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Några kommentarer om sådant 
som de politiska partierna inte 
bryr sig om
Nu har den nya regeringen lämnat sin budgetproposition, de andra 
partierna har lämnat sina budgetmotioner och andra motioner, och vi 
väntar på vad riksdagen i december ska säga om det. Kommer rege-
ringen att klara sig eller blir det nyval? 

Vad ska man säga i detta läge? Något sägs i
“Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för 
verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, 
myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten. 
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf “ 

Där börjas med levnadsvillkoren och slutar med vad regeringen gör 
och sist budgetpropositionen och de andra partiernas budgetmotioner.

Det är dags att nu spekulera om framtiden.

Världen är förskräcklig med krig och elände. Hur blev det så och vad 
ska man göra här i Sverige? Man vill gå tillbaks och förklara nuläget 
med det som varit. Borgarna har regerat i åtta år efter 40 års omväx-
lande  socialdemokratiska och borgerliga styren. Dessförinnan rege-
rade socialdemokraterna i 44 år. Innan de kom till makten hade vi ett 
förödande klassamhälle. Men vad berodde det på? Man kommer vid 
sökandet av svaret i flera led tillbaka till vikingatiden och tiderna före 

det och upptäcker att det utanför Sverige fanns en värld dessförinnan i 
tusentals år, även i den världen krig och elände. Hur började det?

Ja, det började med big-bang för 14,7-14,8 miljarder år sedan. Jordklo-
tet kom till  för omkring 4,5 miljarder år sedan. Sedan dröjde det innan 
det blev liv, växter och djur. Jättelika dinosaurier fanns i miljontals år, 
men de försvann efter en katastrof med ett stort föremål från rymden 
som träffade jorden. Några små möss överlevde och de byggde upp 
livet igen. 

För ungefär 200 tusen år sedan uppstod den moderna människan. De 
levde till en början som nomader, men bildade för cirka tio tusen år 
sedan fasta samhällen med jordbruk och boskap. Samhällena blev mer 
och mer organiserade och för cirka 5000 år sedan fanns skriftspråk 
som gav underlag för vad man kallar historisk tid.

Samhällen med långt utvecklad organisation uppstod vid de stora 
floderna i Asien och Afrika: i Kina, Indien, nuvarande Irak och Egyp-
ten. Samhällena i trakterna med Irak och Egypten hade stora strider 
om makten, som sedan övergick till det romerska riket i områdena 
kring Medelhavet i Europa, där riket blev en viktig faktor i hundratals 
år. Europeerna hade i början inte stor kontakt med Kina och Indien. 
Det kom senare.

I Irak fanns Abraham, som var religiös och trodde på en enda gud. 
Från honom har utvecklats de tre s k världsreligionerna, judendomen, 
kristendomen och islam.

Romarriket bröt samman omkring 500 år efter Kristi födelse, vår tide-
räknings början, och blev slutet på forntiden i världshistorien. Därefter 
följde medeltiden, dominerad av den katolska kyrkan. I Sverige räknas 
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medeltiden från omkring år 1000. Nya tiden räknas från omkring år 
1500. I Sverige blev man då protestanter med Luthers läror. Vid den 
tiden upptäckte europeerna Amerika och skaffade sig kolonier i värl-
den. 

I slutet av 1700-talet kom ångmaskiner och började den s k industria-
lismen som ledde till fattiga proletärer, uppkomst av fackföreningar 
och krav om demokrati och inflytande från hela folket. 

I slutet av 1800-talet kom Darwin och visade på evolutionen där 
människorna kommit till som en utvecklig från djuren. Därmed  för-
lorade den kristna kyrkan sin makt, byggd på att människorna skapats 
av en gud. 

Kungamakten i Sverige bröts på 1910-talet, allmän rösträtt kom till i 
Sverige på 1920-talet. Från 1932 hade socialdemokraterna regerings-
makten till 1976. 

Skattesystemet byggde på 1960-talet på sambeskattning, som man 
ville komma ifrån. Allmänna skatteberedningen kom med förslag, men 
den kunde inte leverera något bra och andra senare utredningar inte 
heller. Finansminister Gunnar Sträng ordnade mest på egen hand en 
skattereform 1970 som avslutade sambeskattningen. Det var en början, 
men kapitalinkomstbeskattningen var dålig, förbättrades 1982, men 
mer radikalt 1990 till det inkomstskattesystem vi stort sett har nu.

Pengarna styr i stor utsträckning våra liv och borgarna har under sina 
åtta maktår ordnat så att överklassen fått det bättre och underklassen 
fått det sämre. Det är därför vi har en ny regering nu.

Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem började på 1960-
talet som en följd av den stora bostadsbristen i Sverige efter andra 
världskriget. Det började med undersökningar om skattesysemet och 
fördelningspolitiken och resulterade i förslag till Gunnar Strängs 
skattefunderingar. Undersökningarna utökades till frågor om all plane-
ring för framtiden, bl a i samband med Nordiska institutet för sam-
hällsplanering, Nordplan. 

Undersökningarna resulterade i ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter, eftersom utvecklingen i Sverige och världen i första 
hand beror av människornas verksamheter. Att förklara människornas 
verksamheter var svårt därför att ämnet är så stort. 

Datorer gjorde det efter några år lättare då Internet kom igång och 
vartefter allt fler och fler fanns på Internet. 1998 lades på Internet in 
Sven Wimnells  hemsida,  nu http://wimnell.com, “Samhällsplane-
ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.” 

All världens problem har fogats in i 129 verksamhetsområden i nio 
huvudområden betecknade 1-9. De underindelas enligt ett decimalsy-
stem i områden först 10-99 och sedan  i några områden med tre eller 
fyra siffror.

129 områden är för mycket när de politiska problemen ska redovisas 
för allmänheten. Därför har de 129 områdena placerats in i 22 politik-
områden, där varje område huvudsakligen gäller ett ministerområde. 
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Eländet i världen: Världen kan delas upp i olika områden med olika 
kulturer.
USA.
Europa.
Ryssland.
Kina.
Indien. Pakistan.
Övriga Asien utom Mellanöstern.
Mellanöstern och Nordafrika.
Övriga Afrika.
Övriga Amerika.

Australien, Oceanien, polarområdena, Rymden.
USA, både med- och motvilligt en världspolis. Betraktar sig som värl-
dens främsta demokrati, styrs av en 200 år gammal konstitution som 
ger medborgarna rätt att använda 300 miljoner privata skjutvapen, 
religiöst på ett sätt som europeerna nog inte förstår. håller sig med 
dödsstraff, ojämlikt, hålls tillbaka av konservativa, nu med en demo-
kratisk president av färgat ursprung. 

Europa med EU. De nordiska folken med relativt stark demokrati, inte 
mycket religiösa men i förekommande fall protestanter, Katoliker i 
söder.

Ryssland. Efter sovjetisk diktatur: tillåter religion, med president som 
vill göra landet till stormakt igen. 

Kina. Kommunism i kombinaion med kapitalism. Störst i världen med 
stor ekonomisk tillväxt på väg till västeuropeisk levnadstandard.

Indien. Nummer två i storlek, räknas som demokrati men har ett 

gammalt kastväsen som inte är demokratiskt.

Japan. Enligt uppgift nummer tre i ekonomisk storhet. Tillhörde för-
lorarna i andra världskriget men har med svårigheter anknutit till 
tidigare moderniseringar.

Övriga Asien utom Mellanöstern. Sydkorea som gör stor del av 
världens elektronik och Nordkorea som stänger inne sitt folk och vill 
ha kärnvapen.

Mellanöstern och Nordafrika. Med “den arabiska våren” som inte 
lyckats väl. Med konflikter i Israel och Syrien, med problem i Iran och
i Irak en ny krigisk organisation, islamiska stataten, IS, med hårdför 
islamism. 

Övriga Afrika. Ebola i väster och för övrigt en massa konflikter.
Övriga Amerika. Odling av droger som förs ut över världen.
Australien, Oceanien, polerna och rymden. 

Eländet beror till stor del på religionerna som gett folken olämpliga 
fördomar. Religionerna bryter mot demokratins princip. Religionerna 
bygger på att en gud, eller flera gudar, styr världen, det är föråldrad 
filosofi som med möda ersatts av demokrati,  att det är människorna 
som åstadkommer förändringar.

Religionerna har varit till människornas tröst i forna tider då vi inte 
hade medel att undanröja svårigheter. Efter alla år har vi skaffat oss 
medel och kan till stor del tekniskt klara av problem. Behovet av 
religioner som tröst har blivit mycket mindre och demokratins princip 
framstår som mycket viktigare, d v s alla ska vara med och forma 
förhållandena i världen.



Det första som måste göras är att se till att människor har bostad, mat 
och kläder, vatten och avlopp och annat som hör till det nödvändigas-
te. Det måste finnas hjälp vid sjukdom och olyckor och stöd för männi-
skor med handikapp av olika slag. Det måste finnas hjälp att hitta 
lämpligt inkomstbringande arbete och möjligheter till stimulerande 
fritid. Allt detta  går att ordna. När man åstadkommit lämpliga fördel-
ningar behövs inga krig.

Lämpliga fördelningar kan inte åstadkommas med marknadsprinciper, 
de måste ske med hjälp av gemensamt överenskomna regler, genom 
politiska beslut i omröstningar. För att politiken ska fungera måste  
röstande ha kunskaper om fördelningsproblemen. vad som finns att 
fördela, vad som bör fördelas. 

Alla ska gå i skolan och i skolan ska kunskaper om fördelningspro-
blemen överföras till eleverna. I Sverige är inte skolans undervisning 
lämpligt utformad. Det är viktigt att man gör klart vad undervisningen 
ska innehålla. Det är en mycket viktig del av vad politiken bör gå ut på 
och en viktig del av utbildningsministerns arbetsområde.

Men människornas kunskaper kommer  inte till bara genom skolan i 
barndomen, utan hela livet genom föräldrar och andra, genom TV, 
radio, tidningar, böcker, det som händer i nöjeslivet o s v. Dåliga kun-
skaper kommer också till på samma vägar. Dåliga kunskaper måste 
man bli av med. Allt detta är en viktig del av kulturministerns arbets-
område.

Forskningen om samhällsplaneringens 
problem.

    Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband med 
forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för 
Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av de nordiska 
länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning lades det ner 
efter ett par decennier. 
    Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport, Nord-
plan meddelande 1986:5, “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens 
problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” Systemet ordnar 
samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris 
finns rapporten på bibliotek :
    Umeå universitetsbibliotek,
    Kungl. biblioteket,
    Nordregio, Biblioteket,
    Riksdagsbiblioteket, 
    Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket, 
    Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
    Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och 
    Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.

    När Internet kom till på 1990-talet belystes klassifikationssystemet 
och samhällsplaneringens problem med hjälp av det som fanns där och 
1998 lades på Internet in Sven Wimnells hemsida: http://wimnell.com 
 “Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “ 
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Sven Wimnells hemsida på Internet.
Från http://wimnell.com, 

På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en 
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: “Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikations-
system för mänskliga verksamheter”. Forskningen har med varierande 
intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas 
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio 
huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som 
tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag 
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, 
elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verk-
samheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter 
o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju 
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som 
i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika om-
rådena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det 
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför 
gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 
129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-
systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-
skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsom-
rådena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen ge-
nom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förteck-
nade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa syste-
mets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara 
undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 om-
rådena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på 
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att 
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på 
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i 
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet 
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har an-
ledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar 
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera 
dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av hemsidans 129 områdena, där 
mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer 
tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för 
några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort 
giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar 
till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar 
till beskrivningar. 

De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande 
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste 
årens utredningar.

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och 
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och 
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning, 
varvid den senaste läggs underst. 
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Människornas levnadsförhållanden
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer : 
	
 Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga 
	
 status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
	
 Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika 
	
 psykiska tillstånd och aktiviteter, 	
 individens inre verklighet. 
	
 Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska 
	
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
	
 miljöerna kan gälla:
	
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
	
 värden och funktioner.
	
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
	
 värden och teknologiska funktioner. 
	
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
	
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut. 
                  

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

Individer och samhällen planerar framtiden.
   Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall : 	
 	


Hur var det ?    	
      Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?      	
      Riktiga kunskaper om rådande 	
örhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av  
psykiska och 
kroppsliga förhållanden och av deras 
fysiska och 
sociala miljöer.	
 	
 	
 	
  



  Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
tillfredsställelse för individen. 

  Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver 
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati 
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en 
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade 
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora 
krav på informationssystemen.

  Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att 
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om 
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan 
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång 
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta 
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, 
utredning, utbildning, information och planeringar.

  Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

  Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

  Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

  Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder per-
soners, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska 
processer och ett yttre informationsproblem med  informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

  Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och 
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och 
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och 
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som 
förändrar världen.

  Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individer-
nas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.



  Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som 
har makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika 
nivåer och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en 
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till 
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de för-
troendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst 
till dem. 

  Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

   I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

   I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.

   I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

   Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.           	
 	




Klassifikationssystem för verksamheter.

                                                                                                                                                               
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

O....10   Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning 
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande om kulturella  verksamheter, utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. 
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
                                                                                                                                                               
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
                                                                                                                                                               
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
                                                                                                                                                               
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
                                                                                                                                                               
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
                                                                                                                                                               
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.   



O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror

O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                                                                                                                                                                       
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Socialvård o d. 
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
                                                                                                                                                               
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
                                                                                                                                                               
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 



Det uppgjorda klassifikationssystemet.
Systemet har följande områden på högsta nivån: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
Individernas kunskaper, erfarenheter, visioner, över- och underklass-
värderingar, uppfattningar om sammanhang, tankar, logik, över- och 
underklassmoral.

2. Religiösa verksamheter o d. 
Uppfattningar om gudars verksamheter och krav, religiösa dogmer o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
Politiska krav och beslut, lagar, förordningar o d. Över- eller under-
klassvärderingar kan styra politiken. 

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
Forskning om samband mellan olika verksamheter. Inte väl utvecklade 
verksamheter. Sker vanligen i samband med andra verksamheter. 
Makthavare kan undanhålla samband för att förgylla sin politik.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
Undersökningar om naturen och dess krafter. 

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
Verksamheter till materiell, praktisk nytta (eller onytta). Styr i hög 
grad de materiella levnadsförhållandena.

7-9 Kulturella verksamheter.
Verksamheter till psykisk nytta (eller onytta). Avgör hur verksamheter-
na 1-9 utvecklar sig i fortsättningen.

Verksamheterna 1-5 ligger till grund för verksamheterna 6 och 
7-9. Det hela styrs av verksamheterna i 1:
 
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. De har ökat under 
historiens gång, och förbättringar givit resultat i alla verksamhetter.

2. Religiösa verksamheter o d. Har minskat i betydelse till förmån för 
verksamheterna i 3.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. Har gått från 
makt för ledare och furstar, kungar och kejsare, överklassen, till mer 
makt för folket och underklassen, till demokrati. Starkt beroende av 1.
 
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. Har varit 
subjektiva och fragmentariska, behöver bli bättre.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. Har gjort stora 
framsteg och mycket påverkat  de teknologiska/ekonomiska verksam-
heterna i 6.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. Har påverkats av 
verksamheterna i 5 och politiska verksamheter i 3, samt de i 1.
 
