därför måste det danska folketinget anta en särlagstiftning 
innan den grönländska lagen kan träda i kraft. Det väntas ske i början 
av 2013.
Inställningen från statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) och eko-
nomiminister Margrethe Vestager (Radikale venstre) har hittills varit 
att regeringen inte ska stå i vägen för Grönlands självständiga beslut. 
Poul Erik Skov Christiansen, ordförande för fackförbundet 3F (mot-
svarigheten till svenska LO), menar att lagen bryter mot internationella 
konventioner om rätten till fria förhandlingar. De kinesiska arbetarna 
har inte rätt att organisera sig i lokala grönländska fackföreningar. 3F 
varslar om att facket kommer att dra saken till FN:s 



arbetsrättsorganisation ILO om regeringen inte går in och blockerar 
lagen.
Också inifrån regeringspartierna Socialdemokraterna och Socialistisk 
folkeparti har det hörts kritiska röster.
Karin Zillén karin.zillen@sydsvenskan.se “

“Världens största ö
Världens största ö hör till Danmark men är självstyrande region 
sedan 2009 med eget parlament, landstinget.
Grönland har 56 000 invånare, i huvudstaden Nuuk bor 17 800. 
Grönland och Färöarna ingår i Rigsfælleskabet (Riksgemenskapen) 
som knyter ihop öarna med den forna kolonialmakten Danmark. Den 
danska grundlagen gäller i alla tre regionerna.
Nästan hälften av Grönlands offentliga budget utgörs av bidrag från 
Danmark, omkring fyra miljarder kronor per år. “
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DN 28 dec 2012:
Storbritannien.

“Cameron pressas hårt av EU-skeptiker”
“Premiärminister David Cameron pressas av en EU-skeptisk fa-
lang i det egna konservativa partiet. Cameron vill omförhandla 
Storbritanniens avtal med Bryssel. Men David Nuttall, ledande 
EU-rebell i parlamentet, tycker att britterna helt ska lämna EU.”

“– Skillnaden mellan David Cameron och mig är att han vill ta tillbaka 
vissa maktbefogenheter från Bryssel. Jag vill ta tillbaka alla.
David Nuttall är en av de alltmer röststarka EU-skeptikerna i David 
Camerons konservativa Toryparti. Skeptiker är kanske egentligen inte 
rätt ord.
Nuttall är ordförande i organisationen Better Off Out (Bättre utanför) 
och vill att Storbritannien lämnar EU:

– Min syn är enkel. Vi skulle klara oss bättre utanför EU. Jag vill ha 
handel, men förstår inte att vi därför ska behöva vara med i en dyr 
klubb, säger Nuttall när DN träffar honom i ett av det brittiska parla-
mentets kaféer.
EU-frågan är het i Storbritannien. Landet har alltid varit en motsträ-
vig EU-medlem. Och nu tycks EU-motståndet växa i Camerons eget 
parti.
David Nuttall är en av drygt 50 konservativa parlamentariker som 
förra månaden röstade mot regeringens linje inför toppmötet om EU:s 
långtidsbudget och krävde hårdare förhandlingstag i Bryssel. Det var 
en av Camerons bittraste stunder i parlamentet sedan han blev rege-
ringschef.

Cameron själv sade häromdagen att det går att ”föreställa sig” Stor-
britannien utanför EU, men att det inte är den utveckling han vill ha.
David Cameron är samtidigt pressad av väljarbarometrar som säger att 
det EU-fientliga partiet Ukip (United Kingdom independent party) går 
framåt. Färska undersökningar ger partiet, som aldrig lyckats ta sig in i 
det brittiska parlamentet, 10–14 procent. Många av Ukips nya sym-
patisörer kommer från Tories.
Men EU-frågan är en svår balansgång för premiärministern. Han leder 
en koalitionsregering där det andra partiet, Liberaldemokraterna, är det 
mest EU-vänliga i Storbritannien.
I januari väntas Cameron i ett tal föreslå att Storbritannien omförhand-
lar avtalet med EU och försöker ta tillbaka vissa maktbefogenheter. 
Troligen föreslår han också en folkomröstning, men i så fall först efter 
nästa val 2015.
Ett nytt avtal räcker inte, tycker David Nuttall – han vill att Stor-
britannien säger ”goodbye” till Bryssel.
När Storbritannien 1973 gick med i EEC, som det hette på den tiden, 
leddes landet av en konservativ regering. Nu är EU-motståndet störst 
just i de konservativa leden. Vad är det som hänt?
– Vi gick med i en ekonomisk gemenskap. Nu heter det EU, en union 
med egen flagga och valuta, och som håller på att bli Europas förenta 
stater. Det är inte samma klubb som vi blev medlem i. Om andra län-
der vill utveckla samarbetet så låt dem göra det. Men det är inte Stor-
britanniens väg, menar Nuttall.
Flera röster, även sådana som brukar räknas som EU-skeptiska, har 
kommit fram till att Storbritannien trots allt bör stanna kvar i EU. 
Tankesmedjan Open Europe menar exempelvis att det ekonomiska 
priset för ett utträde skull bli för högt, men att avtalet bör förhandlas 
om.



– Jag håller inte med om det ekonomiska argumentet. Om vi har rätt 
varor till rätt priser, varför skulle andra länder inte handla med oss då? 
svarar David Nuttall.
Förra veckan varnade den franske presidenten Francois Hollande 
britterna och sade att EU inte är ett smörgåsbord där man tar vad man 
vill ha och struntar i resten, och att det blir svårt för Cameron att för-
handla om en ny relation till Bryssel.

– Det är en av orsakerna till att jag vill att Storbritannien lämnar EU. 
Jag är inte säker på att andra medlemmar är intresserade av att Stor-
britannien väljer och vrakar, menar Nuttall.
I debatten varnas också för att Storbritannien skulle förlora inflytande 
internationellt om landet lämnar EU och den gemensamma utrikes-
politiken.
– Det finns andra möjligheter. Vi har ett stort eget utrikesdepartement. 
Storbritannien är med i Nato och är ständig medlem i FN:s säkerhets-
råd. Ibland underskattar vi också Samväldet (54 länder som tidigare 
ingick i brittiska imperiet; red anm). Vi borde satsa mer globalt, svarar 
David Nuttall.
Vilken relation tror han att Storbritannien har till EU om tio år?

– Jag tror att vi har haft en folkomröstning. Trycket är för stort för att 
det skulle gå att undvika. Jag vill ha en omröstning snart, men realis-
tiskt blir det först efter valet 2015, säger David Nuttall.
– Sedan underskattar jag inte den andra sidan. Men jag tror att det 
skulle bli en majoritet för utträde.

Thomas Hall thomas.hall@dn.se “

“DN frågar. Vill du att Storbritannien lämnar EU?

Förhållandet till EU har alltid varit komplicerat
Storbritannien blev medlem i dåvarande EEC 1973, i dagarna för 40 
år sedan, under den konservativa premiärministern Edward Heath.
Landet har alltid haft ett komplicerat förhållande till EU. Britterna 
har behållit pundet som valuta, står utanför Schengensamarbetet och 
sade förra året nej till EU:s finanspakt.
Den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher förhandlade 
1984 fram en rabatt på den brittiska EU-avgiften. Rabatten motive-
rades med att britterna får så lite av jordbruks- och glesbygdsbidragen.
I parlamentet finns det tydligaste EU-motståndet hos delar av det 
konservativa Torypartiet. Drygt 50 Toryledamöter röstade i november 
tillsammans med oppositionen i Labour för att premiärminister David 
Cameron bara skulle kräva en frysning utan nedskärningar i EU:s 
långtidsbudget på ett toppmöte. Förra året stödde nästan 80 Toryleda-
möter ett förslag i parlamentet om en folkomröstning om EU.
Liberaldemokraterna, som också ingår i regeringen, är det mest EU-
vänliga partiet.
Oppositionspartiet Labours ledare säger att Storbritannien är starkare 
i EU, men att EU-anhängarna därför inte får blunda för unionens 
misstag och brister. “
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DN 28 dec 2012:
Debatt. Europa och kolonialismen

“Upp i ljuset. Den europeiska integrationen 
innebar också en europeisk kolonialism”
“Inför utdelningen av Nobels fredspris påminde vi om en bortglömd 
del av historien (DN Kultur 9/12). Ett av EU:s eller EEC:s ursprung-
liga syften var att säkra de europeiska staternas grepp om kolonierna, 
särskilt i Afrika. Det skulle borga för Europas geopolitiska och ekono-
miska bärkraft.
Peter Landelius invänder att vi härmed ”förringar EU:s historiska 
roll”. (DN Kultur 11/12). Han bemöter inte vårt argument i sak, utan 
med svepande påståenden som aldrig underbyggs.
Annika Ström Melin menar att vi sysslar med ”ren förvanskning” av 
historien, och hon tycks tala med auktoritet (DN Ledare 14/12). Halva 
hösten har hon nämligen ”suttit nergrävd i arkiven och läst dammiga 
resolutioner från den stora Europakongressen i Haag” 1948. Här sam-
lades runt 800 deltagare från Europarörelsen för att försöka ena konti-
nenten. De angav tonen för de institutioner som bildades på 1950-talet.
Ström Melin försäkrar: ”Inte en enda omröstning eller en enda slutsats 
berörde kolonierna”. Hon undrar ”vilka dokument professorerna Ste-
fan Jonsson och Peo Hansen har läst”.
Här är några axplock. I den ”Politiska rapporten”, ett av de viktigaste 
dokumenten från Haag, slog kongressens internationella kommitté fast 
att integrationen av Tyskland i en europeisk union delvis skulle ske via 
en gemensam kontroll av landets tunga industri.
I gengäld skulle Tyskland få full tillgång till råvarorna i de andra 
ländernas kolonier.

Lösningen vilade på att, som det hette, ”den europeiska unionen själv-
fallet måste innefatta de europeiska staternas koloniala territorier i 
Afrika”.
I kongressens ”Politiska resolution”, som vid omröstning antogs en-
hälligt, enades man om att den framtida unionen eller federationen 
skulle bevara och utveckla de koloniala territorierna. Detsamma skrevs 
in i kongressens ”Ekonomiska och sociala resolution”.
Låt oss också citera ur slutdokumentet, ”Message to Europeans”, som 
antogs på kongressens plenum: ”Tillsammans med de utomeuropeiska 
folken (alltså människorna i kolonierna) som är förbundna med våra 
öden kan vi i morgon bygga den största politiska formationen och den 
största ekonomiska enheten vår tid har skådat.”
På grundval av dessa och en rad andra dokument konstaterar vi att 
kolonierna stod högt på dagordningen. Mot denna slutsats står Ström 
Melins: ”Inte en enda omröstning eller en enda slutsats berörde koloni-
erna.” Trots sin höst i arkiven har hon alltså inte läst de viktigaste reso-
lutionerna eller ens kongressens slutdokument.
Ström Melin uppehåller sig också vid Europeiska federalistunionen 
och får det att låta som om denna var rätt ointresserad av den koloniala 
problematiken. Det var snarare tvärtom. Resolutionen från unionens 
kongress i Rom i november 1948 betonade att en framtida europeisk 
gemenskap ”ska vidmakthålla de ekonomiska banden … mellan de 
europeiska staterna och deras koloniala territorier”. I Paris året därpå 
gick man längre: ”Europa kan bara bli verkningsfullt som en enhet om 
de band som förenar det med dess kolonier tas med i beräkningen.”
Ström Melin har även fel när hon skriver att Kol- och stålunionens 
tillkomst 1951 inte berörde kolonierna. Tvärtom planerade unionen en 
exploatering av Afrika – planer som särskilt Västtyskland gillade och 



som förverkligades i och med anslutningen av kolonierna till EEC 
1957.
Vem är det som ägnar sig åt historieförvanskning här? Ström Melin 
och Landelius är dock inte ensamma. Historieskrivningen om den 
europeiska integrationen är ensidig.
Vi vill nyansera genom att erinra om något mörklagt. I snart sagt alla 
de visioner och organisationer som arbetade för europeisk integration, 
från de första utkasten efter första världskriget till EEC:s grundande, 
var Afrika och kolonialismen högt prioriterade. Den europeiska inte-
grationens framväxt innebar också framväxten av en sameuropeisk 
kolonialism.
Eller som chefen för EU:s historiska arkiv i Florens Jean-Marie 
Palayret uttryckte det för oss häromåret: dagens EU hade knappast 
existerat om den inte från början utformats som en eurafrikansk ge-
menskap.
Därmed inte sagt att detta var EU:s enda motiv, men väl att Afrika och 
den koloniala ideologin var en konstituerande orsak till dess tillkomst.
Ska EU på allvar kunna utveckla en fredsfrämjande utrikespolitik, 
handelspolitik och migrationspolitik och motverka den i Europa 
grasserande rasismen, bör denna historia upp i ljuset.

Stefan Jonsson, Professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Peo 
Hansen, Biträdande professor i statsvetenskap och EU-forskare vid 
Linköpings universitet.”



DN 30 dec2012:

“Rikemansskatt ogiltigförklarades”
“ Frankrike.
Den rikemansskatt som enligt president François Hollandes planer 
skulle införas i Frankrike 2013 har stoppats. Skatten var ett av 
Hollandes främsta vallöften när han vann presidentvalet i maj. Den 
skulle ha ett tak på 75 procent och tas ut på årsinkomster över en 
miljon euro (8,56 miljoner kronor). Många höginkomsttagare har 
stormat mot skatten. Skådespelaren Gérard Depardieu är en av dem 
som hunnit bestämma sig för att flytta utomlands i protest.
På lördagen meddelade författningsrådet att skatten ogiltigförklaras. 
Regeringen meddelade efter beskedet att tanken på extra skatt för 
höginkomsttagare inte läggs på is. Ett omarbetat förslag kommer, även 
om ingen tidpunkt angavs.
TT- Reuters “



DN 31dec 2012:
Spanien.

“Katalaner blåser till strid”
“Den nya katalanska regeringen kommer att ställa den spanske 
premiärministern Mariano Rajoy inför ett ultimatum: ”Gör upp i 
godo om en katalansk folkomröstning eller bered dig på en ensidig 
självständighetsförklaring!”  “

“Det sade Francesco Homs, katalanernas ”utrikesminister” i en inter-
vju på söndagen:
– Det första halvåret 2013 kommer vi att ägna oss åt att nå samför-
stånd med Madrid om formerna för vår folkomröstning.
Den nya, mycket självständighetssinnade regeringen tillträdde härom-
dagen. Homs är den mest militante katalanisten i ministerpresident 
Artur Mas parti CiU. Hans uppgift är att övertyga omvärlden om att 
självständighetsprojektet framskrider obönhörligt, oavsett vad Madrid 
säger.
I söndagens intervju talade han om Spanien i mycket utmanande orda-
lag: ”Spanjorerna suger vårt blod med sina skatter.”
Mariano Rajoy har gjort klart att han är redo att fortsätta dialogen med 
Artur Mas, men ”inom ramen för konstitutionen” – vilket betyder att 
han inte kommer att diskutera katalansk självständighet.
Samtidigt som Spanien och Katalonien närmar sig öppen konflikt 
pågår en mindre synlig men nästan lika bitter uppgörelse mellan de 
bägge katalanska regeringspartierna.
Det lilla radikala ERC snuvade i novembervalet det stora, borgerliga 
CiU på 20 procent av dess mandat. De katalanska separatistväljarna 
föredrog partiet med det mer tydliga budskapet.

Men nu har CiU kastat all försiktighet över bord.
De katalanska väljarna ska överbevisas om att det är CiU, inte ERC, 
som håller självständighetens fana högst och tar strid med Madrid utan 
att förskräckas.
CiU är det större partiet, men det är ett nytt parti, skapat efter demo-
kratins återkomst 1978. Det kan inte tävla med ERC i fråga om histo-
risk prestige. ERC, under sin ledare Lluís Companys, proklamerade 
1934 katalansk självständighet – och kastades i fängelse.
Katalanernas beslut att så snart ställa Madrid i en omöjlig belägenhet 
kommer att påverka Rajoys ställning inom det konservativa Partido 
Popular.
Rajoy är måttfull och långtifrån fanatisk. Om han erbjuds en kompro-
miss kommer han att slå till. Men katalanerna erbjuder honom endast 
att kapitulera. Det kommer att öppna för partiets extrema spansk-
nationalister.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 31 dec 2012:
Frankrike. Skatteförslag får inte genomföras
“Pinsamt bakslag för Hollande”
“Paris. President François Hollandes främsta vallöfte, en margi-
nalskatt på 75 procent på de allra högsta inkomsterna, blev i hel-
gen en hundraprocentig flopp. Vänsterregeringen anklagas nu för 
amatörism.”

“Det franska författningsrådet, en församling av nio så kallade visa 
personer samt tidigare presidenter, har makt att underkänna lagar som 
inte respekterar den franska konstitutionen. I helgen gav rådet tummen 
ned för president François Hollandes mest symbolladdade löfte: en 
marginalskatt på 75 procent för alla inkomster på över en miljon euro.
Det pinsammaste för regeringen är sättet på vilket den får bakläxa av 
författningsrådet. François Hollandes regering missade en grund-
läggande princip: den att det i Frankrike är hushållen som beskattas 
och inte individerna. Med François Hollandes 75-procentiga skatt 
skulle fransmän inte längre behandlas lika inför lagen, förklarar kon-
stitutionsrådet.
Ett gift par där en person tjänar en miljon euro och den andra noll euro 
skulle få en högre skattesats än ett annat par där makarna tjänar 990 
000 euro vardera.
– Amatörismen är som ofta med den här regeringen slående, sa den 
förre högerministern Nathalie Kosciusko-Morizet i fransk radio i går. 
Hon fick medhåll från en samlad högeropposition – men även från 
flera anonyma röster inom presidentens egna läger.
Regeringen anklagades för att spela rysk roulett med skattepolitiken.
De franska fotbollsklubbarna jublade. Det finns i Frankrike många 
fler spelare än Zlatan Ibrahimovic som har mångmiljonlöner. De kon-
trakten förhandlas i nettolöner för spelarna och det blir därför klubbar-
na som får stå för skatten:

– Detta är en kollektiv seger, sa Frédéric Thiriez, den franska fotbolls-
ligans ordförande.
Regeringens bakslag kommer efter en hätsk debatt om skatteflykt. 
Skå-despelaren Gérard Depardieu är en av de rika fransmän som 
tänker flytta till Belgien för att slippa bidra till saneringen av de frans-
ka statsfinanserna.
– Ynkligt, kallade Jean-Marc Ayrault, Frankrikes premiärminister, 
skådespelarens beslut.
– Det här ändrar ingenting, sa Gérard Depardieu i går till Le Parisien.
Regeringen lovade att lägga fram ett nytt förslag till nästa års budget. 
Tekniskt blir det en klurig uppgift. Sopar den å andra sidan det alltmer 
obekväma löftet under mattan så får regeringen problem med sina 
allierade på vänsterkanten.
– Sanningen är att François Hollande för en socialdemokratisk politik 
som inte vågar säga sitt namn. För eller senare kommer han att tvingas 
ta avstånd från den yttersta vänstern, spådde Frankrikes förre finans-
minister, François Bayrou.
Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “

“Fakta. Skatteförslaget som gav Hollande segern
Den 27 februari 2012 trampade Hollandes presidentvalskampanj 
vatten. Från extremvänstern pressades Hollande av Jean-Luc 
Mélenchons framgångar. Den sittande presidenten Nicolas Sarkozy 
måste tvingas in i en ringhörna där han utmålades som de rikas 
kandidat, resonerade Hollandes rådgivare. Inför en tv-debatt snickrade 
de ihop förslaget om en 75-procentig marginalskatt på alla inkomster 
över en miljon euro. Jérôme Cahuzac, Hollandes finansrådgivare och 
blivande budgetminister, kände inte ens till förslaget när det 
presenterades.
Den 6 maj vann Hollande presidentvalet med 51,9 procent av 
rösterna.”
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DN 31 dec 2012:
Rom. Italien

“Här smäller nyår extra högt”
“Jorden runt
Italienarna älskar oväsen. Detta blir aldrig så tydligt som i kväll, på 
nyårsafton. Hela Italien exploderar i fyrverkerier med ett stort inslag 
av illegala smällare som orsakar skador och dödsoffer. I kväll har en 
del städer därför förbjudit allt vad fyrverkerier heter.
Med den ekonomiska krisen har allt färre råd att köpa magnifika fyr-
verkeripjäser som slår ut som regnbågsliknande maskrosbollar på him-
len. Nej, i kväll firar många med rudimentärt buller och bång. Fyr-
verkerierna integreras med billiga illegala smällare eller som i Neapel 
hemmagjorda bomber, som camorrans hantlangare säljer i varje gat-
hörn.
Neapel är värst. Jag vet, efter ett par nyårsaftnar i denna vackra men 
säregna stad. Vi begick misstaget att förflytta oss strax före tolvslaget 
till en fest i centrum. Då hade napolitanarna redan börjat kasta ner 
smällare och bomber på gatan från fönster och balkonger. En enorm 
smäll detonerade bara några meter bakom oss.
Flera städer i Norditalien som Bologna och Modena har i år helt för-
bjudit fyrverkerier i centrum. Ett bra beslut, tycker Miria Luppi, som 
arbetar på en reklambyrå i Modena:
– Det var på tiden. På landet kan var och en göra som man vill, men i 
stan skrämmer dessa explosioner både små barn och hundar. Efter 
jordbävningen tidigare i år vill vi här i Emilien ha en lugn och tyst 
nyårsafton, säger hon.
Men så blir det knappast i stora delar av Italien. Nyhetsbyråerna är 
fulla med notiser som talar om att polisen konfiskerat tonvis med 

illegala smällare över hela landet. Utanför Rom hittades 75 000 pjäser 
i ett magasin mitt i ett vanligt bostadskvarter, en allvarlig explosions-
risk.
Förra nyårshelgen dödades två personer av smällare och hela 591 
skadades, varav 76 stycken var barn. Det lär inte bli ett tyst och stilla 
tolvslag i år heller. I ett vindstilla Neapel förra året låg ett gulbrunt och 
antagligen hälsovådligt krutmoln kvar i timmar över staden. På nyårs-
dagens morgon liknade gatan intill stationen en krigszon med högar av 
aska, tomma fyrverkerihylsor och några nedsmälta sopcontainrar som 
använts som bengaliska eldar, där en bil också blivit en del i en nyårs-
brasa.
I kväll stannar jag i Rom – Buon anno nuovo!
Peter Loewe loewe@tin.it “
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DN 4 juni 2012:
Mellanöstern.

”Bosättarna på Västbanken är Israels 
verkliga fiender”
“ Bosättarprodukter är inte ”Made in Israel”. För fredens skull är 
det nödvändigt att upprätthålla gränsen mellan Israel och de 
ockuperade områdena. Den som vill utradera den så kallade Grö-
na linjen underminerar samtidigt de positiva värden som staten 
Israel bygger på, skriver Avraham Burg, före detta talman i det 
israeliska parlamentet. “

“I det mörker som sänkt sig över fredsprocessen i Mellanöstern ser vi 
nu en strimma av ljus. Storbritannien har sedan 2009 med stöd av 
europeiskt regelverk vidtagit ett flertal åtgärder för att försäkra sig om 
att produkter producerade i bosättningar på den ockuperade Väst-
banken inte längre skall märkas ”Made in Israel”.
Efter EU:s utrikesministermöte den 14 maj verkar det som om flera 
europeiska stater nu är beredda att följa det brittiska initiativet. Dan-
mark har redan bekräftat att man tänker göra det. EU:s medlemsstater 
har också klargjort att man inte längre accepterar att bosättnings-
produkter importeras till EU med de förmåner som gäller för associa-
tionsavtalet mellan EU och Israel.
I motsats till vad man först kan tro så agerar EU medlemsländer i detta 
för Israels bästa. Anledningen är att dessa åtgärder försvarar och 
stärker den så kallade Gröna Linjen, som fram till 1967 utgjorde 
gränsen mellan Israel och de nu ockuperade palestinska områdena.
Gröna linjen är av avgörande betydelse för alla försök att uppnå fred 
i Mellanöstern. Det är linjen som i grön färg drogs upp på de kartor 

som låg på bordet vid eldupphöravtalen mellan Israel och arabländerna 
1949. Tyvärr överlevde denna linje endast till kriget 1967.
Under 1967 års krig erövrade Israel Västbanken och Gazaremsan. Och 
alltsedan dess har israeliska regeringar försökt försvaga och utradera 
denna gränslinje. Den gröna linjen har numera försvunnit från offici-
ella israeliska kartor. Skolor har till och med förbjudits att använda den 
i sitt undervisningsmaterial.
Det storskaliga och expansionistiska bosättningsprojektet på Väst-
banken underminerar varje dag Gröna linjen. De samhällen där det i 
dag bor närmare 500 000 bosättare byggdes på ockuperat palestinskt 
område för att vi skulle glömma existensen av Gröna linjen, och för att 
förhindra grundandet av en självständig palestinsk stat.
Det borde sedan länge stå klart för varje israel att allt som ligger 
innanför Gröna linjen representerar det demokratiska och legala Israel. 
Och att det på andra sidan är något helt annat: odemokratiskt, illegalt 
och i strid med det vi står för. Det är inte vårt.
Men i stället har israelerna blivit blinda och döva och deras ledare är 
svaga och obeslutsamma. Det är precis i sådana lägen som normala, 
civiliserade samhällen behöver stöd och feedback från sina vänner – 
för att spegla det absurda i situationen och koncentrera uppmärksam-
heten på de skador som vållats av mänsklig och politisk blindhet. 
Vänner som kan säga till Israel att det är omöjligt att vara ”den enda 
demokratin i Mellanöstern”, samtidigt som man är västvärldens sista 
kolonialmakt.
Det är varken antisemitisk eller antiisraeliskt att framföra dessa 
budskap. Tvärtom är det bosättarna och deras politiska allierade – 
inklusive premiärminister Benjamin Netanyahu - som är de verkliga 
fienderna till Israels framtid.



Varje person som försöker utradera Gröna linjen underminerar sam-
tidigt de grundläggande värden som staten Israel bygger på: demokra-
ti, jämlikhet, lag och rätt, sekularism och modernitet.
Att kolonisera palestinskt land på andra sidan Gröna linjen leder ut-
vecklingen i motsatt riktning. Det uppmuntrar fanatism, nationalism, 
fundamentalism och anti-demokratiska krafter som hotar det civilise-
rade Israel.
För egen del har jag bestämt mig för att inte köpa produkter som kom-
mer från bosättningar. Och jag kommer inte att passera Gröna linjen, 
vare sig det gäller officiella uppdrag eller privata ärenden. Anled-
ningen är att det som händer på andra sidan representerar ett annat och 
mörkare Israel, ondskefullt, aggressivt och ogenomträngligt. I förläng-
ningen hotas det goda och humana i det legitima Israel.
Vi behöver internationell hjälp för att bekämpa dessa onda krafter. 
Eller snarare: vi behöver internationell hjälp för att stärka de positiva 
värden som utgör grunden för staten Israel.
Att förhindra att produkter som tillverkas i bosättningar felaktigt 
marknadsförs som ”Made in Israel” och att stoppa förmånlig införsel 
till EU må se ut som ett litet och symboliskt steg. Men under nuvaran-
de omständigheter är det ett stort steg mot fred i Mellanöstern, en fred 
som verkar mer avlägsen än någonsin.
Det handlar inte om en allmän bojkott mot Israel, utan om ett mora-
liskt ställningstagande som markerar skiljelinjen mellan Israels posi-
tiva potential och dess destruktiva kapacitet.
Om, Gud förbjude, Gröna linjen utraderas permanent – i vårt med-
vetande och på marken – så kommer också Israel att utraderas. Kam-
pen för att bevara Gröna linjen är också kampen för att bevara Israel. 
Alla som försvarar och förstärker den är också en vän av Israel och 
bidrar därmed till att hålla hoppet levande.

Avraham Burg var talman i knesset (det israeliska parlamentet) 1999–
2003 och är före detta ordförande för Jewish Agency och World 
Zionist Organization.

Avraham Burg var talman i knesset (det israeliska parlamentet) 
1999–2003 och är före detta ordförande för Jewish Agency och 
World Zionist Organization. “

“I korthet. Författarens argument
För fredens skull är det viktigt att upprätthålla gränsen mellan Israel 
och den ockuperade Västbanken, den så kallade Gröna linjen. Ett led i 
detta är att stoppa marknadsföringen av bosättarnas produkter under 
beteckningen ”Made in Israel”, skriver Avraham Burg, före detta 
talman i det israeliska parlamentet.
Sedan sexdagarskriget 1967 har israeliska regeringar försökt försvaga 
och utradera Gröna linjen. Den markeras inte längre på många kartor.
Bosättningarna på ockuperat område byggdes för att vi skulle glömma 
existensen av Gröna linjen och för att förhindra grundandet av en 
palestinsk stat.
Om Gröna linjen utraderas permanent så kommer också Israel att 
utraderas. Kampen för att bevara Gröna linjen är också kampen för att 
bevara Israel. “
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29 juni 2012:
Mellanösternkonflikten.

”Sverige bör erkänna Palestina”
“Utmana Israels bosättningspolitik. Grundvalen i den mångåriga 
fredsprocessen, en tvåstatslösning byggd på 1967 års gränser med 
Jerusalem som gemensam huvudstad, håller snabbt på att under-
mineras. Det är dags för Sverige att erkänna Palestina och tala 
med Hamas, skriver Pierre Schori. “

“De illegala bosättarna på palestinsk mark överskrider nu en halv 
miljon, en fördubbling sedan fredsprocessen inleddes. De skyddas av 
militär och 540 vägspärrar, medan tusentals palestinska familjer splitt-
ras av den fortsatta utbyggnaden av den 700 kilometer långa Muren.
Nyligen varnade Avraham Burg, före detta talman i Israels parlament, 
att Israel inte kan vara ”den enda demokratin i Mellanöstern” samtidigt 
som man är ”västvärldens sista kolonialmakt” (DN debatt 4/6).  
Och medan EU bistår, river Israel. Antalet projekt som EU finansierat 
och Israel förstört från 2011 innefattar 62 byggprojekt, finansierade av 
bland andra Sverige. Det är vattencisterner, jordbruksbyggnader, av-
lopp, bostäder, solpaneler, oliv- och fruktträd.
Så trots ett relativt starkt stöd för en tvåstatslösning på båda sidor, 
börjar israeler och palestinier alltmer att leva i en enstatssituation, där 
israelerna tar sig alla rättigheter och palestinierna har få. Samtidigt 
hålls 1,8 miljoner Gazabor i ett förödande, förödmjukande järngrepp.
Sveriges vägran att stödja palestiniernas krav på medlemskap i FN-
organet UNESCO fördöms av palestinierna. ”Obegripligt” och 
”bittert” var ord som mötte mig. Sverige hörde tillsammans med USA 
till den lilla grupp på 14 av 173 stater som i höstas röstade nej.

Inför nästa omröstning om Palestina i FN bör Björklund och Bildt 
lyssna på personer som Yossi Alpher och Shlomo Gazit, som innehaft 
ledande positioner i Israels underrättelsetjänst. De understryker att 
palestiniers krav på FN-medlemskap är ett positivt fredsinitiativ. Det 
stärker tvåstatsprojektet och minskar vreden och hopplösheten som när 
terrorism.
Tillstånd – eller avslag – för inresa i Gaza ges av Israels försvarsde-
partement. Efter att jag fått mitt ”free to enter” och passerat ett par 
vändkors i burar av stål kommer jag in i en kilometer lång tunnel, 
byggd av kraftig ståltråd och försedd med videokameror. Bakom mig 
ser jag den oändliga, ringlande israeliska berlinmuren som klyver 
landskapet.
Jag undrar hur havande kvinnor, småbarn eller rörelsehindrade klarar 
av denna vandring. Plötsligt dyker det upp en golfbil. Det är Tur-kiets 
Sida, som med en enkel insats gör stor nytta med sin service.
Ute ur tunneln möts jag av en civilklädd, obeväpnad tullman. Han 
frågar inte efter mitt pass utan pekar på ett litet kafé. En skylt, 
bekostad av svenska MSB, varnar för landminor.
Jag besöker Eyad el-Sarraj, Palmepristagare och grundare av Gaza 
Mental Health Program. Där behandlas traumatiserade barn och andra 
med psykoser och schizofreni. Nästan alla är offer för våld i olika 
former, ockupation, tortyr, fängelse och deportationer.
Jag frågar mina värdar om Ship to Gaza.
– Det är en viktig symbolfråga för omvärldens engagemang. Men det 
mesta man behöver för dagligt bruk kommer in via tunnlarna. Vi 
svälter inte men vi lever mentalt som tunnelråttor och hungrar efter 
frihet”, säger Eyad.
Jag får en lista på 71 mediciner som de har stort behov av. Senare äter 
jag middag med en grupp från Hamas.



– De tre villkoren som kvartetten ställt upp för oss tycks inte gälla för 
Israel: ickevåld, erkännande av motparten och FN-resolutionerna, 
säger de.
– Vi vill ha 1967 års gränser med Jerusalem som huvudstad, vi kom-
mer inte att stå i vägen för förhandlingar. Hamas är berett att tillkänna-
ge ett vapenstillestånd på 10–30 år. Nästa generation kan då se vart 
den politiska processen kommit och ta ställning till staten Israel.
Försoningsprocessen med Fatah då?
– Vår statsminister har gett den oberoende valkommissionen fria hän-
der att förbereda val. Vi kommer att acceptera valresultatet. Kommer 
Europa och omvärlden att göra det?
På väg till FN-organet UNRWA ser jag att Arafats högkvarter som 
jag besökt helt har raserats av israelerna. Ship to Gaza?
– Det behövs Ship out of Gaza! säger man på UNRWA.
Sedan maj 2011 är all export från Gaza till Israel, Västbanken och 
Jordanien förbjuden. Israel kontrollerar totalt Gazas havsgräns och 
luftrum. FN oroar sig för det bristande svaret på den appell UNRWA 
gjort, hittills har endast en femtedel av det beräknade behovet utlovats. 
Detta kommer att leda till en kraftig ökning av den höga arbetslösheten 
i Gaza, ”a ticking time bomb”.
Vad ska omvärlden då göra? Vi upprepar mantrat om en tvåstatslös-
ning men bidrar till en enstatssituation genom att inte på allvar utmana 
Israels bosättningspolitik. Sverige som vill se en varaktig fred borde 
erkänna Palestina, tala med Hamas och bojkotta varor från ockuperad 
mark!

Pierre Schori, f d FN-ambassadör “



15 juli 2012:
Palestinakonflikten.

”Respektera gröna linjen och märk 
bosättarnas varor”
“Krav på politisk handling. Den internationellt erkända gränsen 
mellan Israel och den ockuperade Västbanken måste respekteras. 
Ett sätt att göra detta är att kräva märkning av varor som produ-
cerats av bosättarna. Det är dags för Sverige att agera, skriver 
företrädare för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred. “

“Under kort tid har två framstående representanter för det israeliska 
samhället, Avraham Burg, före detta talman i det israeliska Knesset, 
(DN 12/6) och Alon Liel, (GP 25/6) tidigare generaldirektör för Israels 
utrikesdepartement, gått ut i internationella medier och vädjat om 
västvärldens och EU:s hjälp att stävja den israeliska bosättningspoli-
tiken.
Deras fokus är den expansion av bosättningar på Västbanken och östra 
Jerusalem som politiskt, militärt och finansiellt stöds av den israeliska 
högerregeringen. För både Burg och Liel är detta en kurs mot katastrof 
för det demokratiska och legitima Israel, det vill säga det Israel vars 
gräns utgörs av 1948 års stilleståndslinje, den gröna linjen, den gräns 
som erkänns av det internationella samfundet.
Den sedan 1967 pågående ockupationen av den palestinska Väst-
banken är däremot ett illegalt projekt som står i vägen för en tvåstats-
lösning mellan Israel och Palestina. På det ockuperade territoriet finns 
nu 149 bosättningar och cirka 100 så kallade utposter med totalt 550 
000 invånare.

Utvecklingen är skrämmande: Vid den tidpunkt då Osloavtalet under-
tecknades 1993 fanns det omkring 250 000 bosättare på de ockuperade 
områdena och redan år 2000 var antalet 390 000. Enbart under 2011 
”legaliserades” 11 nya bosättningar och 3 500 nya hus byggdes (Peace 
Now Jan 2012). Deras expansion har gjort att Västbanken i dag mer 
liknar en schweizerost uppdelad i små enklaver av palestinsk mark 
genomkorsad av motorvägar reserverade för ockupanterna.
Möjligheten för upprättandet av en livskraftig palestinsk stat håller 
således på att försvinna och med det utsikterna för en fredlig lösning.
EU och Sverige kan använda sig av handelspolitiska åtgärder för att 
motverka denna expansion och för att avkräva respekt för den gröna 
linjen.
Enligt 2004 års associationsavtal mellan Israel och EU ska varor från 
ockuperat område undantas från tullbefrielsen och därmed inte få de 
förmåner som enligt avtalet tillfaller israeliska produkter, som är 
tillverkade innanför den gröna linjen. Nu lyckas bosättarföretagen ofta 
dölja sitt ursprung genom att ha sitt huvudkontor inne i Israel och 
försöker på så sätt lura EU. Det betyder att konsumenterna omöjligt 
kan skilja produkter som kommer från Israel från produkter som kom-
mer från bosättningarna. Det betyder också att de illegala bosättarna 
får handla med EU:s inre marknad på förmånliga villkor och därmed 
konkurrera om jobb och ekonomi. Märkning av varor från bosättning-
arna blir därför en viktig politisk handling.
Enligt den israeliska organisationen Who Profits finns i dag 136 före-
tag på ockuperat område. Företaget Carmel-Agrexco är en israelisk 
exportör av frukter, grönsaker och blommor som finns i många sven-
ska livsmedelsaffärer. Företaget har ett regionalt kontor i den ockupe-
rade Jordandalen. Vanliga produktnamn är Carmel, Carmel Bio Top 
(ekologisk produkt), Jaffa, Jordan Plains och Alesia. Agrexco har 



dokumenterats vara aktiva i en rad bosättningar, bland andra Tomer, 
Bnei Yehuda och Kibbutz Kalia.
Dead Sea Laboratories från bosättningen Mitzpe Shalem, som tillverk-
ar kosmetikprodukter från Döda Havet under bland annat varumärket 
AHAVA, är ett annat exempel. Sodastream har huvudfabriken i bosätt-
ningen Mishor Adomim.
Nu har den sydafrikanska regeringen gått i spetsen för att få en ändring 
av denna policy och infört ett förbud i landets konsumentlagstiftning 
mot att produkter som kommer från bosättarna märks ”Made in 
Israel”. Kort därefter beslutade Danmark detsamma (Politiken 18 maj).
De följde därmed i Storbritanniens spår, som redan 2009 uppmanade 
landets butiker att märka bosättarprodukter på ett annat sätt än de 
israeliska. Även den schweiziska butikskedjan Migros har beslutat att 
göra likadant precis som COOP i flera länder som Irland, Italien och 
USA.
EU är Israels största exportmarknad. Ingen bör underskatta den 
ekonomiska betydelsen av bosättarmärkningen. Men framför allt är det 
ett politiskt ställningstagande. Så har det också uppfattats i Israel. 
Sydafrikas ställningstagande har väckt raseri i bosättarkretsar. Tales-
mannen för Israels utrikesministerium stämplade Sydafrikas beslut 
som ”en åtgärd med rasistiska förtecken”. (Haaretz 24 maj)
Däremot skriver den israeliske journalisten Gideon Levy i Haaretz 24 
maj: ”Att märka produkter från bosättningarna borde egentligen sedan 
länge ha varit en självklar åtgärd, som vägledning till den kloka och 
engagerade konsumenten. Att bojkotta produkter från bosättningarna 
borde också ha ägt rum för länge sedan som kompass för laglydiga 
medborgare. Vi hänvisar inte enbart till en politisk eller moralisk 
ställning; detta är en fråga om att upprätthålla internationell lag. En 

produkt som kommer från bosättningarna är en olaglig produkt, precis 
som även bosättningarna är olagliga.”
Vad gör den svenska regeringen för att svara på Avraham Burgs och 
Alon Liels vädjan om hjälp? Den kommer inte från några små 
marginaliserade vänstergrupper utan från det demokratiska Israels 
hjärta.
Vi tillhör en judisk organisation som värnar en rättvis fred mellan 
Israel och Palestina, och har svårt att stillatigande åse regeringens 
passivitet och förväntar oss ett snart svenskt initiativ.

Maria Bergom Larsson
Anja Emsheimer
Ilan Cohen, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) “

“Dramatisk ökning av bosättningar
Expansionen av bosättningar på Västbanken och östra Jerusalem stöds 
politiskt, militärt och finansiellt av den israeliska högerregeringen.
På Västbanken finns nu 149 israeliska bosättningar och cirka 100 så 
kallade utposter med totalt 550 000 invånare.
Enligt den israeliska organisationen Who Profits finns 136 företag på 
ockuperat område.
Då Osloavtalet undertecknades 1993 fanns det omkring 250 000 
bosättare på de ockuperade områdena.
Det Israel som erkänns av det internationella samfundet är det land 
vars gräns utgörs av 1948 års stilleståndslinje, den s k gröna linjen. “



DN 10 nov 2012:
“Syriens dödliga gifter väcker oro”
Jerusalem. Syriens kemiska stridsmedel, drygt tusen ton dödliga 
gifter, är alltmer oskyddade. Faller denna arsenal i orätta händer 
råkar miljoner civila i och utanför regionen i akut fara. Det säger 
en högt placerad israelisk UD-källa till DN.

“– Vi börjar bli mycket oroliga. Assadregimen mister kontrollen över 
allt större områden och i takt med dess försvagning ökar den svarta 
kommersen av vapen från statliga förråd till rebellerna, säger källan.
Sedan de syriska protesterna övergick i inbördeskrig har amerikanska, 
israeliska och andra underrättelsetjänster försökt hålla uppsikt över 
förråden av kemiska vapen. I somras förklarade president Barack Oba-
ma att så snart någon flyttar på dem måste USA intervenera.
Om Syriens nervgifter och stridsgaser hamnar på den öppna markna-
den finns där gott om hugade köpare: de olika al Qaida-inspirerade 
grupperna i Irak, Syrien och Libanon och många andra, inklusive 
terrorgrupper i Europa. Doser med enorm dödlig potential får plats i en 
resväska och skulle blotta städer och regeringar för en ny sorts utpress-
ning.
Israel bedriver en intensiv diplomatisk kampanj i europeiska länder, 
bland annat Sverige, som har kontakter med både regimen och re-
bellerna i Syrien.
– Vi behöver européernas hjälp att inpränta hos bägge sidor att de 
kemiska vapnen är tabu. Minsta tecken på att de dammas av eller bytt 
ägare kommer att tvinga oss att agera, hur ogärna vi än gör det, säger 
den israeliske sagesmannen.
Flera gånger under det syriska kriget har rebellgrupper anklagat regi-
men för att ha satt in nervgas under striderna. Men inga bevis har pro-
ducerats, och det ser ut som om det rör sig om försök att provocera 
fram ett utländskt ingripande.

Allra mest dramatiskt för Israels del vore om de fruktade kemikalierna 
hamnade i händerna på den libanesiska Hizbollahmilisen, vars be-
lägenhet blir alltmer desperat. Den förfogar över tusentals ballistiska 
missiler riktade mot Israel. Bara ett fåtal av dessa går att ladda med 
kemiska stridsmedel, men målen på den israeliska sidan är extremt 
tättbefolkade och lätta att träffa.
Den syriska regimen använder saklöst slagfältsvapen, både artilleri-
pjäser och attackrobotar avfyrade från flygplan, mot sina motståndare. 
Det finns inga garantier för att klanen Assad, när alla andra möjligheter 
är uttömda, inte drar sig tillbaka till sitt bergiga stamområde med nog 
med kemiska vapen för att skydda sig i åratal. Men det troligaste 
scenariot är helt enkelt att regimen faller sönder och att dess vapen
depåer hamnar i rebellhänder.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“Saddam Hussein använde kemiska vapen

Både Syrien, Egypten och Israel förfogar över stora arsenaler 
kemiska stridsmedel. Iraks kemiska vapen desarmerades efter Saddam 
Husseins fall 2003.
De enda i regionen som använt kemiska vapen är Saddam, mot Iraks 
kurder och mot iranska soldater, och Egyptens ledare Gamal Abdel 
Nasser, som satte in giftgas under kriget i Jemen på 1960-talet .
Enligt israeliska källor inledde Syrien sitt kemiska vapenprogram på 
1970-talet med sovjetisk hjälp och producerar sedan länge bland annat 
sarin och senapsgas. I somras medgav Syrien för första gången att man 
har kemiska vapen men underströk att dessa var avsedda att användas 
endast mot ”yttre fiender”.
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DN 16 nov 2012:
Syrien.

“Oppositionen ska få vapen av Frankrike”
“Frankrike vill beväpna de syriska regimmotståndarna. I helgen 
ska den franska regeringen diskutera saken med Syriens nya 
allians av oppositionsgrupper.”

“Utspelet av utrikesminister Laurent Fabius gjordes i en intervju med 
en fransk radiostation. Utrikesministern sade att han vill dryfta frågan 
om ”försvarsinriktade” vapen till den syriska oppositionen med ledare 
inom EU, och även med Ryssland samt FN:s Syriensändebud Lakhdar 
Brahimi.
– Vi vill inte ha en militarisering, men vi vill inte heller att de befriade 
delarna (av Syrien) ska förstöras helt och hållet, sade Laurent Fabius i 
intervjun.
Frankrike blev i tisdags den första nationen i Europa som officiellt 
erkände den nya syriska oppositionsalliansen som landets representan-
ter. På torsdagen beslutade även Turkiet att erkänna oppositionsalli-
ansen, liksom länderna i Gulfstaternas samarbetsråd, där bland annat 
Qatar och Saudiarabien ingår.
I morgon tar den franske presidenten François Hollande emot ord-
föranden för den nya koalitionen, imamen Maath al-Khatib. Även den 
nyvalde ordföranden i Syriska nationella rådet (SNC), George Sabra, 
kommer att delta i mötet.
SNC var fram till denna vecka oppositionens röst i omvärlden. 
Grupperingen har dock fått kritik för att vara alltför svag och splittrad 
– och alltför dominerad av islamiströrelsen Muslimska brödraskapet. 
Numera ingår SNC i det paraply av olika oppositionsgrupper som 
bildar den nya alliansen. Styrelsen valdes i måndags efter ett vecko-

långt möte i Qatars huvudstad Doha.
Trots att den 52-årige Maath al-Khatib har ett förflutet som imam 
(böneledare) vid en av Damaskus mest kända moskéer anses han vara 
moderat i sina islamiska värderingar och är respekterad även bland 
icke-troende inom oppositionen.
Mötet med den franske presidenten blir al-Khatibs första test som 
ansikte utåt för den syriska oppositionen.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se”

“37 000 människor har dödats i konflikten
Upproret i Syrien började i mars i fjol med fredliga massprotester men 
har övergått till ett fullskaligt inbördeskrig mellan regimen och en 
brokig skara rebeller.
Den största rebellgruppen är Fria syriska armén (FSA). Utöver FSA 
finns även andra grupper, en del präglade av religiös fanatism.
Enligt Syriska människorättsobservatoriet har minst 37 000 personer 
dödats.” 

DN 23 nov 2012:

“2,5 miljoner syrier behöver nödhjälp”
FN beräknar nu att 2,5 miljoner syrier är i behov av nödhjälp. Siffran 
kan stiga till 4 miljoner redan i början av nästa år.
Antalet flyktingar inom landets gräns uppskattas till 1,2 miljoner. 
Sverige ger därför ytterligare 50 miljoner kronor som via FN ska 
kanaliseras till behövande inne i Syrien, meddelar regeringen. TT “
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DN 26 nov 2012:
Intervju.

“Kofi Annan”
“ Fredsmäklaren. I en ny bok ser förre generalsekreteraren 
tillbaka på över fyrtio års arbete inom FN. “

“År 2012 skulle bli ett stillsamt år för FN:s förre generalsekreterare 
Kofi Annan. Den nu 74-årige Annan såg fram emot att ägna sig åt eget 
skrivande, promenader i Blekinges havsband och stöd till Afrikas 
odlare.
Men inbördeskriget i Syrien kom emellan. I februari i år övertalades 
Kofi Annan av sin efterträdare, FN-chefen Ban Ki-moon, att försöka 
hitta en fredlig lösning på krisen i Syrien. Till en början hade Annan 
viss framgång i sitt medlaruppdrag. Den 12 april lyckades han få par-
terna inne i Syrien – oppositionen och klanen kring president Bashar 
al-Assad – att enas om en fredsplan som förutsatte vapenvila. Men 
efter några veckors relativt lugn blossade våldet upp igen. I mitten på 
sommaren tröttnade Kofi Annan på den bristande fredsviljan och på 
oenigheten bland länderna inom FN:s säkerhetsråd. Han bad att få 
lämna sitt medlaruppdrag.
Kofi Annan har i princip undgått kritik för sitt misslyckande i Syrien. 
Ändå är han på sätt och vis märkt av denna världens just nu allvarli-
gaste kris. Det blir högst påtagligt när DN möter honom i hans nuvar-
ande hemstad Genève.
Annan vill tala om sin bok ”Interventioner”, som i dagarna utkommit 
på svenska och som behandlar hans över fyrtio år i FN:s tjänst. Journa-
lister han träffar vill mest prata Syrien, som endast nämns i en efter-
skrift i boken.
Intervjun görs i ett konferensrum i ett kontorshus som inrymmer den 
stiftelse som Kofi Annan grundat. Annan sitter rak i ryggen och med 

blicken stadigt fäst på utfrågaren. Rösten är lågmäld och en smula 
raspig, framställningen resonerande men fokuserad.
Mister Annan, är du besviken över att medlaruppdraget inte lyckades?
– Självklart är jag besviken, och jag får ta min del av ansvaret. Men ett 
ännu större ansvar vilar, enligt min mening, på (den syriska) rege-
ringen och dess omedgörliga inställning, och på oppositionen, som gav 
upp fredsansträngningarna för att i stället öka sin militära aktivitet. 
Men den största besvikelsen för mig var att säkerhetsrådets ständiga 
medlemmar inte kunde enas om en resolution. Kina och Ryssland lade 
ju in sitt veto vid omröstningen den 17 juli.
Varför har det varit så svårt för omvärlden att enas om Syrien?

– Jag tror att Libyenfrågan spökar. Man har trott att problemet med 
Syrien skulle kunna lösas väldigt snabbt med ett (militärt) ingripande, 
ungefär som i Libyen. När säkerhetsrådet förra året röstade om att 
ingripa i Libyen använde ju inte Kina och Ryssland sitt veto. Därmed 
kunde det internationella samfundet gå in och skydda det libyska 
folket. Men mandatet (i Libyen) förändrades ju snabbt till att handla 
om att byta ut regimen, vilket inte var vad Kina och Ryssland ville.
Vad tror du om en militär lösning i Syrien?
– Det kommer inte att fungera. Skulle omvärlden gripa in militärt i 
Syrien måste det ske för att förbättra situationen. Men jag tror att ett 
ingripande tvärtom skulle göra saker och ting värre.
Hur ska man då få stopp på kriget?

– Det syriska samhället är ju en mosaik av olika grupper – kristna, 
druser, sunni, shia, alawiter, kurder. Det måste läggas fram en 
överenskommelse som säkrar varje grupps intressen. Parterna behöver 
övertygas om att de inte förlorar allt om de lägger ned vapnen.



Du har sagt att en fredlig lösning i Syrien inte är möjlig om president 
Bashar al-Assad sitter kvar?
– Det är ingen tvekan om att al-Assad måste avgå. Så många har 
dödats – han kan inte vara kvar vid makten. Ingen ledare kan behålla 
sin legitimitet under sådana omständigheter.
Låt oss tala om boken som tar upp din långa FN-karriär. Men med 
tanke på den uppmärksamhet ditt fredsengagemang i Syrien har fått – 
funderade du inte på att skjuta på publiceringen och ge Syrienuppdra-
get större utrymme?

– Nej. Jag har arbetat med den här boken i flera år, och den handlar ju 
inte i första hand om Syrien. Dessutom kan ju Syrienkonflikten pågå 
länge än.
Den som läser boken får en skakande påminnelse om de folkmord och 
övergrepp som ägt rum i världen de senaste decennierna, och där du 
som FN-representant mer eller mindre framgångsrikt försökt förhindra 
skeendet – jag tänker på Srebrenica, Rwanda, Darfur ... Men din 
uppväxt i Ghana och ditt privatliv behandlas ganska översiktligt.
– Tanken var aldrig att skriva memoarer på det traditionella sättet, där 
man börjar med barndomen och går framåt. Jag ville fokusera på mina 
drygt fyrtio år inom Förenta nationerna. Det har nästan känts som en 
plikt för mig att berätta om mina erfarenheter. Förhoppningsvis når 
boken yngre läsare och inspirerar dem att själva arbeta i allmänhetens 
tjänst, kanske inom FN.
Vad ser du som din största framgång under alla år vid FN?

– Att belönas med Nobels fredspris (2001) var naturligtvis enormt 
glädjande. Jag är också nöjd med att ha drivit igenom millenniemålen 
(där världens ledare bland annat förbinder sig att minska fattigdomen 
till hälften fram till år 2015).

… och det största bakslaget?
– Som generalsekreterare är det Irakkriget och vår oförmåga att stoppa 
det.
På tal om Irakkriget. Några av de mest spännande avsnitten i boken 
handlar om dina möten med personer som i allmänhet beskrivs som 
genuint onda: jag tänker på Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, 
Omar al-Bashir i Sudan, Khaddafi i Libyen. Hur var det att förhandla 
med en Saddam Hussein som stod inför ett akut krigshot från USA?

– Som FN:s generalsekreterare har jag ju ingen armé bakom mig. De 
enda vapen jag hade i mötet med Saddam var min övertygelse och 
mina argument. Jag försökte resonera med honom som ledare för Irak, 
som byggare av nationen. Hur ville Saddam att hans folk skulle 
minnas honom? Vad ville han bevisa?
Fick du någon uppfattning om vilken bild Saddam Hussein hade av sig 
själv?
– Vi förhandlade i huvudsak med Tariq Aziz (Iraks förre utrikesminis-
ter) och hans delegation. Det var en öppen och förtroendefull dialog. 
När Saddam deltog i samtalen förändrades atmosfären. Jag fick in-
trycket att Saddams rådgivare gav honom den information de trodde 
att han ville ha. Saddam var nog säker på att han var på rätt spår. Han 
betraktade sig själv som den nya tidens Saladin (den kurdiske här-
förare som ledde en muslimsk krigshär till seger över korsfararna i 
Jerusalem).
Mister Annan, av boken får jag intrycket att du betraktar de flesta av 
dina medmänniskor med välvilja och förståelse. Men det finns ett 
undantag – Slobodan Milosevic, Serbiens president som åtalades för 
flera krigsförbrytelser under 1990-talets krig på Balkan.



– Slobodan Milosevic tänkte på ett alldeles speciellt sätt. Han bodde 
inte i någon avlägsen gudsförgäten håla. Han var ledare för ett europe-
iskt land, omgivet av demokratier, i en region som genomlevt två 
världskrig – Milosevic var gammal nog för att minnas krigets fasor. 
Ändå var han beredd att låta sitt land gå igenom samma lidande igen.
Du har band till Sverige. Du är gift med Nane Lagergren, Raoul 
Wallenbergs systerdotter. Hur mycket tid tillbringar ni i Sverige?

– Vi försöker vara där så mycket som möjligt sommartid, i vårt hus (på 
Ryö i Blekinge skärgård). När jag är där försöker jag göra så lite som 
möjligt. Gå i skogen, läsa, titta ut över havet – ja, bara koppla av, ladda 
batterierna.
Du och Nane träffades 1983 när ni bägge arbetade på FN:s flykting-
kommissariat i Genève. När fick du veta att hon var nära släkt med 
Raoul Wallenberg?
– Det kan jag faktiskt inte svara på. Men det finns en historia om hen-
nes släktskap med Raoul som är ganska fantastisk. Sitt sista brev till 
familjen, det skrevs i oktober 1944, avslutar han: ”Nina, ge den lilla en 
puss från mig.” Nina är Nanes mor, och ”den lilla”, det är förstås 
Nane, som i dag själv är mor – ja, mormor till och med.
I år är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes. Tänker du ofta på 
honom och hans gärning?

– När jag tänker på Raoul, då tänker jag på individens ansvar. Vilken 
betydelse en enda mans handlande kan få. Varifrån fick han modet och 
övertygelsen att göra det han gjorde? Men jag undrar också: Varför 
fanns det så få som Raoul Wallenberg? Vad gjorde de andra? Den frå-
gan är lika giltig i dag, och en utmaning för oss alla.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Kofi Annan
Född i Kumasi i Ghana 1938. Kommer från en släkt av mäktiga 
stamhövdingar. Studerade på en internatskola av brittisk typ i Ghana, 
universitetsutbildad i USA och Schweiz.
Har arbetat inom FN-systemet sedan 1962. Blev 1993 utnämnd till 
biträdande generalsekreterare med ansvar för FN:s fredsbevarande 
verksamhet. FN:s generalsekreterare 1997–2006.
Två barn från äktenskapet med nigerianskan Titi Alakija. Sedan 1984 
gift med svenskan Nane, född Lagergren, som har en dotter från ett 
tidigare äktenskap.
Kofi Annan mötte DN för att tala om boken ”Interventioner”, som 
precis har kommit ut på svenska.
Kofi Annan bor i Genève i Schweiz, men hemma är även sommarhuset 
på Ryö i Blekinge skärgård. “

23 nov 2012:
“Syriskt helvete i medieskugga”
“När den nya Gazakonflikten hamnade i världens blickfång kom in-
bördeskriget i Syrien i skymundan. Men lidandet fortsätter. Enligt FN 
är 2,5 miljoner syrier nu i behov av nödhjälp. När vintern kommer blir 
de ännu fler; siffran kan stiga till 4 miljoner redan i början av nästa år, 
skriver TT.
Så länge Ryssland och Kina blockerar FN är världssamfundets hand-
lingsmöjligheter gentemot Bashar al-Assads terrorregim begränsade. 
Men humanitär hjälp är livsnödvändig, liksom att hela EU tar ett större 
ansvar för flyktingar från det syriska helvetet.
Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN 16 nov 2012:
Gaza.