7-9 Kulturella verksamheter. Har påverkats av praktiska möjligheter 
i 6, t ex av boktryckarkonsten, radio, film, TV, datorer, Internet, och av 
verksamheter i 3 med  lagar om  skolor och annat som leder till bättre 
verksamheter i område 1 med psykologiska och filosofiska verksam-
heter, vilka i sin tur påverkar alla verksamheterna, bl a 6 och 7-9, som  
i hög grad representerar levnadsförhållandena.

Verksamheterna har inför valet 2014 lagts in i 22 politikområden
enligt förteckning på nästa sida



De 22 politikområdena och klassifikations-
systemets verksamheter. 
Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn 
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 353 Sveriges regering 
	
 	

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. Gruppsekre-
            terare. Partisekreterare) Förutsättningar för regeringen.
	
 	
 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
	
    352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	
   
	
    utomlands)
	
    6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del
	
    36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
	
    36...om individernas kroppsliga förhållanden.
	
    37...om utbildning o d.
	
    38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
	
    39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

 3	
 Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister 
	
 och Världsplaneringsminister) 91+93-99 har tagits med här.
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99. 
	
 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
	
    93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
	
    94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
	
    95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	
  96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

	
    97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
	
    98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
	
    99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

 4	
 Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99 Del
	
 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa. 
	
 Del

 5	
 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. Justitie-
            minister, del)
	
 31 Statistik och demografi
	
 32 Statsvetenskap
	
 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	
 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	
 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 6525-6529 Militära verksamheter

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

 9	
 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och 	
 byggminister.)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
	
 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	
 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
	
 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske



11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 7951 Socialvård o d. Del

12	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
	
 (Socialminister)
	
 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär- 
            verksamheter

13	
 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
	
 (Hem- och konsumentminister.  Energiminister)                                                             
	
 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
	
 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
	
 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
	
 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
	
 645 Användning av inventarier o d.
	
 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
	
 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	
 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del

14	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och 
	
 äldreminister)
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
	
 7951 Socialvård o d.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 7957 Undervisning o d.
	
 Forskning och utbildning:	

	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.
	
    5 Naturforskning. Matematikverksamheter
	
    50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
            51 Matematik

             52 Astronomi, rymdforskning
	
    53 Fysik o d
	
    54 Kemi o d
	
    55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
	
    56 Paleontologi, arkeologi o d
	
    57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
	
    58 Botanik.
	
    59 Zoologi
	
    60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
	
    62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna 
	
 grupper o d. Del

16	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
	
 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
	
   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
	
 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
	
    104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	
    105 Övergripande om forskning 
            106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
            107 Övergripande om kulturella  verksamheter, utbildning o d.
            108 Samhällskunskap. 
	
    109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
	
    11/19 Individernas inre verkligheter.
	
    11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
	
    12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
	
    13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
	
    14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
	
    15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.
	
    16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.



	
   17 Individens moral och uppfattningar om moral.
   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
	
   20 Övergripande religiösa verksamheter o d
	
   21 Allmän religionsvetenskap
	
   22/28 Kristna religioner
	
   29 Icke kristna religioner o d
	
 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
	
 654 Telekommunikationsverksamheter.
	
 655 Förlagsverksamheter o d.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 70 Allmänt om konst och kultur.
	
 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
	
 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
	
 78 Musik ( konserter o d 792)
	
 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
	
 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
	
 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
	
 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
	
 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna grupper o d. 
	
 Del
	
 796/799 Sport, idrott o d
	
 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
	
 81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
	
 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
	

	
   (Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha     	
  
	
   mycket intresse för konst och kultur)

17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister.)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad. Del

18	
 Näringar. (Näringsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad.Del
	
 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 66/68 Tillverkning av varor
	
    66 Tillverkning av kemivaror o d
	
    67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
	
    68 Tillverkning av komplexvaror
	
    69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 653 Handelsverksamheter.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet m m

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
	
 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
 Skatteminister. 
	
 Socialförsäkringsminister)
	
 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter



Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.

Hjälp för ministrarna.
I den föregående listan anges vilka områden i klassifikationssystemet 
för mänskliga verksamheter som minstrarna ska arbeta inom. De 
områdena finns beskrivna i sammanställningen

Sven Wimnell 10 april 2012:
Universitet och högskolor.
Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

För varje område beskrivs där vad universitet och högskolor gör, och 
ges länkar som kan vara av intresse för mistrarna. De bör därför upp-
söka sina områden i 40zh och ta del av det universiteten och hög-
skolorna kan bjuda på.

Innehåll i 40zh:
Sid
   9	
  Universiteten, högskolorna och demokratin.

 13	
  Samhällsplaneringens problem.
	
  Hur ska man kunna förättra världen?
	
  En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 	
 
             mänskliga verksamheter

 13	
     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 	
  
	
      förbättra världen? Det är människornas verksamheter 	
    
             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
	
     underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 	
  
	
     samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 	

	
     gemensam värld. 
	
     (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

http://wimnell.com/omr40zh.pdf
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


 14	
     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 14	
     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	
  
	
     faktorer. 
 14	
     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	
  
	
     avseendena igång av människornas verksamheter.
 14	
     Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 14	
     Individer och samhällen planerar framtiden.
 16	
     De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 	
  
	
     129 verksamhetsområden
 17	
     Två sidor med de 129 områdena.     
	
     Klassifikationssystem för verksamheter.
 19	
     Universitetens fakulteter, ämnen o d. 
 20	
     Högskoleverkets undervisningsämnen, forskningsämnen och 	
 
	
     yrkesexamina.
 39	
     Människorna har olika behov av information i de olika 	
 
	
     rollerna.
 40	
     Bilder med samband mellan områdena 1-9 
 40	
     Den fundamentala påverkanskedjan.
 42	
     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 43	
     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 44	
     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 45	
     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
 46	
   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 	
  
	
   verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
 47         Forskningen om Samhällsplaneringens problem.

	
  I fortsättningen redovisas universitetens och högskolornas 
	
 verksamheter på sidor enligt klassifikationssystemet för 
	
 verksamheter. På sidorna för de olika områdena  är införda 
	
 deras ämnen. När det är få sådana noteringar anges de inte 
	
 i innehållsförteckningen. 

 48	
 1 	
 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
Sida Område
 49	
 10 	
 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar.
 50	
 101 	
 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 51	
 102 	
 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 52	
 103 	
 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 
 53	
 104 	
 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
 54	
 105 	
 Övergripande om forskning 
 54	
 	
 Från forskning.se 17 februari 2012.
 55	
 	
 Aktörer inom forskning & utveckling (FoU).
 65	
 	
 Forskning vid universitet och högskolor.
 66	
 	
 Godkända forskningshuvudmän.
 68	
 	
 Forskarutbildning.
 70	
 106 	
 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
 71	
 107 	
 Övergripande filosofier om utbildning o d.
 72	
 	
 Högskoleverkets  Webbkarta.
 77	
 	
 Universitet och högskolor i Sverige. 
 82	
 	
 Ämnesområden och  ämnen vid högskolor och universitet.
 92	
 	
 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
104	
 	
 Personal (helår) 2010  / vetenskapsområde.
107	
 	
 Professorer enligt Sveriges statskalender 1976 (SK 76).
108	
 	
 Den svenska högskolan. Adresslista.
108	
 	
 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom grund-	
 	

	
          läggande högskoleutbildning och forskarutbildning.	

111	
 	
 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina på grundnivå 	
	
  
	
          och avancerad nivå
113	
 	
 Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för 	
	
  	

                  	
psykoterapeututbildning.
114	
 	
 Ordnade efter verksamhetsområden.
119	
 	
 Universitetens fakulteter, institutioner, avdelningar o d och 

http://hsv.se/hjalptexter/webbkarta.4.539a949110f3d5914ec800056359.html
http://hsv.se/hjalptexter/webbkarta.4.539a949110f3d5914ec800056359.html


 	
 	
 ämnen  är i det följande fördelande på klassifikationsyste-	
	
  
	
 	
 mets områden.
119	
 	
 Högskolornas institutioner o d.
120	
 	
 Högskolan i Borås http://www.hb.se/
120	
 	
 Högskolan i Gävle http://www.hig.se/
121	
 	
 Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 
122	
 	
 Högskolan i Skövde http://www.his.se/
122	
 	
 Malmö högskola http://www.mah.se/
123	
 	
 Mälardalens högskola http://www.mdh.se/ 
123	
 	
 Södertörns högskola http://www.sh.se
124	
 	
 Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
126	
 	
 Högskolan Dalarna http://www.du.se/
127	
 	
 Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
127	
 	
 Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
128	
 	
 Högskolan Väst http://www.hv.se/
129	
 108 	
 Samhällskunskap.	

130	
 	
 Universitetens samhällsvetenskapliga och humanistiska 	
 	
  
	
 	
 fakulteter, avdelningar o d.
131	
 109 	
 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
131	
 	
 Universitetens ämnen om lärdomshistoria od.

132	
 11/19 Individernas inre verkligheter.
133	
 11 	
 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
134	
 12 	
 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
135	
 13	
 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
136	
 14	
  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
137	
 15 	
 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
138	
 	
 	
 Universitetens ämnen om psykologi.
139	
 16 	
 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
140	
 17 	
 Individens moral och uppfattningar om moral.
141	
 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

142	
 2 	
 Religiösa verksamheter o d.
143	
 20 	
 Övergripande religiösa verksamheter o d.
144	
 21 	
 Allmän religionsvetenskap.
145	
 22/28 Kristna religioner.
147	
 29 	
 Icke kristna religioner o d.
	
 	
 	
 Skolor i område 2:
148	
 	
 	
 Teologiska Högskolan, Stockholm.
150	
 	
 	
 Örebro Teologiska Högskola.
151	
 	
 	
 Newmaninstitutet. 	

153	
 	
 	
 Johannelunds teologiska högskola.
153	
        Universitetens ämnen om religion.

154	
 3 	
 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
	
 	
 	
 Politikvetenskaper:
155	
 31 	
 Statistik och demografi
156	
 	
 	
 Stockholms universitet.Statistiska Intitutionen
157	
 	
 	
 Uppsala universitet. Statistiska institutionen
159	
 32 	
 Statsvetenskap
160	
 	
 	
 Göteborgs universitet
	
 	
        Statsvetenskapliga institutionen   http://www.pol.gu.se/

162	
 	
 	
 Linnéuniversitetet  Statsvetenskap
163	
 	
 	
 Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen
	
 	
 	
 Om institutionen
166	
 	
 	
 Stockholms universitet,  Statsvetenskapliga institutionen

168	
      Umeå universitet. Statsvetenskap
170	
        Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen
172	
 33 	
 Nationalekonomi, internationell ekonomi
173	
 	
 	
 Göteborgs universitet.Nationalekonomi med statistik, Inst 

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.hh.se/
http://www.hh.se/
http://www.his.se/
http://www.his.se/
http://www.mah.se/
http://www.mah.se/
http://www.mdh.se/
http://www.mdh.se/
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://www.hj.se/
http://www.hj.se/
http://www.hj.se/
http://www.hj.se/
http://www.du.se/
http://www.du.se/
http://www.hkr.se/
http://www.hkr.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hv.se/
http://www.hv.se/
http://www.statistics.su.se/
http://www.statistics.su.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X220
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X220
http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.pol.gu.se/
http://www.pol.gu.se/
http://lnu.se/amnen/statsvetenskap
http://lnu.se/amnen/statsvetenskap
http://www.svet.lu.se/css_om.lasso?-token.page=allmaent&-token.topmenu=om
http://www.svet.lu.se/css_om.lasso?-token.page=allmaent&-token.topmenu=om
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://www.pol.umu.se/
http://www.pol.umu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS13
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS13
http://www.economics.handels.gu.se/
http://www.economics.handels.gu.se/


175	
 	
 	
 Nationalekonomi vid andra universitet
176	
 34 	
 Lagar o förordningar, traktat, juridik

178             Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska 
	
 institutionen http://www.law.gu.se/

180	
 	
 	
 Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten

182	
 	
 	
 Stockholms universitet Juridiska fakulteten     
                   www.juridicum.su.se
184	
 	
 	
 Umeå universitet. Juridik
187	
 	
 	
 Uppsala universitet. Juridiska fakulteten

	
 	
 	
 Politiska verksamheter:
189	
 35 	
 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
189	
 351 	
 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
190	
 352 	
 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

	
 utomlands)
190	
 353 	
 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
191	
 354 	
 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

192	
 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
193	
 36...	
 om individernas kroppsliga förhållanden.
193	
 37...	
 om utbildning o d.
194	
 38...	
 om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
194	
 39...	
 om sociala miljöer, nöjen, sport o d

195	
 4 	
 Sambandsforskningsverksamheter.
195	
 40. 	
 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
196	
 	
 	
 Omvärldsanalys

197	
 5 	
 Naturforskning. Matematikverksamheter.
198	
 50 	
 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
199	
 51 	
 Matematik
200	
 52 	
 Astronomi, rymdforskning
201	
 53 	
 Fysik o d
202	
 54 	
 Kemi o d
203	
 55 	
 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
204	
 56 	
 Paleontologi, arkeologi o d
205	
 57 	
 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

	
 ärftlighet
206	
 58 	
 Botanik.
207	
 59 	
 Zoologi
208	
 	
 	
 Universitetens fakulteter och avdelningar för 

	
 naturvetenskap och matematik.
209	
        Göteborgs universitet
	
        Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap
211	
 	
 	
 Linnéuniversitetet  Institutionen för naturvetenskap (NV)
214	
 	
 	
 Lunds universitet. Naturvetenskap 
216	
 	
 	
 Stockholms universitet. www.science.su.se
	
        Naturvetenskapliga fakulteten
218	
 	
 	
 Uppsala universitet.  http://www.uu.se/

220	
 6 	
 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
221	
 60 	
 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

	
 verksamheter

222	
 61 	
 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
	
 Veterinärverksamheter.

227       	
 Karolinska institutet 	
 http://ki.se/
235	
 	
 	
 Ersta Sköndal högskola http://www.esh.se/
237	
 	
 	
 Röda Korsets Högskola http://www.rkh.se/

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.handels.gu.se/
http://www.handels.gu.se/
http://www.law.gu.se
http://www.law.gu.se
http://www.jur.lu.se/om_fakulteten
http://www.jur.lu.se/om_fakulteten
http://www.juridicum.su.se
http://www.juridicum.su.se
http://www.jus.umu.se/
http://www.jus.umu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=JU
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=JU
http://www.science.gu.se/
http://www.science.gu.se/
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-naturvetenskap
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-naturvetenskap
http://www.naturvetenskap.lu.se/kontakt
http://www.naturvetenskap.lu.se/kontakt
http://www.science.su.se/
http://www.science.su.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://ki.se/
http://ki.se/
http://www.esh.se/
http://www.esh.se/
http://www.rkh.se/
http://www.rkh.se/


240	
 	
 	
 Sophiahemmet Högskola 
	
    	
 http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
242	
 	
 	
 Ericastiftelsen 	
  http://www.ericastiftelsen.se/	
 	


243	
 	
 	
 Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
	
 	
 	
 http://www.cbti.se 
245	
 	
 	
 Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 	

	
        http://www.sapu.se/
247	
        Evidens AB 	
 http://www.evidens4u.se
248	
        Tidigare fristående Lärosäten
250	
        Universitetens ämnen om sjukvård o d.