“Konflikten eskalerar efter raketattacken”
“Ashkelon. De intensiva israeliska luftangreppen mot Gazarem-
san fortsatte i går kväll. Tidigare hade palestinska missiler duggat 
tätt över södra Israels städer. Under kvällen stegrades dessutom 
hotet om en israelisk markoffensiv.”

“Alla Gazabor som vet att de bor nära ammunitions- och missilförråd 
har flytt sina hem. Sedan en direktträff dödade tre israeler på morgo-
nen i staden Kiryat Malachi ligger hela södra Israel nere. Skolor, köp-
centrum och statliga myndigheter har bommat igen och bara enstaka 
personer visar sig ute.
I Ashkelon, den stad som ligger närmast Gaza, hittar DN ett enda 
öppet kafé, med tre kunder. Ingen av kvinnorna vill uppge sitt namn, 
”därför att det uppfattas som fult att roa sig medan bomberna faller”.
En av dem säger att ”det är mycket bättre än tidigare, eftersom 
antirobotsystemet prejar de flesta inkommande missiler”.
En annan blir kritvit varje gång larmet går:
– Jag vill bort härifrån, till en normal plats där man inte drabbas av 
panik stup i ett.
Israel hävdar att Hamas trumfkort, de iranska ballistiska missilerna 
”Fajr” som kan nå Tel Aviv, förstördes under onsdagens bombningar. 
Men på torsdagskvällen nådde en missil från Gaza Rishon le-Zion 
strax söder om Tel Aviv.
Israeliskt militärflyg svarade med en ny offensiv mot Gazaremsan med 
över 25 flyganfall i tät följd, uppgav vittnen för Reuters. Enligt en 

talesman för Hamas dödades 16 personer, varav fyra barn, under 
anfallen, skriver AFP.
I cybersfären rasar ett ordkrig mellan parterna. Israels militärtalesman 
lade ut direktsändningen av onsdagens attack mot Hamasledaren 
Ja’abari på Twitter, med uppmaningen till Hamas ledare att ”inte sticka 
näsan ur sin bunker…”. Hamas väpnade gren, Qasam-brigaderna 
replikerade: ”Vi skall öppna helvetets portar för er och era ledare!” – 
med flera sådana replikskiften inför öppen ridå.
Detta är det första krig i regionen sedan den arabiska våren började, 
och det första krig som premiärminister Benjamin Netanyahu startar.
Det är sant att södra Israels invånare är desperata efter två månaders 
attacker från Gaza. Det är dem Netanyahu försöker blidka. Men om 
han inte lyckas bringa Hamas på knä före valet i januari kan 
”Operation Molnstod”, som den kallas, äventyra en given valseger.
Ett lika stort drama utspelas i Egypten. President Mursis egna 
muslimska bröder och extrema salafister förbereder en jätte
demonstration i Kairo under parollen ”Total brytning med Israel”.
Obama har påmint Mursi att han räknar med egyptisk hjälp för att 
hindra att konflikten sprider sig. Mursis enda utväg är att dundra mot 
Israel samtidigt som han avstår från konfrontation. Om Egypten säger 
upp 1979 års fredsavtal med Israel måste bägge länderna fördubbla 
sina pansarstyrkor – till astronomiska kostnader.
USA, Storbritannien och Frankrike har uttryckt förståelse för Israels 
agerande, medan Ryssland anklagar Israel för att ha ”överreagerat”.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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“Gaza
Området ockuperades 1967
1967 ockuperades Gazaremsan av Israel under sexdagarskriget.
1993 gav Osloavtalet palestinierna lokalt självstyre i enklaven, under 
fortsatt israelisk överhöghet.
2005 tvångsevakuerade Israel de israeliska bosättarna och drog 
tillbaka soldaterna som skyddat dem.
2006 vann Hamas valet i de palestinska områdena, men osämjan 
djupnade mellan islamister och andra grupperingar.
2008–2009 genomförde Israel en storskalig militäroffensiv mot 
remsan. Fler än 1 300 människor dödades under 22 dagar av krig.
TT “

DN 16 nov 2012:
Gazaborna hukar under bomberna
“Tiotusentals människor följde den dödade Hamasbefälhavaren 
Ahmed Ja’abari till graven i Gaza City på torsdagen. Med gula 
Hamasfanor, skottsalvor och högtalarrop om hämnd, fler raketer 
mot Tel Aviv och andra israeliska städer, tog de sörjande avsked 
av sin ledare.

En av de många lokala journalister som följde begravningståget var 
Sami Abu Salem som arbetar för den palestinska nyhetsbyrån Wafa. 
När jag når honom på telefon har han lämnat begravningståget och 
befinner sig på Al Quds-sjukhuset som drivs av palestinska Röda 
halvmånen.

– En av mina vänner och kolleger ringde och berättade att hans nio-
åriga dotter har förlorat sin ena hand. Hon skadades när en israelisk 
bomb träffade huset intill deras hem nu på förmiddagen. Hon ligger på 
operationsbordet just nu, säger Sami Abu Salem.
Under vårt samtal fortsätter explosionerna dåna – ibland är det 
israeliska bomber, ibland palestinska raketer som avfyras i närheten.

– Så här har det varit hela tiden sedan i går, hela natten hördes explo-
sioner runtom i Gaza City. Mina barn är livrädda, jag har varit uppe 
hela natten och försökt trösta dem, spelat lugn fast jag är lika rädd som 
de. Vi vet ju inte vad som kan hända, och det finns inga säkra platser 
någonstans i Gaza där man kan söka skydd, säger Sami Abu Salem.
En av hans kolleger, en bildredaktör som arbetar för BBC, förlorade 
sin elva månader gamla dotter när hans hus sattes i brand av en flyg-
bomb. Flickan brändes till döds.
Sami Abu Salem berättar att gatorna i Gaza City är nästan helt tomma, 
bara enstaka bilar syns till. Utanför bagerier och livsmedelsaffärer är 
det långa köer av människor som vågat sig ut för att skaffa bröd och 
konserver – alla tror att den israeliska offensiven kommer att pågå 
åtskilliga dagar framåt.
– Nu hör jag ambulanssirener igen, jag måste ta reda på vad som hänt. 
Jag kan inte prata längre, vill inte göra slut på telefonbatteriet för det 
finns ingen ström för att ladda det igen, säger han och avslutar 
samtalet.
Lotta Schüllerqvist “



DN 16 nov 2012, ledare: Gaza. Ingen tjänar på ett nytt krig
“Den förlorade freden”
“Tre människor dödades när en raket träffade ett fyravåningshus i 
Kiryat Malachi, en av ett par hundra som avfyrades från palestinska 
Gaza mot södra Israel under torsdagen. Israeliskt stridsflyg hade dagen 
före likviderat Ahmad al-Jaabari, ledare för Hamas väpnade gren al-
Qassambrigaderna.
Vedergällningsattackerna rasar åt båda håll över gränsen. Israel bom-
bar raketramper och vapenlager, antalet civila offer ökar och Hamas 
hävdar att miljonstaden Tel Aviv finns i kikarsiktet. Våldsvågen är den 
värsta sedan Gazakriget för fyra år sedan.
Vad som utlöst upptrappningen är oklart. Hamas, som enväldigt styr 
Gaza, brukar normalt upprätthålla ett slags vapenvila. Man har också 
jagat Islamiska jihad och andra extremistgrupper, som har fortsatt 
skjuta mot Israel för att provocera fram repressalier.
Men Hamas är känsligt för anklagelser om undfallenhet mot Israel, 
och står redo att vrida på terrorkranen när det passar dess syften. 
Jihadisterna anses ha fått förstärkning från det oroliga Sinai i Egypten. 
Kanske var det som ett svar på den utmaningen som Hamas ledare i 
oktober beslutade att själva återuppta raketbeskjutningen av städer och 
byar i södra Israel.
För ingen bör låta sig luras av Hamas ”statsbärande” fasad. Det är 
fortfarande en terroristorganisation, som regerar med järnhand och 
som brutalt slagit ned de Gazabor som velat följa den arabiska 
demokratirörelsen. Hamas erkänner inte Israels rätt att existera, våld 
anses vara vägen till de politiska målen och fredsförhandlingar avvisas 
som meningslösa.
Inget land kan acceptera ett ständigt missilregn mot sina medborgare 
från ett grannterritorium. Men Israels premiärminister Benjamin 
Netanyahu har säkert också andra motiv för sitt hårda svar till Hamas.
Den 22 januari hålls nyval i landet. Netanyahu är storfavorit till att 

leda även nästa regering, men kampanjen lär inte skadas av ett fast 
uppträdande mot en yttre fiende. Tv-bilder på människor som hukar i 
sina bostäder i till exempel Kiryat Malachi är däremot inte välkomna.
Israel har också starkt markerat motstånd mot försöket från Mahmoud 
Abbas, presidenten på Västbanken, att uppgradera palestiniernas status 
i FN. Säkerhetsrådet lade frågan åt sidan förra året, och den nya planen 
är att få generalförsamlingen att fatta ett principbeslut. Netanyahu har 
nu poängterat riskerna.
Revolterna i arabvärlden har delvis ändrat spelplanen även i den isra-
elisk-palestinska konflikten, vilket bidrar till osäkerheten. Hamas är en 
avläggare till Muslimska brödraskapet, som vunnit presidentposten 
och reell makt i Egypten. De nya islamistiska ledarna där är mer mot-
tagliga för en propalestinsk folkopinion än den gamla militärdiktatu-
ren. Samtidigt kan Hamas missbedöma deras vilja att konfrontera 
Israel, med tanke på de stora inhemska egyptiska utmaningarna.
För Israel har närområdet i ett slag blivit betydligt mer svårbedömt. 
Även om Netanyahu inte tror att Egypten ska riva upp fredsavtalet, är 
inbördeskriget i Syrien ytterst oberäkneligt. al-Assads diktatur är mer 
intresserad av överlevnad än äventyr i söder, men tanken på en hårdför 
islamistisk efterträdare i Damaskus vållar rysningar i Jerusalem. 
Libanon och Jordanien är tänkbara krutdurkar. Och för Israel är Irans 
misstänkta kärnvapenplaner ett dödligt hot.
Ett nytt Gazakrig kan inte uteslutas. Konflikter kan gå överstyr, trots 
den realism som borde finnas: Hamas kan inte besegra Israel, vars 
invasion 2008 dock inte löste några som helst problem.
Ramarna för en framtida tvåstatslösning är sedan länge kända. 1967 
års gränser, korrigerade för att en del bosättningar inte kan flyttas, är 
grunden men palestinierna ska kompenseras. Israel måste kompromis-
sa om Jerusalem och palestinierna släppa kravet att alla 1948 års flyk-
tingar ska återvända.
Netanyahus regering drar benen efter sig. Hamas säger nej till alla 
eftergifter. En ny explosion i Gaza riskerar att på nytt skjuta alla 
fredsförhoppningar i sank på obestämd tid.      DN 16/11 2012 “



DN 17 nov 2012:
Mellanöstern. Attackerna mellan Israel och Gaza

“Från periferi till brännpunkt”
“Jerusalem. På kartan är det mest slående intrycket av Gazarem-
san dess litenhet – en fjärdedel av Öland. Men på plats är det 
tvärtom: det som ruskar om är storleken – mätt i befolkning och 
tät bebyggelse. Gaza stad är numera den största i det historiska 
Palestina, större än Tel Aviv. “

“Gazaremsan uppstod slumpartat 1949. Men i dag, då kriget 1948–49 
är en sak för historikerna, så är dess biprodukt mer konkret närvarande 
än någon annan plats i regionen. Det som var Palestinas händelselösa 
periferi är i dag dess rafflande brännpunkt.
Remsan fick inte bara sina gränser utan också sin befolkning under 
1948–49 års krig, då två hundra tusen palestinier som flytt striderna 
eller drivits bort från andra delar av landet sökte sig till Gaza i sam-
band med staten Israels tillkomst.
Remsan har i dag tre mycket olika sorters invånare: de ursprungliga, 
flyktingarna efter 1949 och beduinerna.
De har alla samma religion och räknar sig som palestinier, men än i 
dag kan det vålla bestörtning om en ung man från någon från de gamla 
”fina” familjerna vill gifta med en flicka från ett flyktingläger.
Efter vapenstilleståndet 1949 tog egyptiska officerare över. De trä-
nade Gazaborna i gerillakrigföring men lät dem inte arbeta i Egypten, 
så tiotusentals flyttade till oljestaterna. FN:s flyktingorgan UNRWA 
upprättade åtta flyktingläger, fyra stora och två små.
Palestinierna i Gaza hade länge gott hopp om att besegra Israel och 
återvända hem. Deras gerillaattacker blev en stor huvudvärk för Israel.

Men efter kriget 1956 lät Egypten svenska och andra FN-trupper hålla 
vakt utmed Gazas gränser, och de besvikna palestinska motståndsmän-
nen flyttade till Jordanien.
Veckorna före kriget 1967 lovade arabstaterna flyktingarna att de snart 
skulle kunna återvända till sina hem i Israel. Men kriget blev en kall-
dusch för Gazas flyktingar, som i stället hamnade under israeliskt 
styre.
På nytt hade Gazaremsan förvandlats över en natt. Snart arbetade 
tiotusentals Gazabor i Israel. Levnadsstandarden steg, men det gjorde 
inte befolkningen vänligare stämd mot ockupanterna och deras 
ständigt närvarande säkerhetstjänst, Shabak.
Det sista palestinska motståndet krossades 1971 och ockupationen 
blev vardag och rutin. Tills en dag i december 1987, då det var dags 
för nästa historiska omkastning. Palestinierna, först i Gaza och sedan 
på Västbanken, reste sig mot Israel.
Det folkliga upproret, som inte var väpnat, väckte rubriker världen 
över. Men ingen lade märke till det mest intressanta: Det muslimska 
brödraskapet i Gaza bytte namn till ”Islamiska motståndsrörelsen”, 
förkortat Hamas.
På den tiden bestod palestinsk politik av det stora PLO och ett par 
kommunistiska fronter.
Hamas ville ta upp kampen med dem om den politiska makten men 
ville framför allt bekämpa de västerländska idéer som präglade debatt 
och politik. Palestinierna hade ingen egen islamistisk tradition, men 
Saudiarabien och de andra gulfstaterna bistod Hamas med pengar och 
studiematerial.
1992, när PLO inledde fredsförhandlingar med Israel, hade Hamas 
redan bred förankring i flyktinglägren. När Hamas gynnare i oljesta-
terna förstod att rörelsen tänkte torpedera fredsprocessen blev de 



förskräckta och drog sig ur. Iran tog deras plats, tränade Hamas väp-
nade gren och betalade räkningarna för dess välgörenhetsprogram.
Hamas lyckades, tillsammans med israeliska extremister, skadskjuta 
fredsprocessen. 2005, när Israel lämnade remsan, fick Hamas tillfället 
det väntat på. 2006 segrade det i valet, och 2007 tog det makten i Gaza 
efter ett kort krig mot PLO.
Hamas styre är en grym men välorganiserad diktatur. Trots isolering 
och ett omfattande israeliskt embargo har man ett fast grepp om mak-
ten.
Hamas missiler mot israeliska städer är ett billigt men verkningsfullt 
vapen, som israelerna ännu inte funnit något svar på.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“ Politisk enhet av en slump
Gazaremsan, 362 kvadratkilometer i Palestinas sydvästra hörn, blev 
en politisk enhet av en slump.
I januari 1949, i slutfasen av det första arabisk-israeliska kriget, 
ryckte israeliska styrkor norrut genom Negevöknen mot 
Medelhavskusten i riktning mot Gaza stad. I området befann sig den 
egyptiska expeditionsarmé som trängt in i landet våren 1948 samt två 
hundra tusen palestinska flyktingar, som drivits bort eller flytt från sina 
hem i stridszoner längre norrut.
En total förödmjukelse av den egyptiska armén skulle skadat 
Englands intressen i Egypten, och från Washington och London kom 
en skarp order till israelerna: ”Gör halt genast!” Gazaremsans form är 
helt enkelt israelernas positioner i det ögonblicket.

Detta har hänt.
1948–49
Gazaremsan ockuperades av Egypten under 1948 års arabisk-israeliska 
krig. Gränserna och namnet kom till när vapenstilleståndsavtalet 
undertecknades 1949.
1967
Gazaremsan ockuperades av Israel under sexdagarskriget.
1993
Osloavtalet gav palestinierna lokalt självstyre i enklaven, under fortsatt 
israelisk överhöghet.
2005
Israel tvångsevakuerade de israeliska bosättarna och drog tillbaka 
soldaterna som skyddat dem.
2006
Hamas vann valet i de palestinska områdena, men osämjan djupnade 
mellan islamister och andra grupperingar.
2007
Hamas jagade ut palestinska myndighetens styrkor ur Gazaremsan. 
Presidenten, Fatah-ledaren Mahmoud Abbas, upplöste den 
Hamasdominerade regeringen i Gaza, men Hamas behöll kontroll. 
Israel införde sträng blockad mot området och militanta grupper 
svarade med att skjuta hemmagjorda raketer mot södra Israel.
2008–2009
Israel genomförde en storskalig militäroffensiv. Över 1 300 människor 
dog under 22 dagar av krig och den materiella förödelsen blev enorm. 
“
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DN 18 nov 2012:
Kriget i Gaza.

“Egyptisk medling vägen till att nå en 
vapenvila”
“Ashkelon. Israel och Hamas förhandlade natten till söndagen via 
egyptiska medlare om ett eld upphör. Den egyptiske presidenten 
Muhammad Mursi sade att ”stora ansträngningar görs och 
parterna förhandlar via oss om fred”.”

“President Barack Obama krävde under långa samtal tidigare på dagen 
med Mursi och den turkiske premiärministern Tayep Erdogan att de 
sätter hård press på Hamas för att tvinga det till en uppgörelse. Obama 
underströk att han inte tänker tvinga Israel att avbryta sina operationer 
och att han ger Hamas hela skulden för krisen.
Enligt obekräftade uppgifter reste en israelisk förhandlare, troligtvis 
general Amos Gilad, rådgivare till försvarsminister Ehud Barak, till 
Kairo på lördagskvällen.
Också Qatar, Hamas främste sponsor, har gjort klart att man vill se ett 
omedelbart slut på striderna.
Israel gör klart att det inte accepterar några löften från Hamas ifråga 
om raketbeskjutningen, utan vill att andra makter, främst USA, 
Turkiet, Egypten och Qatar ställer sig som garanter för en uppgörelse.
Hamas kommer att kräva internationella garantier för att Israel upphör 
med attentaten mot dess ledare, och att både Egypten och Israel häver 
handelsembargot mot remsan och släpper in alla varor via övergångar-
na i Rafah och Erez.

Det är anmärkningsvärt att Mursi accepterat en så konstruktiv roll, 
med tanke på att både hans egen rörelse, det muslimska brödraskapet, 
och alla andra viktiga partier i landet kräver hårda tag och till och med 
väpnad internention på Hamas sida.
Borgmästarna i södra Israels städer utövar stark press på regeringen 
att inte gå med på förhandlingar i detta skede. Hotet från Gaza har 
hittills betraktats som det glesbefolkade och fattiga södra Israels 
huvudvärk. Men efter raketattackerna mot Tel Aviv har opinionen i 
hela landet har blivit mer militant.
Och om en uppgörelse nås, så återstår fortfarande islamska Jihad, Irans 
skyddsling och Hamas rival i Gaza.
En förhandlingslösning som stärker Hamas och för Israel närmare 
Egypten vore outhärdlig för Jihad och Iran. Går Hamas in på ett avtal, 
så innebär det att man måste vara berett att handgripligen hindra Jihad 
att skjuta det i bitar. Fram till Hamas brytning med Iran i somras 
visade Hamas änglalikt tålamod med Jihad.
Men, nu, efter att Jihad dragit in Hamas i ett krig Hamas försökte 
undvika, nalkas den dag då regimen i Gaza blir tvungen att revidera 
sin inställning till den lilla (1300 man) Jihad-milisen.
Samtidigt fortsatte bägge sidorna att skjuta missiler under lördagen. 
Minst 42 palestinier och 3 israeler hade på lördagskvällen dödats 
sedan i onsdags.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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“ Tre röster från Gaza
Text  Loulou d’Aki
Jag tycker inte om all död
Ayman Al Sabwahi, 38, läkare.
– Våra resurser är minimala, de kommer inte att räcka länge. Vi 
behöver medicin och desinfektionsmedel, säger han.
Sedan sex år tillbaka arbetar han på Al Shifa; centrala Gazas största 
sjukhus vars akutmottagning tar hand om de som skadats under 
veckans raketattacker.
De flesta som kommer in är barn och äldre som träffas av raketer då de 
slår ned i privata bostadshus om natten; att Israel attackerar civil
befolkningen är något som upprör Sabwahi.

–  Titta hur de kommer in, hur skulle du känna dig ifall din son 
kommer in på akuten så här?
Israel säger att vi dödade deras soldater, men vem har sett de döda? 
Vem är det som befinner sig under belägring egentligen? Det är Vi!
Doktor Al Sabwahi hoppas på nya fredsförhandlingar.
– Jag är en doktor, en människa. Jag tycker inte om allt det här 
dödandet.

Jag tror inte Israel vill diskutera saken
Waled Jabreel Al-Jabari, 45, byggnadsarbetare

–  I Gaza kan jag inte få den behandling jag behöver.
Waled Jabreel Al-Jabari tar sig fram i en automatisk rullstol. Han har 
splitter i högra låret sedan 1994 då han försökte hjälpa en skadad pojke 

vid gränskontrollen men i stället träffades av en kula från en israelisk 
helikopter.
Skadan skedde innan belägringen av Gaza remsan, då han fortfarande 
hade tillstånd att arbeta som byggnadsarbetare i Israel. Sedan dess har 
situationen förvärrats, särskilt sedan hans kusins, Hamas-ledaren 
Ahmed Al-Jabaaris, bil träffades av en israelisk raket förra söndagen.
– Jag hoppas på en fredlig lösning, men jag är rädd att inte att Israel 
vill diskutera saken.

Det viktiga är att familjen överlever
Houda Naim, 20, fotostudent
– Jag hoppas att det löser sig snart, att båda sidor slutar, men så länge 
Israel fortsätter kan ju knappast Hamas sluta.
Houda Naim ger ifrån sig ett skrik då ljudet av en raket hörs i fjärran. 
Hon sitter på andra våningen av Al Shifa-sjukhusets administrativa 
byggnad och skriver på sin laptop; en 20-årig fotostudent från norra 
Gaza som just nu arbetar som volontär för sjukhusets räkning.
På hennes ringfinger glimmar en enkel guldring. Houda skulle ha gift 
sig förra måndagen men så trappades situationen upp på nytt; bröllopet 
har skjutits upp tills vidare.
Nu är det viktiga är att överleva, att familjen och vännerna förblir är 
oskadda. Varje gång en siren hörs oroar hon sig. “
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DN 18 nov 2012:

“Kriget en hjärnornas kamp”
“I Bibeln besegrar den lille sluge David den starke men dumme 
jätten Goliat. David hade bara en slunga, medan Goliat förfogade 
över då-tidens bästa svärd och spjut. I samma trakter, mellan 
Gaza och Ashkelon, rasar som bäst en liknande hjärnornas kamp 
mellan israeler och palestinier. “

“Men jämfört med sagan är slughet och dumhet jämnare fördelade 
mellan båda sidor. Väldiga resurser av pengar och uppfinningsrikedom 
vräks ned i en virvel av vapen och motmedel, resurser som varit värda 
ett bättre öde.
I december är det 25 år sedan Hamas kom till. Om någon spått att 
Israels dyra och hyperavancerade militärindustrier ett kvartssekel 
senare skulle ägna sina bästa krafter åt islamisterna i Gaza, skulle han 
eller hon inte ha blivit trodd.
Sedan det förra Gazakriget har Israel satsat miljarder inför denna 
drabbning med Hamas. Det dyra luftvärnssystemet Järnkupolen har till 
uppgift att skjuta ned de palestinska raketerna i luften. Det har en 
träffsäkerhet på 85 procent.
Ett annat mycket påkostat projekt är attackmissiler med extremt 
begränsad sprängkraft, så att förödelsen koncentreras till målet och 
skonar förbipasserande. Detta för att begränsa de civila dödsoffer som 
ådrar Israel internationella fördömanden.
Men gamla beprövade metoder, som agenter, är fortfarande nödvän-
diga. När Hamas överbefälhavare Ahmad Ja’abari, legendarisk för sin 
försiktighet, dödades av en missil i onsdags, var det inte bara science 
fiction. Någon i Gaza skickade ett sms eller gav ett annat tecken att 
Ja’abari verkligen fanns i bilen.
Det är därför Hamas tvingat mobiloperatören Jawwal att lämna in 
sina samtalslistor, som jämförs med tidpunkterna för attacker.

Palestinierna har å sin sida sedan kriget 2008–2009 löst ett stort tak-
tiskt problem: deras raketpersonal behövde förr flera minuter vid ram-
pen för att ladda och fyra av sina raketer. Under den tiden iakttogs de 
av israeliska spaningsballonger, som skickade skjutklara helikoptrar.
Hundratals palestinier dödades på det viset. I dag laddas ramperna i 
förväg och kopplas med en elektrisk ledning till en plats där raketen 
kan fyras av.
Lika viktigt för rörelserna är att lägga upp förråd av missiler med 
längre räckvidd. De iranska Fajr-missilerna är så stora att de grävts 
ned för att inte upptäckas. Ändå har det visat sig att israelerna vetat var 
de är, många av dem förstördes i onsdags.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“ Vapen i Gazakriget. Rakter står mot attackhelikoptrar och 
stridsflygplan.
Hamas utvecklade de första raketerna och var pionjärer för denna sorts 
krigföring. I dag avfyras de flesta raketer av Islamiska Jihad.
De viktigaste vapnen mot Israel är granater med 10 kilometers räck-
vidd; egenproducerade Qasam-raketer, 20 km; kinesiska och ryska 
Katyusha- och Grad-raketer, 20-50 km, och iranska Fajr, 60-75 km.
Israels viktigaste vapen hittills under striderna är attackhelikoptern 
Apache och stridsflygplanet F-16, bägge amerikansk. Israel använder i 
allt högre grad pilotlösa flygplan, som palestinierna också börjat 
utveckla.
Både Hamas och Israel lyssnar oavbrutet på varandras radio- och tv-
sändningar, som filtreras i jakten på information. “
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DN 21 nov 2012:
Krisen i Gaza.
“Nya attacker – trots tal om vapenvila”
“DN i Gaza. Ansträngningarna att nå ett eldupphör i Gazakon-
flikten går på högvarv. I går kväll annonserade Hamas en vapen-
vila – som Israel inte godtog. Sent på kvällen trappades beskjut-
ningen mot Gaza upp. Samtidigt avvisas förtvivlade Gazabor, som 
manats lämna sina hem, från överfulla uppsamlingsplatser. “

2– Flygattackerna fortsätter till dess raketbeskjutningen mot Israel från 
Gaza upphör, var den officiella israeliska kommentaren.
Tidigare på dagen hade FN-chefen Ban Ki-moon besökt regionen, lik-
som Turkiets utrikesminister. Sent på kvällen kom USA:s utrikesmi-
nister Hillary Clinton till Israel, och Egyptens president Mursi sa att 
ingen vapenvila skulle nås före onsdag. De diplomatiska piruetterna 
krockar brutalt med händelserna på marken, där flera tecken pekar i 
riktning mot en israelisk markoffensiv.
På kvällen besköts Gaza från marken och från israeliska fartyg på 
redden. Och från Gaza fortsatte raketbeskjutningen mot Israel.
Israels försvarsmakt släppte flygblad över norra delen av Gaza, där de 
boende uppmanades att omedelbart lämna sina hem och bege sig till 
Gaza stad. ”Den som lyder ordern kommer inte att bli skadad”, lyder 
den inlindat hotfulla slutklämmen i dokumentet.
Utspelet orsakade uppståndelse nära gränsen till panik. Det fick DN 
bevittna när vi besökte en skola i Gaza, ett av de uppsamlingsställen 
som de lokala myndigheterna i all hast fått ställa i ordning. I Rimal-
skolan för pojkar fylldes de tomma klassrummen snabbt med familjer 
som tagit med de ägodelar som de i all hast lyckats rafsa ihop: filtar, 
madrasser, vattenflaskor, extra kläder. Många av dem som tvångseva-
kuerats lever i vad som ännu kallas flyktingläger. Nu har de tvingats 
fly än en gång, inne i sitt ockuperade land.

De kommer på traktorer, åsnekärror, medfarna trehjuliga motorcyklar. 
Skolgården är snart överfull med fordon och oroliga människor som 
springer av och an. Många är upprivna över den lakoniskt brutala or-
der som tvingat dem att lämna sina hem. Flera kvinnor gråter.
Leila al-Sultan sitter på flaket till en åsnekärra med tårarna strömman-
de nedför kinderna. Familjen på tolv personer har blivit avvisad från 
skolan: ”Det är fullt i alla klassrum, ni får söka er någon annanstans”, 
var det besked som gavs.
– Snart är det mörkt och vi vet inte var vi ska sova i natt, snörvlar hon 
uppgivet.
Äldste sonen Tarek försöker hålla modet uppe.
– De öppnar nog en skola till ska du se, mamma, säger han.
En gul Mercedestaxi stannar och Sameh Assad baxar sig ur med hjälp 
av sin dotter och sin dotterson. Sextioårige Sameh är lantbrukare från 
byn Tal al-Hawa; han har nyligen drabbats av stroke och är rullstols-
buren. Inte heller familjen Assad får rum inne i skolan. Uppgivet 
placerar han sig vid entrén.
– Hamas ropade ut ett meddelande från moskén: ”Lyd inte Israels 
order. Stanna kvar i era hus.” Men vi vågade inte. Vår by har bombats 
i sex dagar nu. Om inte Israels pansar blir vår död, så blir det flygbom-
berna, säger den gamle mannen.
Inte heller skeendena på andra håll i Gaza gick i fredens tecken. Be-
väpnade män som sade sig tillhöra de militanta al-Qassambrigaderna 
sköt på tisdagseftermiddagen sex tillfångatagna män på ett torg i Gaza. 
De mördade anklagades för att vara israeliska spioner.
Den turkiske utrikesministern Ahmet Davutoglu besökte på tisdagen 
Gaza tillsammans med Arabförbundets ledare Nabil al-Arabi. De 
skulle på eftermiddagen hålla presskonferens utanför al-Shalifasjuk-
huset i centrala staden. Men delegationen var starkt försenad. I stället 
för ministerlimousiner anlände en ständig ström av ambulanser med 
nya offer för Israels bombräder.



När mörkret föll över Gaza på tisdagskvällen hade minst 26 nya 
dödsoffer skördats i Gaza. Därmed har över 140 människor dött i Gaza 
sedan konflikten började för drygt en vecka sedan. Ungefär hälften av 
de döda är kvinnor samt barn och ungdomar under 18 år.
Tvååriga Suhaib Hijazi och hennes storebror Muhammad, som snart 
skulle fylla fyra, dödades på måndagskvällen när familjens hus krossa-
des av en missil avfyrad från en israelisk F-16. Barnens pappa Fouad 
dödades också. Mamman vårdas på sjukhus med livshotande skador.
Enligt muslimsk sed begravs Fouad Hijazi och hans barn utan dröjs-
mål. Anhöriga och vänner samlades på tisdagsmorgonen utanför bår-
huset. Pappans svårt sargade kropp läggs på en bår, Fouads bröder bär 
de döda barnen i sina armar till moskén för minnesstunden och begrav-
ningsbönen.
Inne i moskén sveps barnens kroppar i Hamas gröna flagga. En efter-
gift till att det islamistiska regeringspartiets lokalavdelning stått för 
alla kostnader kring begravningen.
– Det var en fattig familj, säger grannen Hesham Salem som i den 
skarpa morgonsolen följt begravningsprocessionen.
– Fouad städade på en skola, hans hustru var hemma med barnen. De 
hade ingenting med politik att göra, säger han.
En yngre man blandar sig i samtalet och säger på god engelska:
– Men Israel hittar säkert någon ursäkt. ”En misstänkt bil passerade 
huset” eller ”det fanns en vapensmedja i källaren”. Men det är väl 
ganska uppenbart vad som har hänt. Två små barn har dött, en mor har 
mist sina barn och sin man. Är det vad Israel kallar självförsvar och att 
bekämpa terrorismen?

Erik Ohlsson  erik.ohlsson@dn.se “
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DN 21 nov 2012:
Krisen i Gaza.

“Rekordsnabbt avtal”
“Analys. Om de palestinska uppgifterna om att ett eldupphör 
verkligen skulle träda i kraft under onsdagen, rör det sig om ett 
rekord för regionen: ett avtal mellan dödsfiender färdigmanglat 
på tre dygn. “

“En rad faktorer har i så fall samverkat till denna upplösning. Det är 
parternas smala lycka att två stormakter, en regional och en global, var 
lika angelägna som parterna att släcka eldsvådan. USA:s och Egyptens 
helhjärtade engagemang var nyckeln till den diplomatiska lösningen. 
Hamas akilleshäl, som gjort det mer medgörligt, är det israeliska flyg-
vapnets häpnadsväckande precision under jakten på underjordiska 
vapenförråd. Alla förråd som inte är belägna under bostadshus har 
sprängts, säger en israelisk militärkälla till DN.
Israel hade också bråttom att lägga ”Operation Molnpelare” till 
handlingarna. En vecka av undantagstillstånd och ideliga raketnedslag 
i landets södra halva har trasat sönder de civilas nerver och frestat på 
moralen. Men allra mest trängande var Israels behov att avbryta mobi-
liseringen av 75 000 soldater ur reserven och skicka hem de många 
tusen soldater som formerat sig kring Gaza.
Hamas lyckades på tisdagen överlista det nya israeliska robotförsvaret 
i två fullträffar mot hyreshus – en av dem mot Rishon le-Zion, en av 
Tel Avivs södra satellitstäder. Detta firas i stor yra i Hamas medier, 
men för Gazas massor spelar det större roll om uppgörelsen kan bryta 
deras isolering och göra det möjligt att återuppta exporten av jord-
bruks- och verkstadsprodukter till Israel och Egypten.

Men det centrala för Hamas är inte ekonomin, som också i fortsätt-
ningen kommer att behöva kraftiga injektioner av iranskt och qatariskt 
bistånd. Om ett avtal ingås, och om det står sig, så betyder det att man 
erhållit israeliska garantier i det som för Hamas är det väsentliga: ett 
slut på missilattentaten mot palestinska ledare och befälhavare.
Men en enda skärmytsling utmed säkerhetsstängslet, en enda raket 
avfyrad av någon på eget bevåg, räcker för att allt skall falla platt till 
marken. En verklig avspänning på lång sikt vore ett mirakel.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 21 nov 2012:

“Aktörerna som styr Gazas öde”
“ Israel: Vill få bort raketerna

Konflikten

Sedan de första, hemgjorda palestinska raketerna avfyrades mot israe-
liska bosättningar i Gaza för tio år sedan har Hamas framgångsrikt 
använt detta vapen för att utjämna Israels militära övertag. Alla Israels 
militära aktioner mot Gaza följs av raketeld mot israeliska samhällen, 
vilket i praktiken lett till en ”terrorbalans” mellan parterna, där Israel 
tänker sig för två gånger innan man slår till mot Hamas och Jihad. 
Oförmågan att sätta stopp för angreppen mot civila eroderar också de 
israeliska ledarnas ställning bland miljonen väljare i södra Israel.
Vad gör Israel nu?

Jämsides med förhandlingarna i Kairo gör Israel allt för att döda och 
skada så många som möjligt av Hamas och Jihads ledare. På månda-
gen träffade en attackrobot den högsta Jihadledningens krigsråd, döda-
de en befälhavare och skadade flera. De ammunitionsdepåer och baser 
som går att nå från luften är redan förstörda. Massiva attacker mot im-
porttunnlarna mellan Egypten och Gaza fortsatte hela tisdagen.
Vad vill Israel?

Israels hopp är inte längre, som under tidigare kriser, att störta Hamas 
(vars konkurrenter om makten i Gaza, Islamiska jihad, är långt mindre 
förhandlingsvilligt.) Regeringen i Jerusalem vill att omvärlden, fram-
för allt Egypten och USA, ska garantera att raket-elden upphör och att 
införseln av iranska missiler till Gazaremsan upphör. Ett viktigt mål 
har Israel redan uppnått: Att tvinga den nya egyptiska regimen till 
diplomatiska kontakter med Israel. För första gången sedan han kom 

till makten yttrade president Muhammad Mursi i torsdags ordet 
”Israel”. Allra helst skulle Israel vilja tvinga fram samarbete med 
Egypten i kampen mot de många hundratal jihadister som behärskar 
centrala Sinaihalvön.
Hamas: Vill ha fri varutrafik

Konflikten

Hamas ståndpunkt på senare år är ett fantastiskt mått på hur hastigt 
Mellanösterns aktörer byter både taktik och strategi. Hamas utveck-
lade, med iranskt stöd, metoden att skjuta raketer mot Israels civila. 
Sedan Hamas tog makten i Gaza 2007 har allt vänts upp och ned: Iran 
stöder nu Hamas rivaler Jihad, medan Hamas, fram till oktober i år, 
försökte hindra de mindre rörelserna att beskjuta Israel. När Jihad-
rörelsen satte i gång en raketoffensiv mot Israel blev det allt svårare 
för Hamas att ”agera Israels polis” och man drogs in i en konflikt man 
försökt hålla sig utanför. Hamas stora utmaning efter ett eldupphör blir 
att hålla Jihad i styr.
Vad gör Hamas nu?

Hamas och Jihad gör frenetiska ansträngningar, jämsides med samta-
len i Kairo, att hålla så många israeler som möjligt i skyddsrummen. 
Man har avfyrat nära tusen projektiler sedan förra onsdagen. Även om 
ytterligare tusen förstörts under israeliska flygattacker så har man 
många tusen pjäser kvar. Hamas medier gör också stora ansträngningar 
för att sprida bilderna på döda och sårade civila Gazabor. Under sina 
sändningar på tisdagen vädjade Hamas medier till allmänhetens tåla-
mod, ”ni måste hålla ut lite längre, så får vi ett bättre avtal!”.
Vad vill Hamas?

Om raketerna ”gör israelerna galna”, så är det stora molnet på Hamas 
himmel de ”kirurgiska” missilattentaten mot dess ledare. Det är inte 



bara förlusten av nyckelfigurer, utan nesan då den egna allmänheten 
inser hur djupt Israel infiltrerat Hamas och Jihad. Utan garantier på 
den punkten kommer de inte att blåsa av raketelden i brådrasket. En 
mindre viktig, men betydelsefull ambition för Hamas del är lättnader i 
det israelisk-egyptiska handelsembargot. Fri – eller friare än i dag – 
varutrafik från och till Egypten och Israel skulle framställas av Hamas 
som en stor framgång.
USA: Bekostar Israels missilförsvar

USA, läs president Barack Obama, njuter av att visa premiärminister 
Benjamin Netanyahu hur diplomatiskt beroende han är av USA. 
Netanyahu stödde Romney mot Obama i valet, men det nya 
missilförsvar som räddat så många israeliska liv har utvecklats med 
pengar från Obama. En annan ljuspunkt för USA:s del är att Ryssland 
och Kina, som torpederat en lösning i Syrien, inte spelat någon roll 
under denna kris.
Islamiska jihad: Låter sig inte tystas

Islamiska jihad, en liten men mycket livaktig palestinsk grupp, kan bli 
stenen som stjälper hela lasset. Jihad kan stoltsera med att ha deltagit i 
Kairoförhandlingarna som likställd med Hamas, vars styre man 
försöker underminera.
Iran stöder inte Jihad för att det ska medverka till avspänning mellan 
Israel, Hamas och Egypten – och om, mot förmodan, ett stort lugn 
skulle lägra sig över Gaza kommer vi att höra av Jihad på nytt.
Egypten: Fredsmäklare som återtar central roll

Egyptens roll i konflikten är paradoxal. Dess första reaktion var en 
väntad orgie i antiisraeliska förbannelser – men mycket snart slog man 
om och började mäkla fred, effektivt och resolut. Fram till 1977, då 
Egyptens president Anwar Sadat inledde fredsprocessen med Israel, 

var Egypten arabvärldens givna centrum, kulturellt och politiskt. 
President Mursi (bilden) kan nu belåtet notera att Egypten åter spelar 
huvudrollen.
EU: Visar kompakt stöd för Israel

EU har förbluffat både Israel och arabvärlden med sitt kompakta stöd 
för Israel. Inte sedan de irakiska missilattackerna 1991 har en israelisk 
regering mött så stor förståelse som i den tyske utrikesministerns tal i 
Jerusalem på tisdagen – ord som, underströk han, utgjorde EU:s 
gemensamma ståndpunkt. På EU:s utrikesministermöte i Bryssel i 
måndags manades parterna till omedelbar vapenvila. Ministrarna 
uttalade sitt stöd för FN:s och Egyptens medlande och påpekade att 
man ”skyndsamt bör agera” för en tvåstatslösning.
Turkiet: Anklagar Israel för folkmord

Turkiets premiärminister Recep Erdoğan (bilden) anklagade på 
tisdagen återigen Israel för folkmord och etnisk rensning i Gaza, 
samtidigt som turkiska diplomater låg i för att få med Turkiet på ett 
hörn när en uppgörelse klubbas.
Israel gör lika ihärdiga ansträngningar för att hålla turkarna i 
marginalen och låta egyptierna ta åt sig hela äran. “

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

mailto:nathan.shachar@dn.se
mailto:nathan.shachar@dn.se


23 nov 2012:
Gazakrisen.
“Ovanlig enighet när vapenvilan firades”
“Gaza. Den efterlängtade vapenvilan firades i Gaza som en stor 
segerfest, och som ett första steg mot enighet mellan Fatah och 
Hamas. När människorna samlades på Den okände soldatens torg 
vajade de olika gruppernas fanor sida vid sida för första gången 
på över fem år. “

“När Nabil Shaath, en av president Abbas närmaste män, talade möttes 
han av ett stormande publikjubel.
– Jag bringar er en hälsning från president Mahmoud Abbas, och häls-
ningar från alla era bröder på Västbanken som kämpar sida vid sida 
med er. Alla på Västbanken firar er seger i dag, sade Nabil Shaath un-
der kraftiga applåder.
– Nu ska vi tillsammans fortsätta att arbeta för nationell enighet, fort-
satte han och publiken jublade på nytt.
Nabil Shaath är den förste högt uppsatte representanten för Fatahpar-
tiet och den palestinska myndigheten som framträtt offentligt i Gaza 
sedan Hamas övertog makten här på sommaren 2007. Trots ihärdiga 
försök under flera år har den djupa klyftan mellan de båda partierna 
inte kunnat överbryggas. Många av de ledande Fatahanhängarna har 
lämnat Gaza och de kvarvarande har tvingats hålla en låg profil.
Men efter den senaste veckans blodiga krig, som krävt minst 145 pale-
stinska liv och skadat ett tusental människor, tycks styrkeförhållandet 
mellan Hamas och Fatah ha förändrats.
Trots alla dödsoffer på den palestinska sidan har Hamas ställning 
stärkts i många palestiniers ögon, och vapenvilan mellan Israel och 
Hamas har förpassat Fatah och den palestinska myndigheten till en 
biroll i den långvariga konflikten. Många hoppas nu att tiden är mogen 
för att avsluta den interna konflikten.

Människorna som samlades på Den okände soldatens torg bar både 
Fatahs gula flaggor, Hamas gröna och Folkfronten för Palestinas be-
frielse, PFLP:s röda, och över talarscenen vajade de olika fanorna sida 
vid sida för första gången på över fem år. Bland Fatahanhängarna 
fanns en påtaglig lättnad över att kunna visa sina sympatier utan att bli 
avvisade eller angripna.
– Detta är en segerfest för alla politiska grupper, det känns mycket bra. 
Jag hoppas de politiska ledarna både här och på Västbanken ser bil-
derna härifrån och tar den här manifestationen på allvar, sade Mounir 
Wisha som kommit från Khan Younis med sin familj för att fira segern 
och vapenvilan. Han sade också att han var mycket lättad över att den 
senaste veckans rädsla och oro både bland barn och vuxna var över – 
inga fler flyganfall, ingen hotande markinvasion.
Nirmeen al Farra, åttabarnsmor från Khan Younis, beskrev den senaste 
veckan som fasansfull:
– Barnen har varit vettskrämda av alla bomber som fallit runt vårt hus 
både natt och dag. Jag har försökt lugna dem genom att sätta på tv:n 
med högt ljud och intala dem att bombexplosionerna har varit långt 
borta. Några av barnen har blivit rädda för alla plötsliga oväntade ljud, 
en dörr som smäller igen kan försätta dem i panik. Nu hoppas jag att 
de ska kunna sova på nätterna och glömma rädslan så småningom.
Gazabornas segerjubel bröt ut redan en halvtimme efter vapenvilans 
start. Först hördes enstaka skottsalvor med automatvapen, sedan bör-
jade ett obeskrivligt oväsen av tutande bilar och motorcyklar som 
samlades framför Shifasjukhuset.
Hundratals människor skanderade slagord om seger och hyllningar till 
dem som kämpat och dött.

Lotta Schüllerqvist”



24 nov 2012:
Gaza.

“Hållbar fred lika avlägsen som tidigare”
“ Analys. Washington. USA:s utrikesminister Hillary Clinton spe-
lade en viktig roll i de förhandlingar som ledde fram till avtalet om 
vapenvila mellan Israel och Hamas. Men det som ser ut som en 
framgång för en aktiv amerikansk diplomati kan inte dölja att en 
fredslösning i Mellanöstern är minst lika avlägsen som tidigare. “

“Clintons snabbesök i Jerusalem och Kairo för att ge en knuff åt för-
handlingarna mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och 
Egyptens president Muhammad Mursi var förmodligen hennes sista 
större insats på den internationella scenen. Hon avgår om bara några 
veckor och president Barack Obama brottas med vem han ska utse till 
ny utrikesminister.
Hennes efterträdare får ingen enkel uppgift. Obamas administration 
gjorde tidigt ett halvhjärtat försök att skaka liv i en israelisk-palestinsk 
fredsprocess, men var därefter passiv i fyra år. Efter de senaste årens 
omvälvningar i arabvärlden är det politiska landskapet i Mellanöstern 
totalt förändrat, och det har ytterligare minskat USA:s inflytande i 
regionen.
I Egypten sitter det Muslimska brödraskapet vid makten, och USA:s 
relation till sin tidigare viktigaste arabiska bundsförvant är i gungning. 
I Syrien är diktatorn Bashar al-Assad möjligen på fallrepet, men om 
hans pro-iranska regim ersätts av ett radikalt sunnimuslimskt styre blir 
inte Israels säkerhetsläge bättre.
Fatahs palestinska styre på Västbanken har ställts offside av den 
senaste utvecklingen, medan det radikala Hamas efter ”segern” i 

åttadagarskriget mot Israel framstår som en mer legitim företrädare för 
palestinierna.
Saken blir inte bättre av att Obamas relationer till Netanyahu är skaki-
ga och att den israeliska regeringen till Washingtons irritation inte 
visar något intresse för en förnyad fredsprocess.
–  Vi måste röra oss mot en övergripande fred för alla folk i regionen, 
sade Clinton i samband med att vapenvilan kungjordes.
På den punkten lär hon inte bli bönhörd. För Israels del är allt under-
ordnat vad man ser som ett existentiellt hot från ett framtida kärn-
vapenbeväpnat Iran.
Det är i det perspektivet bombningarna av Gaza måste ses; som ett 
försök att slå ut åtminstone en del av de missiler och raketer som Iran 
har levererat till Hamas. Detta för att minska risken för vedergällning 
från Hamas om Israel, som många i Washington befarar, attackerar 
Irans nukleära installationer under våren.
När det gäller Mellanösterns ”kärnkonflikt” – mellan Israel och pale-
stinierna – råder allmän pessimism bland bedömare i Washington.
En av USA:s främsta Mellanösternexperter, Anthony Cordesman vid 
Center for Strategic and International Studies i Washington, skriver i 
en kommentar på CSIS:s hemsida att den enda frågan är hur länge 
pausen i striderna (i Gaza) kommer att vara – och när nya angrepp 
kommer.
Från amerikansk horisont ser det inte ut som om det finns mycket hopp 
så länge ingen av parterna har planer på en fredslösning. Och USA har 
varken vilja eller möjligheter att tvinga fram en lösning.
”Det som hände i Gaza kommer att upprepas gång på gång...och USA 
kan inte göra mycket mer än att uppmuntra Israel att hålla igen, och 



samtidigt hjälpa Israel att förbättra sitt försvar mot nya attacker”, 
avslutar Cordesman.
Vapenvila efter 8 dagar
I åtta dagar pågick våldet vid Gazaremsan, där islamistiska Hamas 
styr, innan vapenvila utlystes.
Totalt dödades 163 palestinier varav mer än hälften civila och ytter-
ligare 1 235 skadades, enligt Gazas hälsodepartement. Fem israeler 
dödades och 280 skadades, enligt israelisk militär.
Israels armé uppger sig ha slagit till mot över 1 500 mål medan pale-
stinier ska ha skjutit 1 354 raketer över gränsen.
Både Hamas och Israel, som snart går till val, har utropat sig som 
segrare men tonen har varit klart mer positiv i Gaza än i Israel.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 26 nov 2012:
Tunisien

“Sökarna”
“Bråddjupet efter revolutionen. Två år efter folkets uppror i 
Tunisien väljer tusentals att vända den nyvunna friheten ryggen. I 
hopp om ett bättre liv söker de sig över havet till Europa. “

“Hammamet, måndag, 19.07.
Månen blänker till genom molnstrimmorna och stänker guldglitter 
över det svarta Medelhavet. Kapten Tarek Khemakem, en grånad herre 
i femtiofemårsåldern, styr patrullbåten ”Sadrabaal” rätt österut. Bakom 
oss har vi Hammamet, en av Tunisiens mest besökta badorter. Hotell-
komplexen avtecknar sig som vita långsträckta silhuetter mot det mör-
ka. En vilsekommen fiskmås hamnar i fartygets svepande strålkastar-
sken. Det är tyst sånär som på dieselmotorns dova brummande.
Tarek Khemakem och hans besättning ombord på ”Sadrabaal” tillhör 
nationalgardets kustbevakningssektion nummer nio. Under sin nattliga 
patrull ska de hålla koll på seglare och fritidsskeppare på väg till eller 
från Hammamets marina (som för övrigt är Nordafrikas största). De 
ska spana efter tjuvfiskare och knarksmugglare och de ska hålla kon-
takt med den tunisiska flottans fartyg. Men framför allt förväntas de 
jaga och uppbringa de flyktingbåtar som nattetid lämnar Tunisiens 
stränder, fullastade med desperata människor som är beredda att sätta 
sitt liv på spel för att slippa fattigdomen hemmavid.
Lampedusa, en liten ö som tillhör Italien och som ligger endast elva 
landmil från Tunisien, är flyktingarnas hägrande mål. Men det händer 
också att båtar försöker ta sig till Sicilien eller till det italienska fast-
landet.

Den som vill komma in i den europeiska gemenskapens fästning utan 
pass eller visum är hänvisad till den illegala immigrationens slussar: 
från Turkiet eller Albanien till Italien, från Marocko till Spanien, från 
Västafrika till Kanarieöarna. Sedan den tunisiska ”jasminrevolutionen”  
i januari 2011 har förbindelsen Tunisien–Italien blivit en allt vanligare 
rutt för människosmugglare. Uppskattningsvis 60 000 flyktingar har 
det senaste året tagit denna obekväma, dyrbara och riskfyllda väg över 
Medelhavet. Tusentals har fastnat i kustbevakningens garn och minst 
1 500 har drunknat. Majoriteten av flyktingarna är unga män, men det 
händer även att kvinnor och små barn följer med på båtarna.
Hur kommer det sig att revolutionen i Tunisien utlöste en flyktingvåg? 
Tarek Khemakem säger att det uppstod ett ”vakuum” efter president 
Ben Alis fall:
– Plötsligt var det ingen som bestämde över samhällsinstitutionerna. 
Förra årets inbördeskrig i Libyen bidrog också till oredan, säger han.
Under revolutionsåret 2011 tog sig nästan en miljon libyska flyktingar, 
många av dem från afrikanska länder söder om Sahara, till Tunisien. 
Samtidigt bromsades den tunisiska ekonomin upp. I dag går var femte 
tunisier i arbetsför ålder utan jobb, och de arbeten som finns är ofta 
otrygga och dåligt avlönade.
Den 6 september i år inträffade en uppmärksammad förlisning strax 
utanför Lampedusa. En fiskebåt med 140 tunisiska flyktingar ombord 
sjönk i hårt väder tolv sjömil (cirka två landmil) från ön. 56 av de 
ombordvarande kunde räddas av Italiens kustbevakning, de övriga 
drunknade.
”Sadrabaal” var ute och patrullerade den natten. Tarek Khemakem 
berättar att de sånär hunnit ifatt olycksbåten. Men den hann ta sig ut på 
internationellt SAR-vatten (safe and rescue), utanför den tunisiska 
kustbevakningens räckvidd.



Men denna kväll väntar sig ”Sadrabaals” besättning ingen dramatik. 
Kaptenen konstaterar att väderförhållandena nog kommer att hålla 
flyktingbåtarna i hamn.
– Det är visserligen ganska vindstilla, men också månljust. Då blir 
farkosterna lätta att upptäcka.
Mitt ute i bukten hinner vi i kapp en av de små nötta kustfiskebåtar av 
den typ som ofta används i flyktingtrafiken. Men ”Said”, som den 
tiometers blåvitmålade skutan heter, har bara tomma nät ombord. Vår 
andrestyrman kliver ut på fördäck och ber ”Saids” skeppare att visa 
upp besättningens id-handlingar. En ung fiskarpojke ombord kan inte 
styrka sin identitet. Tarek Khemakem beordrar därför båten att 
återvända till hamn.
Nyligen hölls ett toppmöte på Malta för länderna kring Medelhavet. 
Flyktingfrågan stod högst upp på agendan. Tunisiens president Moncef 
Marzouki vädjade till övriga deltagare att skapa en internationell in-
satsstyrka för att komma till rätta med den riskabla båttrafiken.

– Tunisiska och libyska barn dör där ute i vågorna … det är oaccepta-
belt, sade presidenten som tillade att ”detta i första hand är en humani-
tär fråga, inte en polisiär”.
Men mot presidentens åsikt om att flyktingarna ska behandlas ”hu-
manitärt” står de instruktioner som kustbevakarna har att följa. 
Flyktingbåtarna ska uppbringas och passagerarna föras i land, till ett 
uppsamlingsläger. Därefter ska de ställas inför rätta för att illegalt ha 
försökt lämna Tunisien, ett brott som kan ge upp till sex månaders 
fängelse.
Tarek Khemakem säger att flyktingarna bör straffas, ”de utsätter både 
sig själva och andra för stor fara”, men tillägger att kustbevakningen 
har otillräckliga resurser att stävja människosmugglingen. Och den 

fattiga tunisiska staten har inte råd att införskaffa mer effektiva hjälp-
medel.
– En internationell styrka är nog bra, men många tragedier skulle 
kunna avhjälpas bara genom att ge oss bättre teknisk utrustning. Vår 
radar är gammalmodig och vi saknar helt infraröda kameror (som 
registrerar varma föremål i rörelse), fast sådan teknik har funnits i 
åratal, säger Tarek Khemakem.
Nattens uppdrag närmar sig sitt slut. Molnslöjorna är borta, månen 
lyser stor och rund över det blanka havet. Styrmannen gör en övermo-
dig babordsgir och sätter kurs mot den nattstilla hemmahamnen.
El Fahs, tisdag, 10.50.
El Fahs är centralort i Wadi Milianedalen, en bördig jordbruksbygd 
söder om huvudstaden Tunis. I närheten finns det gott om lämningar 
från fenicisk och romersk tid, bland annat ruinstaden Thuburbo Majus 
som är ett av romartidens bäst bevarade fornminnen.
Men El Fahs åker turistbussarna förbi. Det är en charmlös blåsig håla 
som vid den norra infarten välkomnar besökarna med lagerbyggnader 
och medfarna verkstäder. Själva staden domineras av en stor kreaturs- 
och grönsaksmarknad där flådda buffel- och fårhuvuden trängs med 
vagnslaster av tomater, oliver och bönor.
I El Fahs tillbringade Bilal Mhedbi hela sitt 26-åriga liv. Bilal var 
passagerare på den överfulla fiskebåt som den 6 september kapsejsade 
utanför Lampedusa. Sedan dess är han saknad. När vi träffar hans 
föräldrar Abdelaziz och Layla drygt två månader efter olyckan har de 
inte längre något hopp om att sonen ska återfinnas levande.
Abdelaziz Mhedbi är 53 år men ser äldre ut. Han har arbetat på en 
läkemedelsfabrik, men tvingades sluta för tio månader sedan när han 
drabbades av grå starr. Nu för han en process mot sin arbetsgivare för 
att få ut sjukpension. Än så länge har han inte fått några pengar. 



Familjen lever på de tillfälliga städjobb som Layla kan få. De bor i ett 
slitet tvåvåningshus några kvarter från huvudgatan. Invändigt är det 
mörkt och råfuktigt. Abdelaziz bjuder oss att sitta på kuddar på golvet i 
”finrummet” och säger att de gärna bjudit oss på något, te eller kakor, 
men …
Han avslutar meningen genom att göra en obestämd gest med handen. 
Sedan ber han sin hustru att hämta bilden på sonen: en hundörad färg-
förstoring som föreställer en kortsnaggad ung man med markerade 
ögonbryn. Han tittar allvarligt rätt in i kameran.
Pappa Abdelaziz säger att Bilal var en skötsam pojke som höll sig 
borta från sprit och knark. Men han led av att inte kunna försörja sig 
själv, att inte kunna sätta undan pengar till eget boende och bil, att inte 
ha råd att gifta sig.
– Hans största dröm i livet var att bli polis eller militär, men det blev 
aldrig någonting av med den saken. Det var så mycket mygel och 
strunt med antagningen till utbildningarna, förmodligen skulle han ha 
behövt muta någon för att komma i fråga.
Så Bilal hankade sig fram, som tomat- eller olivplockare eller hant-
langare på byggen. Ett slitgöra som inte ledde någonvart. Den oregel-
bundna lönen räckte knappast till mer än kaffe och cigaretter. Åren 
gick utan någon ljusning i sikte.

– Bilal kom till mig och bad att få låna pengar till båtresan, säger 
Abdelaziz medan tårarna stiger i hans grumliga ögon.
– Han sa: ”Pappa, jag kan inte leva så här längre. Vad som helst är 
bättre.” Jag ville inte att han skulle göra något dumt eller skada sig 
själv, så jag gav honom de pengar jag hade.
Med att ”skada sig själv” syftar Abdelaziz Mhedbi på den våg av 
självmord som följt på de eländiga förhållandena. Flera unga har tänt 

eld på sig själva, precis som Mohammed Bouazizi gjorde den 17 de-
cember 2010. Grönsaksförsäljaren Bouazizi tröttnade på myndigheter-
nas trakasserier och på svårigheten att försörja sig. Hans handling an-
ses ha startat ungdomsupproret i Tunisien som spred sig till grann-
länderna och blev känt som ”den arabiska våren”.
Bouazizis självbränning var en protest mot ett system som inte bara 
var korrupt och förtryckande, utan dessutom framstod som oförmöget 
att hjälpa ungdomar att skaffa sig försörjning.
Det framstår därför som en ödets ironi att så många av Tunisiens unga 
i dag, efter revolten, röstar med fötterna i besvikelse över att så lite 
hänt. Så gjorde Bilal Mhedbi. När han fått pengar till resan av sin 
pappa tog han sig till kuststaden Sfax i södra Tunisien för att hitta plats 
på en båt till Italien. Under tiden höll han kontakt med föräldrarna med 
sin mobiltelefon.
– Han ringde till och med från båten: han sa att han såg ljusen från 
Lampedusa, säger fadern.
Det blev det sista meddelandet från Bilal. Kort därefter började båten 
ta in vatten. Larmet kom till den italienska kustbevakningen på efter-
middagen, men först sent på natten gick en räddningsbåt ut. Några 
överlevande hittades i vattnet, ytterligare några hade lyckas ta sig i 
land på en klippö utanför Lampedusa. Men det stora flertalet av 
passagerarna försvann i havet. Båten har heller inte återfunnits.
Många anhöriga till de saknade unga männen har protesterat utanför 
regeringsbyggnaden i Tunis, bärande på bilder av sina söner och brö-
der. De menar att myndigheterna inte har gjort tillräckligt för att hitta 
kropparna. Det tunisiska gruvarbetarfacket gick nyligen i strejk för att 
förmå regeringen att tillsätta en kommission som ska granska haveriet 
den 6 september.



Abdelaziz konstaterar att det enda president Marzouki gjort är att kasta 
ut en blomsterkrans vid platsen för haveriet.
– Något mer kunde väl landets högsta ledare göra, säger han.
Men Abdelaziz och Layla har inte deltagit i demonstrationerna mot 
myndigheternas passivitet. Abdelaziz Mhedbi anklagar sig själv för att 
han betalade den resa som skulle bli sonens sista. Samtidigt känner 
han ilska och vanmakt över hur det tunisiska samhället utvecklats.

– Om det sett annorlunda ut här i Tunisien, om Bilal inte behövt riske-
ra livet för att kunna försörja sig …
Jag frågar om revolutionen, om den arabiska våren, om det hopp som 
ändå väcktes hos många tunisier när den korruptionsanklagade presi-
denten Ben Ali flydde landet efter massdemonstrationerna i januari 
2011. Men då mörknar Abdelaziz blick:
– Det var mycket bättre i Tunisien på Ben Alis tid. Jag fördömer 
revolutionen och skulle gärna ge upp det som dom kallar för yttrande-
frihet, om vi fick fler jobb hit i stället.
Vilka ”dom”?

– Politikerna. Dom som vi trodde var på vår sida. Bara skurkar allihop. 
Minst lika stora skurkar som Ben Ali.
Pizzeria Inter Milan, El Fahs, tisdag, 13.30.
Vid utfarten från El Fahs ligger en platt kafébyggnad med en stor skylt 
på taket: INTER MILAN står det med ojämna versaler.
Inter Milan är ett typiskt tunisiskt landsorts-kafé: rangliga bord, 
skrapiga stålrörsstolar och ett evigt dis av tobaksrök. Här tillbringade 
Bilal mycket av sin lediga tid, berättar ägaren Maher Bouchoucha.
– En trevlig, social kille som gillade att spela på fotbollsspelet, säger 
Maher.

För dagen är det ingen vidare tillströmning av kunder. Maher sätter sig 
ned och språkar med Zouhain och Chaken, två stamgäster som inte 
verkar ha bråttom.
Unga tunisier använder slanguttrycket al-Hurqa, fritt översatt 
”brännandet”, när de talar om den papperslösa illegala utvandringen 
från Tunisien till europeiska länder. Det syftar på att immigranterna 
bränner sina identitetshandlingar för att göra det svårare för myndig-
heterna i det nya landet att deportera dem.
Maher har ju döpt sitt ställe efter en glamorös italiensk fotbollsklubb, 
befolkad av miljonlirare vars livsstil de unga fattiga männen i El Fahs 
bara kan drömma om. Ändå ogillar han det ständiga talet om att 
”bränna” till Italien eller Frankrike.
– Jag kan förstå Bilal och andra arbetslösa i hans ålder, att de blir 
desperata när ingenting händer. Men felet är att många som är betyd-
ligt yngre också ger sig i väg. De hoppar av skolan och de har helt 
orealistiska uppfattningar om hur det går till i Europa. Flera av dem 
hamnar i kriminalitet, säger Maher.
Varken Zouhain eller Chaken har någon längtan till andra sidan 
Medelhavet. Zouhain har i vuxen ålder tagit grundskoleexamen och 
har vaga planer på att studera vidare. Chaken arbetar skift på en 
snickerifabrik.

– Jag tror att det blir bättre här i Tunisien. Det är ju egentligen ett rikt 
land. Vi har bra jordar, fina stränder för turisterna, massor med unga 
som vill jobba. Vi måste bara ha tålamod, säger Chaken.
De har bägge drabbats av skeppsbrottet den 6 september. Chakens 
bästa vän Ahmed Riaht fanns med ombord, liksom Zouhains yngre 
bror. Båda saknas efter förlisningen. Chaken följer med oss hem till 
Ahmed Riaths anhöriga. Ahmeds mamma Zohra vill träffa oss 
utländska journalister.



Familjen Riaht bor i ett enkelt men vackert beläget vitkalkat hus i 
utkanten av El Fahs, med en imponerande utsikt över olivlundar och 
gräsbevuxna dalgångar. Husets lilla innergård är omsorgsfullt stensatt 
med mönstrade kakelplattor.
Men det är svårt att ta till sig omgivningens skönhet när man sitter 
framför en mor som är förlamad av sorg och saknad. Zohra Riaht visar 
en bild av sin son, ett litet passfoto av den typ man tar i automater. 
Hon berättar att Ahmed var hennes yngste.
– Han fyllde tjugo nu på sensommaren. Något riktigt jobb har han ju 
inte haft sedan han slutade skolan (Ahmed hoppade av grundskolan 
som femtonåring), men jag förstod aldrig att han vantrivdes så mycket 
att han till varje pris ville till Italien, säger hans mamma.

– Ahmed berättade inget för oss om resan, och jag vet ännu inte i dag 
hur han fick pengar att betala platsen på båten.
Så kommer hon till sitt ärende. Hon har ryktesvägen hört att de sak-
nade från flyktingbåten i själva verket kidnappats av sudanesiska 
pirater. Att de skulle vara vid liv men i fångenskap i Sudan. Kan vi 
hjälpa henne att ta reda på vad som hänt?
– Vi är en fattig, obildad familj. Vi har inte råd att åka till Sudan för att 
forska efter vad som har hänt med vår son. Vi talar ju inte språket 
heller. Kan ni hjälpa oss? frågar Zohra Riaht.
Med böjda huvuden lyssnar vi till kvinnans desperata utläggning och 
registrerar hennes förtvivlan. Vi förmår oss inte att säga det uppenbara: 
att chansen att Ahmed Riaht skulle vara vid liv i Sudan eller någon 
annanstans är minimal, ja, obefintlig.
Vi tar adjö efter några allmänna, deltagande fraser och känner oss 
mycket illa till mods när vi åker tillbaka till Tunis.

Sidi Bou Said, onsdag, 11.05.
Medelhavet är inte bara ett strapatsrikt och välbevakat hinder som 
måste forceras på vägen till Europa. Det kan också vara glittrande och 
inbjudande.
Som den här soliga förmiddagen i Sidi Bou Said, den lilla konstnärs-
byn som klamrar sig fast på en lummig bergssida någon mil norr om 
Tunis. Byn består mest av vitkalkade hus med karaktäristiska blå 
dörrar och kaféer med generösa terrasser. Utsikten över Tunisbukten är 
magnifik. Vattnet är badbart även så här på eftersäsongen, och långt 
därnere kan vi se soldyrkare sträcka ut sig på den gulvita sandstranden.
Längre bort guppar segelbåtarna i hamnen och ute på det öppna vattnet 
smälter soldiset samman himmel och hav. På en udde ligger förre 
presidenten Ben Alis palats – det väldiga borgliknande komplexet står 
tills vidare tomt.
– Det här måste vara en av världens vackraste utsikter, säger Rad-
houan, en 21-årig student som tar en kopp turkiskt kaffe på en ute-
servering under ett behagligt skuggande parasoll.
Sidi Bou Said har alltid varit populärt bland utlänningar på besök i 
Tunisien. När vi stretade i uppförsbacken till kaféet passerade vi rader 
av souvenirbutiker där turister stod och prutade på vattenpipor och 
läderväskor. Det är ingen rusch, men inte heller så olycksbådande glest 
med folk som det var för ett år sedan.
Turismen är livsviktig för Tunisien – före revolutionen sysselsatte 
turistnäringen en halv miljon personer och svarade för nästan 10 pro-
cent av landets bruttonationalprodukt. Men förra året skrämdes 
turisterna bort av de våldsamma demonstrationerna och valde lugnare 
resmål i stället. I år har emellertid antalet utländska besökare ökat, 
men tillströmningen är inte i närheten av ”förrevolutionära” siffror.



Radhouan pluggar på ett elituniversitet som ligger granne med 
presidentpalatset. Om ett år är han färdig civilekonom. Efter examen 
planerar han att lansera en webbaserad engelskspråkig affärstidning i 
Tunisien.
– Visserligen är det många saker som inte fungerar här, men jag är 
optimist. Vi får inte vara för otåliga, säger han.
Långtifrån alla tunisier har dock samma tålamod som Radhouan. 
Många är missnöjda med den övergångsregering som tillträdde för ett 
år sedan och som domineras av det islamistiska partiet al-Nahda. I 
valrörelsen lovade al-Nahda att skapa 500 000 nya jobb, men hittills 
har det bara tillkommit 60 000 arbetstillfällen. Strejker och demonstra-
tioner är vanliga, och de militanta salafisterna – extrema islamister – 
har flyttat fram sina positioner. Nyligen förlängde presidenten det 
undantagstillstånd som ger polisen extraordinär makt att ingripa.
Innan vi hamnade i Sidi Bou Said stannade vi till i en betydligt mindre 
glamorös omgivning, i ett industriområde utanför Tunis. Där träffade 
vi Hatem Hleli, en tjugosexåring som redan har gjort det Radhouan 
drömmer om – startat ett eget företag.
Hatem säljer datapapper, kalendrar och andra kontorsvaror. Han 
började med ett marknadsstånd men har nu flyttat till en liten butiks-
lokal. Hatem skulle kunna vara affischpojke för det unga uppåtsträvan-
de Tunisien: en entreprenör som trots dåligt utgångsläge skapat en 
framgångsrik affärsrörelse. Utanför kaféet står hans silverfärgade 
Mazda 6, på vänsterhanden blänker en guldring. Hatem Hleli gifte sig i 
våras och vid årsskiftet ska han bli pappa.
För bara tre år sedan sov Hatem i Paris metro och jobbade svart i 
restaurangernas grovdiskar. Han har en bakgrund som ”brännare”, 
illegal immigrant. I november 2009 klev han av en rank fiskebåt på 

Lampedusa. Två tusen dinarer hade Hatem betalt till skepparen som 
tog honom och hundratalet andra båtflyktingar från Tunisiens kust.
– Det var en ganska kort resa, men väldigt jobbig. När jag gick i land 
var jag genomblöt och nedkyld, hade ingen känsel i fötterna. Ombord 
var det så trångt att vi nätt och jämnt hade plats att sitta. Det var spänt 
mellan passagerarna och besättningen, några hamnade i knivslagsmål 
och en kille höll på att förblöda. Men i Lampedusa blev jag väl mot-
tagen. En italiensk hjälporganisation tog oss till ett uppsamlingsläger 
utanför Verona (i norra Italien) och ordnade så att vi fick tillfälligt 
uppehållstillstånd.
Hatem fick säsongsarbete som grönsaksplockare och stannade fyra 
månader i Italien. Sedan åkte han vidare till Paris, utan pass och 
arbetstillstånd.

– Jag kan ju ingen italienska, bara franska. Och i Paris hade jag vänner 
som lovat att ordna jobb åt mig i ett restaurangkök. Men jag blev lurad 
på lönen. Krögaren hotade att anmäla mig till immigrationsmyndig-
heterna om jag bråkade. Och boendet blev ett stort problem i Paris. 
Ofta sov jag ute eller så bodde jag tillfälligt hos kompisar. Jobben var 
dåligt betalda, och jag var hela tiden orolig för att polisen skulle haffa 
mig, minns Hatem.
Efter ett och ett halvt år i Frankrike fick han nog och åkte hem.
– Jag tänkte att det inte kunde gå sämre här än i Paris i alla fall. Och 
jag längtade efter min familj. Jag säger inte att det är något paradis i 
Tunisien. Vi har massor med problem. Priserna går upp hela tiden och 
arbetslösheten är hög. Men nu är det ju kris i Frankrike också. Det har 
plötsligt blivit konkurrens om de smutsiga jobben, de som 
fransmännen inte ville göra förut. Om jag fick ge ett råd till en ung 
arbetslös skulle det vara: Åk inte till Frankrike. Den energi som du 
måste lägga ned för att överleva där, den gör större nytta i Tunisien.



Hag Guezdir, onsdag 13.30.
– Det här är vår favela, säger chauffören Khalid som kör oss till Hag 
Guezdir. Stadsdelen ligger på en grusig höjd, avgränsad av motorvägs-
ramper. Tidigare var detta ett av Tunis värsta slumområden, ett gytter 
av plåttaksförsedda brädskjul och överfulla avloppsdiken – därav lik-
nelsen med Brasiliens illegala kåkstäder. Men slumkåkarna revs för ett 
tiotal år sedan och lämnade plats för enplanshus byggda av murbruk 
och betong.
Men även om det yttre armodet är borta tycks Hag Guezdir vara im-
pregnerat av missmod och hopplöshet. Här föddes Rami Zouabi för 25 
år sedan och han ville härifrån till varje pris.

– Jag är utbildad herrfrisör med diplom, men jag har inte klippt hår en 
enda dag i mitt liv. Det är inte bara det att det inte finns några jobb. 
Kommer du från Hag Guezdir är du dömd på förhand och stämplad 
som en dålig människa, säger han.
Rami Zouabi är klädd i bländvit tränings-overall och dito baseboll-
keps. På fötterna har han badtofflor. Han skulle kunna tas för en spel-
ledig fotbollsstjärna. Om det inte vore för den dystra uppsynen och 
den lite försynta, hopkrupna hållningen.
Rami hade inte råd att betala någon flyktingsmugglare. Det var därför 
han den 10 oktober 2009, tillsammans med tre kamrater, smög sig 
ombord på ett lastfartyg i Tunis hamn med destination Palermo på 
Sicilien.
– En av mina kompisar kände en kille ombord som hjälpte oss. Vi satt 
och tryckte i ett lastutrymme på nedre däck. Resan tog tre dagar, säger 
Rami när vi träffar honom på torget i Hag Guezdir, som i själva verket 
är en grusplätt med ett par parkbänkar kring en förtorkad plantering.

På Sicilien skulle han egentligen ha stannat i ett flyktingläger, men han 
tog sig vidare till fastlandet och lyckades gratisåka på tåget upp till 
Ventimiglia, längst upp i stövellandet nära gränsen till Frankrike.
– Jag hade inga pengar men fick hjälp av snälla människor. Mitt mål 
var att ta mig till Frankrike, och det gick ganska lätt. Jag gömde mig 
på toaletten på ett lokaltåg som gick till Cannes.
Rami Zouabi hamnade så småningom i Paris. Där borde det gå att 
ordna bostad och jobb, resonerade han. Men mötet med den franska 
huvudstaden blev en besvikelse.

– Det var svårt att få jobb och det förekom mycket droger. Landsmän 
som borde stötta och hjälpa, de lurade och förnedrade nykomlingarna i 
stället, säger Rami.
Men trots motgångarna ville han inte tillbaka till Tunisien. I stället 
prövade han lyckan i en mindre fransk stad: Grenoble, vid foten av 
Alperna.
– Där ordnade sig allt jättebra. Jag fick jobb i en saluhall som grön-
saksförsäljare, och på kvällarna städade jag. Lägenhet lyckades jag 
också skaffa. Jag kunde till och med lägga undan pengar och skicka 
hem till min familj.
Men efter nära två år i Grenoble haffades Rami av polisen och utvisa-
des till Tunisien eftersom han saknade uppehålls- och arbetstillstånd.

– Jag tyckte att jag hade allt, men nu har jag inget. Nu har jag sjunkit 
till botten igen, säger Rami, mer till sig själv än till oss, och tillägger:
– Om jag bara hade pengarna skulle jag sätta mig på en båt och åka 
över till Frankrike i morgon dag. Det spelar ingen roll om jag dör ute 
på havet, här går jag ju ändå omkring som en levande död.



Rami Zouabi är den ”typiska” illegala immigranten, om man får tro en 
undersökning som forskningsinstitutet Tunisian Forum for Economic 
and Social Rights nyligen genomfört.
Enligt studien är nära hälften, eller 46 procent, av de tunisiska immi-
granterna män i åldern 15–24 år. 45 procent av dem är arbetslösa eller 
daglönare, och de flesta hör hemma i storstädernas fattigaste områden.
Institutets chef Abdelrahman Hadheeli säger att revolutionen inte 
förändrat mönstret:
– Det ser i stort sett likadant ut nu som det gjorde före Ben Alis fall.
Vi frågar Rami Zouabi vad han tycker om ”jasminrevolutionen” i 
Tunisien, som inträffade medan han själv bodde i Frankrike. Han tar 
god tid på sig att tänka efter och svarar sedan:

– Jag är född den 8 november 1987, det råkar vara dagen efter att Ben 
Ali tog över som president. Jag är ett av Ben Alis barn, kan man säga. 
Det fanns många svårigheter på den tiden Ben Ali var president, men 
man lärde sig att leva i systemet, man visste vad som gällde. I dag är 
det ingen som vet vad man ska hålla sig till. Det är som en kompass 
där nålen snurrar runt, runt.
Vår ledsagare Khalid är avlägset släkt med Rami. När vi tagit farväl 
säger Khalid att Rami blivit så ledsen och inåtvänd sedan han kom 
hem från Frankrike.
– Han tänker på hur det var i Grenoble, på att allt det han hade där bara 
tagits ifrån honom. Men han måste ju ta sig ur det och gå vidare. På 
något vis.
Monastir, onsdag, 20.19.

– Ibland är havet självt den bästa väktaren, säger fartygschefen Ridha 
Rijba filosofiskt.
Vi har lagt ut från hamnen i Monastir med patrullbåt nummer 1504 

och styrt förbi den långsträckta piren. Inne vid land kändes vindarna 
måttliga, men när vi kommit ut en bit blåser det kraftigt från norr. 
Ännu längre ut öppnar sig ett spektakulärt oväder, med gula kraftiga 
åskviggar som målas på himlen likt hämningslösa barnteckningar. 
Havet dånar hotfullt och regnet piskar hårt.
Det är, milt uttryckt, en dålig resnatt för flyktingbåtar. Annars är om-
rådet kring Monastir, en omtyckt badort längst ner i Hammametbuk-
ten, en vanlig utgångspunkt för flyktingbåtarna – ingenstans i Tunisien 
är det närmare till Lampedusa.
– Smugglarna går ut härifrån två tre gånger i månaden. Upp till 150 
flyktingar i en fiskebåt som är gjord för högst 25 personer, säger Ridha 
Rijba, som konstaterar att de stora pengar som är i omlopp gjort att 
människosmugg-lingen lockat till sig maffialiknande brottssyndikat 
som inte alls har något hum om sjöfart.
Rijba har en bakgrund som kapten i flottan och är utbildad i Frankrike 
och Italien. Han är stolt över att arbeta i kustbevakningen och talar om 
tunisiernas sjöfarartradition som sträcker sig till förkristen tid, då 
fenicier från de östra Medelhavsländerna bosatte sig här. Men för båt-
flyktingarna hyser han inget medlidande.

– De bryter mot lagen och förtjänar de straff de får. Fast det är klart, de 
som organiserar smugglarresorna är ju ännu värre brottslingar. De 
inbillar flyktingarna att båtfärden till Europa kommer att bli enkel och 
riskfri. Men i själva verket är det ju ett livsfarligt företag. Ofta blir det 
motor- eller roderproblem. Smugglarna struntar ju i båtarnas skick och 
lastkapacitet, de vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är 
värre än slavhandel – slavarna slapp åtminstone betala för transporten.
Erik Ohlsson DN:s korrespondent i Mellanöstern 
erik.ohlsson@dn.se
Roger Turesson Fotograf på DN roger.turesson@dn.se”
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“Hälften av fiskarnas båtar har försvunnit
I en nästan öde hamn utanför staden Zarzis vaktar en pojke sin pappas 
fiskebåt. Efter revolutionen har mer än hälften av Zarzis fiskeflotta 
försvunnit. Båtarna har antingen sålts eller stulits av människosmugg-
lare. De lokala fiskarna berättar att minst 200 av deras båtar är beslag-
tagna av de italienska myndigheterna och nu ligger i Lampedusa.
Var femte tunisier har inget arbete
Fakta. Tunisien
Yta: 163 610 kvadratkilometer (drygt en tredjedel av Sveriges yta).
Invånarantal: 10,8 miljoner. En fjärdedel är under 14 år.
Arbetslöshet: 20 procent, bland ungdomar upp till 24 år närmare 30 
procent.

Bruttonationalprodukt per capita: 65 000 svenska kronor (i Sverige 
277 000 kronor).
BNP-tillväxt: Negativ förra året, minus 0,8 procent.
Inkomstkällor: Turism, gruvnäring, jordbruk och textilindustri.
Historik: Tunisien var tidigare ett franskt protektorat men blev själv-
ständigt 1956. Landets första ledare, Habib Bourguiba, störtades 1987 
av Zine Abidine Ben Ali, tidigare spionchef och premiärminister. Ben 
Ali störtades i samband med revolten i Tunisien i slutet av 2010 och 
flydde den 14 januari 2011 till Saudiarabien. Han dömdes i sin från-
varo till 35 års fängelse för korruption och förskingring. I oktober 
förra året hölls parlamentsval där det islamistiska al-Nahda blev största 
parti. I december utsågs Moncef Marzouki, tidigare landsflyktig oppo-
sitionspolitiker, till interimspresident. Presidentval ska hållas den 23 
juni nästa år. “



26 nov 2012:
Vad hände sedan?

“Arabiska våren”
“Två år sedan startskottet. Den arabiska våren började redan un-
der midvintern, den 17 december 2010, då tunisiern Mohammed 
Bouazizi tände eld på sig själv. Inför tvåårsdagen påminns vi om 
massdemonstrationer, mångåriga diktatorers fall och uppror 
som ännu pågår. “

“Fredagen den 17 december 2010, Sidi Bouzid i södra Tunisien, strax 
före middagsbönen i moskén. Den unge gatuförsäljaren Mohammed 
Bouazizi går till macken vid torget och köper en dunk bensin. Han 
fortsätter till det närbelägna stadshuset, ställer sig vid ingången, häller 
bränslet över kroppen och tänder eld på sig själv.
Bouazizis handling var en förtvivlad protest mot polisens återkom-
mande trakasserier. Han hade säkerligen inte räknat med att det ödes-
digra klicket från cigarettändaren skulle förändra arabvärldens nutids-
historia.
Men så blev det. När Bouazizi den 4 januari 2011 avled på det sjukhus 
där han vårdats för 90-procentiga brännskador hade revolutionen redan 
brutit ut. För hundratusentals tunisier blev Bouazizis död den utlösan-
de faktorn. De gick ut på gatorna och släppte lös sin uppdämda ilska 
över korruptionen, polisvåldet, prishöjningarna och arbetslösheten. 
Rädslan för president Ben Alis maktapparat var borta. Den 14 januari 
var presidenten, som ohotad suttit 23 år på sin post, på vild och 
oordnad flykt ur landet.
Revolten i Tunisien inspirerade likasinnade över hela arabvärlden. I 
Egypten, regionens folkrikaste land, började massprotesterna den 25 

januari. Den 11 februari avgick president Hosni Mubarak, som suttit 
nästan 30 år vid makten, och lämnade över till ett militärråd.
Innan årets slut hade fyra av världens mest långlivade diktatorer 
tvingats bort av folkets protester: Ben Ali i Tunisien, Mubarak i Egyp-
ten, Khaddafi i Libyen och Ali Abdullah Saleh i Jemen.
I länder som Jordanien, Marocko och Algeriet falnade protesterna efter 
ett tag. På andra håll, som i Oman och Bahrain, kvästes upproret av 
säkerhetsstyrkorna. I Syrien möttes de fredliga demonstrationerna med 
brutalt våld, och revolten kom att eskalera mot ett inbördeskrig. 
Historien slutar förstås inte här. Men oavsett framtida utveckling har 
”den arabiska våren” blivit ett begrepp som snart firar sin andra 
årsdag.

Erik Ohlsson: erik.ohlsson@dn.se “

“ Det har hänt.
17 december 2010
Gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi tänder eld på sig själv i den 
tunisiska staden Sidi Bouzid, i protest mot polistrakasserier. Själv-
bränningen utlöser kravaller. Myndigheterna försöker hindra bloggare 
att rapportera om händelsen.
14 januari 2011
Efter veckor av massprotester beordrar Tunisiens president Zine 
Abidine Ben Ali att armén ska öppna eld mot demonstranterna i Tunis. 
Arméchefen vägrar. Ben Ali lämnar skyndsamt Tunisien i ett privat-
plan som landar i Saudiarabien.
25 januari 2011
Demonstration på Tahrirtorget i Kairo i Egypten mot president 
Mubaraks regim. Uppslutningen överträffar alla förväntningar, mycket 
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tack vare bloggar och Facebook. Polis svarar med tårgas och gummi-
kulor.
27 januari 2011
Närmare 20 000 människor går ut på gatorna i Jemens huvudstad Sana 
och kräver politiska förändringar och bättre levnadsvillkor. Demon-
stranterna kräver också att president Ali Abdullah Saleh, som styrt 
Jemen i 33 år, lämnar ifrån sig makten.
11 februari 2011
Efter 18 dagars växande protester avgår president Mubarak och lämnar 
över makten till den egyptiska militärledningen. Militären har varit 
ovillig att ingripa mot protesterna och anses stå på demonstranternas 
sida.
14 februari 2011
Demonstrationer utbryter i Bahrains huvudstad Manama, riktade mot 
kungafamiljen Khalifas envälde. Den sunni- muslimska Khalifakla-
nen stämplar revolten som ”sekteristisk” och beordrar ut säkerhets-
styrkor.
17 februari 2011
I Libyen utlyser oppositionen mot envåldshärskaren Muammar 
Khaddafi ”vredens dag”. Stora demonstrationer i Benghazi. Khaddafis 
säkerhetsstyrkor svarar med våld. Arméenheter deserterar och går över 
till oppositionen, ”rebellerna”.
16 mars 2011
Fredliga protester i staden Daraa i södra Syrien mot president Bashar 
al-Assad. Demonstranterna kräver politisk frihet och slut på korrup-
tionen i landet. Regimen slår brutalt tillbaka. Ungdomar grips och 
utsätts för tortyr.
17 mars 2011
Muammar Khaddafis styrkor driver de libyska rebellerna till reträtt. 
Motståndsfästet Benghazi hotas. FN:s säkerhetsråd godkänner 
resolution 1973 som öppnar för ett militärt ingripande i Libyen. En 

flygförbudszon inrättas.
22 augusti 2011
Libyens huvudstad Tripoli erövras av rebellerna. Khaddafi flyr presi-
dentpalatset och går under jorden.
20 oktober 2011
Muammar Khaddafi fångas av rebellstyrkor utanför sin hemstad Sirte. 
Han dödas i samband med gripandet.
23 oktober 2011
Första fria valen i Tunisien sedan president Ben Alis fall. Det 
islamistiska partiet al-Nahda vinner stort.
28 november 2011
Egypten går till parlamentsval för första gången sedan den folkliga 
revolten i februari. Valet blir en stor framgång för de islamistiska 
partierna, som erövrar mer än 70 procent av platserna i parlamentet.

Då
Mohammed Bouazizi blev en martyr för de revolterande tunisierna. 
Här syns han på ett demonstrationsplakat vid en protest utanför parla-
mentet strax efter president Ben Alis flykt.

Nu
Rejäl politisk ommöblering i Tunisien, Libyen och Egypten. Fortsatt 
oro i Jemen och Bahrain, inbördeskrig i Syrien. Så kan man samman-
fatta läget i de arabländer där revolutionen satt djupast avtryck.

Mån 17 Dec
Två år sedan tunisiern Mohammed Bouazizis självbränning, som anses 
ha startat den arabiska våren. “



DN Världen 26 nov 2012:
Porträtt. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu

“Val i Israel. Korridorpolitik räcker inte 
längre för politisk överlevnad “
På papperet har Israel en överkvalificerad premiärminister: bildad, 
beläst och med en rad utbildningar från USA:s främsta lärosäten. Han 
kunde ha skrivit historia och förvandlat Israel till ett normalt samhälle, 
med rimliga relationer till grannländerna och till israelernas siamesiska 
tvillingfolk palestinierna.
Han är den ende ledare på senare år som haft tillräckligt politiskt 
svängrum för att skrota det dödssjuka system där sekulära politiker re-
gerar genom att köpa – bokstavligen – stöd från religiösa partier med 
medeltida åsikter.
Men när kampanjen drar i gång på allvar inför valet den 22 januari kan 
Benjamin Netanyahu inte redovisa några framsteg alls på dessa punk-
ter. Han går till val på blott en sak: ”stabilitet” – ett ord som i Israel 
betyder frånvaro av palestinska terrorattacker. Det är för att slå vakt 
om denna ”stabila” image som Netanyahu givit klartecken för kriget 
mot Hamas i Gaza, hans första militära äventyr under sju år som rege-
ringschef.
I drygt tjugo år har ”Bibi” – som han till sin förargelse kallas av 
press och undersåtar – stått på stora scenen. 1993 valdes han till natio-
nalistpartiet Likuds ledare, och 1996 till premiärminister. Men hans 
styre blev ingen dans på rosor. Man må vara hur beläst och världsvan 
som helst, men i det pågående krogslagsmål som är israelisk politik är 
det viktigare att kunna tjuvknepen och urskilja bakhållen. 1999 miste 
han makten, och det tog honom tio år att kravla sig tillbaka till toppen. 
Sedan 2009 är han åter regeringschef och har spenderat sina gåvor på 

korridorpolitik och politisk överlevnad. Hans motvilja mot allt risk-
tagande är ett axiom i israelisk politik.
Därför har beslutet att gå i krig med Hamas i Gaza förbluffat bedöma-
re. Var det valen i januari som ledde Netanyahu in i Gaza? Ja och nej. 
Han gjorde det inte för att fiska röster, men för att slå vakt om röster. 
Hans kärnväljare är militanta nationalister. När Hamas i oktober, efter 
fyra års uppehåll, återupptog elden mot israeliska städer stod det klart 
att Bibi måste agera. Den som finner sig i missiler mot Likuds 
viktigaste fästen kan inte leda partiet i en valkampanj.
Mannen som nu söker väljarna i mitten inträdde i handlingen från 
marginalen. Hans far, historikern Benzion, som avled i våras, 102 år 
gammal, hörde till den lilla men hätska oppositionen mot arbetarrörel-
sernas dominans under Israels första decennier. Sådana akademiker 
fick inga tjänster.
Ute i världen var han desto mer välkommen. Hans storverk om den 
spanska inkvisitionen, som kom ut 1995, tog trettio år att skriva och 
debatten om dess teser rasar vidare än i dag.
Bibi och hans två bröder växte upp i Pennsylvania, men som israeler. 
De antogs alla till arméns mest ryktbara elitenhet. Under kriget 1973 
deltog Bibi i de blodiga striderna utmed Suezkanalen.
Hans äldre bror Jonathan var den som fadern väntade sig mest av. Han 
var en filosofiskt lagd ung man som skrev dikter och excellerade i allt 
han företog sig. 1976 dödades han i Uganda då han förde befälet över 
dåtidens mest spektakulära israeliska kommandooperation. (Bibis 
yngre bror Udi är känd läkare och författare.)
Faderns förväntningar flyttades över på Bibi, men när denne nått 
toppen var Netanyahu den äldre snål med berömmet. En annan kräv-
ande familjemedlem är Bibis tredje hustru Sara, som dels gör rubriker 
med sin tyranniska behandling av tjänstefolk, dels lägger sig i makens 



arbete och utnämningar utan att genera sig.
Om Netanyahu bildar också nästa regering, så vill man ge omvärlden 
ett råd: Vänta er inga initiativ från Jerusalem för att bryta dödläget i 
Palestinafrågan. Allt i den vägen måste komma utifrån.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“Fakta.
Ålder: 63 år.
Familj: Hustrun Sara Ben-Artzi, sönerna Yair, 21, och Avner, 18. En 
dotter från ett tidigare äktenskap, Noa, har nyligen fött honom två 
barnbarn.
Yrke: Premiärminister sedan 2009.
Tidigare karriär: Studier i ekonomi, politik och arkitektur, finansmi-
nister.
Bor: Jerusalem och Cesarea (vid Medelhavet).
Aktuell: Inför valet i januari. “
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DN 28 nov 2012: 
Palestinierna.
“FN skapar ingen stat”
“ En uppgradering från ”enhet” till ”stat”, fortfarande bara med obser-
vatörsstatus i FN, kan verka marginell. Likväl är detta den palestinske 
presidenten Mahmoud Abbas begäran när han i morgon, torsdag, fram-
träder inför generalförsamlingen. Och någon bisak är aldrig det som 
vilar på minerad mark.
Generalförsamlingen röstar säkert ja, eftersom 132 av 193 medlemmar 
redan har erkänt Palestina som stat och enkel majoritet räcker. Men så 
länge Israel säger nej gör USA det också. Det palestinska försöket 
förra året att bli fullvärdig medlem i FN stupade redan inför utsikten 
av ett amerikanskt veto i säkerhetsrådet.
EU är delat. Frankrike tänkar rösta ja, Tyskland brukar stödja Israel. 
Storbritannien är numera positivt till en palestinsk uppgradering under 
vissa förutsättningar, till exempel att Abbas återvänder till 
förhandlingsbordet utan ultimativa villkor.
I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt 
(M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare 
nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. 
Hur Sverige till sist röstar lär bero på resolutionens ordalydelse.
Två saker är enkla att konstatera: Israel ockuperar palestinsk mark, 
vilket strider mot folkrätten, men ett symboliskt FN-beslut förändrar 
ingenting. En varaktig lösning på konflikten är fortfarande bara möjlig 
att åstadkomma genom förhandlingar mellan israeler och palestinier.
Abbas argument, att ge en ny impuls till fredssamtal, är tvivelaktigt. 
Risken är att taktiken blir kontraproduktiv, att den israeliska 
regeringen tar chansen att hävda att palestinierna söker ensidiga svar 
och därför bryter mot Osloavtalet från 1993. Det kan också gynna de 
värsta hökarna i det israeliska nyvalet i januari.
Skulle Abbas utnyttja sin nya status till att försöka nå palestinskt 
medlemskap i andra FN-organ uppstår ytterligare faror. Det är lätt att 

gissa hur Israel skulle reagera på till exempel anmälningar för 
krigsförbrytelser till Internationella brottmålsdomstolen.
I väst ser en del en uppgradering i FN som ett sätt att stötta Abbas i 
den interna palestinska maktkampen. Striderna i Gaza nyligen och 
terrorraketerna mot Israel höjde Hamas prestige och fick presidenten 
på Västbanken att verka irrelevant. Eftersom de praktiska effekterna av 
Abbas diplomati sannolikt blir högst begränsade kan det intrycket 
bestå.
Hamas har tidigare stenhårt motsatt sig FN-processen, eftersom den 
kunde tolkas som ett indirekt erkännande även av Israels rätt att 
existera. Inför omröstningen har Hamas plötsligt bytt fot och 
välkomnat Abbas initiativ, men vad det betyder är oklart. Enligt 
Hamas premiärminister i Gaza är målet fortfarande att upprätta en 
självständig stat på ”all palestinsk mark”, vilket inte ger plats för något 
Israel.
Den politiska klyftan mellan Hamas enpartistyre i Gaza och Abbas 
bräckliga regim på Västbanken är ett stort hinder på vägen mot en 
verklig palestinsk stat. Hur den ska se ut är också allt annat än klart. 
De flesta är överens om att 1967 års gränser ska utgöra basen för en 
överenskommelse, men vissa bosättningar är för stora för att flyttas 
och det måste palestinierna kompenseras för i form av annan mark.
De palestinska flyktingarna från 1948 är en annan stötesten. Israel kan 
omöjligt acceptera allas rätt att återvända, men palestinierna har inte 
klarat att ge upp det kravet. Jerusalems framtida ställning måste också 
kompromissas fram.
Alla dessa komplicerade problem hänger ihop, men kommer inte att 
lösas i FN utan av parterna. Meningsfulla kompromisser behövs från 
båda sidor, och USA borde äntligen engagera sig igen för att hjälpa till.
Israel hotar inte längre med ekonomiska bestraffningar av 
palestinierna på grund av FN-frågan. Bäst vore faktiskt om israelerna 
själva röstade ja till uppgraderingen, som en invit till nya samtal. Ett 
Israel i fred och säkerhet förutsätter att även palestinierna vinner rätten 
till en egen och livskraftig stat.   DN 28/11 2012  “



DN 29 nov 2012:
Omröstningen i FN.

”Vi hoppas att ett erkännande ska leda till 
fred”
“ Ramallah.Det råder ingen dan-före-dan-stämning i Ramallah 
inför torsdagskvällen omröstning i FN:s generalförsamling. Pale-
stinierna hoppas att omröstningen ska utfalla positivt, men många 
befarar att stödet från omvärlden inte blir tillräckligt stort. “

“Det enda synliga tecknet på det förestående beslutet är en stor affisch 
vid Manaratorget, med texten ”Tillsammans går vi till FN för att få ett 
internationellt beslut om vår rätt till en palestinsk stat”.
– Om FN beslutar att välja in Palestina som observatörsstat innebär det 
att vi förlorar det land vi hade före 1948, och vi förlorar också rätten 
att återvända till våra gamla hemorter. Men jag stöder ändå president 
Abbas beslut att ta frågan till FN, och hoppas att det kan vara ett första 
steg mot en lösning av konflikten, säger Muhammad, en student som 
står mitt i den kaotiska rondellen och pratar med några kompisar.
Utanför Kanadas konsulat har en grupp demonstranter samlats för att 
protestera mot det kanadensiska beslutet att inte stödja palestiniernas 
begäran i FN. ”Skäms, Kanada” står det på deras plakat.
En av demonstranterna, Rami Abu Khalil, som är en av ledarna i 
Fatahs ungdomsrörelse, ser FN-omröstningen som ett mycket viktigt 
första steg mot frihet och en egen stat för palestinierna.

– Vi hoppas att ett erkännande i FN ska leda till fred i Mellanöstern, 
och ge oss alla de rättigheter vi saknar i dag. Vi vill bygga en demo-
kratisk stat sida vid sida med Israel. Men förhandlingarna kan bara 

återupptas om omvärlden slutar att stödja ockupationen och sätter 
stopp för bosättningsutbyggnaden och blockaden av Gaza, säger han.
– Jag hoppas naturligtvis, men vågar inte tro att tillräckligt många 
länder ges oss stöd.

– Det viktigaste för oss är att ett medlemskap kan ge oss möjlighet att 
vända oss till den internationella domstolen med Israels brott mot våra 
mänskliga rättigheter, säger Heba Alayan, en ung mor som kryssar 
fram i trafikkaoset med sin barnvagn.
Axel Wernhoff, Sveriges generalkonsul i Jerusalem, pekar på tre 
viktiga motiv bakom president Abbas framställan i FN:
– För det första vill palestinierna komma ur den bilaterala förhand-
lingssituation som rått de senaste tjugo åren, och dra in det internatio-
nella samfundet i processen. För det andra innebär en förhöjd status i 
FN att palestinierna kan möta Israel som en mer jämbördig part i för-
handlingarna och med fler diplomatiska verktyg i handen, säger han.

– Det tredje motivet är inrikespolitiskt – president Abbas står för en 
ickevåldslösning på konflikten, och vill bara använda diplomatin som 
vapen. Han har kritiserats starkt för att inte ha uppnått de mål han 
arbetat för.
Lotta Schüllerqvist “



DN 29 nov 2012: 
Omröstningen i FN.

“Politisk triumf för Palestina”
“Det palestinska självstyret och president Mahmoud Abbas står 
inför sin hittills främsta politiska triumf. FN:s generalförsamling 
kommer i dag, eller senast på fredag, av allt att döma att acceptera 
Palestina som ”icke-medlem”. “

Efter två år av ihärdigt, ibland tröstlöst, diplomatiskt slit har Mahmoud 
Abbas lyckats nå en klar uppgradering av Palestinas internationella 
status. Han har övervunnit utbrett tvivel på hemmaplan och med stort 
tålamod omvänt en rad ledande västländer. President Barack Obama, 
som häromåret lovade verka för fullvärdigt palestinskt medlemskap i 
FN, har försökt övertyga Abbas att lägga sitt projekt på is, men 
förgäves.
Israel, som kämpat med näbbar och klor mot detta erkännande, har 
redan gett slaget förlorat. Utrikesminister Avigdor Liebermans hot att 
”krossa självstyret” om Abbas går till FN har visat sig vara tomma ord 
– Israel vore den store förloraren om Abbas föll.
Det rör sig om en symbolisk förändring, men också om en praktisk. 
Det som framför allt oroat Israel är att självstyret nu kan ta initiativet 
till rättsprocesser mot israeliska befälhavare och beslutsfattare inför 
den internationella domstolen i Haag. Det är inte troligt att palestinier-
na genast tar sådana initiativ, men blotta möjligheten stärker deras 
position i relationerna till Israel.
Idén att göra Palestina till FN-medlem innan den palestinska staten 
blev verklighet framkastades häromåret av dåvarande franske utrikes-
ministern Bernard Kouchner. I september i fjol ansökte Abbas till 
säkerhetsrådet om fullt FN-medlemskap, men hotet om amerikanskt 

veto torpederade initiativet. Abbas fortsatte dock sin övertalningskam-
panj, och sänkte ribban en smula. ”Icke-medlemmar” antas i general-
församlingen, där alla nationers röster väger lika och ingen kan inlägga 
veto.
Frankrikes roll blev central också på detta stadium. Sedan utrikes-
minister Laurent Fabius häromdagen överraskande meddelade att 
Frankrike röstar ”ja”, har en rad länder följt efter, och Israel gav slaget 
förlorat. Storbritannien och Spanien lutar nu åt att rösta ja, och flera 
länder som tänkt rösta nej väntas lägga ned sina röster.
Palestinierna hoppas, och Israels nationalister fruktar, att detta är det 
första steget mot långt viktigare saker; att världssamfundet skall ge sig 
in i leken mer aktivt också när det gäller situationen på marken. Ut-
gångsläget förändrades dramatiskt i början av veckan, efter det israe-
liska regeringspartiet Likuds primärval. Alla – utom en – Likudpoli-
tiker som försvarar rättssamhället och som förespråkar förhandlingar 
med palestinierna, röstades bort från partiets lista och ersattes av mili-
tanta extremister.
Det innebär att om Likud segrar i valet i januari, så kommer markbe-
slagen på Västbanken att accelerera. Om detta sker kommer Abbas att 
råka i akut behov av mer konkret internationellt stöd.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 30 nov 2012:
Omröstningen i generalförsamlingen.

“Klar majoritet för palestinier i FN”
“ Med en klar majoritet röstade FN:s generalförsamling sent i går 
kväll ja till att ge palestinierna status som observatörsnation i FN. 
“
“138 länder röstade ja, nio nej och 41 lade ned sina röster vid omröst-
ningen vid 23-tiden. Men långt före det formella beslutet startade 
firandet bland palestinier både på Västbanken och i Gaza.
Sverige, som dröjt in i det sista med att ge besked om hur man skulle 
rösta, stödde palestinierna statusförändring, som innebär att det pale-
stinska självstyret kan delta i debatter men inte rösta i generalförsam-
lingen, och lättare komma in i andra FN-organ.
FN-resolutionen innehåller en formulering med ett krav om att pale-
stinierna ska gå med på direkta förhandlingar med Israel.
– Det är en viktig signal för en tvåstatslösning, och ett viktigt erkän-
nande av de diplomatiska ansträngningarna, säger utrikesminister Carl 
Bildt till DN.
Han befinner sig i Washington där han har träffat företrädare för 
USA:s utrikespolitiska ledning, däribland den avgående utrikesmi-
nistern Hillary Clinton. USA röstade nej, och har hotat med att stoppa 
finansiell hjälp till palestinierna.

– Vi säger till våra amerikanska vänner att de också borde stödja den 
här resolutionen, eftersom det ligger i Israels intresse, de stödjer ju en 
tvåstatslösning, och det ligger helt i linje med den politik som EU har 
haft.

Israel motsatte sig palestiniernas FN-ambitioner och röstade nej. Men 
Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert säger i en intervju i CNN 
att han hör till dem som stöder resolutionen.
– Det är ett steg i rätt riktning mot ett fredsavtal, och det är mycket 
viktigt, säger han.
Utrikesminister Carl Bildt hoppas att resolutionen kan leda till fram-
steg i den nu döda fredsprocessen i Mellanöstern.

– Det vet vi inte, men vi kan ju hoppas på det att det leder till en möj-
lighet till direkta förhandlingar. Abu Mazen (den palestinske presi-
denten Mahmoud Abbas DN:s anm.) har ju sagt att om detta går ige-
nom så är han beredd att sätta sig vid förhandlingsbordet på en gång. 
Han har tidigare sagt att det är beroende av att bosättningspolitiken 
stoppas, vilket Benjamin Netanyahu har vägrat. Men nu har han sagt 
att om han får detta så är han beredd att sätta sig vid förhandlings-
bordet, villkorslöst. Sedan är ju frågan om Netanyahu är beredd att 
göra det, mitt i en valrörelse är det inte så sannolikt. Men man kan ju 
hoppas, det kommer en dag även efter valet den 22 januari.
Några signaler om att USA är på väg att ta några nya initiativ till att 
skaka liv i fredsprocessen har inte Carl Bildt fått under sina samtal i 
Washington. Det tror han bland annat beror på att det är ett byte på 
gång på alla centrala poster i utrikes- och säkerhetspolitik, och att det 
därmed råder en viss osäkerhet.
– De befinner sig i ett lyssnande skede och därför är det ett utmärkt 
tillfälle för oss att komma och säga vad vi tycker. Men de lämnar inte 
så mycket besked, säger Carl Bildt.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 30 nov 2012.
Omröstningen i generalförsamlingen.

“Förbluffande diplomatisk framgång”
“ Analys, Jerusalem. 29 november 1947 fattade FN sitt historiska 
beslut om en judisk och en arabisk stat i Palestina. På dagen 65 år 
senare väckte världsorganisationen på torsdagen ett litet hopp om 
en tvåstatslösning i vår tid. “

“Den stora förändringen rör inte palestiniernas befogenheter i FN, utan 
den förbluffande framgång regeringen i Ramallah haft i sin diploma-
tiska kampanj. Den ena efter den andra av stater som först tänkt rösta 
mot en uppgradering har i sista stund beslutat sig för att rösta för eller 
lägga ned sin röst. Inte för inte betecknade en israelisk UD-källa resul-
tatet som en ”diplomatisk katastrof”.
I Israel anklagas utrikesminister Avigdor Lieberman för att ha spelat 
palestinierna i händerna. Hans hot att störta den palestinske presiden-
ten Mahmud Abbas, som han kallar ”terrorist”, drev flera länder, som 
Spanien och Frankrike, att rösta ja.
Palestinierna hade klarat detta också utan de europeiska stater som 
bytte sida de senaste dagarna. Men Europa är sjufalt mer intressant för 
palestinierna än tredje världens stater, eftersom EU är den enda möj-
liga motvikten till USA:s stöd för Israel.
Om torsdagens votering går till historien, så är det som ett förebud om 
ett återuppväckt intresse för palestinafrågan från stormakternas sida. 
Eftersom parterna är ur stånd att åstadkomma något alls på egen hand, 
så är internationellt engagemang den enda vägen att bryta det snart 
fyraåriga dödläget i förhandlingarna.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 1 dec 2012:
Mellanöstern. Palestinsk triumf i FN

“USA kritiserar beslutet”
“ Washington. FN-beslutet att uppgradera palestiniernas status i 
världsorganisationen kritiseras av det officiella USA som en ”stor-
slagen proklamation” utan något värde för en fredlig uppgörelse i 
Mellanöstern. Enligt FN-ambassadören Susan Rice är det snarare 
ett bakslag för fredsutsikterna. “

“Från många håll har röster höjts för att USA måste engagera sig för 
att fredsprocessen med sikte på att en tvåstatslösning i Mellanöstern 
ska kunna få en ny chans. Men av de amerikanska kommentarerna att 
döma hyser USA inte några planer på det. När president Barack 
Obama var nyvald försökte han få fart på fredssamtalen och krävde 
bland annat att Israel måste stoppa bosättningarna på ockuperad pale-
stinsk mark. Det blev inget av det försöket, och sedan dess har Vita 
huset inte tagit några nya initiativ.
Efter torsdagens FN-omröstning manade Susan Rice israeler och 
palestinier att återuppta överläggningar utan förhandsvillkor, och att 
USA i så fall kommer att stödja sådana ansträngningar. Hon varnade 
också för att USA kommer att motsätta sig ensidiga aktioner i olika 
FN-organ som kan störa fredsprocessen.
Vad Rice syftade på var främst den oro som USA och Israel har ut-
tryckt för att en följd av Palestinas höjda status kan bli att den nya 
”observatörsstaten” kan bli medlem i Internationella brottsdomstolen 
(ICC).
I så fall hamnar de ockuperade områdena under ICC:s rättsskipning. 
Det skulle kunna medföra att israeliska militärer potentiellt kan bli 
föremål för brottsutredning.

Denna nya status ger också palestinierna möjlighet att försöka bli 
medlem i andra FN-organ, men flera företrädare för USA har varnat 
för att om så sker kan det äventyra den amerikanska finansieringen av 
den palestinska myndigheten. USA kan också låta finansiering av 
själva FN-organen frysa inne. Så skedde förra året då Palestina valdes 
in som medlem i Unesco och USA drog in sitt bistånd.
En grupp senatorer i Washington, både republikaner och demokrater, 
har hotat med att lagstiftningsvägen dra in biståndet till den palestin-
ska myndigheten om den försöker stämma Israel inför ICC. En annan 
tänkbar sanktion är att den palestinska befrielseorganisationen PLO:s 
kontor i Washington kan tvingas stänga om palestinierna vägrar att 
förhandla med Israel.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 1 dec 2012:
Mellanöstern. Palestinsk triumf i FN

“Palestinierna gläds över stärkt FN-status”
“Ramallah. En tom scen och en jättelik palestinsk flagga på en 
husfasad är de enda spår som syns på Arafattorget efter den gång-
na nattens firande av segern i FN. De flesta butikerna är fredags-
stängda och få bilar syns på gatorna. Nu väntar alla på att få hälsa 
president Mahmoud Abbas välkommen hem på söndag. “

2– Jag är mycket glad över att vi fick ett så starkt stöd, att de flesta av 
Europas länder röstade ja. Det är en viktig politisk framgång i vår 
kamp för rättvisa, förklarar en glädjestrålande Nasser Abdulhadi där 
han står i dörren till sin pizzeria. Han visar en bild i sin mobiltelefon 
av gårdagens jättelika pizza i form av en palestinsk flagga, med röda 
tomater, grön spenat, vit ost och svarta vallmofrön.

– Den gick åt på bara några minuter i går kväll, då var det massor av 
folk ute, säger han och serverar oss linssoppa och nybakta pizzabitar. 
Han hänvisar till att hans mor kommer förbi när som helst, och hon 
håller hårt på den palestinska traditionen av gästfrihet.
Nasser Abdulhadi menar att FN-omröstningen – som gav palestinier-
na status som observatörsnation – stärker president Abbas ställning 
och öppnar nya möjligheter för försoning mellan Fatah och Hamas.
– Nu återstår att se hur framtiden utvecklar sig. Blir det sunniterna, 
shiiterna eller de sekulära som kommer att ta makten? Det beror helt 
på vilka krafter omvärlden väljer att stödja. Om vi inte får något stöd 
utifrån finns risken att maktkampen utvecklas till en katastrof, ungefär 
som i Syrien.
På ett av gubbkaféerna i centrum sitter taxichauffören Abdallah al-

Kurd. Han är inte lika entusiastisk:
– Den här omröstningen förändrar ingenting i vår vardag. Vägspärren 
på vägen hit från Jerusalem är kvar, bemannad av samma soldater som 
i går. Visst känns det bra, men för oss vanliga människor är det svårt 
att se vad det betyder för vår framtid. Jag struntar i om vi nu kan vända 
oss till Internationella domstolen, det är inte hämnd vi behöver, utan 
fred. Och det uppnår man bara genom förhandlingar med fienden, inte 
genom att gå till domstol.
Framför ett av grönsaksstånden på marknaden står Fatma Anati och 
plockar tomater i en kasse. Hon är mycket glad över nattens omröst-
ning som hon följde hemma på tv.

– Äntligen har vi palestinier fått tillbaka en del av de rättigheter vi 
varit berövade i så många år. Jag hoppas att jag nu får möjlighet att 
resa till Jerusalem och att jag oftare kan besöka min son som sitter i 
fängelse i Israel.
Längre in i marknadskvarteret går Hussein Khatib och handlar frukt 
och grönsaker med sin hustru och tre barn. Han är ingenjör och arbetar 
med att reparera Volvolastbilar.
– Jag betraktar omröstningen som en show som omvärlden iscensatt 
för att stärka president Abbas ställning och få i gång nya fredsförhand-
lingar. Men det är bara slöseri med tid, för Israel vill inte att vi ska ha 
någon egen stat.
Han befarar också att FN-erkännandet innebär att PLO:s ställning i FN 
försvagas:

– Det innebär att de sex miljoner palestinier som lever i landsflykt 
förlorar sin röst i FN.
Lotta Schüllerqvist “



DN 30 nov 2012:
Grundlagskris.
“Politiskt kaos hotar i Egypten”
“ Politiskt, ekonomiskt och samhälleligt kaos hotar i ett Egypten 
där den valde presidenten, islamisten Muhammad Mursi, är in-
blandad i ett tvåfrontskrig med oppositionen och med landets 
domarkår. “

“ Krisen underlättas inte av att Egypten inte har någon fungerande 
grundlag, konstitution. Den konstitution som förre presidenten Hosni 
Mubarak skräddarsydde för att han själv skulle kunna sitta kvar vid 
makten så länge han önskade, den håller på att skrivas om.
Arbetet med den nya grundlagen har anförtrotts en parlamentariskt 
tillsatt kommission. Men de sekulära och kristna ledamöterna i kom-
missionen bojkottar arbetet eftersom de anser att den islamistiska 
majoriteten ”kidnappat” kommissionsarbetet och försöker betona in-
slag av politisk islam i grundlagen.
Förslaget till grundlag skulle ursprungligen vara klart i februari, men i 
den rådande politiska kraftmätningen försöker president Mursi skynda 
på arbetet. Redan på torsdagen började grundlagskommissionens 67 
ledamöter att rösta om grundlagsförslagets 234 paragrafer.
Anledningen till ruschen är att Egyptens författningsdomstol på sön-
dag ska rösta om huruvida författningskommissionen ska upplösas. 
Mursi hoppas uppenbarligen att det innan dess ska finnas ett grund-
lagsförslag. Förslaget ska godkännas i en folkomröstning, som också 
den ska skyndas på, enligt uppgifter till egyptiska medier.
President Mursi höll ett tv-tal till nationen på torsdagskvällen, efter 
denna upplagas pressläggning, där han ämnade förklara varför han 
skaffat sig själv extraordinär makt på bekostnad av parlamentet och 
domstolarna.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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DN 1 dec 2012:
Egypten. Frågor & Svar

“Presidenten anklagas för islamisering”
“Egyptens storstäder skakas av protester. Demonstranterna vän-
der sin vrede mot president Muhammad Mursi, som till varje pris 
vill driva igenom en ny konstitution. Mursi, som backas upp av 
massrörelsen Muslimska brödraskapet, säger att han vill försvara 
den egyptiska revolutionen. “

1. Hundratusentals demonstrerar, nya gatuprotester väntas. Döds-
offer har krävts. Hur kan något så abstrakt som en ny konstitution 
(grundlag) väcka så starka känslor att folk är beredda att ta till 
våld?
Arbetet med grundlagen har blottlagt den motsättning som finns 
mellan Egyptens islamister och den opposition som låg bakom förra 
årets revolt mot den tidigare presidenten Hosni Mubarak.
Grundlagsförslaget skulle skrivas av en kommitté bestående av hundra 
parlamentsledamöter. Men de som representerar liberaler och den 
sekulära vänstern har lämnat grundlagskommittén i protest mot att 
islamisterna fått för stort inflytande. Flera stämningar har lämnats in 
till Egyptens författningsdomstol med krav på att grundlagskommittén 
ska upplösas.
2. Är det nödvändigt med en ny författning?
Ja. Den tidigare författningen ”skräddarsyddes” för att passa president 
Hosni Mubarak. När Mubarak störtats behövdes det nya regler för hur 
landet ska styras och vilka rättigheter folket har. Men där Sverige och 
andra västliga demokratier kunnat mejsla fram grundlagarna i århund-
raden, har det postrevolutionära Egypten skyndat fram sitt 
grundlagsförslag på ett halvår.