251	
 62 	
 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
256	
 	
 	
 Kungl. Tekniska högskolan (KTH) http://www.kth.se/
265	
        KTH Biblioteket  (14 mars 2012)
273	
 	
 	
 Chalmers tekniska högskola 	
http://www.chalmers.se/

284	
 	
 	
 Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/ 

292	
 	
 	
 Blekinge tekniska högskola http://www.bth.se/ 
305	
 	
 	
 Universitetens ämnen om teknik o d.

306	
 63 	
 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
309	
 	
 	
 Sveriges lantbruksuniversitet  http://www.slu.se/
313	
 	
 	
 Gammelkroppa skogsskola	

	
 	
 	
 http://www.gammelkroppa.pp.se/

315	
 64 	
 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
316	
 641 	
 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
317	
 643 	
 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
318	
 644 	
 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
319	
 645 	
 Användning av inventarier o d.	
 	
 	


320	
 646 	
 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
321	
 647 	
 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
322	
 648 	
 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
323	
 649 	
 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

324	
 65 	
 Administration, distribution, kommunikation, 	
o d
325	
 	
 	
 Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/ 
327	
 	
 	
 Andra handels-och ekonomiskolor.
328	
 651 	
 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
329             Universitetens avdelningar på området.
330	
 6520-6524 	
Opolitisk offentlig civil förvaltning.
331	
 6525-6529 	
Militära verksamheter
332	
 	
 	
 Försvarshögskolan  http://www.fhs.se/sv/
335	
 653 	
 Handelsverksamheter.
336	
 654 	
 Telekommunikationsverksamheter.
337	
 655 	
 Förlagsverksamheter o d.
338	
 656 	
 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
339	
 657 	
 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
340	
 658 	
 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

	
 Arbetsmarknad.
341 	
 	
 	
 Universitetens avdelningar på området.
342	
 659 	
 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

343	
 66/68 Tillverkning av varor
345	
 66 	
 Tillverkning av kemivaror o d
345	
 67 	
 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
345	
 68 	
 Tillverkning av komplexvaror
346	
 69 	
 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

http://www.sophiahemmethogskola.se/
http://www.sophiahemmethogskola.se/
http://www.ericastiftelsen.se/
http://www.ericastiftelsen.se/
http://www.cbti.se/
http://www.cbti.se/
http://www.sapu.se/
http://www.sapu.se/
http://www.evidens4u.se/
http://www.evidens4u.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.ltu.se/
http://www.ltu.se/
http://www.bth.se/
http://www.bth.se/
http://www.slu.se/
http://www.slu.se/
http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.hhs.se/
http://www.hhs.se/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/


348     7	
  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
349	
 	
 	
 Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i 

	
 område 7.
352	
 70 	
 Allmänt om konst och kultur.
353	
 	
 	
 Universitetens avdelningar o d i området.
354	
 71 	
 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
355	
 	
 	
 Universitetens avdelningar o d i området.
356	
 72 	
 Formgivning av byggnader och anläggningar, 	
arkitektur
360	
 73 	
 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
361	
 74 	
 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
362	
 	
 	
 Konstfack	
 http://www.konstfack.se/
365	
 	
 	
 Beckmans Designhögskola 	
 http://www.beckmans.se/
368	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
371	
 	
 	
 Kungl. Konsthögskolan http://www.kkh.se/
373	
 78 	
 Musik ( konserter o d 792)
375	
 	
 	
 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm http://www.kmh.se/
378	
 	
 	
 Stockholms Musikpedagogiska Institut http://www.smpi.se
381	
 	
 	
 Universitetsämnen på området
381	
 79 	
 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  

	
 verksamheter. Sport
382	
 	
 	
 Universitetsämnen på området.
383	
 7911-7913 	
Seder och bruk .
385	
 7914-7919 	
Film, radio, TV, offentliga fester mm.
386	
 	
 	
 Dans- och cirkushögskolan   http://www.doch.se 
389	
 792 	
 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

390	
 	
 	
 Operahögskolan i Stockholm 
	
 	
 	
 http://www.operahogskolan.se/
392	
 	
 	
 Stockholms dramatiska högskola 	
 http://www.stdh.se/
394	
 793 	
 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
395	
 794 	
 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

396	
 795	
 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
398	
 7951 	
Socialvård od. 
399	
 	
 	
 Universitetens  avdelningar o d i området.	
 	
  
400	
 7952-7956 	
Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
403	
 7957 	
Undervisning o d. Forskning.
405	
 	
 	
 Universitetens ämnen om ubildning o d.
406	
 	
 	
 Den svenska högskolan. Adresslista.
407	
 	
 	
 Universitet och högskolor. Ordnade efter   
                   verksamhetsområden.

411	
 	
 	
 Universitet och högskolor som är verksamma inom flera 
	
 olika områden.

412	
 	
 	
 Göteborgs universitet http://www.gu.se/ 
417	
        Karlstads universitet  http://www.kau.se/
422	
 	
 	
 Linköpings universitet  http://www.liu.se/
424	
 	
 	
 Linnéuniversitetet http://lnu.se/ 
429	
 	
 	
 Lunds universitet  http://www.lu.se/

435	
 	
 	
 Mittuniversitetet  http://www.miun.se/
437	
        Stockholms universitet  http://www.su.se/
443	
        Umeå universitet  http://www.umu.se/
451	
        Uppsala universitet http://www.uu.se/ 
458	
        Örebro universitet http://www.oru.se/ 

463 	
        Högskolan i Borås http://www.hb.se/
478	
        Högskolan i Gävle http://www.hig.se/ 

486	
        Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
500	
        Högskolan i Skövde  http://www.his.se/ 

507	
        Malmö högskola  http://www.mah.se/

http://www.konstfack.se/
http://www.konstfack.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.smpi.se/
http://www.smpi.se/
http://www.doch.se/
http://www.doch.se/
http://www.operahogskolan.se/
http://www.operahogskolan.se/
http://www.stdh.se/
http://www.stdh.se/
http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.hh.se/
http://www.hh.se/
http://www.his.se/
http://www.his.se/
http://www.mah.se/
http://www.mah.se/


525	
        Mälardalens högskola http://www.mdh.se/537	
        	
  

	
        Södertörns högskola http://www.sh.se 

559	
 	
 	
 Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
583	
 	
 	
 Högskolan Dalarna http://www.du.se/
623	
 	
    	
 Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/

627	
 	
 	
 Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
635	
 	
 	
 Högskolan Väst http://www.hv.se/ 

639	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
640	
 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

641	
 796-799 Sport, idrott o d.
642	
 	
 Gymnastik- och idrottshögskolan

645	
 8 	
 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
646	
 	
 	
 Universitetens ämnen om språk o litteratur.
647	
 80 	
 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 	
 82-89.
652	
 81 	
 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 	
 82-89.

654	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 82 	
 Engelsk skönlitteratur o d.
	
 83 	
 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
	
 84 	
 Fransk skönlitteratur o d
	
 85 	
 Italiensk skönlitteratur o d
	
 86 	
 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
	
 87 	
 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
	
 88 	
 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
	
 89 	
 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

658	
 9 	
 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

659	
 90 	
 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
661	
 	
 	
 Universitetens ämnen om journalistik o d

662	
 91 	
 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 
	
 93-99.

663	
 	
 	
 Universitetens ämnen om geografi.

664	
 92 	
 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

666	
 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
670	
 93 	
 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

	
 forntidshistoria
670	
 94 	
 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

	
 Europa
670	
 95 	
 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
670	
 96 	
 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
670	
 97 	
 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

	
 Mellanamerika
670	
 98 	
 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
670	
 99 	
 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
671	
 	
 	
 Universitetens ämnen om historia.

http://www.mdh.se/
http://www.mdh.se/
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://www.hj.se/
http://www.hj.se/
http://www.du.se/
http://www.du.se/
http://www.hkr.se/
http://www.hkr.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hv.se/
http://www.hv.se/


Hushållsverksamheter. Hemkunskap. 36-39zs.pdf

64   Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer 
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många 
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om 
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till. 

I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar 
år 2013 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag, 
för makar 220 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 375 kr 
per dag och pensionärsmakar cirka 560 kr per dag. 

Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige 
och världen. De är grunden för välfärden.

I världen:

641 Maten. Är i världen som helhet ett problem. Det förekommer 
svält och näringsbrist. Skördarna slår fel. Mat slängs. Fördelningspro-
blem. Befolkningen ökar, räcker maten?

643 Bostäder. Bostadsbrist i Sverige. I världen dåliga bostäder och för 
få. Hälften av världens befolkning bor i städer, ofta tätt i höga hus utan 
kontakt med natur och därmed med tvivelaktig livskvalitet. Många 
sover på gatan.

644 El-, gas-, värme-, vatten- och hygienförsörjning. Vatten och 
avlopp saknas ofta, ger sjukdomar och elände. Energibrist. Hur göra 
den energi som behövs?

645 Tillbehör till boendet, inventarier, kommunikations- och 
transportmedel. Till fattigdom och dåliga bostäder hör dåliga tillbehör. 

646 Personlig hygien. Kläder. Personliga hjälpmedel, t ex kryckor i 
den mån de inte finns med bland inventarierna. Hit kan man räkna 
sådant som bygger upp kompetensen och livskvaliteten, skolutbild-
ning, information, läsmöjligheter. Säkerligen stora brister i världen.

647 Hushållsekonomi. Tillgång till pengar att betala hushållsverksam-
heterna med. Arbetslöshet. Skatter, försäkringar, generella bidrag mm.
Lån och skulder.  

648 Städning rengöring tvätt o d. Finns inte vatten och avlopp lätt 
tillgängligt blir det mycket problem. Ta bort farliga kemikalier, 
baciller.

649 Vård av barn, äldre och sjuka. Gemensamma organ som stöd 
saknas ofta

Hushållen är beroende av andra verksamheter än de egna hus-
hållsverksamheterna: vägar, transportsystem, skolor, sjukhus m m 

På nästa sida har gjorts en kort sammanställning av sådana andra 
verksamheter, så att alla verksamheter finns med. Den är gjord 
efter svenska förhållanden, men gäller i princip överallt i världen. 

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.

För företag och företagare kan göras liknande sammanställning, 
men verksamheterna blir då ordnade på annat sätt.



Hushållsverksamhet	
 	
 Är beroende av    zs Sida 438
__________________________________________________
641 Matlagning. 642 Måltider! ! 63 Biologisk produktion
Restauranger! ! ! ! 66 Livsmedelsindustri
! ! ! ! ! 63 Livsmedelshandel
! ! ! ! ! 61 Livsmedelskontroll
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och kontroll o d
____________________________________________________________ 
643 Boende, hotell, härbärge, tält! 643 Bostadsmarknad
! ! ! ! ! 647 Hyresvärdar
! ! ! ! ! 69 Bostadsbyggen. 66-68 Material
! ! ! ! ! 71 Fysisk planering av bostads-
! ! ! ! ! områden och serviceområden
! ! ! ! ! 758 Social miljö i bostadsområden
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d
____________________________________________________________ 
644 El-, gas-, värme-, vatten- ! ! 644 Elsystem
hygienförsörjning o d.!! ! 644 Vattenkraftverk, kärnkraftverk
! ! ! ! ! vindkraftverk, värmepumpar, 
! ! ! ! ! fjärrvärme. 71 Planering frisk luft.  
! ! ! ! ! 644 Vatten- och avloppssystem
! ! ! ! ! 644 Avfallshantering
! ! ! ! ! 69 Produktion och reparation av 
! ! ! ! ! kraftverk, vatten- och avlopp od
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering av 
! ! ! ! ! kraftsystem, hygiensystem o d 
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering 
____________________________________________________________
645 Användning av inventarier o d.! 653 Möbelhandel, handel för TV, 
Möbler, TV o d, telefoner, cyklar, ! telefoner, transportmedel m m
bilar, hushållsutrustning ! ! 68 Produktion av möbler, TV o d,
! ! ! ! ! transportmedel m m
! ! ! ! ! 656 Vägar, vägskötsel. vägavgifter
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering vägar o d
! ! ! ! ! 656 Kollektivtrafik. 654 Televerks.
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d

646 Personlig hygien, kläder o d, ! 646 Personlig hygien, klädvård
Förmåga, kompetens! ! ! 653 Handel för kläder od 
! ! ! ! ! 68 Produktion av kläder o d
! ! ! ! ! 7957 Utbildning    70 Kultur
! ! ! ! ! 7914-794 fritidssysslor
! ! ! ! ! 796-799 Sport och idrott
! ! ! ! ! 73-78 Utställningar, musik
! ! ! ! ! 655 Förlag  659 Reklam
! ! ! ! ! 80-99 Tidningar o annan läsning 
! ! ! ! ! 651 Datorkunskap
! ! ! ! ! 6520 Tillgång till myndigheter
! ! ! ! ! 6525 Militära verksamheter 
! ! ! ! ! 7952-7959+658 Sociala miljöer 
! ! ! ! ! 61 Läkare, sjukhus
! ! ! ! ! 11-19 Inre verkligheter. 2 Religion
____________________________________________________________
647 Hushållsekonomi. Inkomster,! 658 Arbetsmarknad, arbetsgivare
utgifter!! ! ! ! arbetsförmedling, fackföreningar,
! ! ! ! ! arbetsinkomster
! ! ! ! ! 657 Försäkringar,skatter,kapitalin-
! ! ! ! ! komster,skulder.Barnbidr,bostbidr 
! ! ! ! ! 7951 Socialvård, socialbidrag
! ! ! ! ! 653 Handel med varor 
! ! ! ! ! 653 Handel med utlandet
! ! ! ! ! 647 Hyror och bostadsutgifter
! ! ! ! ! 644 Bränsleutgifter o d
! ! ! ! ! 647 Hushållsutgifter 656 Resor 
____________________________________________________________
648 Städning, rengöring, tvätt !! 648 Städning .Kemikalier. Baciller
____________________________________________________________
649 Personvård: barn, hemsjukvård,  649 Personvård: barn, älrevård 
äldrevård! ! ! ! hemsjukvård od 
! ! ! ! ! 7951 socialvård  61 Läkare
! ! ! ! ! 7957 Dagis och skolor
____________________________________________________________
! ! ! ! ! Alla verksamheter är beroende av 
! ! ! ! ! 10-19 Samhällets och individernas
! ! ! ! ! kunskaper, värderingar och moral 
! ! ! ! ! 31-39 Politiska verksamheter
! ! ! ! ! 50-59 Naturkunskaper, matematik



Konsumenverket
Koll på pengarna 2014
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa
%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/
kollpapengarna-2014-kov.pdf

Konsumentverkets beräkningar 2014

Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga 
kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan vara en utgångs-
punkt när du vill gå igenom din ekonomi. Du kan också jämföra våra 
beräkningar med dina egna.

Detta innehåller kostnadsposterna

Mat: 
Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla måltider i Konsument- 
verkets matsedel. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som 
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp. 
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.

Alla måltider i hemmet utom lunch. Matkostnad utom lunch fem 
dagar per vecka. (Barnen äter i skolan och vuxna äter på restaurang). 
Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra 
fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv 
lägga till den kostnad du har för detta.

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tand-
kräm, blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkar-
besök (undersökning) för vuxna.

Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används 
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även 
tillbehör som väska, klocka och paraply.

Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, 
föreningsavgift m.m.

Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.

Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycks-
fallsförsäkring för barn och ungdomar. Försäkringen avser även 
sjukdom samt olycksfall under fritid.

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och 
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och 
hushållspapper m.m.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin 
och tvättmaskin ingår inte.

Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning 
m.m.

Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbe-
lopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad: 
50 000–200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare.

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/kollpapengarna-2014-kov.pdf


Konsumentverkets beräkningar

Beräkningarna innebär inte en mycket låg standard, men det är 
inte heller någon lyxnivå. Du ska klara dig även på längre sikt. I 
beräkningarna förutsätts att du inte har några funktionsnedsätt-
ningar eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel 
hjälpmedel eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i 
lägenhet och inte har några utgifter för trädgård eller reparatio-
ner.

Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna. 
Kostnader som inte ingår är till exempel för resor, hälso- och 
sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak 
och spel.

Beloppen i tabellerna har avrundats till jämna tiotal kronor.

Gemensamma kostnader per månad

! ! ! ! ! ! 1 person! 2 personer
Förbrukningsvaror ! ! ! ! 100! ! 130
Hemutrustning! ! ! ! 370! ! 450 
Medier! ! ! ! ! 930! ! 960
Hemförsäkring
storstad ! ! ! ! ! 140! ! 150! !
mellanstor stad ! ! ! !  90!   ! 100
mindre tätort!! ! ! !  80! !  90
Summa gemensamma kostnader!!
storstad! ! ! ! ! 1540! ! 1690 ! !
mellanstor stad ! ! ! ! 1490! ! 1640
mindre tätort!! ! ! ! 1480! ! 1630

Individuella kostnader per månad
KVINNOR  	
 	
 	
 18-30år	
 31-60år	
 61-74år	
 75-år	
 	

Alla måltider i hemmet! 1790! ! 1760! ! 1620! ! 1570 
Alla måltider i hemmet 
utom lunch ! ! ! 1380! ! 1360! ! 1250! ! 1210

! ! ! ! 18-30år! 31-49år! 50-60år! 61-år!
Personlig hygien! !  510*! ! 510! !  490! !  490 
inkl. tandvård 
Kläder och skor ! !  600!   !  600! !  600! !  600
Fritid och lek! !  620! !  620! !  620! !  620 
Mobiltelefon ! !  230! !  210! !  210! !  210

Summa kostnader, 
exklusive livsmedel! 1960! ! 1940! ! 1920! ! 1920

MÄN! ! ! ! 18-30år	
 31-60år	
 61-74år	
 75-år
Alla måltider i hemmet ! 2380! ! 2240! ! 2020! ! 1830
Alla måltider i hemmet 
utom lunch! ! ! 1810! ! 1730! ! 1550! ! 1410 

! ! ! ! 18-30år! 31-49år! 50-60år! 61-år
Personlig hygien! !  380*! !  380! !  380! !  380! !  
inkl. tandvård 
Kläder och skor! !  590! !  590! !  590! !  590 
Fritid och lek ! !  620! !  620! !  620! !  620
Mobiltelefon!! !  230! !  210! !  210! !  210 

Summa kostnader, 
exklusive livsmedel! 1820! ! 1800! ! 1800! ! 1800

* För 18- och 19-åringar minskas summan med cirka 55 kr/månad p.g.a. fri 
tandvård.



Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år
Hemförsäkring i storstad. Kostnader för alkohol, tobak, tips och spel 
ingår inte i någon av posterna. Inga kostnader för semester ingår.
Mat: 
Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla måltider i Konsument- 
verkets matsedel. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som 
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp. 
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.
Inklusive matlåda till jobbet. 

Kvinna 18-30 år 1700 kr per mån. 31-60 år 1760 kr. 61-74 år 1620 kr. 
75- år 1570 kr.
 
Kvinna 18-65år:
13x1700+30x1760+5x1620= 22100+ 52800+ 8250= 83150=48x1732
Säg kvinna 18-65 år1730 kr per mån. 

Kvinna 66-80 år:
66-74år: 9x1620+ 6x1570= 14580+9420=24000=15x1600  
Säg kvinna 66-80 år 1600 kr per mån
. 
Man 18-30 år 2380. kr. 31-60 år  2240 kr. 61-74 år 2020 kr. 75- år 
1830 kr 

Man 18-65 år:
13x2380+ 30x2240+ 5x2020=30940+67200+10100=108240=47x2255
Säg man 18-65 år2260 kr per mån.

Man 66-80 år:
66-74år:9x2020+6x1830=18180+10980=29160=15x1944.
Säg man 66-80 år 1950 kr per mån

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm, 
blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök 
(undersökning) för vuxna.

Kvinna 18-19 år 455 kr per mån. 20-30-år 510kr. 31-49år 510kr.
50-60år 490kr. 61-65år 490kr.

Kvinna 18-65år:
2x455+ 11x510+ 19x510+16x490=910+ 15300+7840=24050=48x501
Säg kvinna 18-65 år 500kr per månad.

Kvinna 66-80år: 490 kr per månad.

Man 18-19år 325 kr. 20-80år 380.
Man 2x325+46x380=650+17480=378.
Säg man 18-65år 380 kr per månad

Man 66-80år: 380kr per månad

Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används 
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även 
tillbehör som väska, klocka och paraply.
Kvinnor 600 kr per mån, män 590 kr.

Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, 
föreningsavgift m.m. 
Kvinnor och män 620 kr/mån.

Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
18-30år 230 kr per månad 31- år 210 kr.
Säg kvinnor och män 210 kr per månad



Gemensamma kostnader per månad:

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och 
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och 
hushållspapper m.m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin 
och tvättmaskin ingår inte. 1 pers 370 kr per mån, 2 pers 450 kr.

Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning 
m.m. 1 pers 930 kr per mån, 2 pers 960 kr.
 
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbe-
lopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad: 
50 000– 200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare. 
I person storstad 140 kr per mån. 2 pers 150  kr. (Mellanstad 
89/100. Mindre tätort 80/90.)

El. 2010 angavs:  Den här posten är en uppskattad genomsnittlig 
förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 
2 personer 240 kWh.
Fortum 2014 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift ca 75 kr per 
mån. KWh-pris ca  1,45 kr. Gör: 
1 person 336 kr per mån. 2 pers 423 kr.
Säg 1 person 340kr. 2 personer 420 kr.

Övrigt:

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): 
Konsumentverket visar kostnader för en 20- åring, som har egen 
inkomst och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum 
och kök: 
Kollektiva lokalresor 510 kr per månad och fackavgifter (inkl a-kassa) 
450  kr per månad. Summa 960x12= 115200 per år. 

I Stockholm kostar busskort 790 kr per mån (pensionär 490 kr)
Säg för åldrar 18-65 år:790+450 =1240kr per mån =14880 kr per år.
För arbetsresor får i skatten dras av delar över 10 000 kr per år, 790 kr 
per månad ligger under gränsen.
 
Bostadskostnader: 
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2012 enligt SCBs
Statistisk årsbok för Sverige 2014 var
2 rok: 58 658 kr per år= 4 888 kr per månad
3 rok: 71 499 kr per år= 5 958 kr per månad

Pressmeddelande från SCB 2013-10-02 
Hyror i bostadslägenheter:
Hyrorna ökade i genomsnitt 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Det är 
något lägre än förra året, då hyrorna steg med 2,8 procent. 

Regional hyresförändring i procent mellan 2012-2013
Region	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Procent
Stor-Stockholm	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 2,0
Stor-Göteborg	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 2,4
Övriga större kommuner	
 	
 	
 	
 	
 	
 2,2
Övriga mindre kommuner	
 	
 	
 	
 	
 	
 2,2
*Gränsen mellan större o mindre kommuner går vid 75 000 invånare.



Billigare att bo i mindre kommun
En person i en kommun med färre än 75 000 invånare får betala drygt 
1 100 kronor mindre i hyra per månad för en trea än en person i Stor-
Stockholm.

Historiskt ökade hyrorna snabbare än priser i övrigt
I löpande priser blev det 16 gånger dyrare att hyra en lägenhet mellan 
åren 1969 och 2012. Samtidigt så har den allmänna prisnivån blivit 
drygt 8 gånger högre. Omräknat till fasta priser har hyrorna per 
kvadratmeter bostadsyta stigit med cirka 95 procent under denna 
tidsperiod. Realt skedde den största ökningen under åren 1990 till 
1992 som resultat av skatte- och subventionsförändringar. 1991 var 
höjningen nästan 30 procent.

Genomsnittlig hyra 2013 blir 
2 rok 2013: 4888x 1.022= 4996 kr per månad
3 rok 2013  5958x 1,022= 6089 kr per månad.

Genomsnittlig hyra 2014, om hyrorna ökar 2,2% blir

2 rok 2014: 4996x 1.022= 5106 kr per månad= 61272 kr per år
säg 5100 kr per månad = 61 200 kr per år

3 rok 2014:  6089x 1,022= 6223 kr per månad= 74676 kr per år
säg 6200 kr per månad = 74 400 kr per år

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: 

Hushåll med en person 
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 
65 - år cirka 2,0 rok (2,08). 

Hushåll med makar, 2 personer 
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 
65 - år cirka 3,0 rok (2,98). 

(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). 

I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: 
Ensam - 64 år 1,95 rok,
65- år 2,46. 
Makar - 64 år 2,92 rok, 
65- år 3,14 rok.

I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: 
Ensam - 64 år 4,17 rok, 
65 - år 4,19. 
Makar - 64 år 4,72, 
65 - år 4,64 rok.

Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 
2rok för ensam och 
3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam 
och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Lopande-priser/?Type=terms
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Lopande-priser/?Type=terms
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Fasta-priser/?Type=terms
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Fasta-priser/?Type=terms


Från 36-39zzi:
Årskostnader år 2014, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:   Ensam man Ensam kv.	
 Makar/sambor
Summa per månad 2014	
   5940	
      5540           9830
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	
         5740

2014 per år:	
 	
 	
        68880	
          117960
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5100 	
        61200
Makar 3rok, 12x 6200                                              74400
Summa per år 2014,
bostad + övrigt	
 	
      130080	
          192360
Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg	
        14880	
            29760

Summa per år 2014:
bostad + övrigt	
 	
      144960	
          222120
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat	
 	
 	
      145000	
          222000     

Makar 153 % av ensam.

Ensam man                                 147400
Ensam kvinna                             142600  skillnad 4800 kr

Årskostnader år 2014, pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:   Ensam man Ensam kv.	
 Makar/sambor
Summa per månad 2014	
   5630	
      5400           9370
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	
         5515

2014 per år:	
 	
 	
        66180	
          112440
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5100 	
        61200
Makar 3rok, 12x 6200                                              74400
Summa per år 2014,
bostad + övrigt	
 	
      127380	
          186840
Lokalresor m m säg	
                      6900	
            13200
Vård, läkemedel
Hemtjänst.

Summa per år 2014:
bostad + övrigt	
 	
      134280	
          200040

Säg för enkelhets skull,
avrundat	
 	
 	
      134000	
          200000     

Makar 149 % av ensam.

Ensam man                                 135380
Ensam kvinna                             132620  skillnad 2760 kr



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för 
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor= 61 200kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	
 	
 	
 	
 	
 Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över- 	
 	
 inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år 	
 Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356 	
 -68712 (55644x 2-180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524 	
 -51048	
 	
   84 000 	

 8001    1892   22704   6109  73308  -46692 	
 -33384 	
 	
   96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920 	
 -15840 	
 	
 108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880 	
      240  kris-	
 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176 	
  15648  gräns 	
 132 000	

12001   3212   38544  8789  104468  -14532 	
  20936 	
 	
 144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888 	
  46224 	
  	
 156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-	
  61512 	
 	
 168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns 	
   76800 	
 	
 180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044 	
   92088 	
	
 192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688 	
 107376 	
	
 204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332 	
 122554 	
	
 216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976 	
 137952 	
	
 228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200 	
 152400 	
	
 240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844 	
 167688 	
 	
 252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488 	
 182976 	
	
 264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132 	
 198264 	
	
 276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776 	
 213552  	
	
 288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420 	
 228840 	
	
 300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124 	
 244248  	
	
 312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424 	
 256848 	
	
 324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704 	
 279408 	
	
 348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344 	
 290688 	
	
 360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544 	
 347088 	
	
 420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240 	
 402480 	
	
 480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440 	
 452880 	
	
 540 000	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	
 503280 	
 	
 600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840 	
 553680 	
	
 660 000	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	
 604080 	
	
 720 000

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam och 6200 kr per mån för makar/sambor= 74 400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 222 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    629     7548     5372   64464   -80536                  - 93072                   
  7001    851   10212     6150   73800   -71200                  - 70672
  8001  1073   12876     6928   83136   -61864                  - 55728                     
  9001  1295   15540     7706   92472   -52528                  - 37056 
10001  1517   18204     8484 101808   -43192                  - 18384  kris-
11001  1757   21084     9244  110928   -34072                       -144  gräns
12001  2052   24624    9949   119388   -25612                     16776
13001  2378   28536   10623  127476   -17524	
           32952
14001  2644   31728   11357  136284     -8716  kris-            50568                   
15001  2940   35280   12061  144732       -268  gräns         67464
16001  3236   38832   12765  153180      8180                      84360
17001  3561   42732   13440  161280    16280                    100560
18001  3828   45936   14173  170076    25076	
          118152                  
19001  4124   49488   14877  178524    33524	
          135048
20001  4449   53388   15552  186624    41624                    151248
21001  4745   56940   16256  195072    50072	
          168144
22001  5041   60492   16960  203520    58520	
          185040                 
23001  5337   64044   17664  211968    66968	
          201936        
24001  5633   67596   18368  220416    75416	
          218832
25001  5929   71148   19072  228864    83864	
          222000                  
26001  6224   74688   19777  237324    92324	
          218808
27001  6520   78240   20481  245772  100772	
          269544
29001  7112   85344   21889  262668  117668	
          303336                  
30001  7417   89004   22584  271008  126008	
          320016                  
35001  9067  108804  25934  311208  166208	
          400416                                    
40001 11525 138300  28476  341712  196712	
          461424        
45001 14175 171700  30826  369912  224912	
          517824
50001 16825 201900  33176  398112  253112                     574224
55001 19670 236040  35331  423972  278972	
          625944
60001 22570 270840  37431  449172  304172                    676344   



Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushålls-
butdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan 6000 och 60 
000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.

Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten sedan 
inkomstskatt betalats och det betalats för de minsta rimliga levnads-
kostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kost-
naderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. 
(Skattetabell 33, kolumn1.)

Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.

Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest 
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att 
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och 
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med 
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.

Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster 
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till 
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.

Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt 
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna 
enligt konsumentverkets belopp.  I de angivna lägsta kostnaderna ingår 
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, 
kolumn1.)

Ensam 2006	
 2014	
 Skillnad	
 	
 	
 	
 	
  
Mån.  Över- 	
 	

lön     skott/år 	
	
 	
  
 6001    -64356	
 -80536 	
 -16180	
 Underskottet har ökat	
    
 7001    -55524	
 -71200	
 -15676	
 Underskottet har ökat 	
  	

 8001   -46692	
 -61864	
 -15172	
 Underskottet har ökat 	

 9001   -37920	
 -52528	
 -14608	
 Underskottet har ökat 	

10001  -29880	
 -43192	
 -13312	
 Underskottet har ökat 	
     
11001  -22176	
 -34072	
 -11896	
 Underskottet har ökat 	
 	

12001  -14532	
 -25612	
 -11080	
 Underskottet har ökat	
 	
  	

13001   -6888	
 -17524	
 -10636	
 Underskottet har ökat 
14001      756        -8716     -9472	
 Överskottet har minskat
15001     8400	
     -268     -8668 	
Överskottet har minskat 
16001   16044 	
    8180	
   -7864	
 Överskottet har minskat	
	
   
17001   23688	
  16280	
   -7408	
 Överskottet har minskat 	
 	

18001   31332	
  25076     -6256	
 Överskottet har minskat	

19001   38976	
  33524     -5452	
 Överskottet har minskat 	

20001   46200	
  41624     -4576	
 Överskottet har minskat 	

21001    53844	
  50072     -3772	
 Överskottet har minskat 	

22001   61488	
  58520     -2968	
 Överskottet har minskat 	

23001   69132	
  66968     -2164	
 Överskottet har minskat     	

24001   76776	
  75416     -1360	
 Överskottet har minskat 	

25001   84420	
  83864       -556 	
Överskottet har minskat 	
 	

26001   92124	
  92324        200	
 Överskottet har ökat	

27001   98424    100772      2348	
 Överskottet har ökat 	

29001  109704   117668 	
    7964	
 Överskottet har ökat
30001  115344   126008     10664	
 Överskottet har ökat 	

35001  143544   166208	
  22664	
 Överskottet har ökat 	

40001  171240   196712    25472 	
 Överskottet har ökat	

45001  196440   224912    28472	
 Överskottet har ökat 	
 	

50001  221640   253112    31472	
 Överskottet har ökat 	

55001  246840   278972    32132	
 Överskottet har ökat 	
 	

60001  272040   304172    32132  	
Överskottet har ökat 	




Antal hushåll enligt SCB  2012

ensamstående	  utan	  barn
0	  barn	   	   	   	   	   1575789
1	  barn	   	   	   	   	   	   0
2	  barn	   	   	   	   	   	   0
3+	  barn	  	   	   	   	   	   0
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	   0

ensamstående	  med	  barn	  0-‐24	  år
0	  barn	   	   	   	   	   	   0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  135052
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  84101
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  28064
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

ensamstående	  med	  barn	  	  25+	  år
0	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  39267
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  2467
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  166
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

sammanboende	  utan	  barn
0	  barn	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1041253
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
3+	  barn	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
uppgi5	  saknas	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

sammanboende	  med	  barn	  0-‐24	  år
0	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  313174
2	  barn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  443176
3+	  barn	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  172507
uppgi5	  saknas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

sammanboende	  med	  barn	  25+	  år
0	  barn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  49395
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  3939
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  261
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

övriga	  hushåll	  utan	  barn
0	  barn	   	   	   	   	   	  163711
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

övriga	  hushåll	  med	  barn	  0-‐24	  år
0	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  45325
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  40355
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  31723
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

övriga	  hushåll	  med	  barn	  25+	  år
0	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  5859
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  650
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  79
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0

uppgi5	  saknas
0	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
1	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
2	  barn	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
3+	  barn	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0
uppgi5	  saknas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0



Kostnader för barn 
Kostnader för barn finns i konsumentverkets  “Koll på pengarna 
2014”, men redovisas inte här. När det gäller kostnader för barn  måste 
man beakta bidrag av många slag. Bidrag kan vara inkomstberoende 
vilket gör beräkningarna komplicerade. Man måste också ta med  
kostnader för barntillsyn, vilket också det är komplicerat. 

I följande sammanställning är allt detta behandlat för 2011 års belopp 
på bidrag m m. Det har ändrats sedan dess. 
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Regler för bidrag och avgifter mm ändras då och då utan att konse-
kvenserna redovisas. De politiska partierna borde varje år redovisa 
kostnader för barn, men gör det aldrig. De vet förmodligen inte hur 
stora barnkostnaderna är men pratar ändå som om de visste det. Ett 
parti som vill åtnjuta förtroende hos den i valen väljande allmänheten 
bör redovisa barnkostnaderna och se till att barnhushållen efter skatt 
har tillräckligt med pengar. Eftersom reglerna ofta innhåller inkomst-
beroende komponenter och variationer med hänsyn till barnantal måste 
konsekvenser redovisas för många olika fall. 
 
Konsumentverket förtecknar typer av inkomster i “Koll på 
pengarna” 
Lön 
Föräldrapenning 
Barnbidrag 
Underhållsstöd/underhållsbidrag 
Bostadsbidrag 
Arbetslöshetsersättning 
Studiestöd/utbildningsbidrag Sjukpenning 
Sjuk- och aktivitetsersättning 
Pension 
Övriga inkomster (andra bidrag, stipendier m.m.) 

Budgetpropositionen för 2015 är en stor 
politisk händelse.

Sverige blev en demokrati i början av 1920-talet då kvinnorna fick 
rösträtt till riksdagen. Det socialdemokratiska partiet bildades 1889 
och hade bland de första kraven rösträtt för alla.

Från 1932 till 1976, 44 år , hade Sverige socialdemokratiska statsmi-
nistrar. Åren 1976 - 2006 var det omväxlande borgerliga och sociald-
emokratiska, 2006-2014, 8 år , moderat statsminister, 2014 blev det så 
en socialdemokrat.

Perioden 1932-1976 rymmer tider efter första världskriget, andra 
världskriget och efterkrigstiden. Socialdemokraterna var med och 
arbetade fram demokratin och ledde Sverige första tiden sedan demo-
kratin formellt kommit till.

I de utvecklade länderna kom rösträtt och demokrati till på liknande 
sätt. Av någon anledning blev borgerliga idéer starkare på 1970-talet
och Sverige fick en långlivad borgerlig ledning 2006. Sedan dess har 
majoriteten upptäckt bristerna i den ledningen och socialdemokraterna 
2014 tagit makten.

Tiden före demokratins geombrott dominerades av andra maktför-
hållanden än demokrati men genom historien kan man skönja en 
utveckling till demokratin. Sverige hör till de mest demokratiska, men 
det finns stora brister, kvinnorna ligger efter männen och det finns ett 
betydande klasstänkande med över- och underklass. Utomlands är det 
vanligen värre än här och man kan bland annat märka att tusenåriga 

http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf


religiösa verksamheter förhindrar att demokrati kommer till stånd. 
“Den arabiska våren“ på senaste åren har inte lett till den demokrati 
som vi i de mer utveclade länderna hoppats på.

I budgetdebatten i riksdagen efter det budgetpropositionen lämnats 
visade den borgerliga oppositionen upp en tydlig överklassmentalitet, 
de talade mycket om socialdemokratiska skattehöjningar som de me-
nade skulle fördärva Sverige och kunde inte se de förbättringar som 
skattehöjningarna kan leda till för underklassen. 

Innan budgetpropositionen behandlas i det följande är det lämpligt att 
beröra människornas levnadsförhållanden och klassförhållandena. Det 
har studerats i forskningsarbetet om samhällsplaneringen problem 
sedan mitten av 1960-talet.

De nu äldsta svenskarna har varit med hela den demokratiska tiden 
från början av 1920-talet och känner till de stora förändringar som 
skett i det svenska samhället. Yngre har inte samma kunskaper. Det 
som sker i de sociala miljöerna har ändrats starkt. Den materiella tek-
niken för sjukvård, tillverkning, transporter informationer osv  likaså. 

I tidigare outvecklade länder har gjorts stora framsteg så att deras lev-
nadsvillkor närmar sig förhållandena i de mer utvecklade länderna.
På 1920-talet var länderna mycket oberoende av varandra, nu är de i 
mycket hög grad beroende av varandra och så att de utvecklade län-
derna får många arbetslösa eftersom arbetsuppgifter som inte kräver 
särskild utbildning kan övertas av sämre betalda i de outvecklade län-
derna. I Sverige finns en underklass av personer som inte har tillräck-
lig utbildning.  

Den svenska arbetsförmedlingen är huvudskligen uppbyggd för att 

tillfredsställa arbetsgivarna, inte för att ge arbete åt arbetslösa.

En nationalekonomik uppgift borde vara att utnyttja den lediga arbets-
kraft som finns, det privata näringslivet klarar inte det. I det offentliga 
näringslivet finns behov av mer arbetsinsatser och det blir då  en upp-
gift för politikerna att  ordna upp saken.

Arbetslösheten har beskrivits som det största problemet. Men det pro-
blemet handlar främst om att de arbetslösa ska  få in pengar till lev-
nadskostnaderna. Det större och primära problemet är människornas 
levnadsförhållanden och ett grundläggande problem är då att ha pengar 
till levnadskostnaderna. 

Konsumentverket ger varje år ut belopp för rimliga levnadskostnader 
för annat än bostadskostnaden. Rimliga bostadskostnader kan beräk-
nas med ledning av statistik för hyror och normer för rimlig bostads-
standard. Man kan få fram kostnader för lägsta rimliga levnadskost-
nader inklusive hyran.

Skatteverket gör tabeller för inkomstskatter och man kan beräkna hur 
mycket av inkomsterna som blir kvar sedan inkomstskatterna och de 
lägsta levnadskostnaderna betalats. Vid låga inkomster blir det under-
skott i hushållsbudgetarna, vid höga inkomster blir det överskott.

Överskott och underskott har beräknats för åren 2006-2014. För ensam 
förvärvsarbetande utan barn har överskotten och underskotten föränd-
rats mellan åren 2006 och 2014, d v s under alliansregeringens tid, en-
ligt tabellen på nästa sida.

För inkomster under 25 000 kr per månad har det blivit försämringar 
och för inkomster däröver förbätringar.



2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt 
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna 
enligt konsumentverkets belopp.  I de angivna lägsta kostnaderna ingår 
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, 
kolumn1.)

Ensam 2006	
 2014	
 Skillnad	
 	
 	
 	
 	
  
Mån.  Över- 	
 	

lön     skott/år 	
	
 	
  
 6001    -64356	
 -80536 	
 -16180	
 Underskottet har ökat	
    
 7001    -55524	
 -71200	
 -15676	
 Underskottet har ökat 	
  	

 8001   -46692	
 -61864	
 -15172	
 Underskottet har ökat 	

 9001   -37920	
 -52528	
 -14608	
 Underskottet har ökat 	

10001  -29880	
 -43192	
 -13312	
 Underskottet har ökat 	
     
11001  -22176	
 -34072	
 -11896	
 Underskottet har ökat 	
 	

12001  -14532	
 -25612	
 -11080	
 Underskottet har ökat	
 	
  	

13001   -6888	
 -17524	
 -10636	
 Underskottet har ökat 
14001      756        -8716     -9472	
 Överskottet har minskat
15001     8400	
     -268     -8668 	
Överskottet har minskat 
16001   16044 	
    8180	
   -7864	
 Överskottet har minskat	
	
   
17001   23688	
  16280	
   -7408	
 Överskottet har minskat 	
 	

18001   31332	
  25076     -6256	
 Överskottet har minskat	

19001   38976	
  33524     -5452	
 Överskottet har minskat 	

20001   46200	
  41624     -4576	
 Överskottet har minskat 	

21001    53844	
  50072     -3772	
 Överskottet har minskat 	

22001   61488	
  58520     -2968	
 Överskottet har minskat 	

23001   69132	
  66968     -2164	
 Överskottet har minskat     	

24001   76776	
  75416     -1360	
 Överskottet har minskat 	

25001   84420	
  83864       -556 	
Överskottet har minskat 	
 	

26001   92124	
  92324        200	
 Överskottet har ökat	

27001   98424    100772      2348	
 Överskottet har ökat 	

29001  109704   117668 	
    7964	
 Överskottet har ökat
30001  115344   126008     10664	
 Överskottet har ökat 	

35001  143544   166208	
  22664	
 Överskottet har ökat 	

40001  171240   196712    25472 	
 Överskottet har ökat	

45001  196440   224912    28472	
 Överskottet har ökat 	
 	

50001  221640   253112    31472	
 Överskottet har ökat 	

55001  246840   278972    32132	
 Överskottet har ökat 	
 	

60001  272040   304172    32132  	
Överskottet har ökat 	


Den nya regeringen föreslår i sin budget förändringar som kan tänkas 
minska försämringarna under inkomst 25 000 kr per månad och mins-
ka överskotten över denna inkomst.

Hur utfallet blir för 2015 kan man räkna fram en bit in på 2015 när 
konsumentverket lämnat sina uppgifter om levnadskostnader för 2015, 
och skatteverket har klart med inkomstskatterna för 2015.

Utan att närmare underöka regeringens budget kan man utgå från att 
förändringarna i underskott och överskott långt ifrån blir tillfreds-
ställande. Underskotten och överskotten kommer fortfande bli stora 
och bli alltför stora.

I forskningsarbetet om samhällsplaneringes problem har lämnats några  
förslag som minskar underskotten, men förslagen tycks inte ha blivit 
beaktade i regeringens budget, Förslag har också lämnats om förbätt-
ringar i skolans kursplaner, som skulle öka svenska folkets kunskaper, 
men regeringen tycks inte ha upptäckt dem.

I den nya regeringen har berömvärt  inrättats en demokratiminister och 
en bostads- och stadsutvecklingsminister, men det är oklart hur de ska 
arbeta. 

Ministrarnas ansvarsområden fanns inte med i
Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållan-
den.  Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och 
förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf
 CV och några uppgifter om ansvarsområden har tillkommit. De nya 
uppgifterna har lagts in på politikområdena i det följande. 

http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf


Förslag till riksdagsbeslut.    Från omr36-39zs.pdf                        

TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen till 
public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaffas 
inflationsindexregleringen av jobbskatteavdragen och minskas jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under 150 000 kr per år = 12 500 kr per månad.

Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas 
    Mycket angeläget, helst redan i budgeten för 2013, men annars 
2014. Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans med 
vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av bankavkastningar. För 
fastigheter innebär regeln en extra förmögenhetsskatt på 7,75% av 
taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skatt-
sedeln  Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för ensam:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 5100 kr per månad. 
Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400 kr per år. Avtrappning 25% av 
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 165 600.  Slutavtrappat vid 
inkomst 58500+165 600= 224 100 per år= 18 675 kr per månad.
Makar: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 6100 kr per 
månad. Max bidrag 4 200 kr per mån= 50 400 kr per år.= per make 25 
200 Avtrappning 25% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
100 800.  Vid lika inkomst slutavtrappat vid inkomst 58500+100 800= 
159 300 per år= 13 275 kr per månad.
De med studiemedel och 18-28 år: (anpassat till befintligt system):
75% av bostadskostnad mellan 1800 och 3600 kr per månad. Avtrapp-
ning 33% från inkomst 41000 för ensam och 58000 för makar som i 
befintligt system, eller 25% från inkomster avpassade efter det. 

Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 
    Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensio-
närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 
    Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna 
inte betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som 
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären 
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%. 
     Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögen-
hetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha 
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen. 

    Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget  minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr 
och det ger en förlust på  4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr. 

    Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och 
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas, 
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska 
tas upp som inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 

http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf


Bakgrund till förslagen
Finns på sidorna 309-369 i
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Tillägg om skatter.

Alliansregeringspartiernas rötter  finns i den dominerande överklassen 
före första världskriget 1914-1918, del i den överklass nere i Europa  
som skapade kriget och skickade ut miljontals unga män att dö  me-
ningslöst när de ville ha en annan framtid. 

Vad jag förstått byggdes det socialdemokratiska partiet först upp mest 
av arbetare som hade arbetsinkomster. Bland dem fanns ett hat mot 
sådana som inte kunde försörja sig - “inte göra rätt för sig”. I sina be-
römda tal om solidaritet  vände sig Per-Albin Hansson mest mot  över-
klassen, men också mot sina egna. 

Solidariteten mot de sämst ställda växte till sig. Andra världskrigets 
konekvenser för Sverige hjäpte nog till med det. Efter det kriget kom 
bl a barnbidrag, studiestöd,  allmän sjukförsäkring m m.

Ekomiska skribenter som vill se världen i stort  menar nu ofta att 1980 
var en vändpunkt. Då började girigheten gripa kring sig och alla skulle 
tänka på sig själva och klara sig själva. Världen skulle bygga på kon-
kurrens och marknadsprinciper, allt skulle privatiseras. 

Folkparttiledaren menar nu att de som har låga inkomster är ansvars-
lösa. De som inte har arbetsinkomster men  sjukersättningar  ska 
hjälpas att få inkomster genom att man tar bort sjukersättningarna. 
Arbetslösa ska hjälpas till arbete genom att man tar bort arbetslöshets-
ersättningar. Den här synen bör brytas

De förslag till riksdagsbeslut som lämnats i det föregående behöver 
inte utredas i långa utredningar, de kan sättas igång direkt. Det som 
satsas på låginkomster går troligen direkt till konsumtion som leder till 

arbete för arbetslösa, som i sin tur konsumerar och betalar skatt så att 
pengarna kommer tillbaka till de offentliga kassorna.

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna 
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort. 
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter är ett elände därför att 
fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar 
pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter ger upp-
hov till onödigt manipulerande. 

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som 
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än 
de andra skatterna. 
Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%

Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan 
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögen-
het är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter. 
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av 
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen 
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheter-
na, man beskattar avkastningen.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på proble-
men med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de 
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av 
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 



för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats.  

Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster 
kommer makar/sambor att bli överkompenserade.  Man kan klara detta 
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna 
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter 
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnaderna.

Nyligen har det tagit fart i det gamla förslaget om skatt på finan-
siella transaktioner. Det finns troligen ingen som kan konstruera och 
administrera en sådan skatt. De stora finansiärerna kommer att mot-
arbeta och gå runt  en sådan skatt och ta betalt för att hantera den så att 
det till slut blir konsumenterna som  får betala skatten, hela adminstra-
tionen och domstolarna som ska döma i brotten mot skatten.

Det finns många förslag om skatter på kapital av olika slag. Det bästa 
torde vara att helt avstå från alla skatter på kapital och inrikta sig på att 
ta skatt på avkastningarnna, att avskaffa de regler som gör det möjligt 
att hitta kryphål som kan minska kapitalinkomstskatterna. 

En skatt på kapital kommer bara att till sist drabba de små kapi-
talisterna som vill spara för oförutsedda utgifter, eventell sjukdom 
och eventuell ålderdom. och som kanske drömmer om att få ihop 
kapital till en egen verksamhet.

Låt de stora kapitalisterna hålla på med sitt kapital, som de ibland 
använder för nyttiga saker. Men bolagsskatterna, som är ett slags 
kapitalinkomstskatt,  tycks ha blivit för låga.

I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta 
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och 
andra.

Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hus-
hållen och för näringsverksamheter.

Socialdemokraternas fiender är inte näringsverksamheterna utan 
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta 
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster. 
Till kapialinkomster hör vinster. 

Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hind-
rar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god 
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör 
beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med 
sig, bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan finns skäl 
att ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara. 

Detta synsätt kan ge konflikter med v och kanske också mp, som 
kan tänkas vilja bekämpa ägandet. Kapitalisterna tenderar att 
missbruka sin makt, men det bör man komma till rätta med ge-



nom restriktioner på verksamheterna och det som levereras. Om 
företagarna slipper skatt på kapital kan de tåla restriktioner.

De svenska nationalekonomerna har varit och är föga intresserade
av välfärdsfördelningen. Det de mest diskuterar är hur staten ska 
få in inkomster, och det är lätt att hitta på det om man inte tar 
hänsyn till välfärdproblem och välfärdsfördelning.

Det har nu på många håll gjorts förslag till ändring av systemet 
för inkomstskatterna, och det påstås ofta, att alla tycker att in-
komstskattesystemet behöver ändras. Men de stora dragen i sy-
stemet är bra, det behövs ingen stor omläggning av systemet, det 
som kan behövas  är justeringar av detaljer. 

Det som främst är dåligt är jobbskatteavdraget, men vid alla 
justeringar måste man ta hänsyn till att man inte bör ändra för 
mycket och inte för snabbt därför att ändringar kan slå hårt på 
välfärdsfördelningen, isynnerhet vid låga inkomster. De som har 
höga inkomster och stora överskott i hushållsbudgetarna har stora 
marginaler som gör att de kan tåla ändringar.

När man sänkte momsen på mat var det ett misstag. Att nu höja 
den momsen är inte lätt, man måste då införa kompensationer 
som är svåra att beräkna.

Att införa nya amorteringskrav på lån till bostad drabbar sådana 
med låga inkomster, med följd att de inte kan ha en egen bostad.
De med höga inkomster klarar sådant utan bekymmer.



Om utbildning i skolan
Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiers beskrivningar 
av sin politik?

Man får då återgå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga 
andra krav om att svenskarna ska följa med  utvecklingen än att man 
ska gå igenom grundskolan. Om  man har lärt sig det som står i grund-
skolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det. 
Äldre personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta, 
men kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det. 

Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att 
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.
Krav om barn finns i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och i 
Barnkonventionen.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag.
Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra före-
skrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en 
utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera 
för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga 
om den ska gälla som svensk lag. - Barnets rättigheter behöver stärkas 
i vårt land. Även om vi tycker att vi gör mycket rätt enligt barnkon-
ventionen så finns det anledning att förstärka barnets rättigheter på 
flera områden, säger Maria Larsson. 

Grundskolan regleras med läroplanerna. I den läser alla om religion, 
men något ämne om filosofi och psykologi finns inte, ämnen som 
gäller tänkandets och kunskapens historia och ämnen som gäller hur 
männisor fungerar psykologsikt sett. Grundskolan ska vara allmän-

bildande och innehålla allt man behöver, men gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet 
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som 
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet 
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.

Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske 
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.

På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i 
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 % 
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter. 

I de 22 politikområdena finns anledning att kommentera hur grundsko-
lan tillgodoser kunskapsbehoven i områdena.

Som tur är följer många svenskar, trots dålig skolgång, med i det som 
händer och sker.

Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskun-
skap och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad 
man behöver.  Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på 
gymnasiet. Där skulle det också vara bra med ett ämne Hemkun-
skap, men om det inte finns plats för det borde Samhällskunska-
pen kunna ökas på med viktiga hemkunskapsproblem. 

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste 
förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör änd-
ras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver 
bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta 
förbättringar blir barnen lyckligare som barn och sedan som 
vuxna och demokratin förbättras.
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och 
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kurs-
planer som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del 
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra 
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår 
fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhäm-
ta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers ut-
veckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kris-
ten tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift 
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörlighe-
ten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Med-
vetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med för-
mågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Sko-
lan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.
Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstagan-
den och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och 
allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina 
barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade 
till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i 
skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i 
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
En likvärdig utbildning
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skol-



form och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet 
den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 
lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Sko-
lan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska 
därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Rättigheter och skyldigheter
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig 
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för ele-
vers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte 
minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den 
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktivite-
ter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta an-
svar.

Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 
med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språk-
liga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Sär-
skilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 
ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla ele-
ver daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Sko-
lan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 



samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få 
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbe-
ta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige-
nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande per-
spektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en för-
ståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla 
sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt för-
hållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verk-
ligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell soli-
daritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- 
och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas 
upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställnings-
taganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i 
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kun-
skap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika 
aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en så-
dan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer 
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och för-
trogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstad-
kommas genom en varierad och balanserad sammansättning av inne-
håll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar 
för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av 
en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i för-
skoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 
lärande.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina upp-
gifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinn-
liga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livs-
stilsfrågor ska uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig.

God miljö för utveckling och lärande
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingel-
serna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 
att göra framsteg och övervinna svårigheter.



Varje skolas utveckling
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de natio-
nella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den 
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta 
kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i 
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.

2 Övergripande mål och riktlinjer........

Skolans Mål. Skolans mål är att varje elev
* 	
 	
 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
* 	
 	
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Riktlinjer. Läraren ska
* 	
 	
 genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och 
sociala utveckling,

* 	
 	
 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 
eleven och hemmen samt informera rektorn,

* 	
 	
 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande 
informera elever och hem om studieresultat och 
utvecklingsbehov, och

* 	
 	
 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om 
elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper.

2.8 Rektorns ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i 
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som 
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att 
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat 
och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
* 	
 	
 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 

gynnas,
* 	
 	
 skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att 
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel,

* 	
 	
 undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,

* 	
 	
 kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår 
problem och svårigheter för eleven i skolan,

* 	
 	
 resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den 
värdering av elevernas utveckling som lärare gör,

* 	
 	
 undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att 
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden 
som en helhet,

* 	
 	
 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger,

* 	
 	
 samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling 
och lärande,



* 	
 	
 samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

* 	
 	
 formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas 
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att 
arbeta och om olika valalternativ,

* 	
 	
 samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas 
så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,

* 	
 	
 den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så 
att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 
erbjuder och inför fortsatt utbildning,

* 	
 	
 personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,

* 	
 	
 skolans internationella kontakter utvecklas, och
* 	
 	
 skolpersonalen får kännedom om de internationella 

överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i 
utbildningen. Grundskole- utbildning

DN 15 april 2013:
“Ämneslärare saknar utbildning för att 
undervisa”
“Ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i 
stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Det visar 
en unik granskning av Skolverket av drygt 100 000 lärares utbild-
ningsnivå. I teknik hade bara 7 procent av lärarna på grundskolan 
tillräcklig utbildning, och i fysik 13 procent.”

“ I en av de största registerstudier som Skolverket någonsin gjort har 
man kartlagt inom vilka årskurser och i vilka ämnen lärare undervisar i 
kopplat till deras ämnesutbildning.
Resultatet är slående: många lärare saknar utbildning i de ämnen de 
undervisar i.
I grundskolan har till exempel 50 procent av de lärare som undervisar i 
fysik ingen utbildning i ämnet alls, och bara 13 procent har tillräcklig 
utbildning enligt de krav som lärarlegitimationen kräver. Övriga har 
utbildning men inte tillräcklig.
I kemi är motsvarande siffror 48 respektive 16 procent och i teknik 70 
respektive 7 procent.
Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun och författaren 
till boken ”Barnexperimentet” om den svenska skolan, kallar resultatet 
för skrämmande.
– För mig kom det som en chock att det är så dåligt ställt med utbilda-
de ämneslärare i fysik och kemi. När det gäller teknik har jag haft 
kännedom om hur illa det är ställt från tidigare utredningar som bara 
gällt teknik, säger han.
Mest anmärkningsvärda är granskningens resultat när det gäller natur-
orienterande ämnen i grundskolan. Men situationen är liknande inom 
grundskolan även när det gäller samhällskunskap, vissa moderna språk 
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samt hem- och konsumentkunskap på grundskolan.
På gymnasiet är klyftan mellan högskoleutbildning och de ämnen 
lärarna undervisar i störst inom naturkunskap och teknik.
Att det ser ut så här riskerar att ställa till stora problem när kraven på 
lärarlegitimation börjar gälla i december i år. Risken finns att eleverna 
står utan behöriga lärare.
Per Kornhall ifrågasätter att kommunerna kommer att klara av att 
hantera den enorma bristen på vissa ämneslärare.
– Det räcker inte att skjuta över ansvaret på kommunerna. Nu vill det 
till att staten också tar sitt ansvar, säger han.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, ser med stor oro på 
hur skolorna ska klara av att anställa behöriga ämneslärare i samband 
med att lärarlegitimationerna införs. I synnerhet som återväxten av 
exempelvis no-lärare är nästan lika med noll på lärarutbildningarna.
– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och kommunal nivå 
att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att 
man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med 
undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att 
man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så 
sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar 
ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.
SCB har samlat in uppgifter från oktober 2011 och jämfört dessa med 
utbildningsuppgifter från 1962 och framåt. Det är första gången som 
SCB granskar lärarnas ämnesutbildning på en sådan detaljnivå.
– Däremot har vi inte analyserat varför det skiljer så mycket på be-
hörigheten hos lärarna i de olika ämnena, säger José Luys Berrospi, 
undervisningsråd och statistiker på Skolverket.
Resultatet baserar sig på uppgifter för totalt 103 220 lärare och har 
publicerats i bilagorna till Skolverkets rapport ”Beskrivande data 
2012. Förskola, skola och vuxenutbildning”.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i grundskolans årskurs 7‐9 läsåret 2011/2012

Här är läget värst! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Moderna språk/övriga * ! ! 1    ! 99
Modersmål ! ! ! ! 4! 90         
Teknik !! ! ! ! 7! 70
Geografi ! ! ! ! 12! 67
Fysik ! ! ! ! ! 13! 50
Samhällskunskap ! ! ! 15! 58
Kemi ! ! ! ! ! 16! 48
Bild ! ! ! ! ! 21! 75
Moderna språk, spanska ! ! 22! 76
Hem‐och konsumentkunskap ! 22! 72
Religion ! ! ! ! 26! 51
Samhällsorienterade ämnen !! 30! 62

Här är läget bättre! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Engelska ! ! ! ! 53! 38
Idrott och hälsa ! ! ! 50! 42
Svenska ! ! ! ! 49! 31
Matematik ! ! ! ! 49! 34
Naturorienterade ämnen ! ! 46! 43
Moderna språk/tyska !! ! 45! 53
Moderna språk/franska ! ! 44! 54
Historia ! ! ! ! 42! 40
Biologi ! ! ! ! 39! 39
Musik !! ! ! ! 32! 50
Slöjd ! ! ! ! ! 32! 65

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket 
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Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget värst! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Modersmål ! ! ! ! 4! 93
Moderna språk/övriga * ! ! 8! 90
Naturkunskap ! ! ! 9! 89
Teknik !! ! ! ! 9! 77
Moderna språk/spanska ! ! 23! 68
Moderna språk/franska ! ! 24! 54
Modernaspråk/tyska ! ! ! 26! 54
Filosofi ! ! ! ! 30! 44
Kemi ! ! ! ! ! 33! 33
Geografi ! ! ! ! 34! 38

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget bättre! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Historia ! ! ! ! 62! 19
Religionskunskap ! ! ! 50! 27
Engelska ! ! ! ! 47! 27
Psykologi ! ! ! ! 44! 34
Svenska ! ! ! ! 43! 23
Samhällskunskap ! ! ! 42! 35
Idrott och hälsa ! ! ! 39! 47
Fysik ! ! ! ! ! 38! 27
Matematik ! ! ! ! 37! 31 

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket

Det är regeringen som har makten över kursplanerna, och rege-
ringspartierna tycker då att de är bra. Socialdemokraterna har 
anledning granska kursplanerna, men gör det tydligen inte. Alla 
kursplaner har säkerligen brister, men isynnerhet Samhällskun-
skapen och Hem- och konsumentkunskapen. Med den låga be-
hörigheten och de ofullständiga och vaga kursplanerna i dessa 
ämnen kan eleverna inte få de kunskaper de behöver. Utbild-
ningen i levnadskunskap på filosofisk-psykologisk nivå är nära 
obefintlig. Religionsämnet bör utvidgas till ett ämne Religion och 
levnadskunskap. 