3. Hur har president Muhammad Mursi agerat?
För en dryg vecka sedan införde han ett omstritt dekret som bland 
annat innebär att författningsdomstolen inte kan upplösa grundlags-
kommittén. President Mursi har i praktiken tagit makten över dom-
stolarna – något som ju går på tvärs mot alla demokratiska principer.
Presidenten försvarar beslutet med att det bara är tillfälligt och 
kommer att upphävas när den nya grundlagen godkänts. Dessutom 
hävdar han att domstolarna går den gamla regimens ärenden och 
därför bromsar grundlagsreformen.
De senaste dagarna har arbetet i grundlagskommittén skyndats på. 
Redan natten till fredagen låg grundlagsförslagets 234 artiklar på 
president Mursis bord. När han har godkänt förslaget ska det gå till 
folkomröstning inom en 15-dagarsperiod.
Det betyder att Egypten kan rösta om den nya grundlagen redan i 
mitten av december.
4. Hur har det nya grundlagsförslaget tagits emot?
En av artiklarna stadgar att den islamiska lagtolkningen, sharia, ska 
ligga till grund för Egyptens grundlag.
Om detta i praktiken innebär en ”islamisering” av Egypten är svårt att 
säga – även den tidigare grundlagen var baserad på sharia, men då 
hade å andra sidan inte islamisterna någon politisk makt.
Vidare ska presidentmakten begränsas till två fyraårsperioder – det ska 
inte gå att sitta i årtionden, som på Mubaraks tid. Och de omstridda 
militärdomstolarna ska avskaffas.
Den grundläggande kritiken är att konstitutionen blivit ett hastverk. 
Dessutom misstror oppositionen Muhammad Mursis demokratiska 
avsikter – många egyptier litar kort sagt inte på att den islamistiska 



rörelse Mursi representerar verkligen vill införa demokrati (se artikel 
här intill).
5. Hur har omvärlden reagerat på den egyptiska krisen?
Än så länge ganska lamt. President Muhammad Mursi ”tajmade” 
införandet av sitt omstridda dekret bra – det kom bara någon dag efter 
att Mursi fått internationellt beröm för sina insatser att förhandla fram 
en vapenvila i konflikten mellan Israel och Hamas styre i Gaza.
Den redan vacklande ekonomin har definitivt tagit skada: 
Kairobörsens värde har minskat med 10 procent den senaste veckan.
6. Vad händer nu?
Läget är mycket ovisst. Protestaktionerna mot dekretet kommer att 
fortsätta. Samtidigt mobiliserar Muslimska brödraskapet, den stora 
islamistiska folkrörelsen, sitt stöd för Muhammad Mursi. De verkliga 
pessimisterna talar om en inbördeskrigsliknande situation.
Om förslaget till grundlag går till folkomröstning kommer det sanno-
likt att godkännas. De islamistiska rörelserna är stora och välorganise-
rade och har lättare att mobilisera sympatisörer än vad oppositionen 
har. Även om de liberala rörelserna och vänstergrupperna enats i pro-
testerna på Tahrirtorget, har de haft svårt att tala med en gemensam 
röst.
Frågan är dock om folkomröstningen kan hållas som planerat. Många 
av domarna i landets överdomstolar har gått i strejk, och det är de som 
praktiskt ska hålla i folkomröstningen.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se  “
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DN 2 dec 2012. Ledare:
Egypten.

“Grundlag under stress”
“Det bästa man kan säga om Egyptens nya förslag till konstitution 
är att det kunde ha varit värre. “

“Alla vet att det är dyrt att anlita billiga hantverkare. För Egypten 
gäller i dag följande sanning: En grundlag blir inte bättre än de männi-
skor som arbetar fram den – däremot kan den bli sämre om de får för 
lite tid.
Landets nya förslag till konstitution, som röstades igenom i en mara-
tonsession natten till fredagen, kunde förvisso ha varit värre. Men bra 
är utkastet inte, mycket på grund av att det togs fram i sedvanligt 
egyptiskt kaos.
Oppositionella, som kristna, liberaler och kvinnor, har i protest mot 
islamistisk dominans hoppat av rådet som skrivit förslaget. Arbetet och 
omröstningen skedde dessutom under stor brådska, vilket ytterligare 
delat nationen och fått kritiker att kalla konstitutionen ett hafsverk.
Och dessutom: den röstades igenom till ekot av våldsamma demon-
strationer mot Muslimska brödraskapets president Muhammad Mursi 
som nyss lagt fram sina kontroversiella dekret som ger honom mer 
makt.
För att gjuta olja på protestvågorna talar Mursi om sina dekret som 
”precisionskirurgi” för att rädda Egypten. Vari precisionen består hade 
andra bedömare synnerligen svårt att se, snarare framstod det som att 
bota nageltrång genom att amputera armen.
Presidenten lovar att slopa dekreten så snart en ny konstitution finns 
på plats, men det är en tidpunkt ännu skriven i stjärnorna. 
Oppositionen avser nämligen att rösta nej i folkomröstningen om 

grundlagen, som ska ske om ett par veckor.
Och kanske vore det lika bra. Förslaget har nämligen allvarliga brister, 
vilket bland andra människorättsorganisationen Human Rights Watch 
pekar på. Till exempel slås fast att Egyptens försvarsminister inte får 
vara civil, vilket gör att militärens roll som stat i staten, skyddad för 
civil insyn, säkras.
Den nya grundlagen innehåller visserligen en paragraf om yttrande-
frihet, men det är enligt två andra stycken förbjudet att förolämpa 
individer och profeter. Förutom att de är motsägelsefulla strider formu-
leringarna mot internationella mänskliga rättigheter.
Kristna och judar garanteras fortsatt religionsfrihet i landet – en 
”frihet” som många kan vittna om är starkt begränsad i praktiken – 
men det sägs inget om andra minoritetsreligioner. Likaså finns stora 
frågetecken vad gäller kvinnornas rättigheter, bland annat en paragraf 
som talar om kvinnans plikter gentemot sin familj.
Den bästa nyheten i förslaget till grundlag är att presidentens makt-
innehav begränsas till två mandatperioder, eller 8 år. Det är ett gigan-
tiskt demokratiskt framsteg för ett land vars förre (icke valde) presi-
dent var planterad på tronen i tre decennier.
Nu hoppas Muhammad Mursi och Brödraskapet att, trots kritiken, 
kunna mobilisera sina väljare än en gång och få igenom den haltande 
grundlagen. Om han lyckas med det kvarstår en ännu större utmaning, 
landets ekonomi. Med ett budgetunderskott på 11 procent av BNP och 
minskande turistinkomster ställs hoppet till ett lån på 35 miljarder 
kronor från Internationella valutafonden.
För den egyptiska väljaren är nämligen ekonomin en betydligt vikti-
gare fråga än sharialagar, religiösa rättigheter och försvarsministerns 
tidigare yrke. Plånboksfrågorna lär avgöra Mursis politiska framtid.
DN 2/12 2012 “



DN 2dec 2012:
Egypten.
“Mursis anhängare intog Kairos gator”
“Efter en veckas demonstrationer mot Egyptens president Mu-
hammad Mursi intog hans anhängare Kairos gator på lördagen.
En folkomröstning om en ny författning ska hållas den 15 decem-
ber.”

“De cirka 50 000 demonstranterna bar plakat med texter som ”Ja till 
islamiska lagar” och ”Ja till stabilitet”. Många av dem hade bussats till 
huvudstaden från landsbygden. I mängden syntes egyptiska och 
saudiska flaggor och plakat med affischer på Mursi.
– De flesta människor stödjer Mursi och är inte emot en ny författning, 
sade 23-årige farmaceuten Mohamed Noshi från Mansura.
Han syftade på protester på Tahrirtorget som samlade tiotusentals 
sekulära människor tidigare i veckan. För ett år sedan kämpade 
Muslimska brödraskapet och den sekulära gruppen sida vid sida för att 
störta Mubarakregimen - men nu är polariseringen mellan dem total.
Landets framtid står på spel genom den nya författning som Mursi vill 
driva igenom med expressfart, anser de sekulära. Utkastet har en vag 
islamistfärgad språkdräkt som kritikerna anser kan missbrukas för att 
nagga på mänskliga rättigheter och kväva kritik. Huvudkällan är 
shariaprinciperna, det vill säga de islamiska principer som islamister 
gör en bokstavstrogen tolkning av.
Bland annat ska det åter bli möjligt att ställa civila inför rätta i 
militärdomstolar.
Mursi meddelade på lördagskvällen att folkomröstningen ska hållas 
den 15 december.
– Jag vill få till stånd en allvarlig nationell dialog för att markera slutet 
på övergångsperioden, sa Mursi.
Bedömare i Kairo tror att den nya författningen kommer att antas.
DN-TT “



DN 3 dec 2012:
Analys.
“Striden om grundlagen hotar slå över i 
våld”
“Egypten. Det stora kaos som tumlat om Egypten sedan president 
Muhammad Mursi gjorde sig enväldig häromveckan antog under 
veckoslutet alarmerande proportioner.”

“Egyptens författningskris utspelas på flera arenor samtidigt. I går 
demonstrerade islamistregimens motståndare på Frihetstorget mot 
regimens planer på att utlysa folkomröstning om författningen. Utan-
för presidentpalatset samlades Mursis anhängare för att sporra honom 
att gå vidare mot ett totalt maktövertagande.
Och utanför författningsdomstolen – Egyptens högsta domstol – 
uppträdde hundratals Mursianhängare mycket hotfullt, tills rätten med-
delade att man ställer in sina förhandlingar.
Eftersom domstolen väntades ingripa mot Mursis olika dekret, hälsade 
demonstranterna domstolens reträtt med jubel.
Det konstitutiva råd som i somras fick i uppdrag att skriva en ny för-
fattning hade hoppats kunna presentera sitt resultat enhälligt. Detta har 
inte gått, främst därför att rådets islamistiska majoritet insisterar på att 
islamisk lagstiftning skall utgör grundvalen för politiken i ett framtida 
Egypten.
Nu har Mursi och hans rörelse bestämt att det förslag som rådets 
islamister satt ihop är gott nog och skall underställas en folkomröst-
ning. Det betyder att ännu ett explosivt ärende splittrar opinionerna. 
En folkomröstning innebär given seger för islamisterna, och enligt 
utbredda farhågor bistra tider för liberaler, kristna, journalister och 
många andra grupper.

De mer militanta inom Muslimska brödraskapet anser tiden mogen för 
Mursi att sparka författningsdomstolen, på samma sätt som han spar-
kat riksåklagaren. Egyptens högsta rättsliga instans är i stort sett ett arv 
från Mubarakdiktaturen. Dess anseende är skamfilat i alla läger, men 
som krisen utvecklats har den blivit en symbol för de sekuläras mot-
stånd.
Mursi spelar ett högt spel. Om han täpper till alla tillåtna vägar för 
kritik och politiskt motstånd, så driver han oppositionen ut på gatan. 
Gatan är farligare för islamisterna än valurnorna. Ett par hundra tusen 
egyptier är en droppe i havet i ett val, men samma antal i vilda demon-
strationer räcker mycket långt, som vi såg under revolutionen i febru-
ari 2011.
Oredan kan knappast fortsätta länge till utan att slå över i våld. Det 
betyder att säkerhetsstyrkorna, som sparkades ut ur politiken av Mursi 
i somras, åter hamnar i centrum. Stora mängder islamistiska officerare 
har befordrats sedan dess, men frågan är om försvaret, med sin långa 
sekulära tradition, är redo att agera som islamistregimens milis mot 
dess kritiker.

Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se  “

“De sekulära försvarar sin livssyn
De flesta egyptier accepterar islams centrala roll i landets liv och 
politik, och det gjorde också de tidigare författningarna, 1956 och 
1971, som utformades på uppdrag av sekulära militärer.
Men det hägrande målet för dem som riskerade livet för att störta den 
förra regimen var en legitimitet som baserades på rätt, inte på makt. I 
klartext: att kunna säga vad man ville.
Islamisterna vill använda sin makt till att driva igenom en författning 
som speglar deras livssyn; sekularisterna drömmer om en författning 
som hindrar majoriteten från att påtvinga individer och minoriteter 
samma livssyn. “
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DN 2 dec 2012:

“Clinton kritisk till nya bosättningar”
“USA. Utrikesminister Hillary Clinton kritiserar Israels beslut att 
bygga 3 000 bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken.
– Vi har varit väldigt tydliga mot Israel med att sådant agerande 
fördröjer en fredsprocess, sade Clinton i Washington inför bland andra 
Israels utrikesminister Avigdor Lieberman och försvarsminister Ehud 
Barak.
Israels beslut att bygga nya bosättningar på ockuperad mark kom efter 
det att Palestina givits observatörsstatus i FN.
TT-AFP “ 

DN 3 dec 2012: 
Syrien.

“Striden hårdnar om Damaskus”
“Efter att internet i flera dagar legat nere börjar rapporterna från Syrien 
åter strömma ut. Medan landet var förpassat till medieskugga intensifi-
erades kampen om huvudstaden Damaskus. Syriskt stridsflyg slog på 
söndagen till mot förorter i ett försök att hindra rebellerna från att nå 
stadens centrum.
För fjärde dagen i rad stred parterna om landets internationella flyg-
plats som rebeller säger sig vilja kontrollera för att hindra regimen från 
att föra in vapen. I den regimkontrollerade stadsdelen Hamra i centrala 
Homs dödades minst 15 människor när en bilbomb exploderade.
TT-Reuters-AFP  “



DN 3 dec 2012:
Palestinier firar ny FN-status.

“Jublande folkmassor mötte Abbas”
“Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas välkomnades som 
en hjälte när han återvände till Västbanken i går efter upphöj-
ningen till observatörsstatus i FN.
– Nu har vi en stat. Palestina har skapat historia i FN, sa Abbas “

“Folkmassan skanderade ”Abbas! Abbas!” och viftade med palestinska 
flaggor och med ballonger i palestinska färger. Människor dansade och 
klappade i händerna.

– Världen har sagt ja, högt och tydigt, till en palestinsk stat. Tre fjärde-
delar av alla länder röstade ja, och de som avstod gratulerade oss ändå 
till segern efteråt, sa Abbas i ett tal inför 5 000 personer på ett torg i 
Ramallah på Västbanken på söndagen.
– Världen har sagt nej till aggression, bosättningar och ockupation. Vi 
önskar framgång åt alla de palestinska fångar och martyrer som spillt 
sitt blod under vår långa kamp för nationen.
FN:s beslut att erkänna den palestinska myndigheten som observa-
törsstat förändrar mycket lite av styrkeförhållandena på marken, men 
palestinierna anser att de fått starkt stöd av världssamfundet inför 
fredsförhandlingar med Israel.

– Många pressade oss hårt för att få oss att avstå från vår kamp i FN. 
De sa att jorden skulle explodera, att vi skulle vänta, att jag borde 
ändra innehåll i mitt tal – men vi ändrade inget, och vi vann.
Abbas nämnde sin föregångare Yassir Arafat och sa att hans folk nu 
nått den dag som Arafat kämpat och dött för.
– Jerusalem är staten Palestinas eviga huvudstad, sa Abbas också.

Händelserna har retat upp Israel. Som svar på beslutet i FN fryser 
Israel överföringen av skattepengar till palestinska myndigheten.
Israel och den palestinska myndigheten har kommit överens om att 
palestinierna får beskatta sina invånare men att Israel samlar in 
pengarna – omkring 700 miljoner kronor varje månad. Men enligt 
Israel är palestinierna skyldiga Israels elbolag dubbelt så mycket, 
ungefär 1,4 miljarder. De drygt 790 miljoner kronor som betalats in 
under november stannar nu hos Israel, skriver den israeliska tidningen 
Haaretz.
– Jag har inte för avsikt att föra över skattepengarna till den palestin-
ska myndigheten den här månaden. De ska användas till att betala av 
på elskulden, meddelade landets finansminister Yuval Steinitz.

Några timmar efter FN-omröstningen sa Israel också att 3 000 ny-
byggare skulle få börja bygga i östra Jerusalem och på Västbanken. 
Abbas uppmanade Israel att stoppa bosättningarna och återgå till freds-
samtal.
– Minst 15 FN-resolutioner beskriver bosättningarna som olagliga och 
ett hinder för fred, sa Abbas.

Jonas Fredén jonas.freden@dn.se “

“Sverige röstade för observatörsrollen
FN röstade i torsdags om palestiniernas status. Självstyret upphöjdes 
från ”non-member, observer entity” – icke-medlem, observerande en-
het – till ”non-member observer state” – icke-medlem, observerande 
stat. Självstyret hamnar därmed i samma kategori som Vatikanen.
138 stater röstade för. 41 avstod, inklusive Tyskland. Nio stater, inklu-
sive Israel och USA, röstade nej. Sverige röstade för. “
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DN 4 dec 2010:
Israel.

“Kritiken tilltar mot nya bosättningar”
“I en samordnad diplomatisk aktion visade Sverige, Storbritan-
nien och Frankrike på måndagen Israels ambassadörer sitt stora 
missnöje över landets bestraffningsaktioner mot det palestinska 
självstyret. “

“Också Ryssland och Tyskland riktade mycket skarpa varningar till 
Israel för beslutet att bygga 3 000 nya bosättningar, bland annat i det 
omstridda E1-området sydöst om Jerusalem. Dessutom kommer de 
tull- och skatteintäkter som Israel överför till det palestinska självstyret 
inte att betalas ut, utan användas till att täcka palestinska skulder till 
Israel för el och vatten.
Statsminister Fredrik Reinfeldt sade till TT att detta ”rimligen bara 
leder till att konfliktnivån ökar. Det är allvarligt i ett läge där det inte 
finns någon fredsprocess”.
Det skarpaste uttalandet av alla kom från en anonym sagesman på 
brittiska UD, som varnade för att ambassadören i Tel Aviv kan komma 
att kallas hem, och de bilaterala handelsavtalen med Israel ”omprö-
vas”. Storbritannien var noga med att understryka att EU-aktionen 
samordnats med USA.
Yair Lapid, israelisk tv-celebritet som lanserat ett nytt mittenparti, 
sade:

– Regeringen har stuckit ett finger rätt i ögat på USA och EU. Efter allt 
stöd vi fick under striderna mot Hamas hade våra vänner förtjänat en 
konstruktiv reaktion på Abbas FN-initiativ.

Israel har många gånger förr använt sig av bosättningar som veder-
gällning för terrordåd och våldsaktioner. Det som väckt sådan 
indignation denna gång är att repressalierna drabbar den palestinska 
ledning som bekämpar terrorismen.
Israel är nu i den kuriösa situationen att, samtidigt som man ingått ett 
avtal med Hamas i Gaza, som avfyrat katyusharaketer mot israeliska 
civila, så utmålar man president Mahmud Abbas diplomatiska aktivi-
teter som ett hot mot freden.
En israelisk UD-källa säger till DN, att ”premiärminister Benjamin 
Netanyahu var tvungen att replikera på Ramallahregeringens FN-
initiativ, eftersom det strider mot gällande avtal. Ändringar ifråga om 
deras FN-status måste komma efter, inte före, fredsförhandlingar.” 
Det är dock ingen hemlighet att många israeliska bedömare, också på 
landets UD, avrått från de utmanande stegen. Tveklöst spelar den 
israeliska valkampanjen in – Netanyahu fruktar att förlora mandat till 
nationalistiska ytterlighetspartier i januarivalet.
Men Netanyahu hade hoppats att omvärlden, särskilt Europa som står 
upp till halsen i egna bekymmer, skulle låta det hela passera utan åt-
gärd. Hade han anat att det hela skulle leda till en diplomatisk kris 
hade han agerat annorlunda. Han har nu hamnat i en ytterst obehaglig 
belägenhet, där han antingen ger vika för de diplomatiska hotelserna, 
eller struntar i dem. Bägge alternativen blir kostsamma.
Palestinska radion i Ramallah jublar över EU:s resoluta agerande, 
som kom efter många år av närmast total passivitet. ”Detta”, sade 
presidentrådgivaren Tawfiq Tirawi, ”är den första utdelningen på vårt 
FN-initiativ, det är beviset på att presidenten hade rätt och hans 
kritiker fel!”

Nathan Shachar: nathan.shachar@dn.se “
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“I strid med folkrätten
Drygt en halv miljon israeler lever i över 120 bosättningar i östra 
Jerusalem och på Västbanken, som ockuperades av Israel 1967.
De första bosättningarna på Västbanken påbörjades efter bara några 
månader och de har vuxit under alla israeliska regeringar, även under 
1990-talets fredsprocess.
2005 stängde Israels dåvarande premiärminister Ariel Sharon samtliga 
21 bosättningar i Gazaremsan och tvångsevakuerade de 8 000 
invånarna.
Omvärlden, inklusive Israels närmaste allierade USA, anser att 
bosättningarna strider mot folkrätten. Fjärde Genèvekonventionen – en 
av de internationella överenskommelser som sammantaget brukar 
kallas krigets lagar – förbjuder en ockupationsmakt att flytta in sin 
egen befolkning i det ockuperade området. “



DN 4 dec 2012. Ledare :
Mellanöstern.
“Maktspråk ger inte fred”
“Man kan ha olika åsikter om det kloka i att FN i förra veckan gav 
Palestina status som observatörsstat i FN. Att palestinierna nu har en 
nation, som den jublande presidenten Mahmoud Abbas deklarerade vid 
återkomsten till Västbanken, är inte mer sant i dag än för en månad 
sedan.
Den palestinska statens framtid avgörs inte av FN, vare sig generalför-
samlingen eller säkerhetsrådet. Den kan bara lösas i direkta förhand-
lingar mellan palestinierna och Israel.
”Världen sade med hög röst ja till en palestinsk stat, ja till Palestinas 
frihet, ja till Palestinas oberoende, nej till aggression, nej till bosätt-
ningar, nej till ockupation”, fortsatte Abbas enligt AFP. Här har han 
mer rätt. Resultatet av omröstningen var framför allt ett ja till 
Mahmoud Abbas strävan att lösa konflikten med diplomati snarare än 
med iranska missiler, som är den väg Hamas valt. Och ja till att fort-
sätta arbetet mot en tvåstatslösning, baserad på 1967 års gränser men 
med visst ömsesidigt utbyte av land.
I dag råder inget överflöd av goda nyheter om Israel/Palestinakon-
flikten, men nästan allt som stärker Mahmoud Abbas ställning på be-
kostnad av våldsmännen i Hamas kan rubriceras så. Därför är det djupt 
beklagligt att Israel bestraffar palestiniernas FN-initiativ med två å-
tgärder direkt kopplade till omröstningen i generalförsamlingen.
Dels stoppar landet en överföring av motsvarande 840 miljoner kronor 
i skattepengar till den palestinska myndigheten. Pengarna ska i stället, 
enligt Israels finansminister Yuval Steinitz, betala en palestinsk skuld 
till ett israeliskt elbolag.
Dessutom flaggar regeringen Netanyahu nu för nya bosättningar i östra 
Jerusalem och på Västbanken. Med översittarattityd förkunnade pre-
miärministern enligt TT att Israel ”kommer att fortsätta bygga i Jerusa-
lem och på alla platser på kartan som ligger i Israels strategiska 

intresse”.
Beslutet möttes av massiv kritik, bland annat från FN:s generalsekre-
terare Ban Ki-Moon och USA:s utrikesminister Hillary Clinton. Flera 
länder, däribland Storbritannien, Frankrike och Sverige, har framfört 
skarpa diplomatiska protester.
Bosättningsplanerna är israeliskt maktspråk som inte för fredspro-
cessen en tum i rätt riktning.
Man kan också se dem som en delseger för extremister på båda sidor. I 
Israel hyllas beslutet främst från höger som en markering av landets 
oberoende av omvärlden och som skyddande av israeliska intressen. 
På den palestinska sidan kan det tolkas som att Israel är oemottagligt 
för diplomati och att fortsatt väpnad kamp är det enda som kan 
garantera en palestinsk stat.
Israelernas främsta skäl till oro efter FN:s omröstning är om pale-
stinierna kommer att använda sin observatörsstatus för att dra Israel 
inför Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Då skulle, i teorin, 
just bosättningarna på Västbanken kunna prövas. Vilket i sin tur skulle 
få Israels attityd att bli än hårdare.
Vad man i stället kan hoppas på är att FN:s beslut på sikt innebär en 
framgång för diplomati över våld och terror. Israel tjänar också på en 
mer jämbördig motpart vid förhandlingsbordet. Det allra bästa vore 
om USA inte bara som nu markerade att Israels svar fördröjer freds-
processen – utan faktiskt tog egna, kraftfulla initiativ för att få i gång 
samtalen igen.
Efter den arabiska våren har, med israeliska ögon, situationen i regio-
nen blivit mindre stabil och förutsägbar. Instabilitet skapar osäkerhet, 
osäkerhet skapar rädsla, rädsla skapar risk för våld. Resultatet av om-
röstningen i FN blev inte vad Israel hoppades på och ökade därför 
osäkerheten än mer. Nu är det upp till landets ledare att hantera denna 
osäkerhet på ett ansvarsfullt sätt. Och upp till resten av världen att 
fortsätta påtryckningarna för en nystart av fredsprocessen.
DN 4/12 2012 “



DN 5 dec 2012:
Syrien.

“USA varnar al-Assad för att använda 
nervgas”
“Washington. Både USA:s president Barack Obama och Nato 
varnar den syriske presidenten Bashar al-Assad för att använda 
nervgas eller andra kemiska stridsmedel mot sitt eget folk. De 
skärpta tongångarna visar att USA kan vara på väg att förändra 
sin linje mot Syrien. “

“Enligt Vita huset finns det uppgifter som talar för att regimen i Da-
maskus förbereder att sätta in kemiska vapen mot rebellerna.
Företrädare för Obamas administration förklarade natten till tisdagen 
svensk tid att man har underrättelseuppgifter om ”aktiviteter” och 
”förflyttningar” på de platser där Syrien har sina kemiska vapen. Den 
syriska armén anses ha såväl den dödliga nervgasen sarin som senaps-
gas i sin arsenal.
–  Jag vill göra det absolut klart för al-Assad och de som står under 
hans befäl: Världen ser er. Att använda kemiska vapen är totalt oaccep-
tabelt och om ni gör det tragiska misstaget att använda dessa vapen får 
det konsekvenser och ni kommer att hållas ansvariga, sade Obama i ett 
tal i Washington.
Exakt vad USA skulle göra om regeringen skulle sätta in kemiska 
vapen har inte sagts. Men med de nya uttalandena har USA markerat 
en klar gräns, eller ”en röd linje”, som utrikesminister Hillary Clinton 
formulerade det i ett tal i måndags. Hon avböjde att säga vad USA gör 
i ett sådant fall, ”men vi planerar att agera om det skulle inträffa”.
Det syriska utrikesministeriet förklarade att ”Syrien upprepade gånger 

har sagt att vi inte kommer att använda sådana vapen, om vi hade 
några, under några omständigheter, mot vårt folk”.
USA har hittills försökt undvika att bli indraget i det syriska inbördes-
kriget, trots vädjanden från motståndsgrupper om politiskt erkännande 
och direkt vapenhjälp.
Med två stora kostsamma och blodiga landkrig i Asien och Mellan-
östern under det senaste årtiondet är amerikanerna krigströtta, och det 
långa kriget i Afghanistan är inte ens avslutat.
Men de skärpta amerikanska tongångarna mot Damaskus från Clinton 
och Obama visar att den hittillsvarande försiktiga linjen kan vara på 
väg att förändras.
Det sker samtidigt som al-Assads regim är i färd med att tappa mark 
till upprorsstyrkorna. Den senaste veckan har rebellerna skjutit ner 
syriska stridsflygplan och övertagit militärförläggningar, och striderna 
närmar sig huvudstaden.
På tisdagen varnade även den västliga försvarsalliansen Nato den 
syriske presidenten för att använda kemiska vapen. Natos general-
sekreterare Anders Fogh Rasmussen sade att ”om någon använder 
dessa förskräckliga vapen... kan denne vänta sig en omedelbar reaktion 
från det internationella samfundet”.
Rasmussen meddelade också att Natomedlemmen Turkiet ska förses 
med missilförsvarsbatterier av typ Patriot för att försvara sig mot 
möjliga syriska hot.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 5 dec 2012:
Syrien.

“Ingen kan lita på en desperat diktator”
“Den syriska armén fortsätter att ösa granater och bomber över land-
områden och stadsdelar som domineras av rebellerna. Diktatorn 
Bashar al-Assad visar inga skrupler.
Början till ett skifte är dock skönjbar. Regimens motståndare kon-
trollerar stora delar av norra och östra Syrien, och ökar pressen även i 
huvudstaden Damaskus, där flygplatsen varit stängd flera dagar på 
sistone på grund av säkerhetsläget. Rebeller har anfallit och tagit över 
militärbaser, där de lagt beslag på tung materiel. Arsenalen har kom-
pletterats med bland annat luftvärnsmissiler, ett växande hot mot 
attackflygplan och helikoptrar.
Bedömare säger att arméns en gång 250 000 soldater har reducerats 
till 100 000 på grund av förluster i strid och deserteringar. al-Assads 
styrkor måste försvara så många fronter att de inte kan hålla alla. För-
tryckarnas makt eroderas sakta men stadigt, och i samma mån ökar 
desperationen.
USA säger sig ha upptäckt aktiviteter som tyder på att al-Assad är redo 
att sätta in kemiska stridsmedel mot befolkningen. Hans meriter gör att 
ingen kan utesluta ens sådana bestialiska krigsförbrytelser. President 
Barack Obama varnar nu åter Syrien för att det går en skarp gräns där, 
att användning av massförstörelsevapen skulle leda till ”konsekvenser”
Frågan är vad det innebär. Utan tvivel kan amerikanerna slå ut det 
syriska flygvapnet, även om det håller klart högre klass än i Khaddafis 
Libyen. Att beväpna och utbilda rebellerna är också tänkbart, trots att 
det kan vara mycket svårt att skilja klokare viljor från extremistiska 
jihadister.

Men för att säkerställa att stridsgasen hålls inlåst och inte hamnar i fel 
händer krävs trupper på marken; 75 000 man, enligt Pentagon.
Redan flygattacker mot diktaturens bastioner vore att tydligt ställa sig 
på rebellernas sida i inbördeskriget. En insats riskerar att leda till 
upptrappning och allt djupare inblandning. Syrien är en explosiv mix 
av etniska och religiösa grupper, och det är inte säkert att dödandet 
upphör för att Obama försöker ställa sig emellan. USA har inte glömt 
Irak, och det bör inte heller förespråkarna av en militär intervention 
göra.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se  “
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DN 5 dec 2012:
Israel–Palestina-konflikten. Frågor och svar om bosättningarna.
“Israel tänker inte ge vika för 
påtryckningar”
“Israel visade på tisdagen inga tecken på att ge vika för lavinen av 
internationella fördömanden mot planerna på nya, omstridda bo-
sättningar. Enligt en källa på regeringskansliet i Jerusalem ”pla-
nerar Israel fler åtgärder mot det palestinska självstyret”.”

“Bosättningarna på Västbanken, konfliktens heta kärna, har efter ett 
par år i skuggan av arabvärldens omvälvningar åter hamnat i centrum 
för omvärldens intresse. Detta sedan Israel häromdagen gick ut med att 
man ska bygga ytterligare 3 000 bosättningar, som en direkt följd av 
att palestinierna i förra veckan fick observatörsstatus i FN. 
Byggplanerna rör bland annat det omstridda E 1-området öster om 
Jerusalem.
1. Hur många bosättare finns det?

550 000 israeler lever på mark som fram till juni 1967 behärskades av 
Jordanien, det område som FN och omvärlden ser som den framtida 
palestinska staten. Ungefär tvåhundratusen av dessa personer bor i 
förorter till Jerusalem, och betraktar sig inte själva som kolonister.
Omvärlden, inklusive USA, Israels närmaste allierade, anser att bosätt-
ningarna strider mot folkrätten.
2. Hur många är bosättningarna?
Det finns drygt 120 som upprättats med israeliska myndigheters 
tillstånd.
Men det finns också ett stort antal, mellan nittio och hundra, ”pirat-
bosättningar”; alltså koloniseringsprojekt som igångsatts utan tillstånd. 

Några av dem består bara av ett par husvagnar, andra är regelrätta 
samhällen.
När en piratbosättning förstörs och dess invånare körs bort satsar 
bosättarrörelsen allt på att återupprätta den så snart som möjligt.
3. Vad tycker ”vanliga” israeler om bosättningarna?
Israel är ett kluvet och splittrat samhälle på denna punkt. Hälften av 
väljarna röstar på partier som stödjer kolonisationen. Men bitterheten 
är utbredd över alla resurser som spenderas på bosättarprojektet, och 
alla skattelättnader som kommer bosättarna till del.
4. Kommer protesterna från omvärlden att ändra något?
Inte omedelbart. Regeringen i Jerusalem går mot val och vill inte visa 
sig eftergiven för amerikanska och europeiska påtryckningar. Men om 
omvärlden håller fast vid sitt motstånd så kommer detta på längre sikt 
att påverka koloniseringsprojektet.
Om bosättningarna skulle leda till handelssanktioner mot Israel skulle 
opinionen i exportlandet Israel strax att ta intryck av det.
5. Är alla bosättare fanatiker?
Alla bosättare delar uppfattningen att hela Israels land, från 
Jordanfloden till Medelhavet, tillhör den judiska staten. Men det finns 
väldiga skillnader också i detta läger.
Många bosättningar månar om goda relationer med sina arabiska 
grannbyar, medan andra, särskilt i Hebron och Samarien, sätter en ära i 
att trakassera sina palestinska grannar och förstöra deras olivodlingar.

6. Vad vinner Israel på ockupationen? Vad förlorar man?
Man vinner kontroll över vattentäkter och man behåller styrkor i 
Jordandalen, viktiga saker för Israels del.



Å andra sidan bränner man enorma resurser på koloniseringen, 
omöjliggör fredsförhandlingar och förgiftar relationerna till de flesta 
av jordens stater.
7. Hur skall det kunna bli någon palestinsk stat om hela området 
täcks av bosättningar?
Den palestinska myndigheten har gått med på att Israel i en fred får 
behålla bosättningarna närmast 1949 års gräns, och att palestinierna i 
gengäld får lika stora delar av det egentliga Israel.
Men en hel del bosättningar måste tas bort innan en tvåstatslösning 
kan bli verklighet.
8. Hur skall det gå till?
En del bosättare kommer att lämna sina hem frivilligt mot ersättning. 
Många kommer att vägra, och ett okänt antal kommer att konfrontera 
soldater som kommer för att evakuera dem. Men israeliska politiker 
orkar knappt tänka på den dagen.
9. Varför det?
De är rädda för bosättarna. Dels därför att den första ledare som på 
allvar konfronterat dem, Yitzhak Rabin, mördades. Men också därför 
att bosättarna är extremt effektiva, välorganiserade och rutinerade i 
fråga om opinionsbildning. Om Israel tvingas lämna de ockuperade 
områdena kommer det att ske först efter stor och uppslitande dramatik.
10. Vad säger palestinierna om reaktionerna på Israels hotelser?
Palestinierna på Västbanken är inte bortskämda med resolut stöd från 
EU:s sida, och reaktionerna är därefter.
I flera byar kring Nablus dansade folk på torgen av glädje, i känslan av 
att EU nu tagit sig an deras sak.
Om det verkligen är så får framtiden utvisa. 
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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“Så reagerar omvärlden
USA: ”Bakslag för framtida lösning”
USA har kritiserat Israels planer på att bygga ytterligare 3 000 nya 
bostäder på den ockuperade palestinska Västbanken. Det är inte ett 
lika starkt fördömande som från flera europeiska länder. Men även 
USA anser att beslutet att expandera bosättningarna är ett bakslag för 
en framtida tvåstatslösning Israel–Palestina. Enligt en talesman för 
utrikesdepartementet i Washington är byggplanerna ”skadliga” för 
fredsansträngningarna, och han manade Israel att ompröva beslutet. 
Michael Winiarski
Ryssland: Svagare fördömande än EU:s
”Byggandet av bosättningar på ockuperat område är olagligt och 
fördöms av Ryssland liksom av hela det internationella samfundet” – 
så löd det ryska utrikesdepartementets reaktion på Israels 
bosättningsbesked. Relativt hårda ord, men svagare än flera EU-
länders uttalanden.
Rysslands förhållande till Palestinakonflikten är kluvet. Å ena sidan 
har man ett arv från Sovjettiden av nära kontakter med den palestinska 
sidan, å andra sidan en miljon rysktalande israeler att ta hänsyn till. 
Ingmar Nevéus
Tyskland: Kritik trots solidaritet
På grund av Förintelsen känner sig Tyskland för evigt förbundet med 
Israel – något som förbundskanslern Angela Merkel uttryckte i 
samband med sitt historiska tal i det israeliska parlamentet för fyra år 
sedan. Samtidigt är Tyskland för en tvåstatslösning. Nyligen 
kritiserades Nethanyaus bosättningspolitik. Att Tyskland lade ned sin 
röst i stället för att rösta med Israel när Palestina gavs en 
observatörspost i FN tolkas som ännu en signal till Israel. 
Jan Lewenhagen

Frankrike: Övertalning, inte sanktioner
I måndags kallades Israels ambassadör i Paris till franska UD. 
Frankrike var drivande för Palestinas nya plats i FN. President 
François Hollande ansåg dock att det fanns andra vägar att gå än att 
kalla hem ambassadören från Jerusalem:
– Vi vill inte, i dag, engagera oss i sanktioner utan hellre försöka 
övertala, sa president Hollande. Det innebär även att övertala USA att 
engagera sig mer i fredsprocessen. 
Magnus Falkehed
Storbritannien: ”Hotar tvåstatslösning”
Det brittiska utrikesdepartementet kallade i måndags upp Israels 
ambassadör i London för att i skarpa ordalag uttrycka ”Storbritanniens 
djupa oro” över beslutet att bygga nya bostäder på ockuperad mark. 
Britterna menar att bosättningarna kan förändra situationen på marken 
i en sådan omfattning att det hotar möjligheten för en tvåstatslösning. 
Thomas Hall
Sverige: ”Extremt oroväckande”
Sverige har kallat Israels ambassadör till Utrikesdepartementet för att 
protestera mot bosättningsplanerna. Utrikesminister Carl Bildt 
beskriver i sin blogg händelseutvecklingen som ”extremt 
oroväckande”: ”Om detta blir verklighet sätter sig Israel på ett mycket 
tydligt sätt mot världssamfundet i dess helhet”.
Även statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att situationen är allvarlig. 
Emma Löfgren “



DN 6 dec 2012:

“En döende tvåstatslösning”
“Den politiska utvecklingen i Mellanöstern förändrar regionens 
maktbalans och bådar illa för kompromisser och fred.”

“När striderna blossade upp i Gaza verkade samma historia upprepa 
sig. Vi fick återigen bevittna blodigt och meningslöst våld mellan 
Israel och Hamas, där de främsta offren var oskyldiga civila som lem-
lästades och dödades på ömse sidor.
Men det var inte samma historia. Mellanöstern har nämligen genom-
gått en betydande förändring i två år nu. Regionens politiska epicent-
rum har förskjutits från konflikten mellan Israel och palestinierna till 
Persiska viken och kampen om regionalt herravälde mellan å ena sidan 
Iran och å andra sidan Saudiarabien, Turkiet och nu också Egypten. I 
den allt häftigare kampen mellan shia- och sunnikrafter har den gamla 
Mellanösternkonflikten hamnat i skuggan.
I dag är den viktigaste konfrontationen i denna maktkamp inbördes-
kriget i Syrien, där samtliga större aktörer i regionen deltar direkt eller 
indirekt. Det är där som slaget om hegemoni avgörs. Bashar al-Assad 
och hans alawitiska maktbas blir oförmögna att styra över sunnima-
joriteten i landet och regionen som helhet. Den enda frågan är när hans 
regim faller.
När det sker förlorar Iran sin främsta arabiska allierade och ställningen 
för dess klient Hizbollah i Libanon äventyras. En variant av Muslim-
ska brödraskapet tar makten i Syrien, precis som har skett eller kom-
mer att ske nästan överallt i Mellanöstern till följd av den arabiska 
våren. 

Att ett sunnitiskt politiskt islam vinner makten i hela regionen ger 
Israel både för- och nackdelar. Dess strategiska intressen gynnas av att 
Iran försvagas och skjuts åt sidan, men sunniislamisterna tar makten i 
hela grannskapet. Hamas förstärks.
Muslimska brödraskapet och dess förgreningar har segrat på bekostnad 
av den sekulära arabiska nationalismen och de militärdiktaturer som 
stöttade den. Brödraskapets seger har de facto också avgjort den inter-
na palestinska maktkampen. Med striderna i Gaza nyligen kommer 
den palestinska nationella rörelsen att rätta in sig i denna regionala 
utveckling under Hamas ledning. Palestinska myndighetens president 
Mahmoud Abbas och hans parti Fatah har inte mycket att sätta emot, 
särskilt som Hamas bröt med Iran för ett år sedan.
Utsikterna för en tvåstatslösning försvinner eftersom varken Israel 
eller Hamas och Muslimska brödraskapet har något intresse av den. 
Hamas och Brödraskapet avvisar en territoriell kompromiss. De anser 
att en palestinsk stat är ett Palestina som omfattar hela Israel.
Detta är varken en taktisk position eller politisk naivitet. Tvärtom har 
den territoriella frågan förvandlats till en religiös och gett konflikten 
en annan karaktär.
Så länge Hamas inte är starkt nog att uppnå sina ambitiösare mål är 
dess benhårda attityd inget hinder för förhandlingar med Israel eller 
ens fredsavtal, förutsatt att sådana överenskommelser gynnar dess 
långsiktiga syften. Men de leder bara till kortare eller längre vapen-
vilor, inte till en övergripande uppgörelse som sätter punkt för kon-
flikten.
Att Abbas säkrade observatörsstatus för Palestina i FN:s generalför-
samling ändrar inte trendens avgörande aspekter. Palestinas uppgra-
dering är ett oroande diplomatiskt nederlag för Israel och demonstrerar 



dess ökande internationella isolering, men den leder inte till en 
tvåstatslösning.
Paradoxalt nog passar Hamas position Israels politiska höger eftersom 
den inte heller vill ha en tvåstatslösning. Och varken den (nästan ut-
döda) israeliska vänstern eller Fatah har nog styrka att hålla fast vid 
tvåstatsmöjligheten. För Israel utgör en framtid som en stat med två 
nationer en hög långsiktig risk, såvida man inte återupptäcker den kon-
federation mellan Västbanken och Jordanien som försvann på 1980-
talet. Här finns en möjlighet.
När al-Assads regim faller kan Jordanien bli nästa krishärd. Det kan ge 
nytt liv åt debatten om Jordanien som den ”riktiga” palestinska staten. 
Israels bosättningspolitik på Västbanken får då en ny politisk betydel-
se. Jag tror inte att en sådan konfederation någonsin blir ett livskraftigt 
alternativ, men den kan bli den sista spiken i kistan för tvåstatslös-
ningen.
Jämsides med Syrien kommer två frågor att bestämma framtiden för 
detta nya Mellanöstern: Egyptens väg under Muslimska brödraskapet 
och utgången av en konfrontation med Iran om dess misstänkta kärn-
vapenprogram och roll i regionen.
Den egyptiska frågan står redan högt upp på dagordningen och spillde 
ut på gatorna efter president Mursis oblodiga kuppförsök. Dagen efter 
att ha vunnit internationell uppskattning för sin framgångsrika medling 
i Gaza iscensatte han märkligt nog ett frontalangrepp på Egyptens 
nyfödda demokrati.
Frågan är nu om Brödraskapet kommer att vinna, på gatorna och med 
hjälp av Egyptens nya författning (som i stort sett är dess verk). Drar i 
så fall väst tillbaka sitt stöd för Egyptens demokrati i ”stabilitetens” 
namn? Det vore ett grovt misstag.

Efter Obamas installation och Israels parlamentsval i januari åter-
kommer frågan om Irans kärnteknikprogram också med full kraft. Den 
måste besvaras inom några månader.
Det nya Mellanöstern bådar inte gott för det kommande året. Men det 
är fortfarande Mellanöstern, där man aldrig kan veta vad som väntar 
runt hörnet.  
Joschka Fischer
Översättning: Margareta Eklöf 
Copyright: Project Syndicate (2012) “ 



DN 7 dec 2012:
Netanyahu hos Merkel.
“Israel och Tyskland oense om 
bosättningar”
“Berlin. Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu 
kunde vid sitt Berlinbesök inte övertyga sin vän Angela Merkel om 
det kloka i Israels bosättningspolitik. “

“– Vi är överens om att vi inte är eniga, konstaterade den tyska för-
bundskanslern vid den avslutande presskonferensen.
Inför Netanyahus resa till Berlin hade medierna både i Israel och Tysk-
land spekulerat i hur djup sprickan egentligen är mellan honom och 
den tyska regeringschefen.
När de två vid 12-tiden på torsdagen höll en presskonferens betonade 
de den ömsesidiga vänskapen. Netanyahu skakade demonstrativt hand 
med sin värdinna och kallade henne vid förnamn och Merkel uppre-
pade det hon sade i sitt tal i israeliska parlamentet för fyra år sedan – 
Israels säkerhet kommer i första rummet för Tyskland.
Benjamin Netanyahu underströk att den politik hans regering driver i 
bosättningsfrågan inte är något nytt och att den inte heller utgör orsa-
ken till att Israel och palestinierna inte kommit överens om en tvåstats-
lösning.
– Om det vore en territoriell fråga hade vi varit överens för länge se-
dan, sade Netanyahu och menade att orsaken fanns att söka bland dem 
som inte accepterade Israels existens över huvud taget.
Angela Merkel var inte övertygad. På frågan hur Tyskland ska agera 
om inte Israel ändrar sig, svarade Merkel.
– Jag är inte den som hotar och Israel är en suverän stat. Frågan är om 
bosättningarna gagnar en tvåstatslösning. Där är vi inte överens.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “
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DN 8 dec 2012:
Egypten. Oenighet om folkomröstning

“Oppositionen avvisar Mursis invit till 
dialog”
“Nationella räddningfronten”, en koalition av ett tjugotal opposi-
tionspartier i Egypten, avslog på fredagen president Muhammad 
Mursis erbjudande att inleda en dialog. “

“Oppositionen kommer att delta i samtal med regimen endast om 
Mursi ställer in nästa veckas folkomröstning om en ny författning. De 
massdemonstrationer som utlysts efter fredagsbönen inleddes som pla-
nerat.
– Vi kommer att fortsätta protestera, med fredliga medel, sade frontens 
talesman Husein Abd al-Ghani, som tog avstånd från de senaste dagar-
nas attacker mot Muslimska brödraskapets lokaler i flera städer.
Den nya författningen emotses med bävan av Egyptens journalister, 
som efter revolutionen för snart två år sedan kunde börja kritisera de 
makthavande utan att frukta repressalier. Men i höstas greps Islam 
Afifi, chefredaktör för tidningen al-Dustur, som under många år var 
diktatorn Hosni Mubaraks djärvaste kritiker. Denna gång hette det att 
Afifi ”förolämpat president Mursi”. Intressant nog ingrep Mursi själv 
och gav order om att inga journalister skulle arresteras.
Den egyptiska pressens flaggskepp, dagstidningen al-Ahram, som 
under den förra regimen stod för den officiella ståndpunkten, fick ny-
ligen en ny chefredaktör, Mamduh al-Wali. Han utnämndes av Mursi, 
står Brödraskapet nära och är en av medlemmarna i den församling 
som nu lagt fram förslaget till ny författning. Han vann dock pressens 
förtroende då han insisterade på att den nya konstitutionen garanterar 

mediernas frihet. Häromdagen gav han dock vika för påtryckningar, 
gav upp sitt krav och röstade för det utkast till ny författning som 
vållar sådan uppståndelse.
I det nya förslaget till författning står det, precis som i diktaturens 
författning, att ”pressens frihet är garanterad, men kommer att begrän-
sas av säkerhetshänsyn” och att tidningar kan stängas och upplagor 
beslagtas ”efter domstolsbeslut”.
Presidentens nya befogenheter upprör Muslimska brödraskapet vill 
införa ett samhälle baserat på islamisk lag (sharia-lag). Protesterna den 
senaste tiden riktar sig mot de extraordinära befogenheter som presi-
dent Mursi gav sig själv häromveckan, och ännu mer över det hastigt 
hopkomna förslag till ny författning som kommer upp till folkom-
röstning nästa veckoslut.
Förslaget är i allt väsentligt en kopia av Brödraskapets program och 
innehåller inget skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 9 dec 2012:
Egypten. Risk för mer våld

“Hemliga samtal för att bryta dödläget”
“Vissa tecken tydde under lördagen på att parterna i det egyptiska 
dramat försöker bromsa urartningen innan öppet våld i större 
skala bryter ut.”

“President Muhammad Mursi har antytt att han kan tänka sig att skjuta 
upp nästa veckas folkomröstning, förutsatt att oppositionen slutar krä-
va hans avgång. Oppositionsfronten NSF, som på fredagen avböjde 
presidentens invit till dialog, har tydligen i det tysta inlett sonderingar 
med Mursis inre krets om en möjlig kompromiss.
Den egyptiska försvarsmakten, som styrde landet de första arton 
månaderna efter revolutionen i februari 2011, har legat lågt sedan 
militärjuntan upplöstes av Mursi i somras. Men på lördagen tog mili-
tära talesmän för första gången på länge till orda i politiska frågor.
– Vi kommer inte att tillåta att våldet sprider sig. Parterna måste börja 
lyssna i stället för att hota varandra, hette det i en kommuniké från 
försvarsdepartementet.
Mursi sade på lördagen att han redan givit armén klartecken att rycka 
in för att hjälpa polisstyrkorna hantera de allt större människoupp-
båden.

– Flera medlemmar av Muslimska brödraskapet ertappades under 
veckoslutet med handeldvapen, vilket givit näring åt oppositionens 
envisa beskyllningar om att regimen är på väg att etablera en egen 
milis, efter mönster av Basij, folkmilisen i Iran.
– Även om en dialog och en avspänning kommer till stånd, så är stor 
skada skedd. Det egyptiska samhället är polariserat som aldrig förr, 

och misstron mellan lägren är svindlande. De sekulära har satt Brödra-
skapets lokaler i brand på en rad platser, och uppbåd av muslimska 
bröder har misshandlat och fört bort sina motståndare.
Bägge parter hänvisar till sin breda folkliga förankring, och bägge 
har rätt: Både de som pläderar för en muslimsk författning och de som 
bekämpar en sådan företräder tiotals miljoner egyptier. Den enda tänk-
bara kompromissen vore att Brödraskapet och salafisterna backade 
från planerna på att introducera Sharialagstiftning i landet.
Men islamisterna har vunnit valen, resonerar de, så varför skulle de ge 
vika? Å andra sidan bär det utkast till ny författning som Mursis an-
hängare arbetat ut raka vägen mot en enpartistat, med extraordinära 
befogenheter för presidenten och begränsat svängrum för press och 
domstolar. Det är detta, snarare än någon antiislamism, som är bränslet 
i oppositionens rasande protester.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 9 dec 2012:

“Brödköerna växer i Syrien”
“Förutom de pågående striderna och luftanfallen har invånarna i 
inbördeskrigets Syrien allt svårare att få tag på mjöl och bröd.
Utanför de bagerier som fortfarande fungerar ringlar timslånga 
köer, och priserna har mångfaldigats.”

“– Vi har varit under belägring i sex månader. Vi går och letar efter 
virke att elda med i de förstörda husen. Vårt bröd är gjort av gammalt 
mjöl, smutsigt vatten och lite salt. Men vi tackar ändå Gud för att vi 
lever, säger Abu Khaled.
Han är fast i den rebellstyrda gamla stadsdelen i Homs tillsammans 
med sin fru och två barn, och upplever samma svårigheter att få tag på 
bröd och bränsle som invånarna i andra av landets mest omstridda 
delar. I Aleppo har det inte funnits något bröd alls den senaste veckan, 
säger Daoud från Qadim-distriktet.

– Även om det funnits ett bageri öppet, hade det varit omöjligt att ta 
sig dit på grund av striderna, säger fembarnsfadern Mustafa i samma 
stad, och tillägger:
– Bageristängningarna har skjutit upp priserna på brödpaket som van-
ligtvis skulle ha kostat 15 pund (1:40 kronor) till 200 pund (18:40 
kronor).
Bagaren Abu Samer, också från Aleppo, förklarar prisökningen med 
att bränslepriserna fyrdubblats, och mjölet också stigit i pris.
I Damaskusförorten Jaramana berättar taxichauffören Mohammad att 
han är uppe och köar på natten för att inte förlora arbetstid.

– Det tar mig vanligtvis två till tre timmar att komma längst fram i kön 
utanför bageriet, säger han.
Att köa är potentiellt livsfarligt. Människorättsgrupper har kritiserat 
regimen för krigsbrott efter att flera bagerier i Aleppoprovinsen 
attackerades med artillerield och flygbombningar under sommaren. I 
en av de blodigaste attackerna, mot en brödkö i Qadi Askar-distriktet i 
Aleppo stad den 16 augusti, dödades 60 människor.
TT-AFP “



DN 10 dec 2012:
Frågor & svar. Fortsatt oro i Egypten

“Mursi står fast vid folkomröstningen”
“Egyptens president Muhammad Mursi backade natten till sön-
dagen i fråga om de extraordinära befogenheter han gav sig själv 
för två veckor sedan. Men protesterna fortsätter.”

“Mursi är orubblig på den viktigaste punkten: Folkomröstning på lör-
dag om en författning som inte garanterar kvinnors likställdhet, pres-
sens frihet och partiernas rätt att kritisera regeringen. Antas författ-
ningen – som skrivits uteslutande av islamister, sedan alla andra i den 
konstitutionella församlingen hoppat av – så blir Mursi ändå enväldig 
till sist, hävdar oppositionen.
1. Vad säger Mursis rörelser, partiet FJA och dess förmyndare, 
Muslimska brödraskapet?

– Brödraskapet är en massrörelse och dess anhängare demonstrerar 
lika intensivt som oppositionen. De uppmanar Mursi och brödraska-
pets andra ledare att inte göra några eftergifter. De vill säkra en isla-
misk republik nu, medan deras rörelse har initiativet och makten.

– De vet att ett uppskov i fråga om folkomröstningen kommer att leda 
till ett helt nytt grundlagsförslag, med liberalernas förbehåll inskrivna.
2. Hur agerar militären?

– Militären ligger lågt, men utövar påtryckningar mot bägge parter att 
tona ned retoriken och undvika sammanstötningar. På söndagen flög 
F-16 plan tätt över demonstrationernas brännpunkter i Tahrir och 
Heliopolis, en bister varning till alla inblandade att ta det lugnt. Vi är 

långt ifrån där än, men vid minsta tecken på inbördesstrider kommer 
armén att ingripa med full kraft.
3. Vad händer då?

– Att armén ingriper betyder inte att den tar makten. Men en situation 
kan uppstå där de väpnade styrkorna tvingar på alla inblandade en 
kompromiss i grundlagsfrågan.
4. Vad händer med det som var huvudsaken fram till Mursis 
dekret den 22 november – landets ekonomi?

– Idel ledsamheter. Börsen faller, investeringar dras ur landet, turist-
resor bokas av och räntan på krediter stiger. Valutareserven töms has-
tigt trots väldiga injektioner qatariska och saudiska pengar.
– Det utdragna politiska dödläget är en lyx Egypten inte kan tillåta sig.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
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DN 11 dec 2012:
Egypten.

“Nya protester mot Mursis förslag till 
författning”
“I dag, tisdag, väntas nya gatuprotester i Egypten mot det om-
stridda författningsförslaget. Samtidigt har president Muhammad 
Mursi beordrat militären att skydda statlig egendom och upprätt-
hålla säkerheten.”

“Nationella räddningsfronten, en paraplyorganisation av oppositionella 
partier och rörelser, har utlyst tisdagen till en protestdag.
– Vi bjuder in Egyptens storartade befolkning att delta i fredliga pro-
testaktioner i huvudstaden, så att de kan visa sitt missnöje med presi-
dentens totala nonchalans för folkets önskemål, säger frontens tales-
man Sameh Ashour till nyhetskanalen al-Jazira.
Tidigare protester har emellanåt urartat i våld. Minst sju personer har 
dödats och omkring 500 har skadats. Det befaras att även dagens pro-
tester kan bli våldsamma. Islamistgrupper har meddelat att de kommer 
att ordna motdemonstrationer i Kairo till stöd för president Mursis be-
slut.
Mursi gick delvis sina motståndare till mötes när han natten till mån-
dagen drog tillbaka det dekret som kraftigt utvidgade hans makt. Men 
det har inte blidkat oppositionen. Deras ovillkorliga krav är att folk-
omröstningen om författningsförslaget ställs in. Men där tycks Mu-
hammad Mursi vara lika omedgörlig: folkomröstningen ska äga rum 
nu på lördag, som beslutat.
Presidenten räknar tydligen med att hans inställning kommer att mötas 
av våld och vrede. På måndagen förstärktes bevakning och avspärr-

ningar kring presidentpalatset i Kairo, och Mursi utfärdade ett nytt 
dekret där militären beordras att samarbeta med polisen för att upp-
rätthålla lag och ordning samt skydda statlig egendom.
I ett uppenbart försök att blidka den egyptiska allmänheten drog 
president Mursi på måndagen tillbaka ett ekonomiskt åtstramnings-
paket som bland annat skulle innebära kraftigt höjd moms på en rad 
varor och tjänster, bland annat öl, läsk, cigarretter och mobilsamtal. 
Skattehöjningarna, som knappt hann tillkännages innan de drogs till-
baka, var ett villkor för att Egypten ska få ett nödlån av Internationella 
valutafonden (IMF) på motsvarande 32 miljarder kronor. Det var på 
måndagen oklart hur Mursis lappkast kommer att påverka IMF-lånet.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Fakta. Detta har hänt
22 november: President Muhammad Mursi utfärdar ett dekret som ger 
honom väsentligt utökade befogenheter på bekostnad av domstolarna. 
Beslutet orsakar våldsamma gatuprotester.
1 december: Mursi utlyser folkomröstning om den nya författningen 
till den 15 december. Hundratusentals egyptier visar sitt stöd för 
presidenten.
7 december: Efter en vecka av oavbrutna regeringskritiska protester 
bjuder president Mursi in oppositionen till dialog. Förslaget avvisas.
9 december: Presidenten drar tillbaka sitt omstridda dekret men står 
fast vid beslutet om folkomröstning.”
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DN 11 dec 2012:

“Syrisk ledare till kaffet i Bryssel”
“EU.
Sakta men säkert tar EU allt starkare ställning i inbördeskriget i 
Syrien.
– Det faktum att alla EU:s utrikesministrar sitter tillsammans med 
ledaren för oppositionskoalitionen är ju en markering i sig, säger ut-
rikesminister Carl Bildt (M), som i går träffade Muaz al-Khatib, som 
sedan början av november leder Syriska nationella koalitionen av re-
volutions- och motståndsstyrkor.
EU kallar koalitionen för verklig representant för det syriska folket. “

DN 13 dec 2012:

“Syrisk opposition erkänns”
“Marocko.
Flera internationella aktörer erkänner den nya syriska oppositionsalli-
ansen som legitim representant för det syriska folket.
I Marocko samlade gruppen Syriens vänner högt uppsatta representan-
ter för drygt 100 länder på onsdagen. Mötet erkände den nybildade 
oppositionsalliansen, Syriska nationella koalitionen av revolutions- 
och motståndsstyrkor, som ”den legitima representanten för Syriens 
folk”.
USA anslöt också till Frankrike i att som land erkänna oppositionen 
som legitim representant. Detta är ännu inte aktuellt för Sverige, enligt 
UD.
TT-AFP “

DN 11 dec 2012:

“al-Assad kan få asyl i Ecuador”
“Ecuador.
Ecuadors president Rafael Correa säger i en intervju i en brasiliansk 
dagstidning att Ecuador skulle överväga att ge asyl till Syriens presi-
dent Bashar al-Assad. “

DN 15 dec 2012:
Syrienkonflikten.

“Nato skickar robothjälp”
“Bryssel/Washington. Både USA och Tyskland har fått godkänt på 
hemmaplan för att under Nato-flagg skicka Patriotrobotar och 
soldater till Turkiets gräns mot Syrien. “

“USA:s försvarsminister Leon Panetta skrev på fredagen under den 
order som möjliggör att två robotbatterier av Patriottyp och 400 mili-
tärer skickas till Turkiets gräns mot Syrien.
Samtidigt godkände den tyska förbundsdagen en robotförsändelse till 
Turkiet tillsammans med omkring 400 soldater.
Patriotrobotarna en del av en insats under militäralliansen Natos flagg, 
vars syfte är att stödja medlemmen Turkiet och försvara dess gräns 
mot Syrien. Nederländerna har sedan tidigare ett beslut på att delta.
Flera raketer från Syrien har slagit ned på Turkiets sida under det sy-
riska inbördeskriget.
Turkiet lämnade under hösten in en begäran om stöd från försvars-
alliansen, vilken godkändes i början av december. 
TT-AFP “



DN 11 dec 2012:

“Palestinier öppnar för fredssamtal”
“Västbanken.
Trots Israels planer på nya bosättningar öppnar palestiniernas 
chefsförhandlare Saeb Erakat för att återuppta fredssamtalen. Med 
statushöjningen i FN har en ”ny fas” inletts, säger Erakat. I slutet av 
december ska en palestinsk arbetsgrupp ta fram ”handlingsplaner” och 
sedan besöka säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar för att 
avgöra ”om det finns förutsättningar för en fredsprocess”.  “

DN 20 dec 2012:

“Klart för 2 600 nya bosättarbostäder”
“Israel.
Israeliska myndigheter gav på onsdagen slutligt klartecken till att 
bygga 2 600 nya bostäder i Givat Hamatos, en bosättning i östra Jeru-
salem. Det är första gången på över tio år som Israel anlägger en helt 
ny stadsdel på ockuperad mark.
Israel har påskyndat detta efter att palestinierna sökte status som 
observatörsnation i FN. Palestinierna hotar att föra frågan till Inter-
nationella brottmålsdomstolen (ICC).
TT-AFP “



DN 12 dec 2012:
Egypten.

“Barrikaderna rivs vid nya massprotester”
“Flera hundra demonstranter bröt sig på tisdagskvällen igenom 
avspärrningarna runt presidentpalatset i Kairo. Men militär och 
säkerhetsstyrkor undvek att ingripa mot de protesterande som tog 
sig närmare palatset.”

“Den hundraåriga palatsbyggnaden i Heliopolis i nordöstra Kairo har 
varit i fokus för de oppositionella egyptier som motsätter sig det för-
slag till författning som presidenten vill stadfästa genom folkomröst-
ningen den 15 december.
På tisdagen väntades inte mindre än sex protestmarscher mot Mursi 
gemensamt avslutas vid presidentpalatset.
Byggnadskomplexet, som redan tidigare är hårt bevakat och avspärrat, 
har de senaste dagarna fått extra barriärer av taggtråd och cement.
Det hindrade inte demonstranter från att försöka forcera avspärrning-
arna. Ett hundratal soldater i kravallutrustning, försökte stoppa dem 
men demonstranterna lyckades ta sig igenom barrikaderna utan större 
våldsamheter, rapporterar flera medier.
Muhammad Mursis supportrar, som har sin bas i Muslimska brödra-
skapet och andra islamistiska rörelser, skulle hålla två manifestationer 
i Kairo på tisdagen till stöd för grundlagsförslaget och för presidenten. 
Sympatiaktionerna kallas för ”miljonmannamarscher” och avslutades 
på Raba’a al-Adaweya-torget i östra delen av huvudstaden, utanför en 
stor moské.
De egyptiska islamisterna har samlat sina olika partier och rörelser i en 
paraplyorganisation kallad De islamistiska krafternas koalition.

Den politiska kris som utlösts av fejden om grundlagsförslaget har 
åtföljts av en akut ekonomisk kris. Börsen har fallit, valutareserven 

urholkas alltmer och bokningarna till turistorterna minskar oroande.
Egypten har under en längre tid förhandlat om ett nödlån på motsva-
rande närmare 32 miljarder kronor från Internationella valutafonden 
(IMF).
IMF har haft som krav att Egypten ökar sina skatteintäkter, men Mursi 
drog häromdagen tillbaka en tidigare aviserad momshöjning på bland 
annat läsk och cigaretter. På tisdagen beslöt IMF att skjuta upp beslutet 
om lånet, som kallats Egyptens livlina.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Bakgrund. Nya grundlagen
När parlamentsvalet var klart i januari tillsattes en kommission på 
hundra ledamöter som skulle arbeta fram en ny grundlag. Förslaget 
skulle därefter gå till folkomröstning.
Grundlagsarbetet har kantats av tvister och politiskt-religiösa mot-
sättningar. De icke-islamistiska ledamöterna tyckte att den islamistiska 
dominansen blev för stor och hoppade av.
Efter att president Muhammad Mursi i slutet av november hamnat på 
kollisionskurs med landets domstolar beslöt han att snabba på arbetet 
med grundlagen. I början av december hade den islamistdominerade 
kommissionen röstat fram ett förslag bestående av 234 paragrafer, som 
godkändes av presidenten. Förslaget ska gå till folkomröstningen på 
lördag, den 15 december. 
I grundlagsförslaget stadgas bland annat att Egyptens president kan 
sitta som längst åtta år vid makten. Lagstiftningen ska grundas på 
sharia, den islamiska lagtolkningen.
De islamister som är Mursis väljarbas är för den nya grundlagen, 
medan den sekulära och kristna oppositionen är kraftigt emot. De 
menar att förslaget riskerar att ”smygislamisera” Egypten.”

mailto:erik.ohlsson@dn.se
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DN 12 dec 2012: 

”Det riskerar att bli blodigt”
“Kairo. Båda sidor laddar upp och förbereder sig på hårda sam-
manstötningar. Natten till tisdagen sköt okända personer mot de-
monstranter på Tahrirtorget. Deras kamrater, som har slagit lä-
ger vid presidentpalatset i förorten Heliopolis, kräver nu att Mu-
hammad Mursi flyttar ut.”

“– Det kan bli blodigt om aktivister från Muslimska brödraskapet 
kommer beväpnade, som de har gjort tidigare, säger Muohammad 
Assi.
Han ser sig bekymrat om på platsen framför presidentpalatset.
Det republikanska gardets gulmålade pansarvagnar står intill demon-
stranternas tält. Unga radikala i jeans och beväpnade soldater i uniform 
rör sig runt på det avspärrade området i till synes harmoniskt samför-
stånd.
Muhammad Assi är en ung veteran från den liberala oppositionen mot 
Egyptens makthavare. Vi har känt varandra sedan de första revolu-
tionsdagarna på Tahrirtorget i januari 2011. Han deltog först i upproret 
mot president Hosni Mubarak, därefter under protesterna mot militär-
rådet och mot statsministern från den gamla regimen som militärerna 
försökte tillsätta.
Nu har han bestämt att han gör bäst nytta här i Heliopolis, där sex 
oppositionella och en av president Mursis stöttepelare tidigare dödats i 
sammanstötningar.

– Flera hundra skadades. Så vi hade att göra, berättar Assi.

Fronterna har blivit skarpare de senaste dagarna. I ett dekret har Mursi 
gett militären order om att agera polis – genom att arrestera civila om 
det blir nödvändigt.
Muslimska brödraskapet avvisar blankt motståndarnas krav om att 
skjuta upp folkomröstningen om grundlagsförslaget, som vänsterradi-
kala, kristna och liberaler menar undergräver individens rättigheter. 
Brödraskapet har redan visat sig villigt att gå långt i att försvara sin 
president och marscherade i går under slagordet ”Ja till legitimitet”.
– Vi ska ha tillbaka de muslimska bröderna i fängelse, säger en 26-årig 
kvinna som övernattar i ett av tälten.
Jørgen Lohne “



DN 15 dec 2012:
Folkomröstning om ny grundlag.

“Splittrat Egypten håller andan”
“I dag tar Egyptens folk ställning till en ny grundlag. Förslaget till 
författning har vållat stor splittring och våldsamma samman-
drabbningar i landet – men kommer med stor sannolikhet att gå 
igenom.”

“Egyptens värsta politiska kris sedan Hosni Mubarak tvingades från 
makten för två år sedan har hittills kostat åtta liv och skadat hundra-
tals.
Sammandrabbningarna mellan de som stöder den nya regimen och de 
oppositionella eskalerade den 22 november, då president Muhammad 
Mursi utfärdade ett dekret som gav honom utökade befogenheter.
Dekretet innebar i princip all makt åt presidenten fram till att en ny 
grundlag antagits. Han drog tillbaka det den 8 december, men vägrade 
senarelägga folkomröstningen, vilket oppositionen krävt.
Anledningen till kravet är att det utskott som skrivit den nya lagtexten 
övervägande består av islamister och personer som stöder Muslimska 
brödraskapet. Trots att flera representanter för andra grupper har 
hoppat av arbetet med texten, driver Mursi igenom folkomröstningen 
som planerat.
I dag sker första omgången av folkomröstningen och tiotusentals 
poliser och soldater är ute på gatorna för att upprätthålla ordningen.
Ändå utbröt våld i bland annat Alexandria i går, då politiska menings-
motståndare slogs med klubbor, stenar och satte bilar i brand.

Oroligheterna tog fart efter att en imam i en moské uppmanat personer 
som samlats till bön att rösta ja.
– Konstitutionen är omdebatterad dels på grund av innehållet, dels för 
sammansättningen och processen som lett fram till den, säger Islam 
Habib, Egyptenexpert och statsvetare.
Han förklarar att innehållet kritiserats av oppositionen för att inskränka 
vissa rättigheter.

– Den är väldigt vagt skriven och det är lätt att tolkningar missbrukas. 
Ett exempel är yttrandefriheten. På ett ställe står det att den ska garan-
teras, men på ett annat finns det en artikel som förbjuder förolämpning 
av individer och profeter. Man har inte använt måttstockar om förtal 
enligt internationell lag.
Det väcker oro för huruvida det är lagligt att exempelvis förolämpa 
presidenten, och vad som egentligen räknas som en förolämpning. 
Oppositionen menar också att mänskliga rättigheter och kvinnors 
rättigheter inskränks.
Mursis anhängare anser däremot att grundlagen kommer att bringa 
stabilitet till det oroliga landet.
– Även processen har varit kontroversiell. Koptiska kyrkan drog sig ur 
innan konstitutionen var klar och sekulära grupper är dåligt represen-
terade. För att få en legitim grundlag krävs en bred uppslutning. Den 
kommer att avgöra Egyptens politiska framtid, säger Islam Habib.
Han, liksom de flesta andra bedömare, tror att den nya grundlagen 
kommer att röstas igenom.
Islamisterna som vill ha ett ja väntas mobilisera med all kraft.
De sekulära och liberala grupperna i oppositionen har enligt Islam 
Habib inte samma mobiliseringskraft.



– Dessutom har de varit rätt splittrade om huruvida de ska rösta nej 
eller bojkotta hela processen.
Eftersom folkomröstningen också fått en del logistiska problem 
delas den upp i två tillfällen.
I dag röstar storstäderna Kairo och Alexandria och åtta andra regioner. 
Andra halvan av Egypten röstar den 22 december, till följd av att en 
stor del av domarkåren som ska övervaka valet har vägrat att delta.

– Även om förslaget går igenom kommer det att finnas en markant del 
av befolkningen som inte vill ha det. Det här är inte ett allmänt val där 
det gäller att få majoritet, utan det gäller att få så stor uppslutning som 
möjligt. Går den igenom med stöd av 50–60 procent blir det en illegi-
tim grundlag.
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

“Fakta. Lagstiftningen i förslaget baseras på sharialagarna
Folkomröstningen handlar om att säga ja eller nej till ett förslag om 
ny grundlag. Den äger rum i två omgångar, i dag och nästa lördag.
Lagstiftningen i förslaget baseras på de islamiska sharialagarna.
Al-Azhar, berömt för sin ställning som ett centrum för islamiska 
studier och ett av Egyptens främsta lärosäten, ska konsulteras när det 
gäller ”frågor relaterade till sharia”.
Kristendomen och judendomen ska vara grunden för lagstiftningen 
gällande kristna och judar.
Religionsfrihet begränsas till muslimer, kristna och judar.
Presidenten kan som längst sitta två mandatperioder på fyra år 
vardera.
Källa: BBC/DN”
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DN 15 dec 2012:
Folkomröstning om ny grundlag.

”Folket ska ha makten, inte moskéns 
rättlärda”
“DN i Kairo
Vi satt bredvid Brödraskapet på Tahrirtorget under revolutionens första 
arton dagar 2011 och tillsammans krävde vi demokrati. Nu motarbetar 
de oss, de kallar mig och även alla muslimer i oppositionen för otrog-
na.
Och sedan säger de att de representerar islam, och folk litar på det för 
religionen är så viktig. Men det här har inget med islam att göra, det är 
ett sätt för att de med makten i dag ska kunna fortsätta att ha makt i 
morgon. För två veckor sedan skickade de ut sin milis för att skada, 
tortera och döda oss, och sedan ljuger de om det, hur ska vi någonsin 
kunna lita på dem?
President Mursi använder ett demokratiskt verktyg som folkomröst-
ning – men för att motarbeta demokratin.
Grundlagsförslaget innehåller två artiklar som tillsammans skulle göra 
Egypten till en stat styrd av religiösa ledare, som Iran. Huvudkällan till 
lagstiftningen grundas på sharia (islamisk lag) och de som ansvarar för 
uttolkningen av sharia är det islamiska al Azharuniversitetets över-
huvuden.
Det betyder att en lag som införs av dem i dag kan anses vara grund-
lagsvidrig om tio år, om andra inriktningar av sharia får mer inflytan-
de.
Vi skulle alltså få ett styrande råd i Egypten som inte är folkvalt och då 
spelar det ingen roll vilket parlament som röstas fram, för det finns ett 
råd som är överlägset parlamentet.

Muslimska brödraskapet säger att de vill skapa stabilitet men den före-
slagna grundlagen kommer att leda till allt annat än stabilitet. Folk 
kommer att gå ut på gatorna, de kommer inte att tysta se på när de får 
en ny regim som är än mer odemokratisk än den förra.
Vi slogs mot den, vi slogs mot militären och vi fortsätter slåss, för vi 
vet vad demokrati är och vi vill att folket ska ha makten, inte moskéns 
rättlärda och inte arméns generaler.
Berättat för Helena Hägglund
Röstar: Nej
Namn: Alfred Raouf
Ålder: 35 år
Religion: Kristen
Yrke: Utbildad ingenjör, arbetar som projektledare
Politik: Medlem av oppositionspartiet El Dostour “



DN 15 dec 2012:
Folkomröstning om ny grundlag.

”Brödraskapet arbetar för ett demokratiskt 
land”
“Tyvärr har oppositionens envishet skapat den svåra situation vi ser i 
dag. De vill bojkotta folkomröstningen och de vill inte föra dialog med 
oss. Men vad än resultatet blir måste de respektera demokratin.
Blir det ett nej kommer vi att respektera det. Men vi kommer att fort-
sätta övertyga folk om vår syn, och det är demokrati. Grundlagsförsla-
get är inte perfekt, jag håller med om att det finns frågor som vi måste 
arbeta vidare med. Och det finns utrymme för det, bestämmelser kan 
ändras i framtiden om det är vad folket vill.
Men i stort tycker jag att det är en bra grundlag som har kommit till 
genom kompromisser.
Det finns många som är rädda för extremism och tror att det här för-
slaget ska underlätta för sådana element. Men brödraskapet arbetar för 
ett demokratiskt land, byggt på institutioner och styrt av lagar.
Filosofin om att religiösa ledare ska styra finns inte i vår islam, vi har 
inte gudsvalda ledare. Al-Azhar – universitetets lärda – kommer inte 
att ha mer makt än parlamentet, det är en oberoende institution som 
kommer att ansvara för religiösa frågor bara. Det är ett folkvalt parla-
ment som ska ta sharia i beaktande när de stiftar nya lagar.
Jag kommer ihåg de arton dagarna i fjol på Tahrirtorget som en dröm. 
Vi var enade mot en fiende och hjälptes alla åt. Nu börjar politiken 
splittra oss, den kraftiga polariseringen är dålig men en politisk splitt-
ring är normal, och väntad.

Men jag tror faktiskt inte att det var polariseringen mellan oss och 
oppositionen som skapade våldsamheterna för två veckor sedan när så 
många dog.
De som är emot Mursi är mina grannar och släktingar, jag vet att de 
inte skulle använda vapen mot oss, lika lite som vi skulle använda 
vapen mot dem. Det var kriminella som låg bakom attackerna, inte 
våra politiska motståndare.
Berättat för Helena Hägglund
Röstar: Ja
Namn: Nermeen Muhammad
Ålder: 35 år
Religion: Muslim
Yrke: Utbildad läkare, undervisar i biokemi på Cairo University
Politik: Medlem i Muslimska brödraskapets Frihets- och rättviseparti-”



DN 16 dec 2012:
Folkomröstningen i Egypten.

“Ödesvalet splittrar landet”
“Kairo. Ett djupt splittrat Egypten röstade i går om en ny grund-
lag. Lagförslaget har lett till den värsta politiska krisen på flera år.
– Förslaget är skrivet av män som anser att kvinnor inte ska delta 
samhällslivet, säger 20-åriga Nishrin som DN träffar i Kairo.”

“Kamal el-Barbari viftar stolt med sitt pekfinger i luften.

– Jag har röstat ja till världens bästa författning. För första gången i 
historien ger vi alla religioner full frihet, säger den 63-årige pensione-
rade militären glädjestrålande.
I själva verket erkänner författningsförslaget bara judendomen, kris-
tendomen och islam. Något som Kamal el-Barbari inte ser något 
problem med.
– Alla andra trosriktningar är bara vidskepelse, säger han.
I kön utanför vallokalen vid Teráskolan i Kairostadsdelen Shubra står 
Medwali Abdel Moneim med ett ljusblått flygblad i handen. På det står 
det att förslaget till ny författning säkrar frihet, jämlikhet och mänsk-
liga rättigheter för alla egyptiska medborgare.
Var flygbladet kommer ifrån eller vem som delar ut det, vet han inte. 
Men han har bestämt sig för att rösta ja.

– Det är det enda sättet som vi kan få stabilitet och lugn och komma i 
gång med utvecklingen i landet, säger han och fyller i:
– För övrigt har president Mursi lovat att det alltid går att förändra 
innehållet i författningsutkastet om det blir problem.

Kommentaren får en äldre man som står precis bakom honom att fräsa 
upprört:
– Ja, det är vad de lovar men det är en lögn. Det kommer inte att finnas 
några möjligheter att ändra på något i den när väl författningen är an-
tagen, ropar han.
Mannen är kristen och heter Eisa Attiya. Han säger att författningen är 
anpassad till islamisterna och begränsar alla andras rättigheter.

– Jag vill ha ett sekulärt och demokratiskt Egypten men författnings-
förslaget gör oss till en religiös statsbildning. Det skrämmer mig. Det 
är bara att se hur de redan har splittrat befolkningen, säger han.
Det är nära att slagsmål utbryter mellan de två äldre herrarna, men 
sedan besinnar de sig och enas om att alla måste respektera resultatet 
av folkomröstningen.
Valet tycktes annars gå lugnt till. Enligt BBC övervakades folkom-
röstningen av omkring 250 000 säkerhetsvakter. 51 miljoner männi
skor var röstberättigade och långa köer i många av vallokalerna tydde 
på ett relativt stort valdeltagande.
I stadsdelen Sayida Zeinab köar 31-åriga Hana Tawfiq.

– Det bästa är att förslaget garanterar religionsfrihet och jämlikhet för 
kvinnor, säger hon och försäkrar att hon som ingenjör och yrkesarbe-
tande kvinna aldrig skulle rösta för ett förslag som begränsar kvinnors 
rättigheter.
– Jag har själv hört ordföranden för författningskommittén säga att 
kvinnor ska ha rätt att arbeta, så länge det inte går ut över deras ansvar 
för familjen, säger Hana Tawfiq.



Att nästan en fjärdedel av författningskommitténs medlemmar läm-
nade kommittén i protest därför att de ansåg att förslaget saknar skriv-
ningar om kvinnornas rättigheter, bekymrar henne inte.
– De är avlönade av den gamla regimen för att ställa till med problem 
och stoppa förändringarna, säger hon.
20-åriga Nishrin, som inte vill uppge sitt efternamn av rädsla för 
repressalier, är upprörd över att det endast var fyra kvinnor med i för-
fattningskommittén som bestod av hundra medlemmar.

– Förslaget är skrivet av män som anser att kvinnor inte ska delta i 
samhällslivet. Deras roll ska vara att hålla sig innanför hemmets fyra 
väggar och passa upp på familjen.
Oppositionen anklagade tidigt på valdagen Muslimska brödraskapet 
för valfusk. I ett uttalande uttryckte oppositionsalliansen Nationella 
räddningsfronten djup oro över ”antalet oegentligheter och överträdel-
ser i folkomröstningen”.
Eva Plesner “

“Fakta. Nästa valomgång hålls den 22 december
Folkomröstningen är den första av två gällande Egyptens nya grund-
lag. Processen att skriva konstitutionen det handlar om har vållat hårda 
sammandrabbningar i landet, eftersom oppositionen anser att utskottet 
som skrivit lagtexten är alltför islamistiskt. Flera sekulära och kristna 
representanter har hoppat av arbetet. Valet är uppdelat i två omgångar 
eftersom även en stor del av domarkåren har protesterat och vägrar 
övervaka omröstningen. Nästa del sker lördagen den 22 december.”

DN 19 dec 2012:

“Oppositionella samlas”
“Kairo.
Hundratals oppositionella samlades på tisdagen i Kairo för att stoppa 
det kritiserade förslaget till författning. Den andra omgången i folk-
omröstningen om författningen äger rum på lördag.
TT-AFP “



DN 17 dec 2012.
Tunisien. Två år sedan arabiska våren inleddes

“Stor frustration över bristen på 
förändringar”
“Tunis. I dag är det två år sedan den tunisiske gatuförsäljaren 
Muhammad Bouazizi tände eld på sig själv. Hans död utlöste ”den 
arabiska våren”. DN har träffat Bouazizis syster Leila i Tunis. 
Hon konstaterar att mycket är oförändrat i Tunisien.”

“La Marsa är en ”fin” stadsdel i Tunisiens huvudstad Tunis. Här, i 
palatsliknande villor, bodde flera släktingar till den störtade presiden-
ten Ben Alis hustru Leila. Tack vare sina kontakter med landets mäkti-
gaste man kunde de berika sig själva. Men nu står lyxhusen tomma 
och plundrade. Så har det varit sedan presidenten och hans klan tving-
ades fly i januari 2011.
I La Marsa, men i ett modest vitmenat tvåvåningshus, bor också Mu-
hammad Bouazizis mor, styvfar och syskon. I dag är det precis två år 
sedan den 26-årige gatuförsäljaren, som levde i landsortsstaden Sidi 
Bouzid, tände eld på sig själv i frustration över fattigdom och myndig-
heternas maktmissbruk.
Orsaken till hans desperata handling var att polisen konfiskerat den 
dragkärra som han använde för att sälja frukt och grönsaker. När 
Bouazizi protesterade blev han slagen och förnedrad av en kvinnlig 
polis.
Bouazizis självbränning väckte omedelbart våldsamma gatuprotester i 
Sidi Bouzid. De tunisiska medierna, hårt styrda av presidenten, teg. 
Men mobilklipp började cirkulera på bloggar och på Facebook och 
även på den arabiskspråkiga tv-kanalen Al-Jazira.

Medan Bouazizi intensivvårdades på sjukhus spred sig protesterna 
snabbt. När han den 4 januari avled av sina brännskador hade presi-
dent Ben Alis styre redan börjat vackla till följd av de massiva 
demonstrationerna. Den 14 januari valde Ben Ali att lämna Tunisien.
Muhammad Bouazizi blev jasminrevolutionens främste martyr och en 
symbol för den ”arabiska våren”, den upprorsvåg som spred sig från 
Tunisien till Egypten, Libyen, Jemen och en rad andra länder. Den 
fattige grönsaksförsäljaren fick en uppmärksamhet som han inte kun-
nat drömma om under sin livstid.
Times utnämnde honom till ”årets man” och han tilldelades EU-parla-
mentets Sacharovpris. I Paris namngavs ett torg efter honom. I Tunis-
ien har man döpt gator och offentliga byggnader efter Bouazizi.
För Muhammad Bouazizis efterlevande har hans ikonstatus inte bara 
varit positiv.
– Det började gå en massa rykten. Att vi skulle ha sålt hans grönsaks
kärra till ett internationellt auktionshus. Att en amerikansk filmprodu-
cent betalt pengar för filmrättigheterna till Muhammads liv. Att vi fått 
hundratusentals dinarer i kompensation av staten.
Det är Muhammad Bouazizis två år yngre syster Leila som berättar. 
Hon tar hand om sina tre småsyskon medan mamman, Manoubia, 
befinner sig på pilgrimsresa i Saudiarabien. Styvpappan Ammar är på 
ett tillfälligt byggjobb utanför Tunis.

– Jag hade ju redan flyttat hemifrån, jag bodde i en annan stad. Men de 
andra i familjen drabbades av lögnerna om alla pengar som kommit i 
omlopp efter Muhammads död. Det blev både skvaller och tiggeri. 
Samtidigt kom det hela tiden journalister och aktivister för att träffa 
oss. De ville höra historien om Muhammad. Min familj är enkla 
människor som inte är vana att stå i rampljuset. Allting blev för 
mycket. Vi blev tvungna att lämna Sidi Bouzid, säger Leila Bouazizi.



Kontakter inom oppositionen hjälpte familjen att hitta huset i La 
Marsa. Leila understryker noga att de betalar hyran själva.
– Den enda hjälp vi fått utifrån är ett engångsbelopp på 20 000 dinarer 
(cirka 80 000 kronor) som den tunisiska staten betalade ut till alla fa-
miljer med anhöriga som dödats under revolutionen.
Leila Bouazizi är muslim, men inte överdrivet troende. Ändå tvekar 
hon inte när jag frågar om hur hon ser på sin storebrors handling:
– Jag är övertygad om att han var sänd av Gud. Att förtvivlade männi-
skor tar livet av sig genom att tända eld på sig själva, det är ju tyvärr 
inte särskilt ovanligt i Tunisien. Men det när var Muhammad gjorde 
det som revolutionen kom.
Den politiska förändringen i landet är Leila Bouazizi, liksom många 
andra tunisier, missnöjd med.

– Ben Alis efterträdare har inte lyckats leva upp till förväntningarna. 
Ändå var det någonting bra som hände innan, med revolutionen menar 
jag. Numera är folk inte rädda att säga sin mening eller stå upp mot 
orättvisor.
Situationen i Tunisien är förvisso mer stabil än i grannländerna Libyen 
och Egypten. Revolutionen avslutades utan våldsamma strider. Parla-
mentsvalet i oktober förra året gick rättvist till. Vid valet utsågs en 
konstitutionell församling – ett tillfälligt parlament som ska skriva en 
ny grundlag. Den 23 juni nästa år hålls ordinarie parlaments- och 
presidentval.
Ändå är många tunisier frustrerade över att så lite hänt. Valvinnarna, 
det moderat islamistiska partiet al-Nahda, har fått utstå mycket kritik 
för den fortsatt höga arbetslösheten och utbredda fattigdomen.
Presidentens utspel kom efter flera dagars sammanstötningar mellan 
säkerhetsstyrkor och demonstranter i staden Siliana, tolv mil sydost 

om Tunis. Demonstranterna anklagade stadens politiker för att stoppa 
pengar till beredskapsarbeten i sina egna fickor och krävde det lokala 
styrets avgång. Liknande protester har med jämna mellanrum ägt rum 
på andra håll i Tunisien.
Leila Bouazizis dröm är att plugga modedesign i Storbritannien eller 
Kanada.
– Fast då måste man ha pengar eller kontakter. Jag har varken det ena 
eller det andra.
Innan vi skiljs åt vill hon visa oss minnena av brodern. Leila och lilla-
systern Samia letar fram en kopia av gatuskylten från Paris, och en 
affisch där Muhammad ler och håller händerna lyfta mot kameran.
När Leila vecklar ut affischen börjar tårar rinna nedför hennes kinder. 
Med kvävd röst säger hon:

– Jag önskar att Muhammad sluppit bli martyr. Jag tänker på honom 
varje dag.
Erik Ohlsson  erik.ohlsson@dn.se “

“Fakta. Tre diktatorer har fallit sedan protesterna började
17 december 2010. Muhammad Bouazizi tänder eld på sig själv, i 
protest mot myndighetstrakasserier.
23 december 2010. Självbränningen följs av protester i flera tunisiska 
städer.
14 januari 2011. President Ben Ali flyr från Tunisien till Saudiarabien.
25–27 januari 2011. Protesterna sprids till Egypten och Jemen.
11 februari 2011. Egyptens president Hosni Mubarak avgår.
14 februari 2011. Demonstrationer i Bahrain.
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17 februari 2011. Omfattande protester i Libyens andra stad 
Benghazi.
16 februari 2011. Fredliga demonstrationer i Daraa i Syrien möts med 
våld.
22 augusti 2011. Libyens huvudstad Tripoli i den väpnade 
oppositionens händer.
20 oktober 2011. Libyens ledare Muammar Khaddafi infångas och 
dödas av rebellstyrkor.
23 oktober 2011. Fria val i Tunisien. Framgång för islamistpartiet al-
Nahda.
12 december 2011. Vänsternationalisten Marcef Marzouki utses till 
tillfällig president.
19 juli 2012. Förre tunisiske presidenten Ben Ali döms till livstids 
fängelse i sin frånvaro, skyldig till att 43 människor dödades under den 
tunisiska revolten.
12 september 2012. Demonstrationer i Tunis mot ett Youtubeklipp 
som hånar profeten Muhammed. Fyra människor dödas.
23 juni 2013. Parlaments- och presidentval ska hållas i Tunisien.”

DN 18 dec 2012:

“Stenkastning på tunisisk årsdag”
“Tunisien.
Tunisiska demonstranter kastade på måndagen sten mot president 
Moncef Marzouki i staden Sidi Bouzid, där 26-årige Mohamed 
Bouazizis självmord för exakt två år sedan utlöste det tunisiska upp-
roret.
Marzouki hade precis talat i centrala Sidi Bouzid. Säkerhetsstyrkor 
ingrep snabbt för att föra presidenten, tillsammans med parlamentets 
talman Mustafa Ben Jafaar, till en säker plats. “



DN 18 dec2012:
Syrien. Framgångar för rebellerna

“Assads fall närmar sig”
“Aleppo. Infanteriskolan norr om Aleppo, ett av den syriska regi-
mens starkaste fästen i regionen, har nu hamnat i rebellarméns 
händer. Allt fler röster talar om att president Bashar al-Assads fall 
närmar sig.

“Det kallas för infanteriskolan men är i själva verket en militärbas ut-
rustad med tungt artilleri. Härifrån har regeringsarmén de senaste 
månaderna beskjutit de rebellkontrollerade norra delarna av Syrien. 
Området, som ligger en kilometer från Aleppos stadsgräns, är cirka tre 
kvadratkilometer stort och omgärdat av en taggtrådsförsedd mur. Över 
infarten hänger en pampig portal med emaljerade porträtt av klanen al-
Assad, familjen som enväldigt styrt Syrien i över fyrtio år.
De skäggiga unga män som de senaste tjugo dagarna utkämpat slaget 
om skolan hade på måndagen förvandlats till bildstormare. Alla tecken 
på personkulten kring al-Assad – och de är många – ska krossas, väl-
tas, stampas sönder eller skändas. En ung man utrustad med en slägga 
balanserar livsfarligt uppe på portalen och går loss på avbilden av 
Hafez al-Assad, den nuvarande presidentens far, och Basil al-Assad, 
den ”riktige” arvtagaren av al-Assad-dynastin som omkom i en bil-
olycka för arton år sedan. Vandalens kamrater nere på marken jublar i 
råkylan.
– De (regeringsarmén) hade granater, stridsvagnar, alla slags vapen. Vi 
har bara de här, säger Abu Hussein, en av gerillakrigarna och håller 
fram sin kalasjnikov.

– Men de flydde eller deserterade en efter en. Det kanske var hundra 
man kvar när vi stormade skolan.

Vad hände med dem? frågar jag. Abu Hussein gör en talande gest med 
handryggen över sin strupe.
Förlusten av infanteriskolan i Aleppo är det senaste tecknet på att al-
Assads regim håller på att förlora greppet över Syrien. De senaste 
dagarna har en rad personer som på ett eller annat sätt är inblandade i 
konflikten konstaterat att Bashar al-Assad inte kan besegra rebellerna.
Natochefen Anders Fogh Rasmussen sade häromdagen att al-Assad-
regimen närmar sig kollaps. Rysslands Mellanösternsändebud Michail 
Bogdanov säger att en seger för oppositionen ”inte kan uteslutas”. Och 
i går konstaterade Syriens vicepresident Faruq al-Shara att ”ingen sida 
kan segra militärt”. Samtidigt har över hundra länder erkänt den syris-
ka oppositionsalliansen som landets rättmätiga representanter.
Abu Hussein tillhör den islamistiska al-Tawhid-brigaden som ingår i 
Fria syriska armén (FSA). Han är övertygad om att Bashar al-Assad 
kommer att falla inom ett par månader. Vad kommer att hända då? 
undrar jag. Efter en stunds funderande säger Abu Hussein:
– Det kommer nog att dröja ett tag innan det blir ordning i Syrien. Men 
det viktigaste är att få bort Bashar (al-Assad).
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Fakta. Kriget
Miljoner på flykt
Konflikten i Syrien började med fredliga demonstrationer i mars 
2011, inspirerade av den arabiska våren. Efter hand svarade president 
Bashar al-Assad med våld som har eskalerat till ett fullskaligt 
inbördeskrig.
Över en halv miljon syrier har flytt landet och närmare två miljoner 
är flyktingar inne i Syrien. Över 40 000 människor har dött, enligt 
oppositionskällor. “
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DN 19 dec 2012:
Kriget i Syrien.

“Klusterbomberna som Syriens regim 
förnekar”
“DN i Syrien. Regimen i Syrien förnekar att den använder för-
bjudna klusterbomber mot civila. Men DN kan i dag avslöja att 
den typen av bomber har fällts över staden Marea nära gränsen 
mot Turkiet. DN:s utsända medarbetare har på plats intervjuat 
drabbade och tagit del av deras bevismaterial. “

“Åttaåriga Manal al-Younes hade precis kommit hem från skolan när 
hennes mamma bad henne gå och köpa salt i affären. När Manal hand-
lat färdigt hördes dånet av ett flygplan. Hon sprang tillbaka in i affä-
ren. Ögonblicket efter hörde hon en explosion. Bombsplitter, små sy-
lvassa metallfragment, gick rätt genom butiksdörren. Manal träffades 
av en metallflisa i låret som slet upp muskler och vävnader till ske-
lettet.
Attacken inträffade i utkanten av Marea för precis en vecka sedan, i 
onsdags vid middagstid. Marea är ett samhälle som ligger i norra 
Syriens jordbruksbygd, cirka tre mil från gränsen till Turkiet. I vanliga 
fall bor här cirka 25 000 människor, men under det pågående inbördes-
kriget har minst 80 procent av invånarna flytt sina hem till lägren nära 
gränsen eller till Turkiet.
Manal al-Younes skadades av en klusterbomb, en projektil som ex-
ploderar i luften och sprider flera mindre bomber över ett stort område. 
En del av bomberna sprängs omedelbart, andra blir liggande som 
blindgångare och detonerar när någon rör vid dem. På grund av det 
stora antal civila som skadas har många länder förbjudit bruket av 
klusterbomber.

Den ansedda USA-baserade människorättsorganisationen Human 
Rights Watch (HRW) publicerade den 14 oktober i år en rapport som 
anklagade den syriska armén för att använda klusterbomber i sin krig
föring.
Vid den tiden hade Fria Syriska Armén, oppositionens väpnade gren, 
delvis lyckats med att skära av arméns försörjningslinjer. I HRW-
rapporten var de flesta klusterbombattackerna relaterade till regerings-
arméns försök att ta kontroll över den huvudväg som förbinder centra-
la Syrien – där huvudstaden Damaskus ligger – med norra Syrien och 
landets kommersiella huvudstad Aleppo.
Human Rights Watch har hittills listat över trettio attacker med 
klusterbomber. HRW litar dock i huvudsak på videoklipp som skickats 
av oppositionella aktivister. Materialets ursprung har ofta varit svårt att 
verifiera. DN:s dokumentation är den första som direkt påvisar att 
klusterbomber riktats mot civila mål.
Invånarna i Marea som drabbades av attacken har nämligen samlat 
bevis. De visar oss flera delar av de större behållare som innehöll de 
små bomber vars splitter dödade fyra personer och skadade ett tiotal. 
Vi får också se detonerade bomber som hittats efter attacken. Av allt 
att döma fälldes tre klusterbomber över södra infarten till Marea. 
Behållarna innehöll ett tjugotal mindre sprängkapslar.
Splittret har spritts över ett flera tusen kvadratmeter stort område: dels 
har mindre tvåvånings bostadshus träffats, dels har bomberna spritts 
över ett fält. Det finns en mindre förläggning för soldater inom Fria 
Syriska Armén någon kilometer bort, men den drabbades inte alls av 
attacken.
Förutom att ha dödat och skadat civila har metallfragmenten trängt 
igenom parkerade bilar, fönsterrutor och vattentankar. En gasoltub som 
stod på bakgården till ett enfamiljshus har exploderat med en smärre 



eldsvåda till följd. På fältet ligger odetonerade bomber fortfarande 
kvar ute på ett fält, som livsfarliga blindgångare.
– Vi har varken utrustning eller kunskap om hur man hanterar 
bomberna, säger Khalil al-Younes.
Han är pappa till Manal och djupt orolig över sin dotter. Hon ligger 
stilla på en utdragssofffa i familjens hem. Hennes ögon är blanka av 
stark smärtstillande medicin. Bandaget är missfärgat av blod och var.

– Manal är så rädd för nya attacker. Och såret ser inte alls bra ut. Men 
vi skickades hem från sjukstugan. ”Vänta en vecka och se om det blir 
bättre, annars får ni åka till Turkiet”, var allt läkaren sa.
Journalisten Yassir Elhaji bor i det bombdrabbade området. En grann-
pojke dog i attacken. Elhaji fick sin bil förstörd och fönsterrutorna på 
huset krossades.
–  Jag vågar inte låta min familj bo kvar här, säger han.
111 nationer har antagit den internationella konvention som sedan år 
2008 totalförbjuder användandet av klusterbomber. Syrien har dock 
ställt sig utanför, liksom Ryssland.
Enligt folkrättsexperten Ove Bring finns inga möjligheter för omvärl-
den att stoppa användningen av klusterbomberna.

– Vi kan inte göra annat än att fördöma detta. Det finns ingen resurs för 
att gå in militärt för att ta hand om dessa vapen eller ens att komma 
överens om ytterligare sanktioner i FN:s säkerhetsråd. Det är klart att 
man alltid kan försöka att få Kina och Ryssland att ställa upp på ett 
särskilt beslut i säkerhetsrådet, men det kommer tyvärr inte att fun-
gera.
Spelar det någon roll att Syrien inte skrivit under avtalet mot kluster-
vapen?

– Nej. Problemet är att varken USA, Kina eller Ryssland skrivit på 
avtalet. Det är bara de humanitärt intresserade staterna som ställt sig 
bakom förbudet.
De bomber som hittats efter anfallet mot Marea har en märkning som 
visar att de är av typen AO-1SCh, tillverkade i dåvarande Sovjetunio-
nen år 1978. Sovjet var en stor leverantör av vapen till den syriska 
armén (liksom Ryssland är i dag).
Men såväl Syrien som Ryssland förnekar att klusterbomber använts i 
inbördeskriget. Efter HRW-rapporten gick den syriska försvarsmakten 
ut med en kortfattad dementi: ”Syriens armé förfogar inte över denna 
typ av bomb. Rapporten är grundlös och del i en desinformationskam-
panj”, hette det.
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sade nyligen att den syriska 
regeringen inte fått klusterbomber från Ryssland.
DN har utan framgång både via telefon och på plats sökt Syriens 
ambassadör i Sverige för en kommentar.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Fakta. Fullt inbördeskrig råder i landet
I mars 2011 spred sig den arabiska vårens demonstrationer även till 
Syrien. Så småningom möttes demonstranterna av våld från regimen. 
Regimens våld möttes med mer motstånd och sedan länge råder ett 
fullt inbördeskrig mellan olika rebellgrupper och regimens militär- och 
säkerhetsstyrkor.
Striderna har enligt oppositionen lett till att omkring 40 000 
människor dödats, omkring en halv miljon syrier har drivits att lämna 
landet, de flesta av dem finns i grannländerna, och två miljoner 
beräknas vara internflyktingar på flykt undan strider i sitt eget land. 
DN “
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DN 20 dec 2012:
Syrien.

“Klusterbomber mot civila är barbari”
“Det är svårt att gradera ondska. Men klusterbomber är definitivt ett av 
de mest djävulska vapen som finns.
Att den syriska diktaturen inte skyr några medel har världen vetat 
länge. Redan de första fredliga protesterna i mars 2011 möttes med 
brutalt våld. Det har hela tiden trappats upp, från automatvapen mot 
demonstranter till tungt artilleri mot bostadsområden. Under inbördes-
kriget har stridsflyg och attackhelikoptrar använts urskillningslöst mot 
civila.
Uppgifter har också förekommit om att Bashar al-Assads säkerhets-
styrkor använt klusterbomber mot sin egen befolkning. Regimen har 
alltid nekat. I onsdagens DN presenterade vår korrespondent Erik 
Ohlsson och fotograf Roger Turesson bevis från staden Marea i norra 
Syrien.
Klusterammunition sprängs på 100–1 000 meters höjd och sprider 
hundratals småbomber över en stor yta. Splittret är dödligt när de 
exploderar, men kvar blir dessutom blindgångare avsedda att detonera 
långt senare.
Vapnet kan vara effektivt mot marktrupper utan pansarskydd. Men 
utan tvivel drabbas oftast civila värst. Klusterbombernas kapslar kan 
vara färgglada och se ut som leksaker, för att locka barn att plocka upp 
dem. För al-Assad är detta inget problem utan ett maktmedel.
Över hundra länder har antagit FN-konventionen mot klusterbomber 
från 2008. Sverige ratificerade den i april i år, vilket innebär att Bomb-
kapsel 90 försvinner ur Försvarsmaktens förråd. Syrien har däremot 
vägrat skriva under – precis som Ryssland, al-Assads pålitliga 

vapenleverantör. Skamligt nog stöder inte heller exempelvis USA, 
Kina och Israel konventionen.
Mer än 40 000 människor har dödats under upproret i Syrien. En halv 
miljon har tvingats lämna landet, två miljoner är internflyktingar. FN 
vädjade på onsdagen om ytterligare 10 miljarder kronor för att möta 
den alltmer prekära humanitära situationen. Svår brist råder på allt från 
livsmedel till sjukhussängar, värmeolja och el.
Regimens fall närmar sig, men ingen vet hur lång tid det tar. Förutom 
klusterbomber förfogar al-Assad över kemiska vapen. Några skrupler 
har han inte. Först när diktatorn störtats kan slakten få ett slut.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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DN 20 dec 2012:
Syrien.

“Omvärlden upprörs av klusterbomber”
“Klusterbomberna är ytterligare ett exempel på hur kriget i Syri-
en har förödande konsekvenser för människorna som drab-
bas, säger Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Vi måste försöka få 
stopp på våldet så snabbt som möjligt.”

“Bassam al-Baghdady är en av företrädarna för den syriska oppositio-
nen i Sverige och han är förfärad över DN:s avslöjande att klusterbom-
ber används i hans hemland.
– Det är fruktansvärt att regimen använder förbjudna vapen mot civil-
befolkningen. Men så länge omvärlden inte gör något kan regimen gå 
hur långt som helst.
Vad kan omvärlden göra?

– Nu är det väldigt för sent, det går inte att stoppa utvecklingen i 
Syrien. Vi har nu ett ”Irak 2002” där. Skulle man ha hjälpt oss militärt 
borde det ha varit från början, som i Libyen. Nu är det humanitär hjälp 
som är viktigast och att hålla gränserna öppna så att folk kan fly.
Tror Carl Bildt att omvärlden kan hjälpa Syrien?
– Vi ger allt stöd vi kan, framför allt till Arabförbundets ordförande 
Nabil el-Araby som just nu sitter i överläggningar i Paris och försöker 
hitta en väg framåt. Det skulle underlätta högst avsevärt om vi fick en 
enighet i FN:s säkerhetsråd. Där pågår ju diskreta överläggningar för 
att se om det är möjligt. Men med ett splittrat säkerhetsråd är det 
dessvärre mycket svårt att hitta en lösning, säger Carl Bildt.
Varför splittrar Kina och Ryssland säkerhetsrådet i denna fråga?

– Jag vill inte spekulera offentligt om det, säger Carl Bildt och suckar 
djupt. Det skulle inte underlätta att nå en enighet.
Folkrättsexperten Ove Bring svarar dock gärna på frågan om Kinas 
och Rysslands agerande:

– De är rädda för att ett ingripande skulle bli ett prejudikat, de vill inte 
att man ska blanda sig i andra staters inre angelägenheter, säger han. 
Ryssland och Kina släppte fram en resolution i fallet Libyen och mot 
Khaddafis regim. De tyckte sedan att åtgärderna gick för långt, att det 
blev för mycket militär intervention och de vill inte se en upprepning 
av det i Syrien.
– Det beror inte så mycket på den syriska situationen som sådan utan 
på en rädsla för att FN och världssamfundet ska tycka att det är nor-
malt att blanda sig i diktatoriska staters inre angelägenheter. De vill 
inte se en sådan utveckling, säger Ove Bring.
Är de rädda för att en sådan utveckling ska drabba dem själva?

– Svar ja. Kina vill inte att FN ska blanda sig i Tibetfrågan. När det 
gäller Ryssland har vi det förflutna med Tjetjenien. Eller rädslan för 
liknande exempel som kan uppstå i framtiden.
DN frågar Carl Bildt om omvärlden borde ha gripit in militärt på 
ett tidigt stadium som man gjorde i Libyen.
– Man ska inte jämföra de situationerna. När det gäller Libyen var ju 
säkerhetsrådet enat och det skapade helt andra förutsättningar att 
agera. Då vädjade också Arabförbundet om ett ingripande. Så har det 
inte varit i det syriska fallet. Där har de tvärtom varnat för detta.
På onsdagen deltog Carl Bildt i en stor konferens till Raoul Wallen-
bergs minne. Inför konferensen skrev Carl Bildt på sin blogg att 
”Raoul Wallenbergs gärning lever vidare som en inspiration för oss 
alla och envar”.



Hur kan denna inspiration hjälpa Syriens folk?
– Att vi gör allt vi kan för att hjälpa enskilda människor.
På onsdagen fördömde även EU användningen av klusterbomber i 
Syrien:

– Vi har själva inga oberoende rapporter om detta. Men vi är allvarligt 
oroade över uppgifterna om att regimen trots sina förnekanden tagit till 
sådana vapen, säger utrikeschefen Cathrine Ashtons talesman Michael 
Mann till DN.
– Världssamfundets regler om krigföring innebär att det är förbjudet 
att använda vapen som kan orsaka onödigt lidande.

– EU uppmanar till stopp för allt våld i Syrien, säger Michael Mann.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
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DN 20 dec 2012:
Syrien.

“Riskabelt att få fram sanningen om kriget”
“Analys. Att skaffa förstahandsinformation inifrån krigets Syrien, 
som DN gjorde i fallet med klusterbomberna, är både riskabelt 
och resurskrävande.”

“Offentliga halshuggningar. Döda barn med söndertrasade ansikten. 
Gudskrigare och shabiha (Bashar al-Assads beväpnade stödtrupper) 
som skriker blodisande slagord.
Det är bara en liten del av innehållet i de Youtubeklipp som cirkulerar 
på internet, distribuerade av bägge parter i det syriska inbördeskriget. 
Klippen hjälper till att sprida rykten om motståndarens mordlystnad. 
Förutom grovt tillyxad propaganda finns det också dokumentation om 
krigsbrott begångna av regeringsarmén eller av rebellerna.
Men filmer kan ju som bekant manipuleras. När Roger Turesson och 
jag kom över uppgifter om att regeringssidans flygvapen angripit 
staden Marea med klusterbomber bestämde vi oss för att bara använda 
oss av förstahandsuppgifter och bara lita till det vi såg med egna ögon.
Nyhetsrapporteringen från Syrien domineras nämligen av andra- och 
tredjehandskällor och av uppgifter som sammanställts utanför Syrien. 
Det beror på att journalister inte tillåts rapportera fritt. Det fåtal ut-
ländska journalister som beviljas visum av utrikesdepartementet i Da-
maskus har mycket strikta förhållningsorder om vad som får skrivas. 
De journalister som tar sig in genom de delar av landet som kontrolle-
ras av oppositionen kan ha en friare roll, men tvingas ta stora säker-
hetsrisker.
Omständigheterna har skapat ett informationsvakuum som fylls av de 
ofta tvivelaktiga Youtubeklippen och av rapporter som är mer propa-
ganda än nyhetsförmedling.

Vi tillbringade en förmiddag i Marea, dit vi kom oanmälda. Vi sökte 
upp ett femtontal offer och ögonvittnen som vi intervjuade oberoende 
av varandra. Vi dokumenterade bombernas effekter – personskador, 
splitterskador på hus och fordon, nedslagsplatser i åkrar och på gator.
Publiceringen av den syriska regimens bruk av klusterbomber mot 
civila har väckt stor uppmärksamhet och på sina håll berättigad upp-
rördhet. Men jag har också fått mejl och telefonsamtal från läsare som 
ifrågasätter uppgifterna och som ifrågasätter våra motiv till publice-
ringen. Vi har, ofta i mycket hätska ordalag, anklagats för att gå oppo-
sitionens ärenden.
Tonen i debatten i Sverige speglar läget i Syrien. Det som startade med 
fredliga demonstrationer i mars 2011, med krav på demokratisering 
och yttrandefrihet, har utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig – ja, 
man talar rentav om ett ”krig genom ombud” där Iran och Ryssland 
står bakom regeringssidan. Oppositionen stöds av Turkiet, 
Saudiarabien, Qatar samt väst.
Den väpnade oppositionen, ”rebellerna”, har radikaliserats och inne-
håller element av militant islamism. Det är inte oproblematiskt för de 
västländer som tagit ställning mot president Bashar al-Assad. Exem-
pelvis har en av rebellernas miliser, al-Nusra, terroriststämplats av 
USA – med andra ord gör Washington samma bedömning av al-Nusra-
milisen som al-Assad gör.
Den stora förloraren är den syriska civilbefolkningen som kläms 
mellan sköldarna. En halv miljon har flytt landet, över två miljoner är 
flyktingar inne i Syrien. I storstaden Aleppo har elektriciteten slagits 
ut, i flyktinglägren råder halvsvält och epidemier. Någon fred eller ens 
lindring är inte i sikte. Det kommer att bli en mycket sträng vinter i 
Syrien.
Erik Ohlsson  erik.ohlsson@dn.se “
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DN 20 dec 2012:
Syrien.

“FN efterlyser miljardstöd”
“FN efterlyser över tio miljarder kronor i stöd för livräddande 
insatser i Syrien, rapporterar Reuters.”

“Den tvådelade vädjan om stöd på över 3,4 miljarder kronor till 
människor inne i landet och drygt 6,6 miljarder till flyktingar i utlan-
det, utgör den ”största kortsiktiga humanitära appellen någonsin”, en-
ligt FN:s uttalande.
Inne i Syrien hoppas FN kunna hjälpa fyra miljoner människor, varav 
hälften tros ha tvingats från sina hem.
Över 520 000 syrier har redan lämnat landet och är i behov av hjälp, en 
siffra som väntas kunna stiga till en miljon under första halvan av 
2013.
Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas uppmanar dessutom det 
internationella samfundet att hjälpa palestinska flyktingar i Syrien, 
som nu på nytt tvingats från sina hem på grund av inbördeskriget, 
rapporterar AFP.
Abbas ska ha bett FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och 
omvärlden hjälpa palestinier på flykt i Syrien att nå palestinska 
områden.
TT “

DN 22 dec2012:

“Syrien skjuter Scudrobotar”
“Syrien.
Försvarsalliansen Nato uppger att den syriska regimen beskjutit mål 
inne i landet med Scudrobotar. Beskjutningen ska ha skett i torsdags.
– Det är en desperat regims aktioner när sammanbrottet är nära, säger 
Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. “



DN 21 dec 2012:
Larm från Israel.

“Iran skyddar anrikning av uran i dolda 
bergrum”
“Iran är på väg att förlägga hela sin anrikning av uran till under-
jordiska bergrum, framför allt i Fordow utanför staden Qom.”