Vad som lärs ut i skolorna kan vanliga väljare inte få något be-
grepp om. Lärarna får själva välja vad de vill lära ut. De väljer 
sina läroböcker, men behöver inte använda läroböcker. De väljer 
hos bokförlagen som bestämmer vilka böcker de vill göra, Skol-
verket lägger sig inte i det.



Skolverkets nyhetsbrev 9 okt 2014:
PRESSMEDDELANDE 2014-09-25

“Många obehöriga lärare i skolan”
“Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grund-
skolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar 
Skolverkets nya statistik som också går att se kommun för kom-
mun. Det är första gången det finns en detaljerad bild av lärares 
behörighet och läget är alarmerande. “

“– Det behövs en nationell handlingsplan för läraryrket och det bråd-
skar. Kommande stora pensionsavgångar, lågt intresse för läraryrket 
och utbrett missnöje bland lärare kräver satsningar och förändringar. 
Svensk skola står och faller med tillgången till kompetenta lärare, 
säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Ungefär var femte som arbetar som lärare har inte någon lärarexamen. 
De kan inte få lärarlegitimation och är därmed inte behöriga att under-
visa i något ämne. Men det ger inte hela bilden av problemet med 
obehöriga lärare. Skolverket har nu för första gången också undersökt 
om lärare med lärarlegitimation undervisar i ämnen de har behörighet 
för.

Lägst behörighet i gymnasieskolan
När man lägger samman lärarna utan lärarexamen och de legitimerade 
lärarna som undervisar i ämnen som de är obehöriga i så framträder en 
problematisk bild. I gymnasieskolan är endast 52 procent av lärarna 
behöriga i de ämnen de undervisar i. I grundskolan är motsvarande 
siffra 67 procent och i förskoleklassen 65 procent.

Många lärare har bytt yrke
Skolverkets nya rapport visar också att fyra av tio legitimerade lärare 
inte arbetar inom grundskolan, gymnasieskolan eller förskoleklassen.
– Vi behöver locka tillbaka de som slutat och då måste läraryrket bli 
mer attraktivt. Här vilar ett tungt ansvar hos de lokalt ansvariga i kom-
muner och fristående skolor. Men även staten behöver göra mer. Till-
sammans måste vi säkra att eleverna får undervisning av kompetenta 
lärare, säger Anna Ekström.

Nationell handlingsplan
Skolverket ser ett behov av en nationell handlingsplan för att säkra 
tillgången till kompetenta lärare.

Centrala områden i en handlingsplan är enligt Skolverket att
	
 ▪	
 Skolhuvudmännen måste ta ett större ansvar för 

kompetensförsörjningsfrågorna och planera skolorganisation, 
rekryteringsinsatser och fortbildningsinsatser utifrån den 
information som legitimationssystemet ger.

	
 ▪	
 Landets lärosäten måste planera och dimensionera sina 
lärarutbildningar så att verksamhetens behov av utbildade 
lärare i olika ämnen tillgodoses så långt det är möjligt.

	
 ▪	
 Utreda om det är möjligt att skapa fler vägar in i läraryrket utan 
att för den skull sänka kraven.

	
 ▪	
 Säkerställa att det finns nationell tillgång till kvalificerad 
fortbildning och realistiska förutsättningar att delta.

	
 ▪	
 Långsiktigt fortsatt stöd för de reformer som genomförts.
Viktigast är dock att läraryrket är så attraktivt att många söker sig till 
lärarutbildningen och att verksamma lärare inte lämnar yrket.



– Lärarlönerna är förstås också en viktig fråga men det är ett ansvar för 
arbetsmarknadens parter. Från statens sida arbetar vi med 
karriärtjänsterna och vi tror att förstelärarna kan bidra till att utveckla 
skolan, säger Anna Ekström.

Skillnader mellan kommuner
Behörigheten skiljer sig mellan olika kommuner i landet. I Skolverkets 
databas SIRIS kan man undersöka hur det ser ut med behörigheten i 
olika kommuner. Klicka på någon av länkarna nedan och välj vilket 
län eller kommun du vill ha statistik för i rullmenyerna. 
Lärarbehörighet i grundskolan nedbruten på kommun
Lärarbehörighet i gymnasieskolan nedbruten på kommun
Frågor och svar om lärarnas behörighetsstatistik

Kontaktuppgifter
För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta Skolverkets 
presstjänst 08-527 333 00
För frågor om rapporten och statistiken kontakta undervisningsråd 
José Luis Berrospi 08-527 333 56, undervisningsråd Nina Beer 
08-527 332 92 eller Christina Sandström chef för 
utbildningsstatistikenheten, 08-527 333 38. “

Religion och levnadskunskap.  
Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet 
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men 
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder   
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamenta-
lister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta 
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och 
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I 
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet 
är kvar.

Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidi-
gare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psyko-
logi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i 
grundskolan.  Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.

Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia,  Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.

Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn 
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor 
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom 
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod 
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi. 

Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 ele-
ver kunde det vara bara  två som läste filosofi. Filosofiämnet är fort-
farande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en 
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet  
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har 
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi, 
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men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu 
uppdelat på filosofi och psykologi.

De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då 
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänste-
män i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folksko-
lan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präs-
ter och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro. 
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom, 
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var 
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap 
bort.

Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gym-
nasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och 
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får 
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om 
religion. 

Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom 
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och 
mer ersätts av demokrati där människorna är  ansvariga för styrning 
och utveckling.  Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse, 
men de är i dagens situation ändå av marginell  betydelse. 

Att  i Sverige ha ett obligatoriskt ämne som bara handlar om religion 
är att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga 
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att 
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det 
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör 
ersättas av något mer rättvisande.

Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psyko-
logi”, det blir för snävt och missvisande. 

Ämnet Samhällskunskap har sina lärare  utbildade på Statsvetenskap-
liga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religio-
nerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande till-
sammans med religion,  i ett ämne Religion och levnadskunskap.  

Om religionsämnet ombildas till ett ämne med  filosofi och psykologi 
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena 
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en 
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:  

Religion och levnadskunskap.      (Barnen lär också föräldrarna)
1.   Religionskunskap.
2.   Filosofihistoria.
3.   Idé-och lärdomshistoria.
4.   Vetenskapshistoria
5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och 
      psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med 
      samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10.  Estetik och värderingar.
11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13.  Socialpsykologi.
14.  Sociologi och informationskunskap.
15.  Logik och vetenskapsteori.
16.  Etik och moral.
17.  Konsten att inte ha tråkigt.  (Tillägg 18 feb 2014)
       Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildnings- 
       nivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för  högre.



Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.   
36-39zs.pdf    Även zzz.pdf sidan 414

“Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar 
och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen 
inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, 
interkultu-rella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper 
om sam-hället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar 
för vårt handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varand-
ra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan hel-
hetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och 
politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, 
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i var-
dagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar 
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt 
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper 
om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmär-
ker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån person-
liga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställ-
ningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska ele-
verna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte 
om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
   samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala sam-
    hällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
   begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella sam-
   hällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika per-
   spektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor 
   och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
   principer, arbetssätt och beslutsprocesser. “

http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013: Från zz.pdf sidan 420
“Tema SO”
“ Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på 
lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situatio-
ner och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper 
är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det 
som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras 
i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det 
har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom 
historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren, 
men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i 
praktiken.

Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene 
Gustafsson i samarbete med Anna Sandström,redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap 
och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik vid Karlstad universitet. 
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan 
och forskning.se. Senast granskad: 2012-11-26 
Innehållsansvar:Utvecklingsavdelningen “

Tema SO
Vad är SO-ämnenas didaktik? 
Vilken är SO-ämnenas kärna?
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena? 
Vilka metoder främjar elevens måluppfyllelse? 
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper? 
Hur uppnås likvärdig bedömning inom SO? 
Hur har SO-ämnena utvecklats över tid? 
Är forskarna överens?

“Hur viktiga är SO-ämnena ur ett 
samhälleligt perspektiv?”

“ Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra de mänskliga 
rättigheterna och det svenska samhällets grundläggande demokra-
tiska värderingar hos eleverna.

Det är emellertid hela skolan mer än enskilda ämnen som har ansvaret 
för detta, vilket den nya skollagen och de nya läroplanerna tydligt gett 
uttryck för. Dock finns det kvar vissa skrivningar i skolans styrmedel 
som betonar enskilda ämnens ansvar för delar i detta.

Baskunskaper viktiga för samtal och val
Det är viktigt att det finns vissa baskunskaper hos medborgarna som 
kan utgöra referenspunkter för samtal om samhällets förändring, för 
politiska samtal och för deltagande i samhällslivet. Sett ur individens 
perspektiv är samhällsämnena viktiga för att kunna "hitta" i det kom-
plexa samhälle och den globaliserade värld vi lever i - individen ska 
kunna välja sin väg i samhället.

Alla skolämnen befinner sig förstås i en samhällskontext vilken kan 
förändras över tid. Men det finns mycket som talar för att SO- ämnena 
har en tydligare koppling till de förmågor och egenskaper som efter-
strävas vid en viss tidpunkt än andra ämnen.

Kursplanen för gymnasiet ger samhällskunskapsundervisningen ett 
ansvar för att individerna ska kunna och vilja vara aktiva i samhälls-
livet bland annat genom att kunna bemöta det stora informationsflödet 
med ett kritiskt förhållningssätt.

Ideala egenskaper för senmoderna medborgaren
Dansk forskning har visat att dessa egenskaper av självständighet, 
kritiskt tänkande och demokratiska värderingar ligger nära idealet hos 
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den senmoderna medborgaren och att det finns klara paralleller till 
kunskapskraven och färdigheterna som beskrivs för det danska sam-
hällskunskapsämnet.

Forskning vid Karlstad universitet har visat att specifik ämnesunder-
visning, i det här fallet samhällskunskap, inte kan förväntas ha någon 
generell effekt på elevernas politiska/ demokratiska förhållningssätt. 

Hur vi skapar våra politiska uppfattningar är mer komplext än så.
Det ska emellertid inte förminska den minst nioåriga skolans betydelse 
som helhet och som förmedlare av de kunskaper och färdigheter som 
individen använder för att förstå samhället och för att fatta egna 
välgrundade beslut kring åsikter och agerande.

Tillfrågade experter: Bengt Schüllerqvist, professor, och Anders 
Broman universitetslektor i statsvetenskap, båda forskar vid Centrum 
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad univer-
sitet

Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “

“Hur ser SO-undervisningen ut i 
praktiken?”
“SO-undervisningen i praktiken ser olika ut på olika platser i 
landet och varierar mycket både i relation till barnens ålder, 
region, skola, lärare och specifika konstellationer av elever med 
mera. Lärarens didaktiska kunskaper och en medvetenhet om 
lärarens didaktiska val spelar en viktig roll - syftet med lektionen, 
innehåll, metod - men också hur läraren planerar, organiserar, 
genomför och utvärderar sin undervisning.

Tematiskt för yngre - mer ämnesstyrt för äldre
Studier har visat att i yngre årskurser arbetar läraren i hög grad tema-
tiskt- frågan styr och alla SO-ämnen finns med i svaret. På mellan-
stadiet tenderar undervisningen att vara fragmentarisk och uppdelad i 
delar, vilket medför att eleverna kan få svårt att se helheten. SO-
undervisningen kan vara mycket lärar- och läromedelsstyrd men också 
konstruerad utifrån stort inflytande från elever, deras frågeställningar 
och intressen.

Ju högre upp i ålder desto mer har de enskilda ämnenas innehåll det 
största utrymmet och desto mer handlar det för läraren om att arbeta 
med fenomen, att kritiskt granska, analysera och anlägga fler perspek-
tiv. Denna studie är emellertid grundad på relativt få iakttagelser.

Någon bredare undersökning på hur undervisningen ser ut i praktiken 
har inte gjorts på senare tid, tidigare studier visar på en variation av 
tänkande bland lärare. Lärare gör val utifrån något olika uppfattningar 
om ämnenas kärna och omvandlar efter bästa förmåga ämnenas värden 
för att passa eleverna. 

Historia och geografi har mer framträdande roll
En pågående studie vid Karlstads universitet har gett forskarna en 
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preliminär inblick i hur undervisningen på mellanstadiet ser ut. Ned
slag har gjorts på olika platser i landet och ett mönster som framträder 
är att undervisningen byggs upp genom att relatera sådant som är känt 
till sådant som är okänt för att lära sig om vad som är lika och olika i 
olika tider och på olika platser.

Det undervisas om frågor om hur det var att leva som barn i Sverige 
under medeltiden, vad det innebär att växa upp i ett annat land, att ha 
olika religioner eller att leva i en demokrati respektive diktatur. Det 
undervisas också om olika samband, exempelvis förstå varför levnads-
villkor för barn skiljer sig åt på olika platser i världen.

En intressant bild som forskarna blivit medvetna om är att geografi och 
historia tycks ha en mer framträdande plats i undervisningen än religi-
onskunskap och samhällskunskap. Med rum och tid har geografi och 
historia möjligen något att hänga upp undervisningen på som inte 
religionskunskap och samhällskunskap har på samma sätt. Runt 
rummet och tiden har det etablerats ett innehåll och en form som fått 
en starkare plats och också mer tid.

"Mer abstrakt" skjuts på framtiden
Dessutom tycks det ha uppstått en tradition hur dessa två dimensioner 
ska användas på låg- och mellanstadiet. I geografi går man från det 
nära till det som är längre bort - från bygden och landskapet, landet till 
världsdelen och världen, i historia från då till nu, från sten, brons och 
järnålder, vikingatid, medeltid och Gustav Vasa och framåt.