“Det säger israeliska källor till DN, efter att Irans högste kärnkrafts
ansvarige Feyredun Abbasi-Davani meddelat att Iran fortsätter att an-
rika uran till en grad av nästan 20-procentig klyvbarhet, vilket räknat i 
tid och arbete bara är en hårsmån från den 90-procentiga klyvbarhet 
som krävs för atomvapen. Atomkraftverk kräver en anrikning av 3,5 
procent för kontrollerade kärnreaktioner.
– Vi kommer aldrig att ge efter för främmande påtryckningar, och vi 
kommer att anrika till 20 procent så länge och så mycket vi behöver, 
sade Abbasi-Davani i onsdags.
Enligt källor inom atomenergiorganet IAEA har Iran byggt färdigt de 
planerade 2 800 anrikningscentrifugerna i Fordow.
För den israeliska nationalistregeringen är detta bistra nyheter. Israel 
kan veterligen inte bomba sönder centrifuger som placerats under jor-
den, och skärpta sanktioner mot Iran förutsätter en goodwill hos EU 
och USA som Israel slösat med under de senaste veckornas utmanande 
bosättaroffensiv på Västbanken.
Irans skarpa klargörande i fråga om centrifugerna kom efter att al-
Arabiya citerat iranska källor som aviserade ett moratorium för 20-
procentig anrikning inför nästa rundabordssamtal mellan Iran och stor-
makterna, som väntas sätta i gång den 16 januari. En stötesten inför 

samtalen är att Iran kräver att IAEA avslöjar hur det kommit över sina 
uppgifter om Irans kärnaktiviteter.
– Detta är otänkbart, säger IAEA:s chef Yukiya Amano, eftersom 
många av våra källor har lovats total anonymitet.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu åtnjuter inte president 
Barack Obamas förtroende, och det blev inte bättre av Netanyahus illa 
dolda stöd åt Mitt Romney under valrörelsen. Obama, som tidigare 
gjort klart att han är motståndare till en militär insats mot Iran, har 
dock också lovat att hindra Iran från att framställa kärnvapen. Obama 
har dock inte, som israelerna gör, krävt att Iran ska lämna ifrån sig allt 
sitt anrikade uran.
Iran drabbas svårt av sanktionerna, och det är uppenbart att det 
styrande prästerskapet är oroligt för att ekonomiska umbäranden ska 
utlösa protester i större skala. Men den högste ledaren Ali Khamenei är 
samtidigt övertygad om att en reträtt i fråga om anrikningen skulle 
försvaga regimen och locka oppositionen till uppror.
Iran, som får allt svårare att handla på kredit, gör allt för att sälja olja 
och köpa livsmedel via bulvaner. En israelisk firma meddelade nyligen 
att man kontaktats av iranier som var villiga att betala kontant för mjöl 
och socker.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“Fakta. Uran
I naturen består uran till knappt 1 procent av den klyvbara isotopen 
U-235. Resten består av U-238, som inte går att använda i 
kedjereaktioner. För att höja halten av U-235 tillämpas flera metoder, i 
Irans fall centrifugering, där den lättare uranvarianten 235 ansamlas i 
mitten av centrifugen.”
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DN 22 dec 2012.
Egypten.
“Nya kravaller när folket röstar om 
grundlagen”
“Kravallerna i Alexandria i går, dagen före den egyptiska folkom-
röstningens andra omgång, blev en dyster påminnelse om de mot-
sättningar som kommer att prägla landet länge efter valet.”
“Alla Egyptens islamistpartier deltog i fredagens manifestation utanför 
den stora Ibrahimmoskén intill strandpromenaden i Alexandria. De 
hade uppbådat sina anhängare för att backa upp moskéns imam, som 
retade liberaler och socialister under förra veckans fredagspredikan, 
med sina appeller till de bedjande att stödja det islamistiska grundlags-
förslaget.
En mycket eldfängd stämning uppstod då nejsidan i folkomröstningen 
demonstrerade alldeles inpå islamisterna. Trots ett enormt polisuppbåd 
rök de bägge lägren ihop – enligt båda sidor efter provokationer från 
motståndarna. I ett väldigt gatuslagsmål, som varade i två timmar, ska-
dades ett sjuttiotal personer, de flesta lindrigt.
– Vi kommer att skydda vår moské och vår tro mot Dusturpartiets och 
ElBaradeis våldsmän, sade en av islamisterna till den egyptiska radion.
Mohamed ElBaradei, en av ledarna för det största oppositionspartiet 
Dustur – ”konstitutionen” – tillbakavisade indignerat anklagelserna 
från islamisterna och underströk att oppositionsfronten NSF motsätter 
sig allt våld.
Folkomröstningens andra omgång äger företrädesvis rum i fattiga 
jordbruksområden. Där har islamistlägret ännu starkare förankring än i 
storstäderna, som för en vecka sedan röstade ja till det författningsför-
slag som skrämmer liberala egyptier.
Islamistregimens ovilja att kompromissa om landets nya styresform 
betyder att den känner sig stark nog att befästa sin makt trots de frene-

tiska protesterna. Men bilden av Egypten som en permanent krishärd 
arbetas in i omvärldens medvetande och kommer att kosta landet 
good-will, turism, investeringar och bistånd.
Ett svårt bakslag noterades häromdagen, då Tyskland frös sitt bistånd 
till Egypten med hänvisning till det odemokratiska författningsförsla-
get.
En annan arena för kolliderande världsuppfattningar är rättssystemet, 
där striden rasar mellan den nye riksåklagaren Talaat Ibrahim Abdullah 
och juristorganisationerna.
Abdullah utnämndes av president Muhammad Mursi med ett speciellt 
dekret för en månad sedan, men de skarpa protesterna mot utnämn-
ingen fick Abdullah att avgå i början av veckan.
På torsdagen drog han dock tillbaka sin avskedsansökan, med stor 
förvirring och irritation som följd. Den islamistiska regimen ser dom-
stolarna som en bastion för sekularister och ateister, och Mursi är 
angelägen om att snarast ersätta ledande jurister, särskilt i de högsta 
instanserna, med lojala islamister.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “

“Fakta. Mursis dekret ledde till våldsamma upplopp
Egyptens nya författningsförslag har skyndats fram under den 
maktkamp som utspelat sig mellan president Muhammad Mursi och 
rättsväsendet.
Kampen ställdes på sin spets när Mursi den 22 november utfärdade ett 
dekret som utökade hans maktbefogenheter.
Åtgärderna ledde till den politiska kris som i flera veckor har lamslagit 
Egypten. Under våldsamma sammandrabbningar har åtta människor 
dött och hundratals skadats.
Oroligheterna fick Mursi att dra tillbaka maktdekretet.
Förslaget till ny författning ska nu godkännas, eller avslås, genom 
folkomröstning. I första omgången röstade 57 procent ja. “
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DN 27 dec2012:
Kärnvapen.

“Skydda världen från Iran”
“Nya internationella samtal om Irans kärnteknikprogram planeras 
starta den 16 januari. Utsikterna för att FN:s fem permanenta säker-
hetsrådsmedlemmar plus Tyskland ska nå framgång är dock allt annat 
än ljusa. Därtill är de styrande iranska ayatollorna alltför oresonliga.
Iran sa förra veckan på sitt vanliga bombastiska sätt att anrikningen av 
uran till 20-procentsnivån kommer att fortsätta oavsett vad omvärlden 
tycker. EU:s utrikesminister Catherine Ashton svarade helt riktigt att 
Iran måste bevisa att det inte finns någon intention att bygga kärn-
vapen.
20 procent är mycket mer än vad som behövs i fredlig kärnkraft, men 
det är svårare att ta sig till den nivån än vidare till de 90 procent som 
krävs för vapentillverkning. Iran hävdar att det anrikade uranet ska 
användas i en medicinsk forskningsreaktor, men har i så fall redan 
tillverkat bränsle för många år framåt.
Under tiden har urananrikningen flyttats till underjordiska 
anläggningar i Fordow, i syfte att skydda dem från angrepp. Enligt FN-
organet IAEA finns de planerade 2 800 centrifugerna på plats, upp från 
2 140 i augusti. Fortfarande kan dock produktionen ökas kraftigt, 
eftersom bara 700 är i gång. IAEA:s inspektörer var i Iran i december 
men fick som vanligt varken se Fordow eller Parchin där tester av 
detonatorer verkar ha gjorts.
Iran ställer å sin sida det absurda kravet att IAEA ska berätta hur man 
kan veta så mycket om kärnteknikprogrammet. Det är som när tjuven 
säger åt polisen att avslöja hur den kommit honom på spåren.

Samtidigt fortsätter Iran att bryta mot de mänskliga rättigheterna, 
strypa all opposition, stödja slaktarregimen i Syrien och leverera vapen 
till extremister i Gaza.
Gällande sanktioner har minskat Irans oljeexport med hälften, men 
mindre nogräknade mellanhänder hjälper också regimen att kringgå 
dem. Nya amerikanska restriktioner börjar verka från och med 
februari. Men det finns fortfarande utrymme för USA och EU att öka 
trycket.
Mellanöstern behöver inget nytt krig. Bästa sättet att undvika det är att 
Iran följer FN:s resolutioner. Urananrikningen ska stoppas, Fordow 
stängas och FN-inspektörerna släppas in.
Gunnar Jonsson  gunnar.jonsson@dn.se “
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DN 27 dec 2012:
Egypten.

“Vägen mot avspänning inte längre 
framkomlig”
“Analys. Den egyptiska regimen segrade klart i folkomröstningen 
om ny grundlag, men ingenting tyder på att de häftiga motsätt-
ningarna mellan islamister och sekulära nu skulle mildras. “

“Nära 64 procent stödde president Muhammad Mursis utkast till ny 
författning, men resultatet ger inte islamistregimen det entydiga man-
dat den hoppats på. Dels röstade endast 33 procent av de röstberättiga-
de, dels förlorade regimen stort i Kairo, vars opinioner och demon-
stranter sätter politikens dagordning.
Parlamentets andra kammare, som neutraliserats av högsta domstolen, 
skall nu väljas på nytt inom två månader. Men över-huset, där presi-
denten nominerat en tredjedel av medlemmarna, är fortfarande besluts-
mässigt, och antiislamisterna befarar att detta forum nu kommer att ta 
initiativ för att konsolidera regimen.
Överhuset, al-shura, har ett avgörande inflytande över statliga och 
halvstatliga nyhetsmedier, inklusive den egyptiska pressens flagg-
skepp, dagstidningen al-Ahram. Tidningen, som fungerade som ”hus-
bondens röst” under Mubarakepoken, har sedan den slapp sina för-
myndare blivit ett av arabvärldens mest obundna och tillförlitliga 
medier, alltför obunden enligt många islamister.
President Muhammad Mursi och hans muslimska brödraskap, landets 
dominerande rörelse, skulle helst slippa konfrontationerna, på gatan 
och i domstolarna, med motståndarna.

Men om protesterna fortsätter att förlama Egypten och trasa sönder 
ekonomin så kommer regimen att frestas ta till hårdhandskarna.
Men till skillnad mot den förra regimen, som förfogade över lojala 
säkerhetsstyrkor, så är brödraskapets möjligheter att driva sin vilja 
igenom högst osäkra. Många befälhavare har bytts ut mot lojalister, 
men ingen vet om säkerhetsstyrkorna skulle gå med på att utöva ett 
islamistiskt förtryck mot liberaler och andra oppositionella.
Om ställningskriget fortsätter kommer säkerhetsstyrkorna att utsättas 
för press också från andra hållet – från de antiislamister som föredrar 
en militärkupp framför en islamistisk konstitution. Allt detta kommer 
sannolikt att skynda på två förlopp: dels massutnämningar av islamist-
iska officerare inom polis och militär, dels upprättandet av islamistiska 
”enheter för ordningens upprätthållande” utanför de reguljära styrkor-
na.
Den enda tänkbara vägen mot avspänning, att brödraskapet gav efter 
i fråga om en islamistisk författning, är inte längre framkomlig – efter 
valsegern låter islamisterna inte Mursi backa på den punkten.
Den salafistiska fronten al-Nur, vill redan nu se mer hårdhänta rege-
ringsingripanden mot västerländskt präglat kulturliv, framför allt mot 
verk av ”osedliga” författare, med Nobelpristagaren Naguib Mahfouz i 
spetsen.
Nathan Shachar nathan.shachar@dn.se “
“Nya parlamentsval om två månader
Den egyptiska regimens grundlagsförslag godkändes av 63,8 procent 
av de röstande. Men bara 32,9 procent av de röstberättigade deltog i 
valet.
Om två månader kommer nya parlamentsval att hållas. Det förra 
hölls för ett år sedan men ogiltigförklarades av högsta domstolen i 
somras.”
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DN 29 dec 2012.
Syrien inifrån.

“Situationen förvärras för varje dag”
“Efter snart två års uppror finns fortfarande ingen ljusning i 
Syrienkonflikten. Situationen förvärras för varje dag. I helgen 
görs nya ansträngningar för att nå en gemensam fredsplan.”

“I dag, lördag, väntas FN:s särskilda sändebud för Syrien, Lakhdar 
Brahimi, besöka Moskva för samtal med Rysslands utrikesminister 
Sergej Lavrov. Det senaste mötet i en lång rad för att försöka lösa kon-
flikten i Syrien.
Men någon fred är inte i sikte. I stället har läget i Syrien stadigt för-
värrats. Det som började med fredliga demonstrationer i mars 2011, 
inspirerade av den arabiska våren, har eskalerat till fullt inbördeskrig.
På ena sidan står regimen som leds av president Bashar al-Assad. Han 
tillhör den alawitiska minoriteten, en liten shiamuslimsk grupp som 
utgör ungefär 12 procent av Syriens drygt 23 miljoner invånare.
På den andra finns den sunnimuslimska folkmajoriteten – grovt räknat 
tre fjärdedelar av befolkningen.
Det internationella samfundet är splittrat i frågan. Iran och Ryssland 
backar upp den sittande regimen, medan oppositionen stöds av Turkiet, 
Saudiarabien och väst. I FN:s säkerhetsråd har de ständiga medlem-
marna Kina och Ryssland vid tre tillfällen stoppat resolutioner mot den 
syriska regimen.
al-Assad har haft vapenmakten och den politiska makten, och även 
stöd av shiitiska och kristna grupper. Men på senare tid har oppositio-
nens väpnade gren, Fria syriska armén (FSA), vuxit sig starkare. 

Under sommaren och hösten har FSA tagit kontroll över de nordvästra 
delarna av Syrien och även områden kring huvudstaden Damaskus.
Inbördeskriget har orsakat en humanitär katastrof. Över en halv miljon 
syrier har flytt utomlands. Närmare två miljoner är flyktingar i sitt eget 
land. FN beräknar att omkring tre miljoner av Syriens invånare lever 
på svältgränsen. Över 40 000 har dött.
De syrier som blivit hemlösa efter flygbombningar och artilleriattack-
er är inte ”flyktingar” i formell mening. Flyktingstatus får de först se-
dan de passerat en statsgräns. I norra Syrien kommer inte flyktingarna 
vidare eftersom Turkiet har stängt gränsen. De flyende hänvisas till 
ömkliga läger på den syriska, FSA-kontrollerade sidan av gränsen, där 
det är brist på i princip allt. Internationella biståndsorganisationer 
vågar sig inte hit på grund av den bristande säkerheten.
DN har tillbringat ett dygn i ett av flyktinglägren vid gränsen till 
Turkiet. Där lever över 7 000 internflyktingar. En tillvaro som präglas 
av kyla, sjukdomar, brist på mat och rädsla.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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DN 29 dec 2012:
Syrien inifrån.

”Vi har inget liv i lägret – vi existerar bara”
“DN i Syrien. Bab al-Salameh. Kyla, sjukdomar, halvsvält och 
rädsla för regimens bombflyg. Flyktingkatastrofen inne i Syrien 
blir värre för varje dag. DN tillbringade ett dygn i ett flyktinglä-
ger vid syrisk-turkiska gränsen.”

05.10 När böneutroparen manar till dagens första bön i moskén i flykt-
inglägret Bab al-Salameh syns bara en svag strimma morgonrodnad. 
Utomhustemperaturen är minus en grad. Kallfukten kryper genast in 
under kläderna.
Bab al-Salameh ligger vid gränsstationen. På andra sidan syns ljusen 
från den turkiska staden Kilis. I lägret är det nermörkt eftersom det 
saknas el.
Före inbördeskriget fanns här bara en gränsbom och en gigantisk be-
tonghangar där långtradarna inspekterades. Nu är Bab al-Salameh ett 
påtvingat hem för över 7 000 syriska flyktingar som bor i tältläger. 
Tälten är cirka två gånger tre meter och gjorda av plastväv. Oisolerade 
och rackliga liknar de sådana där leksakstält man köper på Ikea till 
ungarna.
Ismail Youssef kommer från Tal Rifaat ett par mil söderut. Han har 
bott i lägret sedan i oktober med fru och fyra små barn. Trettiosexårige 
Ismail är en av dem som förrättar salat al-fajr, gryningsbönen, i mos-
kén. Nästan alla i lägret är muslimer.
07.00 Efter bönen går Ismail runt för att leta bränsle. Dagens enda 
varma mål mat, soppa, serveras först vid fyratiden på eftermiddagen. 
Men Ismail vill ha te till morgonen att koka på sitt primitiva stormkök, 

tillverkat av en tom plåtdunk. Han hittar några fuktiga kartongbitar och 
hopknycklade plastförpackningar att elda med.
På väg till tältet stannar han och hälsar på Mahmoud Kamal, som gjort 
upp en liten eld, matad med kvistar och strån, på den sörjiga grus-
planen. Barnbarnet Amina trycker sig tätt intill honom. Trots kylan och 
leran har Mahmoud bara plastsandaler på fötterna.
– Jag har bara de kläder jag bar när jag flydde i oktober, säger han.
Nu ska Ismail Youssef väcka sina två yngsta. De äldre barnen har följt 
med mamma till toaletterna. Ismail säger att det går fem hundra perso-
ner på varje toalett i lägret.
Barnen kikar skyggt fram ur filtarna. De vill inte gå upp.

– Jag förstår dem. Det finns inget för dem att göra här. Vi har inget liv. 
Vi existerar bara, säger Ismail Youssef.
08.50 Lägrets sjukstuga öppnar strax och det har bildats kö utanför. 
Volontärläkaren Mustafa Hassan visar oss runt. Några britsar, två 
glasskåp med mediciner, doktorns skrivbord. Det är allt.
Mustafa Hassan radar upp de sjukdomar som grasserar:
– Hepatit A (epidemisk gulsot). Kräksjuka och diarréer som leder till 
uttorkning. Underlivsbesvär orsakade av bristen på varmvatten. Van-
skötta småsår som blir infekterade. Lunginflammation.
Dagens första fall är en ung far som kommer in med sin sex månaders 
dotter. Hon har kräkts hela natten och har magont. Mustafa Hassan gör 
en snabb undersökning och delar ut en pillerförpackning.
På vägen ut frågar pappan om han inte kan få något lugnande till sig 
själv. Jag tänker på vad Mustafa sade tidigare:



– Majoriteten av flyktingarna här är traumatiserade av sina krigsupple-
velser och skulle behöva psykiatrisk vård. Men det har vi inga resurser 
till.
10.50 Vi hälsar på hos familjen al-Ahmed. Det är ju fredag, muslimer-
nas helgdag, och de ska äta extra gott.

– Vi sparar ransoner hela veckan. säger Siham Haj Hussein som med 
den pondus som det anstår en femtioårig mor till fyra vuxna döttrar 
fördelar te, socker, brödkakor och så den kryddstarka röra som kallas 
mohammarah.
Siham är upplivad av besöket och vill inte prata om tråkiga saker nu. 
Hon förhör sig nyfiket om våra familjer och om vad svenskar vet om 
Syrien.
13.30 Shawkat Gükman är i trettioårsåldern men ser äldre ut. Hyn 
under den spretiga skäggstubben är gråblek. Ögonen matta och trötta. 
Han arbetar för den turkiska frivilligorganisationen IHH som driver 
lägret.
– Vi kan bara dela ut ett mål mat om dagen. Om inte flyktingarna 
hjälpte varandra inbördes skulle folk svälta, säger Gükman och tilläg-
ger:

– Vad ska vi göra när det knappt finns någon hjälp att fördela?
Shawkat Gükman säger att situationen hotar att bli värre.
– Snart kan vi vara dubbelt så många flyktingar här. Det klarar vi helt 
enkelt inte.
15.15 Ahmed Fahham låter saxen gå över kundens hjässa i snabba 
drag. Han jämnar ut i nacken och klipper en rak kant. Frisörmästare 
Fahham har öppnat en provisorisk salong i ett tält. I Aleppo ägde han 

flera herrfriseringar, men han tvingades fly när bomberna började falla 
över staden.
– Mina söner övertalade mig att ta med en stol. Det är jag glad över. 
Då har jag åtminstone något vettigt att göra här. Betalningen är det inte 
så noga med. Men jag klipper helst inte gratis. Jag har ju trots allt varit 
i yrket i femtio år, säger Ahmed som fyller 66 nästa gång.
Det är prydligt och välstädadat. Handdukar hänger på rad längs tält-
linan. Ahmed Fahham har skapat sig en liten oas av ordning och nor-
malitet i en tillvaro som annars präglas av kaos och upplösning.
16.30 Umm Mall är änka efter en soldat i Fria syriska armén. Hon 
börjar med att prata om behovet av barnkläder och varmvatten. Men 
plötsligt brister det. Hon börjar gråta. Sorgen över maken, oron över 
barnen, skräcken för kriget. Allt väller fram. Så tystnar hon och blir 
sittande apatisk.
När vi återvänder till lägret nästa kväll möter vi familjer på vild flykt 
mot den turkiska sidan. En bomb har fällts bara några kilometer från 
lägret och skakat den leriga frusna marken.
Flyktingarna vet att de kommer att bli stoppade eftersom Turkiet har 
stängt gränsen.
Men mammorna som sjasar sina barn framför sig reagerar instinktivt. 
De tänker bara på att rädda barnen från faran.
Klungan blir stående vid den obarmhärtiga passkontrollen i tyst me-
ningslös förtvivlan. Mörkret har fallit och kylan tränger sig 
obarmhärtigt på.
Efter ett tag återvänder de till tältlägret som de försökt fly ifrån.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“Fakta. al-Assad en diktator med obegränsad makt
Syrien har 22,5 miljoner invånare på en yta lite större än Götaland 
och Svealand tillsammans. Syrien bildades när det osmanska riket de-
lades efter andra världskriget och blev 1922 ett franskt mandat under 
Nationernas förbund. Under andra världskriget släppte Frankrike sin 
makt över Syrien.
Baathpartiet blev redan i slutet av 50-talet den starkaste politiska 
kraften, som kombinerade panarabiska strömningar med socialism.
Sedan 1973 är Syrien enligt författningen en socialistisk folkrepublik 
med en president som måste vara muslim. Presidentval hålls vart sjun-
de år och parlamentsval vart fjärde. Makten i parlamentet har i princip 
monopoliserats av Baathpartiet. President Bashar al-Assad efterträdde 
sin far 2000 och vid presidentvalet 2007 omvaldes han med över 97 
procent av rösterna. Presidenten har diktatoriska maktbefogenheter 
och är tillsammans med militären och Baathpartiet landets faktiska 
maktcentrum.
Före Sovjetunionens och östblockets fall var de Syriens viktigaste 
politiska vänner och handelspartner. Även om både handeln och de 
täta kontakterna med Sovjet minskade efter 1990 är Ryssland – och 
Kina – än i dag den syriska regimens viktigaste allierade.
Syriens största stad är Aleppo med runt 1,8 miljoner invånare, medan 
huvudstaden Damaskus är något mindre. Två andra viktiga industri-
städer är Hama och Homs.
Omkring tre fjärdedelar av Syriens befolkning beräknas vara sunni-
tiska muslimer. 12 procent räknas till andra muslimska rörelser, till 
exempel shiiter och alawiter. President Bashar al-Assad hör till mino-
ritetsgruppen alawiter. Omkring tio procent av befolkningen anses vara 
kristna.”
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DN 30 dec 2012:
Syrien inifrån.
“Aleppo försöker hitta en vardag mitt i 
skottlinjen”
“DN i Syrien.  Aleppo, Syriens största stad, har förvandlats till ett 
slagfält där det är brist på allt och invånarna riskerar sina liv när 
de köar i timtal för en packe bröd. DN besökte nyligen staden.”

“Sedan ett halvår tillbaka är tvåmiljonersstaden Aleppo en krigsskåde-
plats där striden står mellan president Bashar al-Assads armé och Fria 
syriska armén (FSA), den rebellrörelse som består av allt från demkra-
tiförkämpar till hårdföra jihadister.
I skottlinjen står en civilbefolkning som fram till helt nyligen levde i 
en stad som var landets folkrikaste. Aleppo är Syriens industriella 
hjärta, med flertusenåriga anor och ett oskattbart världsarv. Men i det 
pågående slaget om Aleppo har tillvaron här bokstavligt talat reduce-
rats till en kamp om en bit bröd och en gnutta värme.
Skolor och arbetsplatser har stängt, kollektivtrafiken fungerar inte, 
ingen bryr sig om trafiksignalerna. Bensinstationerna är sönderskjutna 
eller demolerade av bomber. Den bensin som säljs har smugglats in 
från Irak och säljs flaskvis från trottoarkanter och vägrenar. Förkrigs-
priset på cirka tre svenska kronor litern har stigit till cirka tjugo kronor.
Regimens styrkor kontrollerar centrum och den västra, mer välmå-
ende delen av Aleppo. Rebellerna behärskar stans fattigare områden i 
öster och söder, och det gigantiska industriområde som ligger vid den 
norra infarten. Den historiska gamla stadskärnan har smulats sönder. 
Stadens souk, labyrinten av täckta basarer där kittelflickare och rep-
slagare utförde sitt medeltida hantverk, har bränts ned.
I den rebellkontrollerade delen av Aleppo har sjukvården praktiskt 
taget raderats ut. Den lilla fältkliniken i stadsdelen al-Shaar är ett av de 

blott tre sjukhus som fungerar. Fast ”fungerar” är ett relativt begrepp. 
Sjukstugan är inrymd i gatuplanet på ett delvis bombskadat sex-
våningshus, i en före detta shoppingarkad. Nu är de små butikerna 
utrymda och omgjorda till provisoriska mottagningsrum och opera-
tionssalar.
Det är så kallt att andningsrök stiger ur munnen på läkaren Abu Issa, 
som koncentrerat karvar i den unge patienten Ammars skottskadade 
underarm. Det luktar rengöringsmedel och sur vedrök som sipprar in 
från gatan. Ammar kvider behärskat, annars är det tyst i salen sånär 
som brummandet från den bensindrivna generator som alstrar klini-
kens elektricitet. Elen är avstängd och det finns knappt något vatten.
– Jag besköts av al-Assads prickskyttar, det var två veckor sedan, säger 
Ammar kortfattat.
Nu har hans skador blivit infekterade och doktor Issa är bekymrad.
– Vi har stor brist på antibiotika och smärtstillande, på 
desinfektionsmedel, ja, på all slags medicin.
Fram till för en månad sedan arbetade han på Dar al-Shifa-sjukhuset 
tvärs över gatan. Men sjukhuset angreps ständigt av regimstyrkornas 
flyg och artilleri. Efter en massiv bombattack där över trettio personer 
dödades fanns det inte längre någon möjlighet att vara kvar.
– Här är vi bättre skyddade, men vi kan bara möta en bråkdel av det 
behov som finns, säger Abu Issa, som är 30 år, talar mycket god 
engelska och är läkarutbildad i rebellfästet Hama.
Han ger mig sin Skypeadress, som anspelar på det brittiska ligalaget 
Chelsea. Jag säger att jag hoppas att internettrafiken snart ska komma i 
gång, så att vi ska kunna prata om Chelseas framgångar över Skype.
Issa ler ett blekt leende som inte når ögonen.
Vi kryssar fram längs trottoarer som ärrats av bomb- och granat-
splitter. Granne med ett av de få bagerier som ännu håller öppet ligger 
ett fullständigt demolerat hus där det en gång fanns en modebutik. 
”Elina Fashion: Casual-Clothing-Evening” står det på ett mycket ele-



gant guldkantat visitkort som ligger i ruinerna. Runt om ligger delar av 
skyltningen: broderade spetsar, en guldros i papper.
Utanför bageriet sträcker sig en trettio fyrtio meter lång kö. Bristen på 
mjöl och bränsle har skapat akut brödbrist. En packe bröd som vanligt-
vis kostar 15 pund (ungefär en krona och femtio öre) har stigit till över 
200 pund (närmare tjugo kronor).
Ändå måste Aleppoborna vänta i åtta nio timmar innan de får handla. 
Köandet är livsfarligt, eftersom folksamlingar ofta bombas eller be-
skjuts. För ett par månader sedan dödades sextio människor i en enda 
flygattack mot en av Aleppos brödköer.
Stämningen bland de köande är sammanbiten. Frustrationen går nästan 
att ta på.
– Försvinn! Era bilder ändrar ju ingenting, ropar en kvinna.
De som inte köar för bröd, jagar efter bränsle. Träden håller på att 
försvinna från Aleppo. I parkerna där det fram till helt nyligen växte 
cypresser och cederträd finns nu bara ojämna, ledsamma stubbar kvar.
Bristen på mat, el och värme har skapat en ilska hos befolkningen, 
som delvis riktas mot Fria syriska armén, de föregivna befriarna.
– Folk skriker efter mig: ”Varför har vi inte vatten? Varför har vi inte 
bröd?”, säger Abu Hussein, en 24-årig frivilligsoldat som står på post 
utanför fältkliniken. Magasinet på sin kalasjnikov har han prytt med 
rebellernas flagga.
– Jag kan ju inte stå och diskutera med alla. Men jag tänker att krigen 
och de svåra tiderna har ett slut. Bara vi störtar Bashar (al-Assad), 
säger han.
Men långt ifrån alla syrier är lika optimistiska som Abu Hussein. Ju 
längre inbördeskriget pågår, desto mer splittrad och brutaliserad tycks 
rebellarmén bli. Plundring och kidnappningar har blivit allt större pro-
blem, och en jihadistgrupp med påstådda band till terrornätverket al-
Qaida har seglat upp som en av de ledande rebellfraktionerna. De 
kallar sig Jabhat al-Nusra och är allmänt beundrade för sin disciplin 

och stridsduglighet. Men deras mål är ett renodlat islamistiskt Syrien, 
och de har vägrat att inordna sig i oppositionens breda koalition.
Det är en av al-Nusras män som handgripligt kastar ut oss från fält-
kliniken och vägrar oss att fotografera.
– Vi struntar i medierna. Vi har inte tid med sånt, säger han.
De övriga på sjukhuset, som tidigare var så tillmötesgående och 
vänliga, tystnar och låter honom hållas
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Fakta. Striderna i Aleppo
20 juli: Hårda strider utbryter i Aleppo i norra Syrien, som fram till 
dess varit ganska förskonat från våld.
27 juli: Armén skickar förstärkningar och beskjuter bostadsområden 
med attackhelikoptrar.
31 juli: FN meddelar att 200 000 invånare flytt striderna. Rebeller 
intar strategiska posteringar norr om stan.
11 augusti: Regimens styrkor inleder markoffensiv och lyckas pressa 
tillbaka rebellerna.
19 augusti: FN:s observatörer lämnar Syrien och konstaterar att stora 
delar av Aleppo är sönderbombat.
2 oktober: Tre bilbomber i centrala Aleppo dödar minst fyrtio 
personer. Rebellarmén beskylls för dådet.
11 november: Den humanitära situationen förvärras, antalet flyktingar 
från Aleppo närmar sig miljonen.
22 november: Flygräd mot Dar al-Shifa-sjukuset som utryms. Över 
trettio personer dödas.
DN/TT “

http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/3zfd5rutmyv0sngs624vwm/2012-12-29-07-04-14/0ky51xbv6py9g26fonmae7.jpg
http://www.dagensnyheter.se/ServicePlusArchive/3zfd5rutmyv0sngs624vwm/2012-12-29-07-04-14/0ky51xbv6py9g26fonmae7.jpg
mailto:erik.ohlsson@dn.se
mailto:erik.ohlsson@dn.se


DN 30 dec 2012:
Syrien inifrån.

“Svårt nå fram med hjälpen”
“Röda korset är en av få internationella hjälporganisationer som 
har ett nätverk inne i Syrien, främst i samarbete med syriska 
Röda halvmånen. Men på grund av striderna är det svårt att nå 
alla som behöver hjälp.”

“– Vår stora utmaning är att nå dels dem som direkt berörs av strider, 
dels den stora grupp som sökt sig bort, till släktingar och vänner på 
landsbygden, säger Thomas Söderman, katastrofrådgivare vid Röda 
korset med lång erfarenhet av hjälparbete i Syrien.
Redan före upproret hade Röda halvmånen ett nätverk uppbyggt för 
irakiska flyktingar i Syrien. Internationella Röda korskommittén har 
funnits där sedan 1967, på senare tid i blygsam skala, men har nu ut-
ökat för att bättre kunna stödja syriska Röda halvmånen. Röda korset 
samarbetar också med lokala syriska organisationer.
Thomas Söderman uppskattar antalet internflyktingar i Syrien till cirka 
tre miljoner.

– De behöver mat, vatten, kokkärl och filtar. Den mat som i samarbete 
med FN:s livsmedelsprogram når nära 1,5 miljoner varje månad kom-
mer landvägen utifrån.
Röda halvmånen har med internationell finansiering ett 40-tal ambu-
lanser och fyra mobila kliniker i stridsområdena där sjukvård priori-
teras.
Sju hjälparbetare vid syriska Röda halvmånen har hittills dödats och 
ännu fler skadats. 17 lastbilar med last har stulits när de försökt nå 
utsatta.

– Inte ens Röda halvmånen är skyddad. Ingen av de stridande tar det 
ansvar de har för hjälpinsatserna, säger han.
I grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak lever många 
flyktingar i provisoriska flyktingläger. Där verkar flera hjälporganisa-
tioner, bland dem Rädda Barnen.

– Vi ser över möjligheten att också arbeta inne i Syrien men det med-
för stora risker. Situationen är mycket svår för barn och deras familjer. 
Som vid andra humanitära katastrofer och väpnade konflikter glöms 
barnen ofta bort, säger Mari Mörth, chef för den humanitära avdel-
ningen vid Rädda Barnen.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

“Fakta. Vill du ge hjälp?
Här är några hjälporganisationer:
Läkare utan gränser (driver fältkliniker i Syrien): 
www.lakareutangranser.se/gava
IHH, turkisk global hjälporganisation vars flyktingläger DN besökt (se 
lördagens tidning): www.ihh.org.tr
Röda korset: www.redcross.se
Rädda Barnen: www.rb.se “
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DN 31 dec 2012:
Mellanöstern.

“Behåll fokus på häxkitteln”
“Den arabiska våren har skapat både förhoppningar och nya 
risker i Mellanöstern. Världen har inte råd att vända bort 
blicken.”

“Upproret mot Syriens diktator Bashar al-Assad har övergått i ett rent 
inbördeskrig. Antalet offer har ökat dramatiskt, liksom det humanitära 
lidandet. 40 000 människor har dött, miljoner har tvingats lämna sina 
hem.
Trenden är ovedersäglig: rebellerna trycker tillbaka al-Assads styrkor. 
Men regimen har manskap och eldkraft kvar, och desperation lär leda 
till fler illdåd. Övergrepp begås dock även av andra sidan. Kriget har 
radikaliserat motståndet, där islamistiska extremister spelar en roll 
med hjälp av vapen och pengar från Qatar och Saudiarabien. Vad som 
till slut avlöser al-Assad vet ingen.
Våldet i Syrien är delvis ett krig genom ombud mellan sunniter och 
shiiter i Mellanöstern. al-Assads allierade är Iran och Hizbollahmilisen 
i Libanon. Den etniska mixen i Syrien och kopplingarna till andra län-
der har potential att få hela regionen att explodera.
Området lider ingen brist på andra farliga spänningar. I Egypten, lik-
som i Tunisien, har diktaturernas fall följts av valsegrar för moderata 
islamister.Den nye egyptiske presidenten Muhammad Mursi, sprungen 
ur det tidigare förföljda Muslimska brödraskapet, ger ingen tydlig 
vägledning om sin syn på demokrati. Efter schismer med armén kom 
den bittra striden om författningen, som innehåller för mycket islam 
och för lite mänskliga rättigheter.

I november utbröt en blodig konflikt mellan Israel och palestinierna i 
Gaza, där det styrande Hamas terrorraketer mot civila möttes av flyg-
attacker. Israels regering använde PLO:s kampanj för erkännande i FN 
som ursäkt för en ny bosättningsoffensiv. Det inrikespolitiska läget, 
tillsammans med den palestinska splittringen, inger föga hopp om 
meningsfulla fredssamtal.
Samtidigt fortsätter Iran att anrika uran. Det mesta tyder på att ayatoll-
orna är ute efter förmågan att bygga en atombomb. Israel är övertygat 
och ger vinkar om att anfalla kärnteknikanläggningarna om ingen 
annan gör det. Ett nytt amerikanskt krig i Mellanöstern står knappast 
på önskelistan. Kärnvapen i händerna på den tyranniska regimen i 
Teheran, som talar om att utplåna Israel, är oacceptabelt. Sanktionerna 
är kännbara, men bryr sig teokraterna?
Irak är inte heller lugnet på jorden. Den shiitiske premiärministern 
har gett Iran mer inflytande än någonsin i Bagdad, den sunnitiske 
vicepresidenten har dömts till döden och flytt till Turkiet som i sin tur 
köper mängder av olja och gas av de irakiska kurderna.
Under decennier har en vanlig kritik mot amerikanerna varit att de 
blandar sig i Mellanösterns affärer bara på grund av oljan. Omvärlden 
borde snarare vara tacksam så länge USA engagerar sig. Inget annat 
land har samma förmåga att utöva de nödvändiga påtryckningarna mot 
parter med motstridiga intressen.
Europa har å sin sida alla möjliga skäl att försöka stötta demokratins 
utveckling hos våra grannar. Diktaturernas undergång i Mellanöstern 
är den bästa världsnyheten på länge. Men historien är inte slut.
DN 31/12 2012 “



DN 31 dec 2012:

“Valutareserven nära att tömmas i 
Egypten”
“Kairo. Egyptens centralbank begränsar handeln med USA-
dollar i ett försök att hindra landets snabbt krympande valutare-
serv från att tömmas.”

I lördags sade centralbanken att nivån på valutareserven nått ”en kri-
tisk miniminivå”. Den måste därför reserveras för nödvändiga ändamål 
som att betala landets utlandsskulder och import av viktiga förnöden-
heter, hette det i uttalandet.
Med start på söndagen infördes därför ett system med auktioner för att 
köpa och sälja dollar.
Sedan upproret mot president Hosni Mubarak för snart två år sedan har 
Egyptens valutareserv tappat nästan 60 procent. Den var i november 
knappt tillräckligt för att bekosta tre månaders import.
Nedgång i turism och utländska investeringar har dränerat landet på 
utländsk valuta och de senaste månadernas politiska kris har fått både 
privatpersoner och företag att växla egyptiska pund till dollar.
TT-AFP “



DN 28 dec 2012:

“Syrisk delegation i Moskva”
“Ryssland.
En syrisk regeringsdelegation ledd av biträdande utrikesminister Faisal 
Muqdad mötte på torsdagen regeringsrepresentanter i Moskva. Ryss-
land avfärdar samtidigt att man arbetar tillsammans med USA för ett 
gemensamt fredsinitiativ.
TT-AFP “

DN 31 dec 2012: 

“Förslag till plan för Syrien”
“FN.
FN:s och Arabförbundets gemensamma sändebud till Syrien, Lakhdar 
Brahimi, har ett förslag till en plan som han tror kan sätta stopp för 
konflikten.
– Jag tror att det här förslaget kan antas av det internationella samfun-
det, säger Brahimi i Kairo efter möten med Arabförbundets ordförande 
Nabil al-Arabi.
Efter möten i Damaskus och Moskva stod han kvar vid att en medlad 
lösning är möjlig.
TT-AFP “



Japan



DN 9 dec 2012:
Japan. Efter tsunamin

“Kärnkraftshaveriet kastar en skugga över 
valet”
“Fukushima/Nihonmatsu. Tjugoen månader efter jordbävningen, 
tsunamin och haveriet vid kärnkraftverket håller Japan val om en 
vecka. DN följde kampanjen med mannen som kan bli landets ny-
gamla premiärminister. Han lovar att hjälpa offren för katastrofen 
och att få Japan på fötter igen.”

“Ett japanskt valmöte kan vara hur litet som helst, trots landets 125 
miljoner invånare. Vad gör en man som Shinzo Abe i denna glesbygd 
utanför Fukushima? Ett hundratal åskådare väntar under paraplyer i 
regnet.
– Tack för att ni samlat fler deltagare än vad som bor här i distriktet, 
säger en för-talare.
Det är ingenting mot vad som väntar. Om 30 år kommer hälften av 
befolkningen i prefekturen Fukushima att vara borta, lyder prognoser. 
Den åldrande befolkningen försvinner av naturliga orsaker. Andra vill 
inte bo kvar efter kärnkraftsolyckan.
Vissa områden i zonen nära kärnanläggningen har öppnats, men in-
vånare tillåts inte flytta tillbaka. Andra delar förblir avstängda under 
lång tid.
Bönder i Fukushima har svårt att sälja sina varor. Fisk som lever på 
havets botten fortsätter att ackumulera radioaktivitet. De flesta arter är 
annars godkända för konsumtion, fångsten av bläckfisk har släppts fri, 
men tvivlet och de känslomässiga såren efter olyckan är svåra att läka.

I hela Japan har endast två kärnkraftsreaktorer, av totalt över 50, star-
tats om.
Mer än ett och ett halvt år efter katastrofen är det fortfarande spöklikt 
tyst i Odaka, 17 kilometer från kärnkraftverket. Katsuhiko Nakagawa 
bodde där innan vågen spolade bort hans hus och tog med sig hans fru, 
son och mamma. Vi följde honom i början av mars när han åkte till-
baka till grunden där hans bostad stått för att hålla en minnesceremoni 
för sina kära.
– Ingenting har hänt sedan dess, det är en övergiven bygd, förutom att 
vissa i grannskapet nu har börjat röja bort bråte efter tsunamin. Någon 
ekonomisk kompensation har jag inte fått, säger Katsuhiko Nakagawa.
Han arbetar vid kärnkraftverket Daini, som ligger strax söder om den 
olycksdrabbade anläggningen, med att reparera en byggnad.

– Haveriet gjorde att jag tycker att Japan ska avskaffa kärnkraften. 
Men först vill jag jobba klart, jag har några år till pensionen, sedan kan 
de få slå igen allt som har med kärnkraft att göra, säger han på telefon 
från sin arbetsplats.
För en månad sedan hörde han Shinzo Abe tala och beslöt då att byta 
parti och rösta på Liberaldemokraterna, LDP.
I Nihonmatsu smattrar regnet vidare mot paraplyerna. Invånare väntar 
tålmodigt på mannen som väntas bli Japans sjunde premiärminister på 
sex år. Masako Mori går omkring och trycker gästernas händer inne i 
en restaurang som serverar nudlar. Hon är politiker i överhuset, det här 
är hennes distrikt och Shinzo Abe hennes partikamrat.
Mammor i trakten är oroliga eftersom deras barns sköldkörtlar ännu 
inte testats för strålning efter olyckan, säger hon. Kort senare spejar 
Abe ut från taket till en kampanjbuss.



– Ni lider av olyckan och vi förstår det. Vi är delaktiga i ansvaret 
eftersom vi använt oss av samma energipolicy, men vi i LDP ska hjäl-
pa er, säger han.
Han hoppas ta sitt parti tillbaka till makten, en position det hade 
nästan oavbrutet under 55 år fram till 2009, då Demokraterna, DPJ, 
vann valet stort.
Något mer om kärnkraft säger inte Shinzo Abe från busstaket, trots att 
kärnkraftens framtid är en av valets huvudfrågor. Desto mer talar han 
om de expansiva ekonomiska planerna för att få bukt med deflationen, 
prissänkningarna, som länge plågat Japan.

– Vi ska pressa upp prisnivån med två procent tillsammans med cen-
tralbanken i Japan. Var inte oroliga, det ska inte drabba er, säger Abe, 
som var premiärminister 2006–2007 innan han avgick på grund av 
sjukdom.
Planen är tänkt att skapa arbete och sänka kursen på den japanska 
valutan så att landets varor blir billigare utomlands och lättare att ex-
portera.
– Ganbaru, Ganbaru! Kämpa vidare, ropar han för att elda på den lilla 
folkskaran i det blöta vädret.

– Så ska det låta, tycker 80-årige Kenichiro Ouchi, som står i publiken. 
Viktigast är att få tillbaka den goda ekonomin.
Möjligen känner sig politikern Abe lika splittrad som kärnkraftsarbeta-
ren Nakagawa. Abes tanke är att Japan behöver använda mer elektrici-
tet för att komma tillbaka i gammal form. I den strategin ingår, trots 
växande folkligt motstånd, kärnkraften, men han försöker undvika äm-
net för att inte skrämma bort väljare, tror Isao Seino, en av få politiska 
motståndare som råkar passera platsen under valmötet.

– Därför talar Abe inte högt om kärnkraften, utan bara om ekonomin, 
säger han.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

“ Fakta. Katastrofen 2011
Den 11 mars 2011 orsakade en mycket kraftig jordbävning i havet 
utanför Japan, uppmätt till 9,0 på richterskalan, en tsunami med upp 
till 14 meter höga vågor. Kärnkraftsanläggningarna i Fukushima 
klarade skalvet men kylsystemen slogs ut av tsunamin. Resultatet blev 
snabbt en härdsmälta.

De radioaktiva utsläppen ledde till massevakuering. Cirka 80 000 
människor tvingades lämna sina hem i kärnkraftverkets omgivningar. 
En evakueringszon med 20 kilometers radie är förbjudet område.
Omkring 20 000 människor omkom i jordbävningen och i tsunamin, 
eller är fortfarande saknade. Tusentals bor fortfarande i tillfälliga 
bostäder.”

mailto:torbjorn.petersson@dn.se
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DN 9 dec 2012:
Japan. Efter tsunamin
“Regeringen väntas tappa stort”
“Tokyo. Små partier, i många fall nybildade, slåss om att bli den 
tredje kraften i den japanska politiken inför valet den 16 decem-
ber. Med otydliga, populistiska budskap vänder de sig till de 
många väljare som tröttnat på de traditionella partierna.”

“Ett av de mest omtalade partierna är JRP med Tokyos före detta gu-
vernör Shintaro Ishihara som ny frontfigur. Han har gjort sig känd som 
hård kritiker av Kina. Tidigare i år var det Ishihara som planerade att 
med insamlade pengar låta Tokyo köpa tre av öarna som Japan och 
Kina strider om i Östkinesiska sjön och bebygga dem. Det ledde till att 
den japanska staten i stället köpte dem, vilket startade protester i Kina.
Enligt opinionsundersökningar kommer regeringspartiet Demokra-
terna, DPJ, att tappa stort i valet. Liberaldemokraterna, LDP, blir åter 
största parti, men tillsammans kan de båda största partierna komma att 
samla mindre än hälften av rösterna. Det öppnar för förhandlingar 
mellan LDP och de mindre partierna för att kunna bilda regering.
– Om Shintaro Ishihara skulle få stort inflytande i en kommande rege-
ring skulle det bli farligt för relationerna med omvärlden. Han har varit 
väldigt i öppen i hur han ser på Kina, säger Mikitaka Masuyama, pro-
fessor vid National Graduate Institute for policy studies i Tokyo.
Varför Yoshiko Noda, den nuvarande premiärministern, ville ha ett 
nytt val så snart – ett val som han ser ut att vara dömd att förlora – har 
varit en gåta för många experter och till och med för vissa egna parti-
kamrater.
Men ett löfte är måhända ett löfte för Noda. I utbyte mot att få stöd av 
oppositionen för sin hjärtefråga, en höjd moms från fem tio till procent 
till 2015 för att förbättra statsfinanserna, gick han i somras med på att 
utlysa ett nytt val inom tre månader.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 14 dec 2012:
Japans kris.

“Ett åldrande land som inte orkar resa sig”
“Tokyo. På söndag går Japan till val, landet som sedan två decen-
nier lider av ekonomisk stiltje – och en allt äldre befolkning. De 
numera barnlösa barnrikehusen i utkanten av Tokyo har blivit 
symbolen för ett åldrande land. Och samma utveckling väntar i 
andra länder.”

“För 40 år sedan var det nybyggda bostadsområdet i utkanten av 
Tokyo en symbol för det ekonomiska miraklet i Japan. Imagen sade att 
det var landets lyckligaste plats att bo på. I dag är området som en 
sinnebild av det åldrande japanska samhället. Framtiden kom tidigt 
till Takashimadaira.
43 procent av invånarna är över 65 år. Daghemmen behövs inte längre. 
Två av skolorna har stängt. På vårdcentralen rullar personalen på bar-
navårdsavdelningen tummarna. Till äldrevården är det kö.
– Här bor allt färre barn och fler äldre. Vi ligger tio år före Japan i 
stort, säger Yoshio Muranaka och syftar på andelen pensionärer.
Han är ordförande i en förening i området som försöker aktivera de 
många äldre invånarna. Utanför kaféet han driver uppmanar en skylt: 
”Kom in, även om du är ensam!” Kaféet är en samlingspunkt och i ett 
hörn sker undervisning i hur en Ipad används.

På en annan plats i bostadsområdet – som hade 30 000 invånare i bör-
jan av 70-talet och som har hälften så många i dag – har ett kultur-
centrum startats för pensionärer. Nästa projekt är ett gym.

I lägenheterna sitter många ensamma pensionärer, flest kvinnor. På 
ålderns höst har de svårt att till exempel byta en glödlampa. Därför har 
ett register upprättats över vilka som behöver hjälp och vilka som är 
beredda att hjälpa till för en mindre ersättning.
– Tokyo har inga pengar. Det här bostadsområdet med alla äldre kostar 
redan mycket. Myndigheterna får inte in så mycket i skatt samtidigt 
som pensioner ska betalas ut, säger den 71-årige Muranaka.
Han plockar fram ett fotoalbum och visar bilder av risfälten som låg 
här innan de 25 höghusen byggdes 1972. Då hade tunnelbanan redan 
dragits ut. Det var en tid då Japan sprudlade av optimism. Tokyo hade 
arrangerat sommar-OS 1964. Japan hade rest sig ur ruinerna efter and-
ra världskriget och ekonomin växte snabbt. På två generationer ökade 
den japanska arbetskraften med 37 miljoner människor.

– De första tre åren vi bodde här föddes två tusen barn om året i 
området, säger Yoshio Muranaka.
Det rådde först brist på daghem och senare på skolor. För att parera 
den stora barnkullen byggdes nytt. Men det var då. Yoshio Muranaka 
visar en bild han tog för tre år sedan. En ensam lärare sitter framför 
skolans enda elev i årskurs ett. Det var sista året skolan höll öppet.
Japan har mer extrema exempel än Takashimadaira på hur platser 
drabbas när yngre generationer flyttar. En sådan ort är staden Yubari på 
den norra ön Hokkaido, där busslinjer har tagits ur trafik, bibliotek 
lagts ned. Tjänstemännen på kommunkontoret har halverats. Det an-
märkningsvärda med Takashimadaira är att det ligger så nära centrala 
Tokyo.
År 2050 väntas storleken på Japans arbetskraft ha krympt så att den är 
mindre än år 1950. Befolkningen beräknas gå från 128 miljoner till 90.



Den åldrande befolkningen gör Japan till ett pilotfall i världen. Det är 
mot Japan mogna ekonomier i omvärlden sneglar för att se hur pro-
blemen kan tacklas. Hur kan Europa, där den arbetsföra befolkningen i 
Tyskland redan minskar, undvika samma negativa spiral?
Sedan 1991 har Japans tillväxt i genomsnitt legat på drygt en halv pro-
cent om året. I tjugo år har landet sökt efter recept att hitta tillbaka till 
något av sin forna ekonomiska glansperiod. En chans är att öka pro-
duktiviteten. En annan att tillåta större invandring och uppmuntra fler 
kvinnor att yrkesarbeta.
Ett tag under mitten av 2000-talet såg det ut som om landet hade kom-
mit igen. Nu plågas nationens exportindustri av den höga kursen på 
yen, som gör deras produkter dyra och svårare att sälja utomlands. 
Konsumtionen på hemmaplan har missgynnats av deflation under 
långa perioder. På nytt befinner sig nu Japan formellt i recession efter 
att ekonomin krympt under två kvartal i rad.
På en parkbänk i bostadsområdet utanför Tokyo sitter 76-åriga Sumii 
Nozawa. Hon och hennes man stängde diversebutiken de länge drivit 
när sonen inte ville ta över.
–  Jag förstår honom, det var ingen lönande affär längre, säger hon.
Sedan berättar hon om grönsakshandlaren i samma kvarter som 
tröttnade och lade ned. Ingen blir längre överraskad, det är samma 
trend som syns över hela Japan.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 14 dec 2012:

“Svängdörrspolitik skadar ekonomin”
“Tokyo. Snart byter Japan premiärminister för sjunde gången på 
sex år. Ut genom svängdörren far, enligt opinionsundersökningar, 
Demo-kraternas Yoshihiko Noda, in kommer nygamle liberalde-
mokraten Shinzo Abe. Hur länge sitter han kvar? Bristen på kon-
tinuitet skadar Japan.”

“– Svängdörrspolitiken är en katastrof. Sedan 2006 har vi inte nått 
någonstans i försöken att få ekonomin på fötter. Premiärministrarna är 
för svaga för att ändra på något, säger Mikitaka Masuyama, professor 
vid National Graduate institute for Policy Studies i Tokyo.
Den åldrande befolkningen är en annan fråga som skulle behöva tack-
las med långsiktiga beslut. Inför valet efterlyses nu en stark japansk 
regering. Den måste också ta itu med territoriella konflikter med Syd-
korea, Ryssland och framför allt med Kina.
De kortvariga premiärministrarna och de svaga regeringarna är en 
växande svårighet för Japan, då relationer ska byggas till omvärlden. 
”Till och med Kina har på sistone ofta sagt: det är omöjligt att upprätta 
seriös diplomati med Japan”, skrev Asahi Shimbun, en inflytelserik 
japansk tidning i en ledarartikel nyligen.

– Jag hoppas verkligen att nästa premiärminister sitter kvar längre än 
de senaste åren, även om parlamentet blir delat. Men den inkommande 
premiärministern riskerar alltid att få samma politik i knäet som den 
utgående, och då blir det ingen stor skillnad, säger Sadafumi Kawato, 
professor i statsvetenskap vid Tokyos universitet.
Det är en blandning av orsaker som tvingat premiärministrarna de 
senaste sex åren att var och en avgå efter ungefär ett år. Det delade 

japanska parlamentet med olika politiska majoriteter i över- och under-
hus, som låser varandra, är en återkommande anledning. Premiärmi-
nistrarnas dalande popularitet är en annan.
Shinzo Abe blev sjuk, Yasuo Fukuda impopulär. Taro Aso hamnade 
mitt i den globala finanskrisen. Yukio Hatoyama levde aldrig upp till 
vallöftet att köra bort den amerikanska militärbasen från Okinawa. 
Naoto Kan tappade popularitet och avgick efter jordbävningen, tsuna-
min och kärnkraftshaveriet. Yoshihiko Noda, den nuvarande premiär-
ministern, utlyste val för att inte bli kallad lögnare av oppositionen. Då 
hade han i gengäld fått deras stöd för en omdebatterad momsökning.
– Valet är olyckligt för Japan. Det fanns en chans att bryta dödläget 
och genomföra val nästa år både i över- och underhuset. Men Noda 
ville visa sig ärlig. Jag önskar att han inte hade varit så ärlig, utan tänkt 
mer på Japans bästa, säger professor Masuyama.
Vid valet 2009 bröt Demokraterna, DPJ, en över 50 år nästan 
oavbruten epok vid makten för Liberaldemokraterna, LDP. Det skedde 
efter löften om stora förändringar och minskad tjänstemannabyråkrati 
inom politiken. Med detta har det nya regeringspartiet misslyckats.

– Byråkraterna i statens tjänst är de verkliga makthavarna i Japan, och 
DPJ visste inte hur de skulle kontrolleras. Det vet LDP, de har 
erfarenheten, och därför blir det skillnad när LDP kommer till makten 
igen, konstaterar Sadafumi Kawato, professorn vid Tokyos universitet.
Däremot är det få som vågar påstå att valet på söndag garanterat leder 
till en mer långlivad premiärminister.

Torbjörn Petersson  torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 14 dec  2012:
“Mobilisering efter kinesiskt flyg över 
ögrupp”
“Peking. Japan mobiliserade åtta stridsflygplan sedan ett kinesiskt 
övervakningsplan i går förmiddag flugit in i luftrummet nära 
ögruppen som de båda länderna tvistar om i Östkinesiska sjön. “

“Kinesiska fartyg har under större delen av hösten rört sig i området 
kring öarna som på japanska kallas Senkaku och på kinesiska Diaoyu.
Enligt Japans försvarsdepartement var det här första gången ett statsägt 
kinesiskt plan tog sig in i japanskt luftrum sedan departementet inled-
de sin statistik 1958. Kinesiska uppgifter gör gällande att planet följde 
fyra kinesiska fartyg som hade beordrat japanska båtar att lämna 
området.
Japan protesterade omedelbart genom diplomatiska kanaler. Landet 
har kontrollerat ögruppen sedan i slutet av 1800-talet, utom under en 
period efter andra världskriget då öarna låg under amerikansk förvalt-
ning. Några timmar senare på torsdagen beskrev en talesman för det 
kinesiska utrikesdepartementet händelsen som ”fullständigt normal”, 
och tillade att öarna tillhört Kina långt bak i historien.
Tvisten har grott under lång tid. Sedan den japanska staten på sen-
sommaren köpte tre av öarna av en privatperson har bråket trappats 
upp. Köpet ledde till sällsynta gatuprotester i Kina.
Om gårdagens händelse signalerar ytterligare en skärpning av konflik-
ten eller är en engångsföreteelse är ännu oklart. Men den inträffade 
endast tre dagar innan Japan håller val. Och på den 75-åriga årsdagen 
av starten för massakern i Nanjing, då japanska trupper dödade runt 
300 000 kineser.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 14 dec 2012:
Japans kris.

“Världsekonomin mår inte bra av Japans 
stagnation”
“Japans ekonomi sitter fast i stagnation. Jättelika budgetunder-
skott och räntor på nollnivå har inte gett avsedd effekt, men där-
emot växer statsskulden mot nya rekordnivåer. Efter valet på sön-
dag vänt ar en ännu mer expansiv politik, i hopp om att dödläget 
ska brytas.”

“Den stigande japanska solen föll som en pannkaka. Det är nu mer än 
20 år sedan Japan gick in i en svår finanskris, efter att dessförinnan ha 
haft en överhettad bubbelekonomi. Därmed tog de stora framgångarna 
slut och japanerna har inte lyckats komma tillbaka.
Från att ha varit en förebild för andra länder utgör Japan i dag ett var-
nande exempel. Ingen annan vill hamna i ett liknande läge med lång-
varig deflation, alltså fallande priser, och en statsskuld som är uppe 
kring skyhöga 240 procent av BNP. Japanska ekonomin, som länge 
växte rekordsnabbt, står numera och hackar utan att ta fart.
Det går att hitta flera orsaker, såsom en misskött finanskris där pro-
blemen i bankerna aldrig reddes ut och en slapp ekonomisk politik 
med ständiga budgetunderskott. De japanska regeringarna har varit 
många, men ingen har klarat att driva fram beslut som skulle få eko-
nomin att vända.
Japans ekonomiska problem är till största delen strukturella, men de 
har behandlats med konjunkturpolitiska medel som budgetstimulanser 
och låga räntor. När medicinen inte hjälper, så ökas doserna. 

Budgetunderskotten har fått bli ännu större och japanska central-
banken håller nollränta, utan att detta har gett effekt.
Ett skäl till misslyckandet är att de japanska hushållen känner osäker-
het inför framtiden och hellre sparar än ökar konsumtionen. Japanska 
företag möter svag efterfrågan på sin hemmamarknad, samtidigt som 
exportsektorn hämmas av att yenen, den japanska valutan, är i stark-
aste laget.
Japan uppfattas ofta som ett land med högproduktiva exportföretag. 
Det stämmer, men deras andel av japanskt näringsliv är inte särskilt 
stor. Andra delar av ekonomin, till exempel detaljhandeln och jord-
bruket, är skyddade för utländsk konkurrens och ganska ineffektiva.
På senare tid har Japan mött nya svårigheter, utöver den globala 
krisen. Tsunamin och kärnkraftshaveriet i Fukushima var ett allvarligt 
bakslag, även ekonomiskt. Konflikten med Kina – som numera är 
Japans främsta handelspartner – har lett till kinesiskt motstånd mot 
japanska produkter, däribland bilar.
För japanska politiker finns stora problem att ta tag i. Dit hör Japans 
ansträngda relationer med grannländerna, liksom behovet av frihan-
delsavtal med USA, EU och övriga Asien. Japanerna spelar en för-
vånansvärt liten roll internationellt med tanke på att ekonomin ännu är 
världens tredje i storlek.
Inom Japan rör det sig om den demografiska utmaningen: hur ett land 
med krympande befolkning ska klara ekonomin. Till vad som skulle 
behövas hör att japanska kvinnor får en starkare ställning på arbets-
marknaden och att dörrarna öppnas för invandring.
Strukturella frågor av det slaget är dock inte vad valet på söndag 
kretsar kring.
Premiärminister Yoshihiko Noda från Demokratiska partiet och hans 
utmanare Shinzo Abe från Liberaldemokraterna debatterar om en 



redan beslutad höjning av konsumtionsskatten, momsen, från 5 pro-
cent till 10 procent.
Shinzo Abe, som troligen blir ny premiärminister, vill dessutom ta 
grepp om Japans centralbank och höja dess inflationsmål från en pro-
cent till 2 procent.
Vad det mer konkret ska betyda är oklart, men troligtvis ska man köpa 
obligationer i stor skala för att pressa ned marknadsräntorna – såsom 
amerikanska Federal Reserve.
En ännu mer expansiv ekonomisk politik är dock knappast lösningen 
på Japans problem. Japanerna vet att det i längden blir nödvändigt att 
hitta tillbaka mot en lägre statsskuld och räntor ovanför nollnivån. 
Deras reaktion på fler stimulanser blir därför att spara ännu mer, tvärt-
emot vad politikerna önskar.
Hur det går för Japan är viktigt för fler än japanerna. Världsekono-
min mår inte bra av att ett land med 7 procent av globala BNP sitter 
fast i stagnation. För andra länder med allt fler äldre, särskilt i Europa, 
behövs att japanerna ger positiva exempel och inte fastnar i sina pro-
blem.
Japan är alltjämt ett rikt land med stor potential. Men någon lösning på 
dess problem finns inte i nära sikte.
Johan Schück “
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DN 17 dec 2012:
Valet. Storseger för gamla maktpartiet LDP
“Japans kris i repris”
“För tre år sedan blev Liberaldemokratiska partiet (LDP) söndersmulat 
i det japanska valet. På söndagen var man tillbaka vid makten efter en 
jordskredsseger. Tillsammans med partnern Nya Komeito såg LDP till 
och med ut att få den två tredjedels majoritet i parlamentet som behövs 
för att slippa bekymra sig för att beslut ska fastna i överhuset. Shinzo 
Abe, en kortvarig och högst misslyckad premiärminister 2007, gör 
comeback som regeringschef.
LDP hade närmast monopol på makten i Japan från 1955 till 2009, 
då partiet förlorade på grund av ett utbrett missnöje med dess stela och 
korrupta sätt att leda landet. Den här gången röstade japanerna också 
snarare mot Demokratiska partiet än för LDP.
Demokraternas styre präglades av mer kaos än duglighet. Redan star-
ten förstördes av ett onödigt gräl med USA om var de amerikanska 
trupperna skulle förläggas. Löftet att lyfta på den statliga byråkratins 
kvävande hand blev aldrig verklighet. Och i mars 2011 kom jordbäv-
ningen och tsunamin som ledde till kärnkraftshaveriet i Fukushima, 
vilket regeringen hanterade med upprörande sölighet och inkompetens.
Men LDP har mycket att bevisa. Partiet bär trots allt huvudansvaret för 
det mesta som är fel med Japan.
Den snabba tillväxten efter andra världskriget gjorde landet till en 
ekonomisk stormakt. På 1980-talet klagade USA ilsket över att den 
japanska exportindustrin var alltför framgångsrik. Sedan sprack finans- 
och fastighetsbubblan, och Japan förlorade många år innan man gjorde 
något åt sin bankkris. Stagnationen har nu varat i över 20 år: tillväxten 
har legat på 0,5 procent per år i snitt, trots nollräntor.
Pessimismen har blivit struktur, och japanerna konsumerar för lite 
och sparar för mycket. Nu pågår den tredje lågkonjunkturen på fem år. 
Budgetunderskottet är 10 procent av BNP och statsskulden osannolika 

240 procent av BNP.
Den stora frågan är fortfarande hur tillväxten ska ta fart igen. LDP har 
i valrörelsen krävt en mer aggressiv penningpolitik och att central-
banken höjer inflationsmålet från 1 till 2 procent, bland annat genom 
att köra i gång sedelpressen. Och utan tvivel måste ekonomins defla-
tionistiska tendenser bekämpas. Konsumenter som förväntar sig 
sjunkande priser köper ingenting.
Men i övrigt är LDP:s lösningar desamma som förr: jättelika offent-
liga infrastruktursatsningar. Inget land i världen har så många öde 
järnvägsstationer och broar som inte leder någonstans, men effekten 
har uteblivit eftersom de stora strukturproblemen har ignorerats. LDP:s 
nya löften gläder partiets vänner i byggindustrin och väljarbasen på 
landsbygden, men kommer att bygga upp skuldberget än mer.
Tjänstesektorn borde avregleras och murarna runt den inhemska eko-
nomin – inte minst jordbruket – rivas ned. Sysselsättningen måste öka 
genom att fler kvinnor tar sig in på arbetsmarknaden. Japan har också 
en alltför låg pensionsålder, trots en mycket hög andel gamla i befolk-
ningen (det sägs att fler blöjor numera säljs för äldre än för småbarn).
Det är tyvärr alldeles för optimistiskt att hoppas på att LDP tänker 
ägna sig åt sådana grundproblem. Däremot vill partiet klokt nog be-
hålla kärnkraften, trots den kritiska opinion som Fukushima skapade. 
Fortfarande har bara ett fåtal reaktorer återstartats, men importen av 
fossila bränslen är extremt kostsam.
Shinzo Abe har ofta låtit tuff mot Kina, vars frammarsch göder den 
japanska exporten men också utgör en stor utmaning. Grälet om 
klippöarna Senkaku, som heter Diaoyu på kinesiska, fortsätter även 
om regimen i Peking för tillfället inte regisserar antijapanska gatupro-
tester. LDP vill också öka försvarsanslagen och ändra eller omtolka 
den pacifistiska författning som USA skrev ihop efter kriget.
Och nog är det rimligt att Japan axlar ett större ansvar för säkerheten i 
regionen, även om det inte får betyda att imperietidens förbrytelser 
sopas under mattan. Men det är också i fortsättningen en god idé att 
bevara och odla vänskapen med USA.   DN 17/12 2012 “



DN 17 dec 2012:
Japan.

“Oväntad storseger för konservativa”
“DN i Asien. Japan gör en tvär politisk gir åt höger. Landets lång-
variga regeringsparti Liberaldemokraterna återtar makten efter 
drygt tre år i opposition efter ett oväntat starkt val på söndagen. 
Nygammal premiärminister blir Shinzo Abe, som gjort sig känd 
för sin tuffa attityd mot Kina.”

“Hans vallöften om en expansiv ekonomisk politik, satsningar på in-
frastrukturprojekt, en mildare penningpolitik och återskapade goda re-
lationer med USA hade inte svårt att övertyga väljarna.
Efter 20 år av ekonomiska svårigheter är en återhämtning vad japaner 
nu sätter i främsta rummet. Motviljan mot kärnkraften, som ökat i lan-
det efter katastrofen i Fukushima i fjol, kommer uppenbart i andra 
hand.
För i Shinzo Abes Japan råder det inget tvivel om att det är med den 
sedan länge utbyggda kärnkraften som Japan ska komma på fötter igen 
– även om han inte gjorde någon stor sak av det i valkampanjen.
Tillsammans med ett stödparti väntas LDP kunna bilda en regering 
redan den 26 december som ger den mer än två tredjedelars majoritet i 
underhuset. Det kan vara tillräckligt för att bryta dödläget som rått i 
den japanska politiken.
LDP väntas få runt 300 av de 480 platserna i underhuset, mot Demo-
kraternas 55 till 77, enligt olika vallokalsundersökningar.
Den viktigaste frågan för väljarna var, enligt Sadafumi Kawato, pro-
fessor i statsvetenskap vid Tokyo-universitetet, varken ekonomin, 
kärnkraften eller något i Shinzo Abes valkampanj. Utan hur väljarna 
utvärderade Demokraternas tid vid makten.

Och resultatet är ett svidande bakslag för partiet.
För tre år sedan utlovade DPJ förändringar. Det ledde till att partiet 
bröt en över 50 år lång och nästan oavbruten period av liberaldemo-
kratiskt styre i Japan. Men av förändringar och vallöften blev det inte 
mycket. USA:s militärbas på Okinawa är kvar. Ekonomin har inte 
blivit bättre. Byråkraterna har fortsatt lika stort inflytande i politiken.
Valresultatet är ett så stort bakslag att premiärministern Yoshihiko 
Noda, enligt experter, nu måste avgå som partiledare.
En annan fråga som troligen spelat Liberaldemokraterna i händerna är 
den växande spänningen i regionen. Den upptrappade konflikten om 
en ögrupp i Östkinesiska sjön mellan Kina och Japan har väckt den 
japanska opinionen. Allmänheten visar en allt större ilska och oro för 
Kinas växande inflytande.
Nordkoreas raketuppskjutning i förra veckan är en annan händelse som 
kan ha ökat stödet för LDP. Med Japans traditionella regeringsparti vid 
makten väntas landet åter närma sig USA. Shinzo Abe har i valkam-
panjen velat visa en hårdare inställning till det kinesiska kommunist-
partiet.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

“ Fakta. Blev Japans yngste premiärminister efter kriget
Shinzo Abe blev Japans yngste premiärminister efter andra 
världskriget när han tillträdde 2006, men avgick bara ett år senare på 
grund av hälsoskäl.
Hans parti, Liberaldemokraterna, styrde Japan under större delen av 
efterkrigstiden fram till förlusten i valet 2009.
58-årige Abe kommer från en rik familj med flera ministrar i släkten. 
TT-Reuters “
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DN 18 dec 2012:
Japan. Press på centralbanken
“Abe lovar nya ekonomiska tag efter 
valsegern”
Omvärlden ser med spänning på vad Japans tillträdande premiär-
minister Shinzo Abe kan göra för att få fart på världens tredje 
största ekonomi. “

“Efter Liberaldemokratiska partiets storseger i helgens parlamentsval 
satte Abe redan på måndagen press på landets centralbank.
– Det var mycket ovanligt att penningpolitiken var i fokus under valet, 
men det fanns starkt stöd för vår linje bland väljarna, sade Abe, iklädd 
svart kostym och rosa slips, på en presskonferens.
Abe har öppnat för en mer aggressiv penningpolitik, och tänker ta på 
sig spenderbyxorna för att dra upp Japan ur landets fjärde recession 
sedan år 2000.
Japan, världens tredje största ekonomi, har länge lidit av deflation, och 
den högt värderade valutan har satt exportföretagen, med flaggskepp 
som Toyota och Sony, i en dålig sits.
Omvärlden följer nu med stort intresse vad ”Abekonomin” kommer att 
innebära, närmast på den japanska centralbankens (BOJ) möte i 
veckan.
När Abe sedan installeras på sin post den 26 december väntas BOJ 
och regeringen uttala sig för ett nytt inflationsmål på två procent – 
dubbelt så högt som i dag.
Nikkei-index steg 0,9 procent under dagen, medan yenen sjönk mot 
dollarn. Den stora vinnaren var kärnkraftsoperatören Tepco, vars aktie 
steg 33 procent efter kärnkraftsmotståndarnas uteblivna framgångar. “



Indien



DN 28 dec 2012:
Indien.

“Nya protester efter gruppvåldtäkten”
“Den 23-åriga medicinstudent som utsatts för en gruppvåldtäkt i 
New Delhi har flyttats till Singapore för fortsatt behandling. 
Sjukhuset beskriver hennes tillstånd som ”extremt kritiskt”.”

“Kvinnan fick livshotande skador när hon efter en brutal gruppvåldtäkt 
på en buss kastades av i farten. Hon har genomgått tre operationer i 
Indien. Mount Elizabeth-sjukhuset i Singapore har valts ut för sin 
framgångsrika transplantationsverksamhet.
I New Delhi fortsatte protesterna. Vreden riktas mot de sex gärnings-
männen, men också mot flata politiker och rättssystemet. I parlamentet 
lovade premiärminister Manmohan Singh på torsdagen att straffsatser-
na för sexbrott ska ses över.
Några timmar senare gjorde en parlamentsledamot ett uttalande som 
möttes med ramaskri. Abihjit Mukherjee, son till Indiens president, 
liknade protesterna vid en rosa revolution av hårt sminkade kvinnor 
som tycker att det är på modet att demonstrera. Han tvingades senare 
be om ursäkt.
Sammanlagt har mer än 100 personer skadats under en vecka av de-
monstrationer. I julhelgen dödades en polisman när han attackerades 
av en mobb.
Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “

DN 31 dec 2012:

“Fortsatt debatt efter våldtäkt”
“Indien.
Gängvåldtäkten och den tortyrliknande misshandeln av den 23-åriga 
kvinnan i New Delhi har upprört världen.
På söndagen kremerades kvinnan och FN:s generalsekreterare Ban Ki-
moon uttalade sitt skarpa fördömande av det brutala brottet. I Indien 
kräver demonstranterna skärpta lagar mot sexuella brott. Men många 
debattörer menar att det inte är lagarna som brister, utan respekten för 
kvinnor både i samhället och i rättsväsendet.
Under årets första elva månader arresterades 754 män för våldtäkt i 
New Delhi. Endast en av dem har hittills dömts skyldig av 
domstolarna. Förra året arresterades 745 män för våldtäkt, 18 dömdes.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
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DN 30 dec 2012:
Manifestationer över hela landet.
“Indien sörjer offret för den brutala 
våldtäkten”
“Den vrede som präglat proteststormen efter gruppvåldtäkten i 
New Delhi övergick på lördagen i sorg. I sorg och skam över att 
detta kunde hända. I manifestationer över hela Indien var budska-
pet detsamma: Vi får aldrig glömma det som hände Nirbhaya.”

“Den 23-åriga kvinna som avled på fredagen efter gruppvåldtäkten för 
två veckor sedan är fortfarande anonym. Men en stor indisk dagstid-
ning har gett henne namnet Nirbhaya.
I tusentals inlägg på Twitter och Facebook ser man inte övergreppet 
som en isolerad händelse utan som en konsekvens av kvinnors ställ-
ning i Indien.
– New Delhis förakt för sina kvinnor är en spegling av staden själv, 
säger en kvinna till BBC:s korrespondent Soutik Biswas.
– Det är som om det fanns en tyst konspiration att hålla stadens kvin-
nor i ständig skräck, säger en annan.
– Kvinnorna jag känner är inte trygga någonstans, säger Soutik Bis-
was. Inte hemma, inte på gatorna, inte på bussarna, inte på metron. 
Faktiskt ingenstans. Tar de en taxi pratar de hela tiden i mobiltelefon 
med någon de känner.
Läkarna som först tog hand om Nirbhaya har sagt att de aldrig sett så 
svåra skador av en våldtäkt.
– Hon utsattes för något mycket mer än en våldtäkt. Hon torterades 
med ett trubbigt föremål.
Den första operationen varade 15 timmar. När kvinnan till sist avled 
var hennes inre organ så infekterade att de inte kunde användas för 
transplantationer.

Sex män har gripits för våldtäkten på bussen, som pågick en timme. 
De är nu misstänkta för mord. En av dem är busschauffören. Två 
poliser har fått sparken för att de inte stoppade bussen och grep män-
nen i ett tidigare skede.
Protestvågen i Indien anklagar regeringen och rättsapparaten för att 
se genom fingrarna när det gäller våldtäkter. Regeringen slår ifrån sig 
och ska under söndagen publicera namn och bild på tidigare dömda 
våldtäktsmän.
– Det finns flera orsaker till att detta illdåd mött så omfattande protes-
ter, säger Sten Widmalm, Indienexpert och professor i statsvetenskap 
vid Uppsala universitet.
– Det hände i en storstad. Annars inträffar sådana fruktansvärda saker 
hela tiden på landsbygden. Våldtäkten var också extremt brutal.
– Uppmärksamheten kan även hänga ihop med att Indiens regering 
redan tidigare fått hård kritik för att rättsväsendet inte fungerar, från 
enskilda poliser till högsta domstolen.
– På landsbygden vågar en kvinna inte anmäla att hon blivit våldtagen. 
Då löper hon stor risk att bli våldtagen igen – av poliserna på 
polisstationen.
Kan protesterna medföra förändringar?
– Det är fullt möjligt. Det var en hård debatt i Indien för 10–20 år 
sedan om de stora hemgifterna som ledde till brutala våldsbrott. De 
poliser som vågade ta itu med problemen blev befordrade och kunde 
bekämpa dessa brott på ett högre plan. Det ledde till att brottsligheten 
minskade, bland annat genom att man införde ett tak för hur stora 
hemgifterna fick vara.
– Tidigare hände det alltför ofta att män mördade sina fruar för att 
kunna gifta om sig. Och få en ny hemgift.
Förra året anmäldes 24 206 våldtäkter i Indien.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
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Övriga Asien



DN 19 nov 2012:
Amerikanskt statsbesök.

“Obama möter ett Burma under 
förvandling”
“DN i Asien. I dag landar Barack Obama som den första ameri-
kanska presidenten i Burma. Där ska han träffa landets president 
Thein Sein, mannen som vänt upp och ned på begreppen.”

“För 15 månader sedan var Burma fortfarande samma gamla Burma i 
omvärldens ögon: en stat med en militärregim som i 50 år plågat sina 
invånare. Landet straffades därför med isolering och ekonomiska 
sanktioner.
Thein Sein var under lång tid den gamle fruktade generalen Than 
Shwes högra hand. Han blev senare premiärminister i militärjuntan, en 
post han hade 2007 då munkar tågade för demokrati i protester som 
uppmärksammades över hela världen och som slogs ned med våld.
Sedan i augusti förra året har politiska fångar frigetts under Thein 
Seins ledning som ny president i Burma. Censuren har slopats. Fack-
föreningar har getts rätten att strejka. Aung San Suu Kyi, frihetssym-
bolen och den före detta husarresterade ärkefienden, har tagit plats i 
landets nya parlament.
Fredsavtal förhandlas nu i konflikter med etniska minoriteter och 
nya lagar är på väg som ska bjuda in utländskt kapital. På drygt ett år 
har mannen – som vissa trodde skulle få Nobels fredspris i år – lyckats 
distansera sig från årtiondena i generalernas tjänst. Mycket tyder också 
på att Thein Sein är uppriktig i sin strävan att föra Burma mot 
demokrati.

Vissa personer, som nu är hans rådgivare, har avslöjat att vändpunkten 
troligen kom 2008 med cyklonen ”Nargis”, som kostade 140 000 bur-
meser livet.
Thein Sein var satt att leda militärledningens hjälpaktioner. Hans egen 
hemby i Irrawaddydeltat var jämnad med marken. Han flög i helikop-
ter över det gigantiska katastrofområdet och insåg vidden av förstörel-
sen. Ändå vägrade generalerna att ta emot utländsk hjälp av mat och 
mediciner. Thein Sein försökte, till skillnad från de andra i juntans 
ledning, åtminstone att komma ut till de nödställda.
Cyklonen kom att fungera som katalysator. Den gav den dåvarande 
premiärministern insikten att den gamla regimen hade gjort sitt.
När Burma i november 2010 höll sitt första val på 20 år sågs det av 
omvärlden som ett illa maskerat försök att klä de gamla militärerna i 
civila kläder för att få dem att se anständiga ut.
Vad få då visste var vilka planer Thein Sein som ny president gick och 
bar på.

– Han måste ha sett och upplevt den verkliga situationen och visste 
vilken bild omvärlden hade av Burma. När han blev president hade 
han sina egna visioner för hur landet skulle förbättras och hur mänsk-
lig värdighet skulle respekteras, sade Ban Ki-moon, FN:s 
generalsekreterare, vid ett besök i landet i maj.
Redan efter ett första möte med honom på sensommaren 2011 be-
skrev Aung San Suu Kyi hur hon fått intryck av presidentens upprik-
tiga strävan. Sedan dess har den 66-åriga symbolen för demokrati 
återkommit till att det inte finns några garantier för att detta är Burmas 
slutgiltiga väg mot frihet. Men att det inte finns något alternativ än att 
hoppas.



På så vis är Burma ett ovanligt kapitel i världspolitiken eftersom det 
handlar om sällsynt goda nyheter. Och USA har inte missat chansen att 
ta till vara på tillfället.
Burmas steg mot demokrati och förvandling kom just när USA insåg 
att landet borde stärka sin (militära) närvaro i östra Asien för att 
balansera Kinas inflytande. Återupprättade förbindelser med Burma, 
som uppmuntran för utvecklingen, passar Obama perfekt. Därmed kan 
USA minska Kinas långvariga och starka påverkan i den råvarurika 
nationen.
Burmas väg till demokrati är långtifrån fullbordad. En etnisk konflikt 
rasar i landets västra delar, där den muslimska folkgruppen rohingya 
levt i generationer.
Det hindrar inte att buddister och andra burmeser ser dem som illegala 
immigranter från grannlandet Bangladesh. I oktober omkom 89 per-
soner under en enda vecka.
När Barack Obama nu besöker Burma kommer visiten för tidigt, anser 
vissa organisationer för mänskliga rättigheter. Trots en amnesti av 452 
fångar just innan Obamas besök, en gest av goodwill, saknades poli-
tiska fångar bland dem som frigavs, hävdar AAPP, en organisation 
som slåss för landets politiska fångar från sin bas i Thailand.
Enligt organisationen sitter ännu minst 178 politiska fångar fängslade i 
Burma.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

“Fakta.
51 miljoner invånare
Namn: Unionen Myanmar (från 1989), tidigare Burma.
Area: 678 000 kvadratkilometer
Invånare: 51 miljoner.
Folkgrupper: Burmeser 68 procent, shan 9 procent, karen 7 procent, 
arakaneser 4 procent, mon 2 procent, kineser, indier med flera 10 
procent.
Religion: 89 procent är buddister, varav en halv miljon munkar, 4 
procent kristna, 4 procent muslimer, 1,5 procent hinduer.
Huvudstad: Naypyidaw (från 2005).
Största stad: Rangoon (6 miljoner invånare).
Statsskick: Republik.
Stats- och regeringschef: President Thein Sein.
BNP per invånare: 583 dollar.
Naturtillgångar: Halva landytan täcks av skog.
Källa: Utrikespolitiska institutet, DN “
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27 nov 2012:
“Asien är inte bara Kina”
“Säkerhet i Asien behöver inte innebära antingen kinesisk hege-
moni eller amerikansk dominans. Ett regionalt samförstånd där 
alla länder bidrar ger en struktur för fred. “

“När en omvald amerikansk president gör sin första utlandsresa till 
Asien kan man lita på att något viktigt pågår där. Barack Obamas be-
slut att först bege sig till det fattiga och länge isolerade Burma vittnar 
om kraften i de förändringar som sker i landet, och om att USA vet hur 
ivrigt Kina är att forma ett Asien som lydigt viker sig för dess ekono-
miska och utrikespolitiska intressen.
Detta framgick klart på Aseans (Association of Southeast Asian 
Nations) och de östasiatiska ledarnas toppmöten i Phnom Penh, den 
andra betydelsefulla anhalten på Obamas resa. Aseanmötet avslutades 
av Kambodjas regeringschef Hun Sen, fd ledande röd khmer som styrt 
sitt land med järnhand i 30 år. Han påstod att samtliga ledare enats om 
att inte ”internationalisera” suveränitetstvister över ett par öar i Syd-
kinesiska havet. Kinas premiärminister Wen Jiabao, som deltog i 
toppmötet för att underteckna ett nytt biståndsavtal med Kambodja på 
många miljoner dollar, log och nickade. Det var precis så han ville ha 
det.
Hallå där, sade Filippinernas president Benigno S Aquino III. Någon 
sådan överenskommelse har vi inte slutit. Hun Sen har inte återgett 
diskussionerna mellan Aseanledarna korrekt.
Japans regeringschef Yoshihiko Noda var enig med Aquino. Vietnam, 
Malaysia, Indonesien, Brunei och Singapore ställde sig bakom Aquino 
och begärde att Hun Sens uttalande skulle rättas till. Dessa stater har 
drivit på för att Kina med Asean ska förhandla fram en multilateral 
process som löser tvisterna om öarna i Sydkinesiska havet. Kina vill 
hellre ha bilaterala överläggningar.
Som Hun Sens beteende visar harmoniserar länder som är alltför bero-

ende av kinesiskt bistånd och diplomatiskt stöd sin politik därefter. I 
20 år uppträdde Burma på det sättet tills kineserna gick för långt, sär-
skilt med det nu övergivna dammprojektet i Myitsone, och avslöjade 
att de väntade sig total underdånighet. Det var troligen Kinas arrogans 
som utlöste Burmas politiska övergång till demokrati och dess nya 
öppenhet för världen.
Asiaterna ska dock inte feltolka Obamas besök. USA genomför visser-
ligen en strategisk omsvängning till Asien men kan inte på egen hand 
bygga upp en hållbar säkerhetsstruktur för regionen. Alla asiatiska 
länder måste bidra.
Något alternativ finns inte eftersom Kinas uppgång åtföljts av enorma 
sociala och ekonomiska förändringar på gott och ont i hela regionen. 
Asiens ekonomier har integrerats mycket mer de senaste decennierna, 
men någon diplomatisk integration har inte följt. Till och med Japan 
och Sydkorea, två av regionens stora demokratier med nästan identiska 
strategiska intressen, har tillåtit en gammal territoriell tvist att blockera 
närmare samarbete.
Kinas utdragna och laddade ledarbyte, interpunkterat av utrensningen 
av Bo Xilai, tyder på att dess ledares förmåga att driva landets utveck-
ling vidare till stormakt inte är helt pålitlig. Därmed blir avsaknaden 
av en i hela regionen accepterad fredsstruktur desto farligare.
Ordnade internationella relationer växer fram genom samförstånd eller 
våld. Den stora uppgiften för Obama, Kinas nye president Xi Jinping, 
Indiens premiärminister Manmohan Singh, de nya japanska och syd-
koreanska ledare som kommer till makten efter valen i december och 
alla medlemmar i Asean är att se till att samförstånd råder i Asien utan 
att Kina behöver känna sig ännu mer hotat på sin känsligaste strate-
giska punkt, inringning.
Det kommunistiska Kina har gått i krig när det ansett sig stå inför ett 
sådant hot: Korea 1950, Indien 1962, Sovjetunionen 1969 och Vietnam 
1979. Men rädslan för att provocera Kina får inte hindra Asiens ledare 
från att söka regionalt samförstånd på säkerhetsområdet, till exempel 



den föreslagna metoden för lösning av konflikter i Sydkinesiska havet. 
Endast den svagaste asiatiska staten kommer att villigt underkasta sig 
Kinas hegemoni, eller en USA-ledd uppdämningspolitik i kalla krigets 
stil.
Att Asiens länder måste välja mellan en kinesisk och en amerikansk 
framtid är inte sant. Men går det att jämka mellan Asiens fruktan för 
övermakt och Kinas för militär inringning?
Det enda som kan förhindra en regional militarisering är en gemensam 
strävan. Vissa steg i rätt riktning har tagits. USA har anslutit sig till 
flera länder i ett frihandelsavtal som knyter Syd- och Nordamerika till 
Asien. Japans regerande parti och största oppositionsparti närmar sig 
tanken, och Obamas inbjudan till Kina att gå med visar att USA arbe-
tar på att smida regionalt samförstånd där det är möjligt.
Än så länge har Kina emellertid andra idéer och har tvingat Asean att 
upprätta en handelszon som omfattar Kina men utesluter USA och 
Japan.
Handelsavtal kan ändå inte desarmera Asiens suveränitetsdispyter och 
det är här som en gemensam insats är nödvändig om freden ska beva-
ras. Inget land i regionen, oavsett statsskick, kan ge efter på den punk-
ten och överleva.
Sådan diplomatisk realism behöver inte leda till nollsummeresultat. 
Alldeles som Europeiska kol- och stålunionen föregick dagens EU 
skulle hela Asien gynnas av gemensam utveckling av de rika havsre-
surser som i flera fall skärper suveränitetstvisterna.

Yuriko Koike är fd försvarsminister i Japan, parlamentsledamot 
och en av ledarna för Liberaldemokratiska partiet.
Översättning: Margareta Eklöf
Copyright: Project Syndicate “



DN 2 dec 2012.

“Uppskjutning av raket planeras”
“Nordkorea. Nordkorea planerar en raketuppskjutning någon gång 
mellan den 10 och 22 december. Enligt diktaturen är det en fredlig 
satellit, men Sydkorea hävdar bestämt att det rör sig om en testskjut-
ning av en långdistansrobot. Satellitbilder har visat ovanlig aktivitet 
vid en av Nordkoreas robotbaser, och FN:s säkerhetsråd har varnat för 
att en provskjutning vore ”extremt oklok”. Tidpunkten tycks vald med 
tanke på att det var den 17 december förra året som ledaren Kim Jong 
Il dog och hans son Kim Jong Un tog över makten.

TT- Reuters “

DN 3 dec 2012:

“Försvarsexperter i Nordkorea”
“Iran har haft försvarsexperter i Nordkorea sedan oktober, rapporterar 
den japanska nyhetsbyrån Kyodo vars källa är en västerländsk diplo-
mat. Målet ska vara att samarbeta i utvecklingen av kärnvapen och 
robotar. Tidigare i år undertecknade de båda länderna ett samarbets-
avtal inom forskning.
TT-AFP “



DN 13 dec 2012:
Kärnvapen. Nordkorea sprider rädsla
“Hot med raketfart”
“Ett par miljoner människor har dött av svält de senaste 20 åren, och i 
dag tros en tredjedel av nordkoreanerna vara undernärda. Bristen på 
bränsle, el och råvaror gör att fabrikerna står still. Hundratusentals 
fångar försmäktar i läger där avrättningar och tortyr är vardag.
Cynismen i Pyongyangregimens skryt över onsdagens lyckade raket-
uppskjutning är därför svårslagbar. En vädersatellit sägs ha placerats i 
omloppsbana runt jorden, och internationella observationer bekräftar 
åtminstone att ett föremål med oklar funktion finns där.
Medan folket får nöja sig med hungersnöd och slaveri har Nordkoreas 
kommunistdiktatur satsat resurserna på ett steg mot sin dröm: lång-
distansmissiler som kan bära kärnvapenstridsspetsar ända till den ame-
rikanska västkusten. Ty militären går fortfarande först. Spekulationer-
na om att Kim Jong Un, som ärvde tronen av sin far Kim Jong Il för ett 
år sedan, skulle mjuka upp förtrycket och öppna ekonomin visade sig 
vila på lösan sand.
Säkert har raketuppskjutningen delvis inhemska motiv. Kim Jong Un 
har rensat ut bland faderns generaler och kan utnyttja framgången för 
att stärka greppet än mer. Men sannolikt ville Nordkorea också skicka 
en signal till närområdet, inför det japanska parlamentsvalet på söndag 
och det sydkoreanska presidentvalet nästa vecka.
Kärnvapenprogrammet har hela tiden använts som utpressning mot 
omvärlden. USA, Sydkorea och andra länder har försökt få Pyongyang 
att avbryta planerna. Livsmedelsleveranser och ekonomiskt bistånd har 
bytts mot löften, som Nordkorea alltid svikit till förmån för nya 
provokationer och hot.
En evig cirkel av samtal och sanktioner har varit i stort sett verknings-
lös. Möjligheterna att bestraffa Nordkorea ytterligare är begränsade. 
FN har redan förbjudit utveckling av kärnvapen- och missilteknik, och 

relationerna med de flesta länder är minimala. Bara Kina agerar rädd-
ningsplanka, för att bevara bufferten till USA:s trupper i Sydkorea och 
för att slippa hantera de problem en nordkoreansk kollaps skulle 
innebära.
En del experter anser att kärnvapenhotet är överdrivet, att Kim Jong 
Un aldrig skulle riskera att utsätta sitt land och sin totalitära regim för 
en förödande vedergällning. USA behöver knappast oroa sig för det 
egna fastlandet. Men Sydkorea och Japan har svårare att känna lugn 
inför en så oberäknelig spelare, trots de amerikanska säkerhetsgaran-
tierna. Onsdagens raket passerade trots allt ovanför Okinawa.
Östra Asien lider ingen brist på säkerhetspolitiska krutdurkar. Kinas 
väldiga ekonomiska tillväxt har följts av stormaktsambitioner, och 
högljudda konflikter pågår om öar och territorialvatten med Japan, 
Vietnam och Filippinerna. Under den spända hösten har Peking inte 
dragit sig för att trycka på nationalistiska knappar. Länder som tidigare 
fjärmat sig från USA vill nu inget hellre än att amerikanerna engagerar 
sig. I denna blandning är Nordkorea alltid ett orosmoment.
Dessutom är Nordkorea djupt insyltat i smuggling av kärnvapen- och 
missilteknik. Pakistan har varit en samarbetspartner, Syrien en annan. 
Iran är en av dagens förmånstagare. Västliga underrättelsekällor häv-
dar att ayatollornas observatörer var inbjudna till gårdagens raketupp-
skjutning.
Iran och Nordkorea har fler saker gemensamma. Det mesta tyder på att 
Iran försöker skaffa sig kapacitet att bygga kärnvapen, och de skulle i 
så fall dyka upp i en redan högst instabil region. Ärkefienden Saudi-
arabien kan dra slutsatsen att de behöver en egen nukleär garanti, och 
det skulle även Turkiet och möjligen Egypten kunna göra. Det ständigt 
uttalade iranska hotet mot Israels existens tas definitivt på allvar i 
Jerusalem.
Förhoppningsvis finns den önskade rationaliteten i både Pyongyang 
och Teheran. Kärnvapenspridningen är likväl en påtaglig riskfaktor.
Inga argument har hittills bitit på Nordkorea. Världen måste ändå 
fortsätta med alla påtryckningar som står till buds. Och kräva att Kina 
deltar.     DN 13/12 2012 “



DN 13 dec 2012:
Frågor & svar. Nordkoreas långdistansraket

“Lyckat missiltest stärker Kim Jung Un”
“Peking. Nordkoreas uppskjutning av en långdistansraket i går är 
en framgång för nationens nye ledare Kim Jong Un. Det stärker 
hans ställning inom militären och sätter press på nya politiska 
ledare i grannländerna.”

“Raketens syfte var, enligt Nordkorea, att skjuta upp en vädersatellit. 
Medan FN, USA, Japan och Sydkorea kallar det ett test för att utprova 
teknik som i framtiden kan användas för att laddas med kärnstridsspet-
sar och hota omvärlden.
1 Varför genomförde Nordkorea uppskjutningen?
För att efter den misslyckade uppskjutningen i april visa att landet har 
lyckats utveckla tekniken och därför inte kan avfärdas av omvärlden. 
Den lyckade uppskjutningen gör att den unge ledaren själv vinner 
respekt i militära kretsar, där han nyligen möblerat om med egna män i 
toppen.
I tider då Syrien och Iran dragit till sig internationella fördömanden 
påminner Nordkorea om sin existens: Hallå, vi finns kvar. Och vi är 
lika opålitliga som vanligt.
2 Varför skedde uppskjutningen just nu?
Att den genomfördes i går kom som en stor överraskning eftersom 
Nordkorea för ett par dagar sedan meddelade att uppskjutningen skulle 
försenas på grund av tekniska problem.
Men att Kim Jong Un ville få upp raketen kring den 17 december, för 
att kring årsdagen hedra sin far Kim Jong Ils död förra året, var ingen 
överraskning. Dessutom skedde det i en tid då Japan och Sydkorea just 

ska hålla val (den 16 respektive 19 december) och bara veckorna efter 
att en ny ledning tillträtt i Kina.
En tredje orsak för regimen kan ha varit att (inför sig själv) infria det 
gamla löftet till folket att Nordkorea år 2012 ska vara en framstående 
nation. Enligt löftet skulle det ske hundra år efter att nationens grun-
dare Kim Il Sung föddes. Raketuppskjutningen får därmed skyla över 
det faktum att en tredjedel av befolkningen lider av kronisk näring-
brist.
3 Vad är Nordkorea egentligen ute efter?
Att med missiltekniken och tidigare kärnsprängningar påminna om-
världen om sin farlighet. Nordkorea har, enligt experter, ännu inte kun-
skapen att kombinera de båda vetenskaperna, men har nått tillräckligt 
långt på relativt kort tid för att oroa USA, Japan, Sydkorea och andra.
Detta potentiella hot är Nordkoreas starkaste vapen i relationen med 
omvärlden.
Det används enligt egen utsago för att avskräcka från fientliga angrepp 
men utnyttjas mer praktiskt för att pressa pengar, mat och bränsle av 
omvärlden.
4 Spelar omvärldens hårda reaktioner någon roll?
FN, USA och stora delar av omvärlden fördömde raketuppskjutningen.
Den bryter mot FN:s regler. Nordkorea utsattes efter sitt andra kärn-
laddningstest 2009 för hårdare sanktioner. Men någon riktig effekt får 
inte åtgärderna så länge Kina, Nordkoreas närmaste allierad, blockerar 
vidare sanktioner i FN.
Återstår att se om Kinas nya ledning eventuellt har tänkt att ändra på 
den politiken.
Torbjörn Petersson  torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 19 dec 2012:
Sydkorea.
“Bäddat för första kvinnliga presidenten”
“Hon har bett om ursäkt för sin pappa, diktatorn, och tagit av-
stånd från sin företrädare. Som konservativ gillar hon att likna sig 
vid Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher.”
“Därmed har Park Geun Hye gjort sitt bästa för att bädda för att hon 
blir Sydkoreas första kvinnliga president efter valet på onsdagen.
Som dotter till Park Chung Hee, som styrde landet med järnhand 
mellan 1961 och 1979, har hon sagt förlåt och lovat kompensation för 
dem som då råkade illa ut.
Det har inte hindrat motståndaren i valet, liberaldemokraten Moon Jae 
In, att använda hennes bakgrund som tillhygge i valkampanjen. Han 
har utnyttjat det faktum att barn till diktatorer snart kan ha kommit till 
makten både norr och söder om den 38:e breddgraden på Koreahalvön.
– Medan jag växte upp i fattigdom, levde hon som en prinsessa i Blåa 
huset (presidentpalatset i Seoul). När jag kämpade mot diktaturen så 
befann hon sig i centrum för den, sa Moon Jae In i början av valkam-
panjen om Park.
Sextioåriga Park Geun Hye, med 15 års erfarenhet som parlaments-
ledamot, ledde länge stort i opinionsundersökningarna, men inför valet 
är det jämnt.
Hur vinnaren ska handskas med Kim Jong Un, den nya ledaren i 
Pyongyang, blir en av de viktigaste frågorna. Men det är, enligt exper-
ter, inget som kommer att avgöra valet eftersom båda kandidaterna 
lovat en ny, mildare ton mot Nordkorea.
Från 1998 till 2008 bedrev Sydkorea en ”solskenspolitik” mot Nord-
korea. Sydkorea ordnade hjälpsändningar, investerade stort och sökte 
ekonomiskt samarbete med Nord. Uppmärksammade toppmöten hölls 
mellan nationerna.

Sedan 2008 har Sydkorea tvärvänt. Under konservative Lee Myung 
Baks ledning har hårda krav ställts på Nordkorea i utbyte mot hjälp. 
Varken den ena eller andra linjen har visat sig framgångsrik. Under de 
senaste årens frysta förbindelser har Nordkorea utvecklat sin kunskap 
om kärnvapen.
Nu har Moon Jae In lovat villkorslösa samtal med regimen i Pyong-
yang, medan Park Geun Hye vill bygga ett nytt förtroende mellan 
nationerna. Den nordkoreanska raketuppskjutningen nyligen kan ha 
gett henne en liten men avgörande fördel i valet.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
DN 20 dec 2012:
“Kvinnlig president vald”
“Sydkorea.
Konservativa Park Geun-Hye, dotter till den forne diktatorn Park 
Chung-Hee, blir landets första kvinnliga president. De sydkoreanska 
tv-bolagen KBS, SBS och MBC rapporterade samstämmigt under 
onsdagskvällen lokal tid att Park Geun-Hye vunnit med klar majoritet. 
Försprånget framför mitten-vänster-utmanaren Moon Jae-In beräkna-
des ligga på 52,5 mot 47,1 procent. Trots tio minusgrader blev valdel-
tagandet högt: 75 procent.
TT-AFP “
DN 21 dec2012:

“Park vill ha dialog med Nordkorea”
“Sydkorea.
Sydkoreas nyvalda president är bekymrad över Nordkoreas raketupp-
skjutning och över säkerhetsläget, men säger sig vilja föra en dialog 
med grannen i norr. ”Jag vill försöka arbeta för större försoning, sam-
arbete och fred i Nordostasien”, sade Park Geun Hye.
TT-Reuters “
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DN 23 dec 2012:
Afghanistan.

“Barnmorskeskola i ruiner efter 
talibanattack”
“Maidan Shahr. En svensk- och norskstödd skola för afghanska 
barnmorskor totalförstördes när en lastbil fullastad med spräng-
medel exploderade på gatan utanför. Skolan var med stor möda 
uppbyggd under flera år. Inom några sekunder var allt borta, 
jämnat med marken.”

“En sandal. En anteckningsbok med engelska glosor. Ett häfte om 
kvinnors rättigheter. Ett armband. En plansch över kroppens anatomi.
Tecknen på liv är många i ruinerna av skolan som sprängts av tali-
banerna.
Skolan i den konfliktdrabbade Wardakprovinsen utanför Kabul utbil-
dar barnmorskor för arbete på Afghanistans landsbygd och drivs i 
samarbete med Afghanistankommittéerna i Sverige och Norge. Sedan 
2004 har över hundra barnmorskor utbildats och just nu var 25 unga 
kvinnor elever.
Det är oklart om skolan var det egentliga målet med lastbilsbomben. I 
grannskapet finns också ett fängelse, ett kontor som utfärdar ID-kort 
och provinsguvernörens gästhus – alla tänkbara mål, alla helt eller 
delvis ödelagda av bomben.
I ett uttalande från talibanernas talesman Zabihullah Muhajed tar 
talibanerna på sig skulden för attacken och säger att den var en hämnd 
för att myndigheterna avrättat talibanfångar några dagar tidigare.

Tre personer uppges ha dödats och 90 skadats i explosionen, som var 
så kraftig att den blåste ut fönster i hela den lilla staden Maidan Shahr, 
provinshuvudstad i Wardak.
Studenthemmet där barnmorskestudenterna bor ligger bara några 
meter från den plats där lastbilen stod och är jämnat med marken. 
Skolbyggnaden är totalförstörd.
Eftersom attacken skedde en fredag, den muslimska helgdagen, var 
inga elever i skolan. Och det är oklart om detta var en överlagd hand-
ling från talibanernas sida, eftersom de har uttalat att antalet civila 
dödsfall ska begränsas.
Jalaluddin Shah, verkställande landchef för Afghanistankommittén, 
anser att valet av tidpunkt tyder på att skolan inte var huvudmålet.
– De valde en fredag och det antyder att målet varken var civilt eller 
direkt riktat mot skolan.
Mödra- och barnadödligheten i Afghanistan är en av de högsta i 
världen. Utbildningen av barnmorskor är en satsning av myndighe-
terna och internationella hjälporganisationer. Det finns ett trettiotal 
barnmorskeskolor i landet; två av dem drivs av Afghanistankommittén 
i Norge.
Attacken som ödelade barnmors keskolan i Wardak är en signal om 
svårigheterna med att driva biståndsarbete i delar av Afghanistan.

– Det är inte lätt att driva utveckling i de konfliktdrabbade områdena. 
Det finns risk att drabbas oavsiktligt av våld eller att bli ett direkt mål 
om utvecklingsprogrammet stöds för mycket av myndigheterna, 
internationella organisationer eller Isafstyrkorna. Det är väldigt svårt, 
men också väldigt viktigt, säger Martine van Biljert, senioranalytiker 
vid tankesmedjan Afghanistan Analyst Network i Kabul.
Kristin Solberg kristin.solberg@dn.se “
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DN 23 dec  2012:
Afghanistan.

“Födelsetalen hotar hälsa och säkerhet”
“Varannan timme dör en kvinna i barnsäng i Afghanistan. De sto-
ra barnkullarna är inte bara ett hot mot kvinnornas hälsa, utan 
även mot säkerhetsläget i landet.”

“– Fler kvinnor har dött i barnsäng än i kriget mot terrorismen, säger 
Farhad Javid, som representerar hjälporganisationen Marie Stopes 
International i Afghanistan.
Organisationen är en av flera som arbetar för att förbättra kvinnans 
situation i landet, bland annat med hjälp av svenskt bistånd. Marie 
Stopes kliniker ger kvinnor råd om familjeplanering, erbjuder mödra-
vård och vaccination till barnen.
Varje år ger Sverige fyra miljoner kronor till verksamheten, Farhad 
Javid tycker att alla länder borde inspireras av Sverige och ge pengar 
till program som kommer till nytta för kvinnor.
Familjeplanering är viktigt av många orsaker. Kvinnorna riskerar att 
dö av blodbrist efter för många graviditeter i följd, och när de får barn 
förlorar de också möjligheten till utbildning och arbete utanför hem-
met. Landets höga födelsetal kan dessutom bli ett hot mot freden.

– Afghanistans befolkning växer snabbt. Det finns ingen möjlighet till 
utbildning, arbete och ekonomiskt stöd för alla. Folk kommer att slåss 
på gatorna om resurserna, säger Farhad Javid.
För att nå ut till fler kvinnor gör organisationen hembesök och erbju-
der preventivmedelsrådgivning. De talar även med religiösa ledare och 
uppmuntrar dem att prata med männen om vikten av familjeplanering.

– Det finns ett afghanskt talesätt att kvinnan är som en åker. Vi för-
klarar att om man sår ofta så blir jorden utarmad. Om man låter åkern 
vila, blir både grödorna och jorden starkare, säger Farhad Javid.

Lisa Dahlberg lisa.dahlberg@dn.se “

“Fakta.
Afghanistan har den tredje högsta spädbarnsdödligheten i världen 
och den näst högsta mödradödligheten.
Under talibantiden 1996–2001 fick flickor över åtta år inte gå i skola. 
Läskunnigheten bland kvinnor är 13 procent (2006).
För tio år sedan fanns bara 500 barnmorskor på 30 miljoner invånare. 
I dag är siffran omkring 2 300. Men det behövs minst 4 000 till för att 
det ska finnas utbildad personal vid 95 procent av förlossningarna.
Källa: Landguiden.se, WHO, Marie Stopes International
6,3 barn per kvinna föds i Afghanistan. I Sverige är siffran 2,0.”
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30 juli 2012: 
Konflikten i Kongo-Kinshasa.
”Stoppa krigsherrarna med lag mot 
konfliktmineraler”
“Nya rebellgrupper härjar. En europeisk lagstiftning skulle bidra 
till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till kon-
flikten i Kongo-Kinshasa. Åter flyr civilbefolkningen i fruktan för 
sina liv och ondskan skapar outsägligt lidande. Med sitt långa 
engagemang i Kongo kan Sverige driva på inom EU-samarbetet, 
skriver Margot Wallström och Lena Ag. “

“Bakom den intetsägande beteckningen M 23 döljer sig en efter-
spanad krigsförbrytare, en grupp fruktade rebeller och ett antal beväp-
nade desertörer från den nationella armén. Där de drar fram väntar 
plundring, våldtäkter och död. Än en gång drabbas civilbefolkningen i 
östra Kongo-Kinshasa när Bosco Ntaganda – redan på FN:s säkerhets-
råds svarta lista – och hans vapendragare dödar armésoldater, attacke-
rar FN:s fredsbevarare och de obeväpnade män, kvinnor och barn som 
kommer i deras väg.
Barn skiljs från sina föräldrar när människor flyr för sina liv. Panik-
slagna lämnar de allt och byar lämnas övergivna. Vi har sett bilder på 
människor som slaktats brutalt och utan urskiljning. De som överlevt 
berättar om våldtäkter och andra fasansfulla övergrepp. M står för 
Mars och 23 är det datum när den kongolesiska regeringen år 2009 slöt 
en överenskommelse med rebellgruppen CNDP, bestående av huvud-
sakligen tutsirebeller från Rwanda, många av dem kämpar från RPF 
(Rwandas Patriotiska Front) som fick slut på folkmordet 1994.

Mot löfte om att stoppa stridigheterna skulle CNDP integreras i den 
nationella armén med vederbörliga militära beteckningar, garanteras 
positioner i regering och administration, samt kunna stanna i Norra 
och Södra Kivu. Det var så den kongolesiska regeringen kom att 

acceptera att en brottsling som Bosco Ntaganda och fler av hans sort 
gavs höga poster i den nationella armén. Dessa har de utnyttjat till att 
skaffa sig ekonomisk kontroll över gruvbrytning och diverse krimi-
nella aktiviteter. Straffrihet liksom fritagning av de ”egna” som råkat 
hamna i rättvisans klor har blivit regel snarare än undantag. Arbets-
metoden är att sprida terror och skräck bland lokala politiker och 
förkämpar för mänskliga rättigheter. Östra Kongo har blivit omöjligt 
att styra under Boscos skräckvälde.

Regeringens löften till CNDP har inte infriats och i oredan efter det 
senaste – kraftigt ifrågasatta – presidentvalet har missnöjet grott. Ett 
antal CNDP-officerare bröt sig ur och tog snabbt kontrollen över flera 
byar längs gränsen mot Rwanda.
Som om det inte vore nog med offensiven från M23 bildas nu nya 
konstellationer med Mai Mai-rebeller och andra grupper – som alla 
angriper och lever på civilbefolkningen, våldtar, mördar och gör allt 
för att skaffa sig kontroll över gruvor som kan finansiera 
vapenanskaffning.
De så kallade konfliktmineralerna, däribland de tre ”T:na”: tungsten, 
tenn och tantalum, samt guld – för närvarande oundgängliga i tillverk-
ningen av elektronik som datorer och mobiltelefoner – har blivit 
Kongos största tillgång och samtidigt dess förbannelse. Dessa natur-
tillgångar finansierar och vidmakthåller konflikten i östra Kongo, 
möjliggör det som bäst beskrivs som slavarbete, inklusive sexslaveri, 
och ger ytterst lite tillbaka till lokalbefolkningen. FN:s säkerhetsråd 
har förstås diskuterat situationen i östra Kongo vid upprepade till-
fällen. Rwandas regering har kritiserats – också av USA – för sin roll 
som understödjare av M23. Den nya kongolesiska regeringen har än så 
länge inte lyckats mobilisera vare sig en intern kraftsamling eller ett 
internationellt stöd för att effektivt hindra våldshandlingarna. Vi är 
oroliga för en reaktion som banar väg för ”ondskans banalisering”. En 
sorts uppgivenhet eller hopplöshet. Lakoniska rapporter om det som i 
själva verket är outsägligt lidande för helt oskyldiga och oskyddade 
människor. En omvärld som inte längre ”orkar” bry sig om antalet 



offer i östra Kongo. Men det finns konkreta politiska åtgärder som 
skulle hjälpa till att få ett slut på våldet.
Vi vill ha en europeisk lagstiftning om konfliktmineraler, liknande 
den amerikanska, som skulle bidra till att angripa den krigsekonomi 
som i dag ger bränsle till konflikten. Se till att kartlägga dessa råvarors 
väg, ålägg importörer och producenter att spåra och redovisa var mine-
ralerna kommer ifrån och börja bygga ett globalt certifieringssystem.
Vi är medvetna om svårigheterna med genomförandet av den ameri-
kanska lagstiftningen och med att förutse hur den påverkar lokala för-
hållanden. Vi har hört oron för att en striktare lagstiftning i praktiken 
kan leda till bojkott av mineraler från östra Kongo, vilket skulle drab-
ba redan hårt utsatta gruvarbetare. Men syftet med lagstiftningen är att 
bromsa inkomsterna till krigsherrarna som lever på konflikten och som 
är ansvariga för de vidriga människorättsbrotten.
Lagen skulle bidra till att synliggöra för både uppköpare och konsu-
menter vad som är konfliktmineraler och vad som inte är det, och 
skapa drivkrafter för industrin att utveckla en sundare och mer hållbar 
handel. Och vad är alternativet? Den politiska signalen har redan haft 
effekt och kan bara bli starkare om Europa samarbetar med USA kring 
frågan om konfliktmineraler. Med sitt långa engagemang i Kongo kan 
Sverige driva på inom EU-samarbetet. Det finns redan frivilliga 
initiativ från elektronikbranschen och som konsumenter kan vi trycka 
på, till exempel genom att kräva att de företag som använder dessa rå-
varor i sina produkter redovisar var de kommer ifrån.
Vad väntar vi på?

Margot Wallström, f d FN:s särskilda representant mot konfliktrela-
terat sexuellt våld
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna “



DN 21 nov 2012:
Kongo.

“Tragik staplad på tragik”
“Vem hör hemma i Kongo? Den senaste tidens våldsamheter, som 
kulminerade i går när provinshuvudstaden Goma intogs av rebeller, 
handlar i grunden om svaret på den frågan.
En mängd olika slags konflikter – gällande politiskt inflytande, rätt till 
mark eller kontroll av råvaruresurser – har utspelats på det enorma 
västafrikanska landområde som kallas Kongo-Kinshasa. Det som nu 
händer i Norra Kivu-provinsen är ett eko från 1998 när det utbröt stor-
krig i och omkring landet.
Soldaterna i M23, som rebellgruppen i Nordkivu kallas, tillhör hu-
vudsakligen folkgruppen tutsi. Och konflikten handlar om medborgar-
skap, om rätten till politiskt inflytande och rätten att betraktas som in-
vånare och jordägare. Tutsierna i Kongo har ofta kommit att ses som 
ett slags halv-rwandier – både av regeringen i Kinshasa och av 
Rwanda. Det berättar Stina Högbladh på Institutionen för freds- och 
konfliktforskning vid Uppsala universitet.
I och med ett fredsavtal 2009 kom parterna överens om att rebellgrup-
pen – då kallad CNDP – skulle integreras i regeringsarmén samt att 
rebelledare skulle få amnesti. Men i praktiken fortsatte gerillan att 
kontrollera Nordkivu. Det var i våras, när regeringen i Kinshasa på 
allvar började bryta upp maktstrukturerna i provinsen, som tidigare 
CNDP-soldater lämnade armén och bildade M23. Sannolikt med 
understöd från Rwanda och Uganda.
Det är inte bara territoriella och politiska intressen som göder denna 
konflikt. Här finns också en personlig dimension. Rebellerna i Nord-
kivu och de politiska ledarna i Uganda och Rwanda har starka 

kopplingar sinsemellan. De känner varandra, har utbildats och stridit 
tillsammans. Och östra Kongo hänger samman med Rwanda även 
genom infrastruktur. ”Vägarna går ditåt”, säger Stina Högbladh. Me-
dan en mur av regnskog skiljer Nordkivu från Kinshasa.
I vanlig ordning är det den fattiga civilbefolkningen som drabbas 
hårdast. Sedan i somras har hundratusentals människor flytt; ibland 
räcker det med lösa rykten om nedbrända byar och våldtäkter. Men 
flera organisationer vittnar om att läget är desperat eftersom det är så 
svårt att få pengar till mat och mediciner till dessa flyktingar.
En tragedi efter en annan.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “
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DN 21 nov 2012:
Kongo.

“Rebeller möttes av jubel i Goma”
“Rebellrörelsen M23 tog på tisdagen kontroll över miljonstaden 
Goma i östra Kongo. Kongolesiska arméns soldater plundrade 
butiker i staden innan de flydde rebellerna. Nu ökar trycket på 
grannlandet Rwanda, som misstänks stötta M23. “

“Rebellerna möttes av jublande människor på Gomas gator, trots att de 
av många ses som representanter för det illa omtyckta grannlandet 
Rwanda.
– Folk kantade gatorna. Kongolesiska armén har under den senaste 
veckan visat att man inte förmått skydda sina egna invånare. Folk 
tröttnar på striderna och välkomnar lugnet, säger den kongolesiska 
journalisten Bally Mutumayi på telefon från Goma.
M23 bildades i våras då kongolesiska staten försökte bryta den tidigare 
rebellrörelsen CNDP:s kontroll över östra Kongo. Bosco Ntaganda, 
rörelsens ledare, har täta band till grannlandet Rwanda och den inter-
nationella kritiken har varit massiv mot Rwandas förmodade stöd till 
rebellerna.
De senaste månaderna har en informell vapenvila existerat i området 
men förra veckan avancerade M23 på nytt.

– De såg att armén började förstärka sina trupper och valde att ta initia-
tivet, förklarar en insatt källa inom FN-styrkan Monusco för DN.
Under helgen rasade strider norr om Goma mellan M23 å ena sidan 
och kongolesiska armén och Monusco på den andra. Monusco deltog 
då med attackhelikoptrar men under tisdagens offensiv var man passiv.

– I första hand måste Monusco försvara sina egna positioner och 
civilbefolkningen, förklarar källan för DN.
Just mandatets kärna – att skydda civilbefolkningen – är en anledning 
till att man undvikit konfrontationer med M23 inne i Goma. Dessutom, 
menar Monuscokällan, är FN-styrkans roll att bistå kongolesiska ar-
mén och inte utkämpa krig på egen hand när staten drar sig undan.
Civilbefolkningen i Goma har länge varit kritisk mot Rwandas upp-
repade inblandning i östra Kongo, men kritiken är om möjligt ännu 
starkare mot den kongolesiska staten som inte ens levererar grundlägg-
ande samhällsfunktioner till sina medborgare. Att armésoldaterna 
dessutom plundrat butiker under sin reträtt gör knappast saken bättre.

– De (armén) har inte gjort någonting för att skydda sina medborgare. I 
stället tömmer de butiker på väg ut ur staden. Det förklarar varför folk 
jublar när M23 kommer, säger Bally Mutumayi till DN.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “
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DN 30 nov 2012:
Kongo.

“Fortsatt kaos hotar när rebeller lämnar 
Goma”
“Kigali. Rebellgruppen M23 säger att man under fredagen ska 
lämna miljonstaden Goma i östra Kongo. Reträtten skapar ett 
maktvakuum i området och hjälporganisationerna bävar nu för 
fortsatt kaos. “

“Tillbakadragandet följer på en veckas intensiva förhandlingar mellan 
regionala ledare i Ugandas huvudstad Kampala.
– Det finns många opportunistiska grupper som utnyttjar frånvaron av 
auktoritet, säger Christina Corbett på hjälporganisationen Oxfam.

– Vi hoppas att det som nu händer inte ska leda till kaos och osäkerhet.
Under drygt en vecka har staden Goma i östra Kongo varit i händerna 
på rebellgruppen M23 som sedan i våras har kontrollerat området vid 
gränsen till Rwanda.
Grannlandet i öster har vid upprepade tillfällen anklagats för att ha 
stöttat revolten. För två veckor sedan inleddes en attack mot den 
viktiga provinshuvudstaden Goma. Den kongolesiska armén tog fort 
till flykten och FN-styrkan Monusco valde att inte ta upp striden med 
M23 när invasionen var ett faktum.
Minst 100 000 människor har tvingats på flykt under de senaste två 
veckorna och läget har blivit akut främst när det gäller vatten och hälsa 
för den drabbade civilbefolkningen.
– Vattnet har varit avstängt eftersom staden saknat elektricitet. Så vi 

har fokuserat på att pumpa vatten från Kivusjön och har transporterat 
det till lägren, berättar Christina Corbett på telefon för DN.
I flyktinglägren är risken för kolera förhöjd. Sjukdomen kan spridas 
extremt fort när så många människor bor tätt inpå varandra under svåra 
förhållanden.
De stridande parterna i östra Kongo har under flera år visat en total 
brist på respekt för civilbefolkningen och plundringar av butiker har 
varit vanliga. Enligt Corbett var det flera näringsidkare som stängde 
sina lokaler redan på torsdagen och stämningen i staden var spänd.
M23 började som ett myteri i våras, då den tidigare rebellrörelsen 
CNDP:s maktstrukturer inom Kongos armé var hotade. Den militäre 
ledaren Bosco Ntaganda, som är efterlyst av Haagdomstolen, kände 
sig dessutom hotad.
Men under året har M23 breddat sitt syfte och omfamnat de känslor av 
missnöje med president Joseph Kabila som är vanliga i östra Kongo.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “

mailto:erikesbjornsson@gmail.com
mailto:erikesbjornsson@gmail.com


DN 2 dec 2012: 
Rebellerna lämnar Goma.

“Civila offras i krigets Kongo”
“Goma. Miljonstaden Goma har övergetts av rebellerna och 
civilbefolkningen kan andas ut – för den här gången. I ett nät av 
konflikter, där alla stridande säger sig vilja skydda civila är det 
just dessa som blir lidande. Fråga bara tolvåringen Eli Kakule 
som förra veckan förlorade ena armen i en granatattack. “

“Dessvärre kommer han inte att ge något svar. Han är alltför traumati-
serad av vad som hänt och säger inte ett ord i sjuksängen på kliniken i 
centrala Goma.
Däremot skrattar han emellanåt och han har redan lärt sig utföra det 
mesta med den högerhand som blir hans enda för resten av livet.
– Han lekte ute på gatan när en artillerigranat slog ned. Splittret slet av 
hans arm. Han förlorade mycket blod, men vi lyckades stoppa flödet 
och ta honom hit, berättar storebror Bienvenue för DN.
I samma säng ligger Sami Bahati, fem år. Han tog skydd på golvet när 
striderna rasade utanför huset, men en förlupen kula träffade honom. 
Den sitter mitt i hans bäcken och chanserna är mycket små att kunna 
operera bort den.
De här pojkarna är bara två av offren för de strider som drabbat 
miljonstaden Goma på gränsen till Rwanda de senaste två veckorna.
Upproret M23, 23 mars-rörelsen, startade i våras när armésoldater 
gjorde myteri. Gruppen har under sju månader kontrollerat gränsom-
rådet mot Rwanda i norr. För två veckor sedan inledde M23 en offen-
siv mot staden och tre dagar senare hade Kongos armé flytt fältet.

– Våra officerare lämnade oss i sticket. De drog först och tog med sig 
de tyngre vapnen. Vi kunde inget göra, säger soldaten Cobra Mwasa, 
33, som fick tre kulor i benet och nu ligger i en sjuksäng intill de två 
pojkarna.
FN-insatsen Monusco, vars uppdrag är att skydda civilbefolkningen, 
kostar 1,4 miljarder dollar om året och har varit här sedan 2000. I 
somras sade ett av deras befäl till DN att det inte fanns en chans att 
rebellrörelsen M23 skulle kunna ta över staden – men när det väl 
gällde lade Monusco ned sina vapen.
Fronten mellan rebellerna och Kongos armé gick rakt genom Goma 
och minst 100 000 människor tvingades fly. På flera håll i Goma har 
situationen blivit extrem och hjälporganisationer varnar för koleraut-
brott, vattenbrist och undernäring. Förhållandena är miserabla i lägren 
runt staden.
– Jag kommer från Rutshuru, där upproret startade. Tidigare i år 
tvingades vi fly därifrån och sökte säkerhet i Goma, i ett annat flykt-
ingläger, men det tömdes när rebellerna närmade sig och nu har vi 
hamnat här, säger fyrabarnsmamman Rachel Nyirabunyinga, 58.
Hon lagar en gryta på bönor, blad och potatis i en sotig aluminium-
gryta. Bakom henne går en av lägrets anställda med en tank på ryggen 
och sprejar klorin på marken för att minska risken för smittspridning. 
Ett dis av rök har lagt sig över hjälpcentret Don Bosco.
Nyirabunyinga berättar att hennes man är kvar i Rutshuru för att ta 
hand om deras gård. Det är för osäkert för familjen att återvända i 
dagsläget. Samma morgon har en mindre beväpnad grupp utfört en 
attack i området.
Dagens komplicerade läge i Kongo har sin grund långt tillbaka. På 
1930-talet flyttades hundratusentals rwandier till Kongo av kolonial-



makten Belgien, som behövde arbetskraft. Landkonflikter uppstod och 
förstärktes när diktatorn Mobutu Sese Seko satt vid makten.
1994 års folkmord i Rwanda var gnistan som tände krutdurken. Större 
delen av Centralafrika drogs in i ett krig som skulle skörda minst fem 
miljoner människoliv. De stora konflikterna har ebbat ut, men från-
varon av en faktisk statsmakt har skapat en brist på säkerhet som 
tvingar grupper att beväpna sig.
Rwandas regering vill skydda människor av rwandiskt ursprung i östra 
Kongo men förnekar att man skulle stötta rebellgruppen M23.
M23:s position är problematisk. Man har utbrett stöd av hundratusen-
tals människor av rwandisk härkomst samt av folk som är missnöjda 
med president Kabila. Men de ses också som en representant för arvf-
ienden Rwanda.
– De borde lämna staden. De måste betala gatubarn för att få ihop 
tillräckligt med deltagare i demonstrationerna, säger klädhandlaren 
Louise Esperance.
Utanför hennes butik går ett demonstrationståg med unga män som 
skanderar slagord för M23.
Dagen efter bekräftar rebellerna att de drar sig tillbaka från Goma. I 
helgen har reträtten inletts. Nu ska Kabila åter styra över östra Kongo.
Ett östra Kongo som är kraftigt underutvecklat och riskerar att explo-
dera på nytt. Om – eller när – detta händer är det åter 
civilbefolkningen som blir lidande.
Hjälparbetaren Piero Gavioli på Don Bosco-centret summerar situatio-
nen i ett swahiliordspråk som dessvärre är alltför slitet i Goma:– När 
elefanter bråkar är det gräset som krossas.
Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com”

“ Detta har hänt
1960 Kongo blir självständigt. Flera års politisk oro följer.
1965 Joseph Mobutu, senare Mobutu Sese Seko, tar makten. Hans tre 
decennier vid makten präglas av massiv korruption och politiskt för-
tryck. Gradvis urholkas den kongolesiska staten. Landet blir alltmer 
splittrat.
1994 Folkmordet i Rwanda skördar minst 800 000 människoliv. Två 
miljoner människor flyr landet. De flesta kommer till Kongo.
1996–1997 Rwanda och Uganda invaderar Kongo och backar upp 
AFDL-gerillan som under ledning av Laurent Kabila störtar Mobutu.
1998–2003 Laurent Kabila vänder sig mot sina allianspartner Uganda 
och Rwanda. Andra Kongokriget bryter ut. Under åren 1997 till 2003 
dödas fem miljoner människor i Kongo.
2000 FN-styrkan Monusco etableras. Operationen är en av de största i 
världen och omfattar i dag totalt 20 000 soldater. Monusco har hittills 
kostat mer än 11 miljarder dollar och vid flera tillfällen kritiserats för 
passivitet.
2001 Laurent Kabila mördas och efterträds av sin son Joseph Kabila.
2006 Första valet i Kongo präglas av utbrett fusk. Efter en andra val-
omgång utropas Joseph Kabila till segrare.
2006–2009 Laurent Nkunda etablerar sig i östra Kongo med sin re-
bellgrupp CNDP som backas upp av Rwanda. Nkunda arresteras i 
Rwanda 2009 och ersätts av Bosco Ntaganda, som ska se till att 
CNDP blir ett politiskt parti och att trupperna integreras i kongolesiska 
armén.
2011 Joseph Kabila blir omvald i november.
2012 April: 300 soldater gör myteri och bildar M23, 23:e marsrörel-
sen. M23 och armén drabbar samman och tiotusentals tvingas på flykt.
Juni: En FN-rapport hävdar att Rwanda stöttar M23, vilket Rwanda 
dementerar.Juli: M23 hotar att ta över Goma. Flera länder, däribland 
Sverige, fryser biståndsutbetalningar till Rwanda. 20 november: M23 
tar kontroll över Goma. 26 november: Efter ett regionalt toppmöte i 
Uganda ökar pressen på M23 som säger att man under helgen ska 
inleda reträtten från Goma.  Källa: DN, BBC, SAPA “
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DN 9 dec 2012:

“Nelson Mandela intagen på sjukhus”
“Sydafrika.
Sydafrikas förre president, Nobelpristagaren Nelson Mandela, har 
lagts in på sjukhus i Pretoria i Sydafrika, meddelade landets president 
Jacob Zuma på lördagen.
Anledningen till sjukhusbesöket är att Mandela ska genomgå medi-
cinska provtagningar, men Zuma underströk att Mandela ”mår bra och 
att det inte finns anledning till oro”.
TT-AFP “

DN 16 dec 2012:

“Mandela fick gallsten borttagen”
“Sydafrika.
Sydafrikas förre president Nelson Mandela, som den senaste veckan 
har vårdats på sjukhus för infektion i lungorna, har fått gallstenar 
borttagna, uppgav den sydafrikanska regeringen i ett uttalande i går.
”Den tidigare presidenten gick igenom en procedur med endoskopi för 
att få gallstenar borttagna … Proceduren var framgångsrik och han 
återhämtar sig”, enligt regeringen. 
TT-Reuters “



DN 8 dec 2012:

“Mugabe nationaliserar”
“Zimbabwes president Robert Mugabe vill att landets företag helt och 
hållet ska ägas av svarta zimbabwier. I går begärde Mugabe en 
översyn av affärslagarna. Sedan tidigare har presidenten och hans parti 
Zanu PF drivit en kontroversiell nationaliseringspolitik som tvingar 
utländska företag verksamma i landet att överlåta ägarmajoriteten till 
den svarta lokalbefolkningen.
TT-AFP “ 

DN 10 dec 2012:

“Mahama mot seger i Ghanas val”
“Ghana.
Den sittande presidenten i Ghana ser ut att gå mot en knapp seger. 
Enligt lokala medier leder president John Dramani Mahama med liten 
marginal.
Mahama hade fått 50,6 procent av rösterna efter att 267 av 275 val-
kretsar räknats på söndagen, rapporterar den privatägda tv-stationen 
Joy News. Även de 275 platserna i parlamentet står på spel i landets 
val.
Det officiella valresultatet väntades komma på söndagskvällen eller på 
måndagen.
TT-AFP “

DN 12 dec 2012:

“Premiärminister avsattes”
“Mali.
Malis militär har trätt fram ur kulisserna och avsatt premiärministern. 
Draget försvårar möjligheterna att ingripa i landets islamistockuperade 
norra del. I direktsänd tv stammade Cheick Modibo Diarra fram sin 
avskedsansökan. Några timmar tidigare hade han omringats av solda-
ter och satts i husarrest med motiveringen att han inte längre agerade 
för landets bästa.
Django Sissoko har utnämnts till ny premiärminister, rapporterar 
AFP. “

DN 31 dec 2012:

“Rebeller på offensiven”
“Centralafrikanska republiken.
Rebeller i Centralafrikanska republiken som avancerat mot huvudsta-
den Bangui utesluter inte att driva offensiven vidare och efterlyser 
samtal om president François Bozizés avgång, meddelar en rebelltales-
man på söndagen.
Afrikanska unionens chef Thomas Yayi Boni, Benins president, väntas 
resa till Bangui på söndag för att försöka få till stånd samtal om krisen.
TT-AFP “



DN 17 dec 2012:
Sydafrika. ANC-kongressen
“Zuma manade till sammanhållning”
“Nairobi. När ANC-kongressen i går inleddes manade president 
Jacob Zuma till sammanhållning i det splittrade partiet. Senare i 
veckan väntas han väljas om som partiledare.”

“Själv kom han till makten vid den förra konferensen i Polokwane, 
2007, just genom att utmana sittande ANC-ledaren Thabo Mbeki. Men 
när han nu själv har blivit ANC:s ledare och president i Sydafrika är 
han mer mån om att partiet ska hållas samman.
– Det är nödvändigt att vi börjar läka organisationen och arbetar för 
sammanhållning efter konferensen, sade han vid sitt en och en halv 
timme långa inledningstal, enligt nyhetsbyrån Sapa.
I lokalen svettades tusentals deltagare då luftkonditioneringen inte 
fungerade. ANC-konferensen är den enda tidpunkt då en sittande 
president i Sydafrika på allvar kan utmanas, på grund av ANC:s domi-
nans i de allmänna valen.
Zuma utmanas i år av sin vicepresident Kgalema Motlanthe, men han 
har alltför starkt stöd bland de 4 500 ombuden för att Motlanthe ska ha 
en chans att peta honom.
Konferensen innebär en comeback för Cyril Ramaphosa. Den tidigare 
fackbasen är en av Sydafrikas mest rutinerade politiker men tog en 
timeout från politiken efter att 1997 ha förlorat striden om president-
posten mot Thabo Mbeki.
Ramaphosa har sedan dess haft en framgångsrik karriär inom närings-
livet. Alltför framgångsrik, menar kritikerna. Han sitter bland annat i 
styrelsen för bolaget Lonmin, som i augusti i år uppmärksammades då 
34 av dess medarbetare sköts ihjäl av poliser i samband med en strejk.
Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “
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DN 19 dec 2012:
Sydafrika.

“Zuma överlägsen segrare”
“Nairobi. Jacob Zuma omvaldes på tisdagen som ledare för Syd-
afrikas regeringsparti ANC. En mycket kontroversiell person har 
visat sin skicklighet att navigera i ANC:s maktstrukturer.”

“Han har anklagats för våldtäkt, varit involverad i en av de största 
muthärvorna i Sydafrika och har nyligen kritiserats starkt för att med 
offentliga medel ha finansierat ett över 200 miljoner kronor dyrt hus-
bygge åt sig själv och de fyra fruarna.
Jacob Zuma är extremt kontroversiell. Ändå lyckades han med god 
marginal väljas om för en ny femårsperiod som ledare för ANC vid 
dess stora konferens i Mangaungprovinsen.
Sydafrika har under det senaste året gått igenom den mest turbulenta 
perioden sedan apartheidsystemet avskaffades. Strejkerna i gruvsek-
torn har avlöst varandra och lamslagit landets ekonomi. Samtidigt har 
dödsskjutningen av 34 strejkande arbetare i Marikanagruvan blivit en 
plågsam påminnelse om apartheidtidens våld och om de klyftor som 
fortfarande existerar. Enligt färsk statistik tar det 50 år innan svarta 
ligger på samma inkomstnivåer som vita, med dagens utjämningstakt. 
Ingen ledare borde överleva ett sådant scenario – hur lyckas då Zuma?
Hans framgång beror på flera faktorer. Dels är han skicklig på att navi-
gera inom den nomenklatura som styr ANC. Dels handlar det om hur 
ANC:s valsystem är uppbyggt.
Sydafrika har nu 50 miljoner invånare, men på grund av ANC:s 
dominans vid de allmänna valen är det bara 4 500 personer som kan 
välja vem som ska styra landet. 4 307 av dessa är ledare för olika 

lokalavdelningar inom ANC, resten är partifunktionärer med andra 
befattningar.
Kgalema Motlanthe, vicepresidenten som försökte utmana Zuma, ville 
ändra på detta och ge samtliga 1,2 miljoner ANC-medlemmar rösträtt. 
Men Zuma vägrade. Just de lokala partifunktionärerna har anklagats 
för att missbruka partiet för egen vinnings skull. De får sina inkomster 
från ANC och är ointresserade av att se en ny ledare som kanske vill 
reformera systemet eller – än värre – sparka korrupta ANC-funktio-
närer.
Därför hade Kgalema Motlanthe aldrig någon chans. William Gumede, 
ANC-kännare och författare till boken ”Restless nation”, som gavs ut i 
augusti i år, säger på telefon från Johannesburg att hoppet nu står till 
förre fackföreningsledaren Cyril Ramaphosa, som gjort politisk come-
back efter en lång sejour i näringslivet. Ramaphosa blir nu ANC:s vice 
ordförande.
– Han kan hantera ekonomin. Zuma kan hantera ANC men inte landet 
och det är nödvändigt att ha en person som Ramaphosa. Frågan är om 
Zuma ger honom något mandat att förändra något. Dessutom är frågan 
hur djupt rötan i ANC har hunnit sätta sig, säger Gumede.
Gumede skulle bli förvånad om ANC får mer än 55 procent av röster-
na vid nästa val (2009 fick de hela 70 procent) och därför är det fler än 
Zuma som jublar efter tisdagens val. I ytterligare fem år har opposi-
tionspartiet Demokratiska alliansen en tacksam måltavla. Men det 
räcker inte med att bara driva kampanjer i medierna, menar Gumede.

– En anledning till att ANC är så dominant är att oppositionen inte är 
tillräckligt skicklig. De måste ta sig ut i provinserna och stanna där 
varje timme fram till nästa val i byarna. De måste anamma ett perspek-
tiv där de tar de svarta väljarnas bekymmer på allvar, säger han.
Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “
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“Fakta. ANC
Segrade 1994
ANC bildades 1912 som en reaktion på att svarta sydafrikaner neka-
des politiska rättigheter.
När Nationalistpartiet tog makten 1948 och införde rasåtskillnads-
politiken apartheid radikaliserades ANC. En ung generation svarta 
började göra sin stämma hörd; bland dem Nelson Mandela.
1955 antog ANC Frihetsmanifestet, med krav på ett icke-rasistiskt 
samhälle.
1960 förbjöds ANC. Framstående medlemmar, bland dem Mandela, 
fängslades.
1990 frigavs Mandela efter 27 år i fängelse. ANC tilläts verka inom 
Sydafrika igen.
Nelson Mandela ledde partiet till seger i valet 1994 då hela befolk-
ningen för första gången tilläts rösta. 
TT “



Övriga Amerika



DN 2 dec  2012:
Mexiko.

“Tumult mötte ny president”
“Tårgasdimman ligger tung över gatorna kring kongressbyggna-
den i Mexico City, när Enrique Peña Nieto ska avlägga sin ämbets-
ed på lördagen. Redan strax efter midnatt har han tagit över som 
president med en flaggceremoni. “

“Trots den tidiga gryningstimman är det fullt med maskerade ung-
domar som skanderar ”Ut med Pena Nieto!”, och någon sprejar ”Pena 
Nieto kommer att falla” på den omstridda grå metallmur som sedan en 
vecka tillbaka skiljt lagstiftarna från deras väljarskaror.
På bara några minuter lyckas rasande demonstranter riva ner några av 
stängslen. Bakom skymtar dubbla led av kravallpoliser.
– Han vann genom att köpa medier och röster. Vi är här för att visa det 
inte är så enkelt att stjäla makten. Detta är inte det sista slaget, säger 
studenten Marcos Bermudez till TT just som en tårgasgranat slår ner 
två meter bort och skingrar demonstranterna tillfälligt.
En grupp beväpnad med stenar, käppar och pilbågar rullar en papier-
maché-docka föreställande en hängd man.
Sexton personer rapporteras senare ha skadats, en av dem allvarligt, i 
sammandrabbningarna med polisen.
Många vill visa sitt motstånd mot det gamla auktoritära och korrupta 
maktpartiet PRI, förklarar Ramon Rodrigo Serrano, en av grundarna 
till ungdomsrörelsen Yo soy 132, som bildades i maj i protest mot vad 
man såg som ett medieklimat som gynnade Enrique Peña Nieto.

– Han står för en maktstruktur som vi vill sätta stopp för med korrupta 

fackförbund som blivit rika på sina arbetare och företag som suger ut 
landets resurser. Vi är här för att påminna honom om att vi håller 
ögonen på honom och att vi vet att han inte vann valet på ett schysst 
sätt. Och vi kommer att fortsätta protestera så länge det behövs för att 
åstadkomma förändring.
På andra sidan stängslet fortsätter motsättningarna, om än utan våld. 
Flera av politikerna talar om en sorgens dag – och buas ut av PRI:s 
anhängare. Längs plenisalens ena långvägg hänger en svart sorge-
banderoll.
Rop på ”Enrique” blandas med ”mördare”, innan den nye presidenten 
med hög röst avlägger sin ed, och försvinner lika snabbt som han kom.
TT “



DN 9 dec 2012:
Mexiko.

“Stark oro för nytt auktoritärt styre”
“Mexico City. Mexiko är i dag ett polariserat land sedan kravaller, 
godtyckliga gripanden och flera fall av misstänkt tortyr präglat 
Enrique Peñas första vecka som president. Ett sjuttiotal aktivister 
har fängslats på oklara grunder – och de hotas nu av 35 års 
fängelse.”

“– Jag kan inte tillåta mig själv att bli rädd. Någon måste ju stå upp för 
Judith och de andra som drabbats, säger 26-åriga Manuela Irene.
Hon är dokumentärfilmare och en av tusentals unga kvinnor och män 
som gick ut och demonstrerade på gatorna i Mexico City förrförra 
lördagen, då den 40-årige Enrique Peña svor presidenteden.
Peñas seger i presidentvalet svärtades av storskaliga röstköp, men 
Mexikos valmyndighet godkände valresultatet och gav honom och 
hans parti PRI segern.
På dagen för maktövertagandet, lördagen förra helgen, ordnade därför 
den partipolitiskt obundna studentrörelsen YoSoy132 fredliga mani-
festationer för demokrati. Studenterna är oroliga för att Mexiko kan 
vara på väg tillbaka till det auktoritära styre som präglade landet under 
PRI:s maktinnehav 1929–2000.
Men det var inte bara YoSoy132 som var ute på gatorna. Maskerade 
anarkister gick till attack mot polisens avspärrningar med molotov-
cocktailar. Butiksfönster slogs sönder. Polisen svarade med tårgas, 
men få gripanden gjordes och amatörfilmer visar hur personer klädda 
som anarkister umgicks med poliser bakom avspärrningarna, vilket 

närt misstankar om att en del av skadegörelsen kan ha provocerats 
fram.
Några timmar senare fann sig i stället fredliga demonstranter förföljda 
av kravallpolis i stadens centrum. Minst 32 godtyckliga gripanden 
gjordes, enligt lokala människorättsorgan, och fyra fall av misstänkt 
tortyr har dokumenterats.
En av dem som omringades och greps var den 27-åriga Judith Gómez.
– Vi har mängder av film- och fotobevis som visar att Judith var helt 
obeväpnad, omaskerad och att hon greps godtyckligt – på ett helt annat 
ställe än vad polisen påstår, säger Manuela Irene, som tillsammans 
med några andra vänner till Judith Gómez inlett en kampanj på sociala 
medier för att få henne fri.
69 personer fängslades, varav elva kvinnor. De riskerar upp till 35 års 
fängelse för anstiftan till upplopp och ”gängbrottslighet”.

– Det enda bevis som åklagaren lagt fram är en film på någon i svart 
munkjacka som slår sönder en hotellentré. Men den personen har en 
helt annan fysionomi än Judith, säger hennes advokat till Radio W.
När DN träffar hennes bror José Luis Gómez är han påtagligt skakad.
– Det är väldigt skrämmande. Vem som helst verkar kunna råka illa ut 
och få långa fängelsestraff. Vår familj funderar allvarligt på att lämna 
landet. Men först måste vi försöka få ut Judith, säger han.
Amnesty har krävt en grundlig utredning av vad som egentligen hände 
under polisinsatsen.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “
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DN 20 dec 2012:
Yucatánhalvön i Mexiko.

“Maya har redan haft sin domedag”
“I morgon, den 21 december 2012, går jorden under. Fantasierna 
kring mayakalenderns slutdatum får resejournalisten Peter 
Hanneberg att minnas ett apokalyptiskt åskväder i Uxmal, och 
några andra mayaresmål.”

“Trollkarlens pyramid i Uxmal på Yucatánhalvön, Mexiko. Smällen är 
så kraftig att nackhåren reser sig och jag nästan tappar kameran. Jag är 
inte rädd för åskan, men när den anfaller bakifrån utan förvarning i 
samma sekund som blixten slår ned samtidigt som jag inser att jag står 
högst uppe på en stenpyramid, förmodligen utan åskledare – då stannar 
nästan hjärtat.
Undergången är här!
Aldrig har jag tagit mig utför den branta trappan i en mayapyramid 
fortare än efter denna apokalyptiska chock. Jag har bilder på turister 
som på grund av lutningen hasar sig nedåt, baklänges, ett trevande steg 
i taget. Plötsligt kommer en alien flygande förbi dem, framlänges, tre 
trappsteg åt gången, lätt bakåtlutad och med kameraarmen utsträckt 
som en balansstång. Skräckfärden ner är troligen farligare än åskväd-
ret.
Det finns en bakgrund till min respekt för kombinationen åskväder-
mayatempel. En amerikansk vän, antropologen Olga Stavrakis, har 
berättat för mig hur hon förlorade sin make Dennis på toppen av 
Kukulcáns pyramid i Chichén Itzá, några mil från Uxmal, när blixten 
slog ned i pyramiden. Deras två barn hade tack och lov inte hunnit 

ända upp, utan befann sig mitt i trappan. Med Dennis E Puleston 
förlorade världen en skicklig mayaforskare.
Arkeologerna ägnar sig inte bara åt att hugga och gräva fram tempel 
ur djungeln. Puleston var mitt uppe i en studie av hur indianerna i 
Tikal i Guatemala kunde livnära sig på skogen och jordbruket. Han 
upptäckte då hur stort Tikal en gång varit och beräknade att 120 000 
människor hade levt där. Arealen motsvarar Fårö, där färre än 600 bor 
i dag. Enbart i Tikals kärnområde, något större än Södermalm, finns tre 
tusen byggnader dolda av jord och djungel.
Mayarikets städer var ståtliga för sin tid. Dessa mystiska högkulturer 
började utvecklas under vår bronsålder och nådde sin kulmen under 
första millenniet e Kr – mayas klassiska period, vår järnålder. Sedan 
gick det utför och många mayastäder hade slutat fungera och över-
givits före år 900.
Dechiffreringen av mayaglyfer och studier av stelar – resta ”bildste-
nar” med inskriptioner och reliefer – har gett nya detaljer som visar en 
mesoamerikansk variant av Romarrikets uppgång och fall. Närvarande 
är alla de klassiska ingredienserna för hur högtstående antika sam-
hällen når en topp och sedan tar kål på sig själva genom överutnyttjan-
de av naturresurserna och krig. Många mayastäder knäcktes av långa 
perioder av allvarlig torka och brist på grödor och grundvatten.
Den sista datumangivelsen på en stele i Toniná är januari 909, i Tikal 
869, i Copán 822, och i Palenque efter 800. Undergången var här!
Alla låg i Yucatáns södra del. Den låga grundvattennivån i söder hade 
bidragit till ett tidigare sammanbrott än i nordliga städer, där Chichén 
Itzá och Uxmal hade högperioder ända in på 1200-talet, Maya-pán och 
Tulum så sent som mitten av 1400-talet.
I Chichén Itzá klättrar jag upp på den 24 meter höga Kukulcáns pyra-
mid, orienterad efter solstånden. Itzanerna var expertastronomer. Vid 



midsommar skapar trappan en lång ringlande skugga utmed balu-
straden, med perfekt avslutning i ett skulpterat ormhuvud.
Kukulcán var nämligen identisk med den befjädrade ormen Quetzal-
coatl, som även aztekerna tillbad som den högste av gudar. Guden 
fördes hit av toltekerna när de folkvandrade från mexikanska central-
platån till Yucatánhalvön. Att Chichén Itzá byggdes just här styrdes av 
två naturliga grundvattenbassänger, cenoter, som kunde försörja in-
vånarna med vatten.
Det som är ovanligt med Kukulcáns pyramid är att den inrymmer en 
mindre pyramid. Jag får en privat visning upp genom en klaustrofobisk 
gång som leder in under krönet av den yttre pyramiden. I ett grottlik-
nande rum står ett offeraltare i form av en Chac-Moolstaty, och en röd 
tron med jaguarhuvud.
Tzompantli är en plattform i Chichén Itzá makabert dekorerad med 
rader av snidade kranier i basrelief. Toltekerna införde grymma ritualer 
för att offra människor till gudarna.Örnen och jaguaren har en egen 
plattform. De var länkar till gudarna och matades med människo-
offrens hjärtan. Relieferna avbildar dem med hjärtan i klorna framför 
sina öppna gap. För dessa offer var undergången ett faktum!
Runt Trollkarlens pyramid i Uxmal har åskmolnen skingrats och släppt 
fram den dyrkade solen och jag står åter vid templet som kröner dess 
topp. Pyramidens rundade hörn ger den en ovanlig, oval form. Enligt 
legenden byggdes den på en enda natt av himlens, mörkrets och ljusets 
gud Itzamná. Byggnaderna i området är dekorerade med skulpterade 
ormar och Chaacmasker. Chaac var den mayanska mytologins regn- 
och vattengud. Ormarna var symboler för pånyttfödelsen.
När John L Stephens och Frederick Catherwood träffade på Uxmal i 
djungeln var de fascinerade av ”pyramidformade konstruktioner, 

grandiosa och i gott skick, rikt ornamenterade … och med en bildskön 
effekt nästan i klass med Thebe”.
Besöker du mayastäderna i dag drabbas du av samma förhäxning. Du 
kommer att möta antika städer som visserligen en gång övergivits, 
men vars underbara konstruktioner och genialitet utstrålar allt annat än 
undergång.
Peter Hanneberg

“Yucatán. Behagligast på vintern
Resa hit
British Airways och Air France-KLM flyger till Cancun på 
Yucatánhalvön från 7 300 kr. Charter med Fritidsresor, Ving, Apollo 
och Allinc, från 7 650 kr. Temaresor har flera rundresor.
Klimat
Behagligast är Yucatánhalvön under vintern december-februari, då det 
är torrt och svalare.
Webb:
reseguiden.se, visitmexico.com, charter.se “



DN 21 dec 2012: 
Tideräkning. Nutidens mayaindianer oroar sig inte för dagens datum
“Jordens undergång lockar”
“Mexico City. När mayakalendern i natt når sitt ”slut” finns det de 
som tror att jorden kommer att gå under. Andra hävdar att en ny 
epok inleds för mänskligheten. Men forskarna är skeptiska – lik-
som dagens mayaindianer i Mexiko och Centralamerika. “
“Hotellen i Cancún och Playa del Carmen på Yucatánhalvön i Mexiko 
är fullbokade inför det som har kallats slutet på den gamla mayakalen-
dern. En stor new age-festival har slagit upp portarna och somliga av 
deltagarna tror att en energiström från galaxens mitt kommer att ändra 
allas våra hjärnor i morgon. Andra fruktar jordens undergång. Och 
ytterligare några är övertygade om att utomjordingar är i antågande.
Anledningen är enkel: den sifferkombination som bildas av mayaka-
lendern, 13.0.0.0.0.
– Hela spektaklet är ett talande exempel på hur den nyandliga rörelsen 
i Västeuropa och USA blivit en mångmiljardindustri, säger journalis-
ten Laura Castellanos, som skrivit en bok om 2012-fenomenet.
Medan de amerikanska och europeiska turisterna söker svar på 
Yucatánhalvön, städar dagens mayaindianer deras hotellrum, arbetar i 
restaurangköken och hankar sig fram som småbönder på landsbygden.
Flera miljoner ättlingar till dem som byggde palatsen och pyramiderna 
i Chichén Itzá och Palenque bor fortfarande i Mexiko och Guatemala – 
och många av dem lever i djup fattigdom. Få av dessa nutida maya-
indianer verkar särskilt oroliga för omvälvande händelser nu i helgen – 
eftersom den gamla kalendern inte varit i bruk på många hundra år.
Det gamla mayariket grundades i Mesoamerika på 200-talet, då 
intensivt jordbruk gjorde det möjligt att försörja en elit med bland 
annat astronomer. En komplicerad kalender skapades, vars början 
sattes vid 3114 f Kr. Slutet infaller, enligt vissa forskare, i dag, den 21 
december 2012.

– Om kalendern fortfarande hade varit i bruk, skulle det här datumet 
definitivt ha varit en viktig tilldragelse för mayafolken. Sedan tror jag 
personligen att de bara skulle ha fortsatt räkna – 13.0.0.0.1 och så 
vidare, säger astronomen Jesús Galindo vid Unamuniversitetet i 
Mexico City.
Men inte alla är övertygade om det. Första gången datumet 13.0.0.0.0 
hittades omnämnt var på en stentavla i den gamla mayastaden 
Tortuguero i södra Mexiko. På den omtalas guden B’olon-Yokte’ – i 
andra mayatexter förknippad med krig och konflikt – och hur denne 
skulle ”stiga ned” på denna dag.
Denna enda stentavla har utlöst en våg av domedagsböcker, vilka 
också gett inspiration till Hollywoodfilmen ”2012”. I Frankrike, Ryss-
land, Kina, Turkiet och andra platser har tusentals personer tagit 
”mayaprofetian” på sådant allvar de senaste veckorna att de försökt ta 
sig till ”säkra” platser, och ställt till allvarliga problem för lokala 
myndigheter. I USA och Mexiko uppges hundratals privata bunkrar ha 
byggts.
Amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa tvingades därför i veckan de-
mentera att jordens undergång är nära förestående. Varken strålar av 
energi från galaxens mitt eller ovanligt starka solstormar har registre-
rats. Och om ett stort objekt skulle vara på kollisionskurs med jorden, 
borde det gå att se med blotta ögat nu, menar Nasa.
Tidigare i år hittades datumet 13.0.0.0.0 i ytterligare en text, denna 
gång i Guatemala. Men där var det troligen fråga om en kung som 
ville ge sitt styre legitimitet genom att nämna ett avlägset och religiöst 
laddat datum.
Det kan i sin tur ge en ledtråd till varför mayafolken slutligen övergav 
sin kalender och sina städer under medeltiden. En teori talar om kli-
matförändringar och eskalerande miljöförstöring. En annan om för-
ödande krig mellan eliter. Och en tredje om folkliga uppror mot en elit 
som inte längre kunde legitimera sig med kalenderns religiösa logik.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “
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DN 22 dec 2012:
Mayakalendern.

“Firande väcker urfolkens vrede”
“Mexico City. På mayakalenderns sista dag i går demonstrerade 
tiotusentals maskerade mayaindianer i södra Mexiko. Protesterna 
riktade sig mot Mexikos regering, vars officiella firande har an-
klagats för att osynliggöra dagens urfolk.”

“I regn och snålblåst vandrade tusentals småbönder, både män och 
kvinnor, längs landsvägarna i den sydliga mexikanska delstaten 
Chiapas i går. Efter ett antal timmars marsch i ruskvädret nådde dessa 
maskerade demonstranter fram till städerna San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo, Las Margaritas och Altamirano, där de fyllde gator och torg 
i en lika tyst som suggestiv protest.
Demonstranterna var minst 20 000 och medlemmar i den så kallade 
Zapatiströrelsen, som i åratal riktat hård kritik mot regeringen för den 
fattigdom och diskriminering som dagens urfolk tvingas utstå. Dess-
utom var de tzotzil-, tzeltal-, tojolabal- eller cholindianer, och därmed i 
många fall ättlingar till den som för drygt tusen år sedan byggde 
Mayarikets majestätiska pyramider och konstruerade den berömda ka-
lender som nu nått slutet på en symboliskt laddad tidscykel av 13 
”baktuner” – motsvarande 5 125 år.
Den gamla mayakalendern används inte längre i någon större utsträck-
ning i Mexiko och Guatemala, men trots det har knappast någon kun-
nat undgå de senaste veckornas spekulationer om hur jorden skulle gå 
under eller skakas av en radikal andlig omvandling när datumet 
”13.0.0.0.0” inföll i går.
Bakgrunden är de pseudovetenskaliga teorier som lagts fram av olika 
new age-författare och gett inspiration till katastroffilmen ”2012”. 

Teorier som också använts av regeringarna i Mexiko och Central
amerika för att locka utländska turister till Yucatánhalvöns sandsträn-
der och många ruiner.
Men situationen för dagens mayaindianer har inte uppmärksammats i 
lika hög grad. Flera miljoner av dem lever i fattigdom och har inte fått 
se mycket av intäkterna från de officiella evenemangen.
– Urfolken har förvandlats till ett inslag i en show för turister, säger 
sociologen Cristina Munoz till BBC.
Även mayafolk i Guatemala har därför protesterat mot de officiella 
ceremonierna i veckan. Andra representanter för urfolken har i stället 
valt att delta i dem, om än med skepsis inför de ofta mycket fria tolk-
ningar som görs av förespråkare för olika nyandliga sekter.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “

“Fakta.
En mayakalender kallas ”Den långa räkningen”. Dess minsta enhet är 
en kin (sol eller dag) vilket motsvarar ett dygn. En wynal är 20 kin, en 
tun motsvarar 18 wynal, en katun 20 tun och 20 katun blir en baktun 
(det vill säga 144 000 dagar).
Det datum som inföll i går den 21 december är 13 baktun, vilket kan 
jämföras med vårt millennieskifte.
Missförståndet om datumets betydelse tycks ha uppstått när en ledande 
mayaforskare från USA som på 1960-talet sade att det skulle kunna 
tolkas som en typ av harmagedon. Med tiden har 13 baktun uttolkats, 
med olika gradskillnader, som världens ände.”
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DN 22 dec  2012:
“Plundringsvåg i Argentina”
“Argentina.
Två människor miste livet när folkmassor på fredagen plundrade 
stormarknader i Rosario, Argentinas tredje största stad. Ytterligare två 
personer skadades allvarligt, uppger Matias Drivet, kommunal 
tjänsteman. Flera plundringar ägt har rum i andra städer.
TT-AFP “

DN 23 dec 2012: 
Argentina.
“Minst 500 gripna efter plundringsvåg”
“Mexico City. Affärer och varuhus i minst sex olika städer i 
Argentina har de senaste dagarna stormats av hundratals maske-
rade ungdomar på jakt efter hemelektronik, kläder och andra pro-
dukter. Två människor har dödats i upploppen och fler än 500 
gripits av polis. “

“Julhandeln i staden Bariloche i södra Argentina förvandlades till ett 
veritabelt kaos häromdagen, när en stor grupp unga män rusade in i två 
av stadens varuhus och plockade åt sig tv-apparater, mobiltelefoner 
och märkeskläder. Minst 18 poliser uppges ha skadats när de försökte 
stoppa plundrarna.
Rapporter om liknande händelser kom snart från andra platser i landet, 
som miljonstaden Rosario. Där ska minst två människor ha dödats i de 
våldsamma sammandrabbningar med polis som följde.
Plundringsvågen nådde i fredags huvudstaden Buenos Aires utkanter. 
Bland annat attackerades ett Carrefour-varuhus i stadsdelen San Fer-

nando av maskerade män beväpnade med slagträn och andra till-
hyggen.
Mobilfilmer visar även vad som förefaller vara helt vanliga argentina-
re som i sommarvärmen övermannar affärsinnehavare, kassabiträden 
och säkerhetsvakter och kommer ut från sönderslagna butiker och ben-
sinstationer bärande på alltifrån hemelektronik till balar med toa-
lettpapper.
Liksom på andra håll försökte polisen stoppa plundrarna med tårgas 
och gummikulor. Minst 500 personer ska ha gripits i landet som 
helhet, och tiotals personer har skadats. I staden Bariloche patrulleras 
nu gatorna av militär.
Händelserna kommer nästan exakt elva år efter den politiska och eko-
nomiska krisen 2001, då en del desperata argentinare plundrade livs-
medelsbutiker för att få mat på bordet. Men situationen i dag är en helt 
annan, även om de senaste årens starka tillväxt i landet ser ut att 
minska något i år.
President Cristina Kirchners regering anklagar därför oppositionen 
för att ha organiserat plundringarna.
–  Bara i staden Campana har vi gripit ett hundratal personer med 
kopplingar till busschaufförernas fackförening, sade säkerhetsminister 
Sergio Berni i går.
Ledaren för bussförarfacket Hugo Moyano är en av president Cristina 
Kirchners fränaste kritiker, men några klara bevis för att han eller 
någon annan ur oppositionen skulle ha organiserat plundringsvågen 
har ännu inte lagts fram.
Oberoende bedömare noterar samtidigt att scenerna påminner mycket 
om dem som utspelade sig i London förra sommaren, då hundratals 
ungdomar från fattiga förorter plundrade märkesbutiker och drabbade 
samman med polis i den brittiska huvudstaden, utan att nödvändigtvis 
ha några klara politiska motiv.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “
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450 Italienska , Rumänska , rätoromanska
451 Italienska skriftsystem & fonologi
452 italienska etymologi
453 italienska lexikon
454 Ej tilldelad eller inte längre används
455 italienska grammatiken
456 Ej tilldelad eller inte längre används
457 Italienska språk variationer
458 standard italienska användning
459 rumänska & rätoromanska

460 spanska & portugisiska
461 Spanska skriftsystem & fonologi
462 spanska etymologi
463 spanska lexikon
464 Ej tilldelad eller inte längre används
465 spansk grammatik
466 Ej tilldelad eller inte längre används
467 spanska variationer
468 standard spanska användning
469 Portugisiska

470 Italic språk ; latin
471 Klassisk latin skrift & fonologi
472 Klassisk latin etymologi & fonologi
473 Klassiska latinska lexikon
474 Ej tilldelad eller inte längre används
475 Klassisk Latin grammar
476 Ej tilldelad eller inte längre används
477 Gammal , Postclassical, vulgärlatin
478 Klassisk latin användning
479 Andra kursiv språk

480 Hellenic språk, klassisk grekiska
481 Klassisk grekisk skrift och fonologi
482 Klassisk grekisk etymologi
483 Klassisk grekiska lexikon
484 Ej tilldelad eller inte längre används
485 Klassisk grekisk grammatik
486 Ej tilldelad eller inte längre används
487 Preclassical & postclassical grekiska
488 Klassisk grekisk användning
489 Andra Hellenic språk

490 Andra språk
491 East indoeuropeiska & keltiska språken
492 Afro-asiatiska språk , semitiska
493 Icke-semitiska Afro-asiatiska språk
494 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
495 Språk i East & Sydostasien
496 afrikanska språk
497 nordamerikanska modersmål
498 sydamerikanska modersmål
499 Diverse språk
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91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

Libris/SAB:
N   	
 Geografi och lokalhistoria 
N(x) 	
Allmänt: geografiska lexikon 
N(y)	
Allmänt: kartor och bilder 
N:d 	
 Geografisk teori, filosofi och metodlära 
N:k 	
 Geografiforskningens historia 
N.0 	
 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 	
	

	
 geografiska aspekter 
Na 	
 Europa: allmänt 
Nb 	
 Norden: allmänt 
Nc 	
 Sverige 
Nd 	
 Övriga Norden 
Ne 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Nf 	
 Mellaneuropa 
Ng 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Nh 	
 Schweiz 
Ni 	
 Italien 
Nj 	
 Frankrike 
Nk 	
 Spanien 
Nl 	
 Portugal 
Nm 	
 Östeuropa 
Nn 	
 Balkanländerna 
No 	
 Asien 
Np 	
 Afrika 
Nq 	
 Amerika 

Nr 	
 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
	
 Mikronesien) 
Ns 	
 Polarländerna 
Nt 	
 Oceaner och hav 
Ny 	
 Kartografi 

(DC, DK 91) DC:  
910 Geografi och resor
911 Historisk geografi
912 Grafiska representationer av jordens
913 antika världen
914 Europa
915 Asien
916 Afrika
917 North America
918 Sydamerika
919 Andra områden
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93/99 Historieskrivande verksamheter, 
allmän historia.

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

Libris/SAB:
K   	
 Historia 
K(x) 	
Historiska lexikon 
K:bf 	
Historiska organisationer och institutioner 
K:d 	
 Historisk teori, filosofi och metodlära 
K:k 	
 Historieforskningens historia 
K. 	
 Allmänt: särskilda historiska perioder 
K.2 	
 Forntiden 
K.3 	
 Medeltiden (ca 500 - ca 1500) 
K.4 	
 Nya tiden (ca 1500-) 
K.5 	
 1914- 
K.6 	
 2000- 
Ka 	
 Europa: allmänt 
Kb 	
 Norden: allmänt 
Kc	
 Sverige 
Kd 	
 Övriga Norden 

Ke 	
 Brittiska öarna (Storbritannien) 
Kf 	
 Mellaneuropa 
Kg 	
 Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Kh 	
 Schweiz 
Ki 	
 Italien 
Kj 	
 Frankrike 
Kk 	
 Spanien 
Kl 	
 Portugal 
Km 	
 Östeuropa 
Kn 	
 Balkanländerna 
Ko 	
 Asien 
Kp 	
 Afrika 
Kq 	
 Amerika 
Kr 	
 Oceanien 
Ks 	
 Polarländerna 
Kt 	
 Allmän kulturhistoria (21 750) 
Kt. 	
 Särskilda historiska perioder 
Kt- 	
 Särskilda länder och områden 
Ku 	
 Allmän socialhistoria  (även till 79)
Ku. 	
 Särskilda historiska perioder 
Ku- 	
 Särskilda länder och områden 
Kv 	
 Allmän ekonomisk historia  (även till 60)
Kv. 	
 Särskilda historiska perioder 
Kv- 	
 Särskilda länder och områden 
Ky	
 Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya 	
Diplomatik 
Kyb 	
Heraldik 
Kyc 	
Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd 	
Flaggor 
Kye 	
Emblematik 
Kyf 	
 Rang- och titelväsen 
Kyg 	
Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) 
Kyh 	
Numismatik 
Kyi 	
 Ordensväsen 
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93 Allmänt om allmän historia samt världs-
historia och forntidshistoria.

930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria. 
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära, 
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande 
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska 
sammanfattningar. 

931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla 
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla Pale-
stina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla Medien, 
Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla Nord- och 
Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 Gamla 
Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i 
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc. 

94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.

940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca 
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets 
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 . 
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra 
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia 
efter 1945.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och 
Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska 
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland. 
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437 
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373 
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco. 
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta. 
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska 
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland. 
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485 
Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912 
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz. 
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 Jugo-
slavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, 
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien . 

95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.

950: Asiens historia. 

951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina). 
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9518 Mandsjuriet (Kina). 9512317 Hongkong (Storbritannien). 
9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 95193 Nordkorea, 
Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea. 
952: 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953: 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman. 
95362 Arabemiraten, Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368 
Kuwait.
954: 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487 Sri Lanka. 
(Ceylon). 954882 Maldiverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh.
955: Iran (Persien).
956: 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693 
Libanon. 95694 Israel. Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien.
957: 957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947): 
Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan. 
Turmenistan. Ozbekistan.
958: 9581 Afghanistan. 
959: 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia. 
959513 Singapore.9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam. 
95977 Nordvietnam. 9598 Laos. 

96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden. 

960: Afrikas historia. 

961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas historia
961: 9611 Tunisien. 9612 Libyen.
962: 9620 Egypten. 9624 Sudan.
963: 963 Etiopien
964: 964 Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965: 965 Algeriet.

966: 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre 
Volta). 96626 Niger. 9663 Senegal. 9664 Sierra Leone. 
96651 Gambia. 96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau. 96658 Kap 
Verde. 96662 Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana. 
96681 Togo. 96682 Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och 
Principe.
967: 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724 
Kongo.9673 Angola. 96741 Centralafrikanska republiken. 96743 
Tchad. 9675 Zaire. 967597 Burundi. 967598 Rwanda. 96761 Uganda. 
96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania. 
9679 Mozambik.
968: 9680 Sydafrika. 9681 Botswana. 96834 Swaziland. 96861 
Lesotho. 9688 Namibia. 96891 Zimbabwe. 96894 Zambia. 
96897 Malawi.
969: 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981 
Reunion (Frankrike). 96982 Mauritius. 96992 Sankt Helena. 
Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien). 

97 Nord-och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

970: Nord- och Mellanamerikas historia. 

971/979 Enskilda nord- och mellanamerikanska länder. 
971: 971 Canada.
972: 972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras. 
97284 El Salvador. 97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287 
Panama. 97291 Cuba. 97292 Jamaica. 97293 Dominikanska  
republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961Bahamas. 
972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x Antigua o 
Barbuda. 972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o 



grannöar (Frankrike). 972981 Martinique o grannöar (Frankrike). 
9729821Dominica. Saint Lucia. 9729824 Saint Vincent o 
Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad 
och Tobago. 972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna 
(Storbritannien).
973/979: 973 Amerikas Förenta Stater. USA. 974 Nordöststaterna 
USA. 975 Sydöststaterna USA. 976 Södra centralstaterna USA. 977 
Norra centralstaterna USA. 978 Väststaterna USA. 979 Pacificstaterna 
USA. 9798 Alaska. 

98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

980: Sydamerikas historia.

981/989: De enskilda sydamerikanska ländernas historia. 
981 Brasilien. 
982 Argentina. 
983 Chile.
984 Bolivia. 
985 Peru. 
9861 Colombia. 9866 Ecuador. 
987 Venezuela. 
9881 Guayana. 9882 Franska Guayana. 9883 Surinam 
9892 Paraguay. 9899 Uruguay. 

99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia. 
Medeltiden och Nya tiden.

990: Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia. 

991/999 De enskilda ländernas historia.
991: 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo).9912 Celebes. 
9913 Moluckerna. 9921 Sumatra.
992: 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah. 
991113 Brunei. 991114 Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914 
Filippinerna.
993: 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya 
Kaledonien (Frankrike). 9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345 
Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.
994: 994 Australien.
995: 995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996: 996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu. 
996l31 Västra Samoa. 996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati 
(Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA). (997)
998: 998 Arktis. Antarktis. 9984 Sektor av Arktis, som europeiska 
stater gör anspråk på. 9985 Sektor av Arktis, som Sovjetunionen gör 
anspråk på. 9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk 
på. 9988 Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.
999: Rymden. 

DC:
930 Gamla världens historia (till ca. 499)
931 Gamla världens historia, Kina
932 Gamla världens historia, Egypten
933 Gamla världens historia, Palestina
934 Gamla världens historia, Indien
935 Gamla världens historia, Mesopotamien och Iran Plateau
936 History of ancient world; Europe north & west of Italy
937 History of ancient world; Italy & adjacent territories
938 History of ancient world; Greece
939 History of ancient world; Other parts of ancient world

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history&usg=ALkJrhjzq5U6Fqnux9JcMJCT4LAmjeh9Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history&usg=ALkJrhjzq5U6Fqnux9JcMJCT4LAmjeh9Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_China&usg=ALkJrhg02lhEkuuUUdNa637A-HOeGmfVrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_China&usg=ALkJrhg02lhEkuuUUdNa637A-HOeGmfVrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt&usg=ALkJrhigGW8G--NjfeWJKqhBjx2P7B70gg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt&usg=ALkJrhigGW8G--NjfeWJKqhBjx2P7B70gg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine&usg=ALkJrhhbxmvz3h6kpkVUj754CaHMq6E8cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine&usg=ALkJrhhbxmvz3h6kpkVUj754CaHMq6E8cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_India&usg=ALkJrhjlI2uyQaR9_lgZk0zczuhIp1PRNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_India&usg=ALkJrhjlI2uyQaR9_lgZk0zczuhIp1PRNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia&usg=ALkJrhidGd6z-LKL2jJXuFrjKkoNE6aqBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia&usg=ALkJrhidGd6z-LKL2jJXuFrjKkoNE6aqBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Iran&usg=ALkJrhg_pdfE8jxzenLDr9ulkrBBxjrQtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Iran&usg=ALkJrhg_pdfE8jxzenLDr9ulkrBBxjrQtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Europe&usg=ALkJrhjrWayEomnRIRWn50oifukSLM3jwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Europe&usg=ALkJrhjrWayEomnRIRWn50oifukSLM3jwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome&usg=ALkJrhhf5hiLfUtUMfqwO92CfxmV16whDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome&usg=ALkJrhhf5hiLfUtUMfqwO92CfxmV16whDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece&usg=ALkJrhiw4a3NnpeMsA_QbvfycorPBmr6nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece&usg=ALkJrhiw4a3NnpeMsA_QbvfycorPBmr6nA


940 General history of Europe
941 General history of Europe; British Isles
942 General history of Europe; England & Wales
943 General history of Europe; Central Europe ; Germany
944 General history of Europe; France & Monaco
945 General history of Europe; Italian Peninsula & adjacent islands
946 General history of Europe; Iberian Peninsula & adjacent islands
947 General history of Europe; Eastern Europe ; Russia
948 General history of Europe; Northern Europe ; Scandinavia
949 General history of Europe; Other parts of Europe

950 General history of Asia ; Far East
951 General history of Asia; China & adjacent areas
952 General history of Asia; Japan
953 General history of Asia; Arabian Peninsula & adjacent areas
954 General history of Asia; South Asia ; India
955 General history of Asia; Iran
956 General history of Asia; Middle East (Near East)
957 General history of Asia; Siberia (Asiatic Russia)
958 General history of Asia; Central Asia
959 General history of Asia; Southeast Asia

960 General history of Africa
961 General history of Africa; Tunisia & Libya
962 General history of Africa; Egypt & Sudan
963 General history of Africa; Ethiopia
964 General history of Africa; Morocco & Canary Islands
965 General history of Africa; Algeria
966 General history of Africa; West Africa & offshore islands
967 General history of Africa; Central Africa & offshore islands
968 General history of Africa; Southern Africa
969 General history of Africa; South Indian Ocean islands

970 General history of North America
971 General history of North America; Canada
972 General history of North America; Middle America ; Mexico
973 General history of North America; United States
974 General history of North America; Northeastern United States
975 General history of North America; Southeastern United States
976 General history of North America; South central United States
977 General history of North America; North central United States
978 General history of North America; Western United States
979 General history of North America; Great Basin & Pacific Slope

980 General history of South America
981 General history of South America; Brazil
982 General history of South America; Argentina
983 General history of South America; Chile
984 General history of South America; Bolivia
985 General history of South America; Peru
986 General history of South America; Colombia & Ecuador
987 General history of South America; Venezuela
988 General history of South America; Guiana
989 General history of South America; Paraguay & Uruguay

990 General history of other areas
991 Not assigned or no longer used
992 Not assigned or no longer used
993 General history of other areas; New Zealand
994 General history of other areas; Australia
995 General history of other areas; Melanesia ; New Guinea
996 General history of other areas; Other parts of Pacific Polynesia
997 General history of other areas; Atlantic Ocean islands
998 General history of other areas; Arctic islands & Antarctica
999 Extraterrestrial worlds
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