Det finns ett etablerat mönster att undervisa utifrån vad som är konkret 
och som tar tid om man ska hinna med något efter Gustav Vasa och 
världen bortom Europa. Tendensen är att skjuta samhällskunskap och 
religionskunskap som ses som mer abstrakta ämnen på framtiden.
I de tidigare årskurserna är samhällskunskap ofta ett ämne som fyller 
ut övriga ämnen, även om det har "egna" kunskapsområden såsom 
"demokrati och diktatur", "lag och rätt" samt "valet". Dessa områden 
behandlas mer som regelrätt "skolämnesundervisning" än andra 

områden som har en annan karaktär så som klassråd, elevråd och 
värdegrundsövningar.  Nyheter är ganska vanligt förekommande och 
speciellt i grundskolan sker nutidsorienteringen bland annat med hjälp 
av kryss och tips.

Ny teknik - verktyg i undervisningen men inte för alla
Skolan bör arbeta med enkla och roliga metoder för att intressera 
elever för tekniken. För geografiämnet gäller exempelvis att det idag 
sker en snabb utveckling av geografiska informationssystem (GIS) 
som idag finns tillgängligt gratis via internet.
Ett spännande verktyg som många lärare och även intresserade för-
skollärare arbetar med idag är GPS och Geocatching. Kartan, grunden 
i GPS, är geografens viktigaste verktyg och bör användas ofta i under-
visningen.  Överlag saknas den laborativa delen av geografiämnet där 
även fältstudier och exkursioner ingår och lärarna behöver konkretise-
ra SO-ämnenas innehåll mer; "göra" verksamheter, låta eleverna arbeta 
med att undersöka, observera, diskutera, kritiskt granska, presentera 
och värdera.

Tillfrågade experter: Agneta Bronäs universitetslektor, Centrum för 
de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet,  Kerstin 
von Brömssen lektor i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inrikt-
ning, Göteborgs universitet. Thomas Nygren doktor i historia med 
didaktisk inriktning och forskare HUMlab Umeå universitet, Lena 
Molin lektor i didaktik och ansvarig för geografiämnet i de nya kurs-
planerna för grundskolan och gymnasiet, Uppsala universitet,  Martin 
Stolare docent i historia,  Johan Samuelsson, universitetslektor i 
historia, Martin Stolare docent i historia, Martin Kristiansson universi-
tetslektor och  Christina Osbeck docent i religionsvetenskap, samtliga 
forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 
Karlstad universitet,  samtliga forskar vid Centrum för de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson 
Senast granskad: 2012-11-26 av  Utvecklingsavdelningen”
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“Hur viktigt är det att lärarna har 
ämnesdidaktiska kunskaper?”
“De ämnesdidaktiska kunskaperna är viktiga men kompliceras av 
att det är kunskaper som bygger på andra delar av en lärares kun-
skapsbas. Studier indikerar att ett strategiskt val i sammanhanget 
skulle kunna vara att fokusera på relationen mellan ämnesteori 
och ämnesdidaktisk kunskap.

Forskning har visat att lärarnas ämnesdidaktiska kompetens har stor 
betydelse för elevens resultat. Lärarnas kompetens kopplas ihop med 
hur skolundervisningen är organiserad och hur den ser ut rent prak-
tiskt. Idag får eleven ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande vilket 
påverkar motivationen negativt och det i sin tur leder till försämrat 
resultat.

Både goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens behövs
Forskningen visar alltså på hur viktigt det är med en aktiv lärare som 
kan uppmuntra och engagera sina elever. Internationell forskning 
pekar också på att det inte räcker med goda ämneskunskaper och inte 
heller med goda allmänna pedagogiska kunskaper, utan att det är just 
förmågan att koppla samman innehåll och arbetssätt på ett varierat sätt 
som är framgångsrikt. Just denna bredd i förmågan att förstå undervis-
ning och lärande och att själv kunna variera undervisningen är vad vi 
kallar ämnesdidaktiskt kunskap, "pedagogical content knowledge", 
PCK, i den amerikanska terminologin.

PCK innebär kunskap som framförallt formas av ämnesteoretiska och 
allmänpedagogiska kunskaper, men också kunskaper om den lokala 
och samhälleliga kontexten.

Här ser forskarna en slagsida mot allmänpedagogiska kunskaper 
kombinerat med lokala kontextkunskaper.

Lektionsinnehållet blir ofta statiskt
Ämnesteoretiska kunskaper utgör en svagare länk till de ämnesdidak-
tiska kunskaperna. En risk med detta är att den lokala kontexten - det 
som lärare brukar undervisa om - blir detsamma även om det kan 
undervisas på olika sätt.

Innehållet blir alltså detsamma, men formen varieras och tendenser till 
detta ses bland annat i samhällskunskap. Trots att ämnet beskrivs som 
ett komplext och föränderligt ämne som är svårt att hålla samman och 
vars gränser inte alltid är tydliga visar forskning att lärare anger sam-
ma områden som hörande till ämnet: demokrati och diktatur, lag och 
rätt, valet, tillsammans med behandling av aktuella händelser bland 
annat som ett återkommande nyhetstips eller tipstolva på fredagar.

När det gäller idéen om att förstärka ämneskunskapens relation till för 
den ämnesdidaktiska kunskapen i fallet med samhällskunskap är det en 
iakttagelse som gjorts på mellanstadiet. Det är möjligt att det kanske 
ser tvärtom ut på gymnasiet. Där kanske relationen mellan ämneskun-
skaper och ämnesdidaktiska kunskaper är så stark att den förtar be-
tydelsen av allmänna pedagogiska kunskaper så att den relationen 
istället skulle behöva förstärkas.

Tillfrågad expert: Martin Kristiansson universitetslektor, Bengt 
Schüllerqvist, professor i historia och Martin Stolare docent i historia, 
samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik, Karlstad universitet.

Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen”

(Didaktik: undervisningslära eller - konst, enligt Svenska Akademins 
ordlista)
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3 Kursplaner
Klicka på respektive ämne för att se kursplan, kunskapskrav och 
tillhörande resurser: kursplanen i A3-format, kommentarmaterial, 
diskussionsunderlag och ämnesfilm.
Här ordnade enligt klassifikationssystemet för verksamheter :
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Senast granskad: 2011-12-15
Innehållsansvar: 
Förskole- och grundskoleenheten

Något för kulturministern och 
demokratiministern.
Något av det som ingår i ministrarnas uppgifter behandlas i

Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga 
planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
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Något för arbetsmarknadsministern och 
näringsministern.
Om arbete, arbetsförmedling och världen. 
Arbete och arbetsförmedling har behandlats bl a  på sidorna 115 - 
160 och världen på sidorna 161-198 i
Sven Wimnell  16 maj 2012:
Politik i maj 2012 och socialdemokraternas 
möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf i http://wimnell.com/
omr36-39zq.pdf .!
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Sven Wimnell: Planering och styrning. 
En svensk världsplanering behövs.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf 2 feb 2008
    Man bör skilja noga mellan planering och styrning. Man kan planera 
vad som helst utan att ha några möjligheter att styra det som planeras. 
Svenskarna har inte möjligheter att direkt ingripa i demokratiska 
styrningar eller utvecklingar i andra länder. Svenskar kan  inte styra 
processerna i  Ryssland, USA, Japan, Kina eller något annat land, men 
kan hålla en planering som gäller hur det var, hur det är, hur det kan bli 
och hur det bör bli i dessa länder.

    Svenskarna är beroende av utvecklingen i andra länder och har för-
pliktelser genom överenskommelser att medverka i världens utveck-
ling, det är viktigt att svenskarna får en uppfattning om hur det kan 
och bör bli i andra läner. Därför bör Sverige hålla sig med en svensk 
världsplanering som underlag för svenskarnas agerande i världen.

   Planering innebär att man ställer frågor och svar om hur det var, hur 
det är, hur det kan bli och hur det bör bli. Frågorna bör gälla väsentliga 
saker, och det ska beröras längre bort i det följande. Sådan planering 
bör ständigt pågå och ändras vartefter som förutsättningar och för-
hållanden ändras.

    För att kunna hålla en världsplanering måste man ha en planering 
för förhållandena i Sverige, något som finns i någon mån men behö-
ver utvecklas. Det är politikernas, regeringens och riksdagens uppgift. 
Det sägs att regeringen styr riket, men den gör det utan tillräckligt bra 
planering. Nästan varje dag ger massmedierna exempel på brister i de 
planeringar som finns.

Demokratin.
  I Sverige räknar vi med att makten utgår från folket. Det är den s k 
representativa demokratin som gäller, dvs folket väljer i allmänna val 
representanter som styr i riksdag, kommuner, landsting och till liten 
del även EU-parlamentet. 

   Om det ska bli god demokrati måste det väljande folket ha goda 
kunskaper och värderingar om det som ska styras, det ska överföras till 
representanterna och dessa ska ha goda kunskaper och värderingar och 
kunna styra väl med hänsyn till framtiden på kort och lång sikt och 
med hänsyn till krav och behov både i Sverige och i världen för övrigt. 
På varje punkt i denna kedja finns det stora brister som gör att demo-
kration fungerar illa och alltför dåligt.
 

    Det första steget gäller folkets kunskaper och värderingar om det 
som ska styras och det är alldeles klart att folket inte har tillräckliga 
kunskaper och inte har tillräckliga kunskaper om  värderingar som 
behövs i dagens komplicerade värld. Samma gäller för representan-
terna som man kan ställa större krav på. Överföringen från folket till 
representanterna görs av de politiska partierna och har stora brister och 
det gäller också styrningarna som görs. 

    De valda representanterna  delegerar ofta styrningar till under-
liggande tjänstemän och nämnder o d. Riksdagen stiftar lagar och styr 
med budgetpengar o d och delegerar till regeringen och den i sin tur i 
stor utsträckning till myndigheter, bolag  o d. Möjligheter till fel i 
överföringar är enorma. Det behövs tydlighet i alla överföringar och 
goda kontroller av att överföringarna blivit rätt gjorda. Det är vanligt 
med otydlighet i överföringarna och att det efteråt år svårt att hitta 
någon ansvarig för fel. 
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En inledning om planering. Från 36-39za 30 jan2010

Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger redan 
svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att 
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärds-
fördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något. 

Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den på 
lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: 
hur var det, 
hur är det, 
hur kan det bli och 
hur bör det bli. 
Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det 
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör 
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går 
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.

Det är människorna som kan göra något för att förbättra utvecklingen 
och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika stor-
lekar. 

* Hela världens befolkning representeras av Förenta nationerna, FN. I 
FN  finns underliggande organisationer som svarar för delar av de 
totala verksamheterna. 

* Befolkningar i grupper av länder representeras av regionala orga-
nisationer som Europeiska unionen, EU, och motsvarande eller likande 
organisationer i andra delar av världen. I EU finns bl a Kommissionen 
med underavdelningar och Europaparlamentet med partigrupper och 
utskott.

* Befolkningen  i de olika länderna representeras av regeringar och 
riksdagsförsamlingar o d med departement och riksdagsutskott o d. 
Under dessa finns  myndigheter med särskilda uppgifter.

* På lägre nivåer kommer kommunstyreler och kommunförsamlingar, 
med underavdelningar.

De nu nämnda har vissa bestämda maktbefogenheter. Vid sidan av 
dem finns organisationer för arbetsgivare och anställda av många kate-
gorier och organisationer för olika uppgifter och intressen, t ex 
forskare, tillverkare och konsumenter. 

Nedanför eller utanför organisationerna finns de enskilda människorna 
med egna kunskaper, erfarenheter och tycken.

När man säger att organisationerna representerar dem inom gruppen är 
det inte helt korrekt, de representerar på sin höjd en majoritet i  
gruppen, och de kanske bara representerar ett ledarskikt i gruppen.

I alla planeringsmomentet hur det var, hur det är, kan bli och bör bli 
kan göras olika beskrivningar som strider mot varandra. T ex när det 
gäller kostnader för klimatförbättringar finns olika beskrivningar om 
hur det bör bli, fattiga länder anser att de rika länderna bör betala 
mycket, men de rika länderna tenderar av girighet att motsätta sig det. 

Arbetsgivare och anställda brukar ha olika uppfattningar om lönernas 
storlek. Socialdemokrater och moderater kan ha olika uppfattningar i 
många ärenden. Journalister kan  vinkla beskrivningar om hur det är. 
Direktiv till offentliga utredningar kan vara missledande. Politiker kan 
göra beskrivningar  som utelämnar viktig information för att få fler 
röster. De kommersiella reklammakarna är specialister på att med 



förföriska formuleringar framställa varor och tjänster som enbart för-
delaktiga för köparna. 

Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kvali-
tet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutioner 
ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.

Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i 
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och 
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden, varom 
mera längre fram idet följande.

Det är viktigt att observera, att man kan planera vad man vill utan att 
ha möjlighet att besluta om åtgärder. Sverige bör hålla sig med en 
världsplanering som underlag för deltagande i styrningar  i internatio-
nella organisationer och som underlag för utbyten med delar av värl-
den som inte regleras genom sådana organisationer. 

Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i andra 
hand till att påverka. Det är sålunda bra att skaffa sig kunskaper om 
hur det var, är, kan bli och bör bli i andra länder, t ex USA, Kina, 
Ryssland, utan att ha möjlighet att besluta om förhållandena i de 
länderna. 

Med planeringar avses här kunskapsbildande processer och ska inte 
förknippas med s k planhushållningar som förekom i det kommu-
nistiska Sovjetunionen. 

När det gäller åtgärder som kan följa av uppfattningar om vad man bör 
vilja och göra finns det två olika områden som beror av maktför-
hållandena: offentliga demokratiskt styrda beslut i offenliga organisa-

tioner och beslut av privata organisationer och enskilda personer. 

Det vill säga offentliga organisationer av typ FN, EU, stater och 
kommuner som har laglig rätt besluta. I världen har sådana organisa-
tioner numera vanligen ledning som är vald genom allmänna val, 
direkt eller indirekt, men det förekommer också ledningar av 
diktaturtyp o d, som inte följer av allmänna val. De offentliga orga-
nisationernas åtgärder är inte opartiska utan beror av var lednings-
majoriteten  hör hemma i de politiska skalorna, höger, vänster eller 
något annat. 

Privata organisationer är företag av olika slag, oljebolag, biltillverkare, 
läkemedelstillverkare, telefonbolag, handelsbolag, tidningsutgivare etc 
och arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, löntagarorga-
nisationer, ideella föreningar etc. Privata organisationer är numera ofta 
styrda på ett eller annat sätt av de demokratiska organisationern, men 
har stor frihet att tycka och göra vad de vill.

Den 6 december 2009 började FNs klimatmöte i Köpenhamn.(Skrivet 
hösten 2009, ett nytt möte har hållits i slutet av 2010) Det är meningen 
att man bl a ska få fram åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid-
gaser mm som påverkar jordens klimat och kan förstöra jordklotet om 
inget görs för att förhindra det. Eftersom gaserna sprids i atmosfären är 
det en fråga för hela världens befolkning. Men eftersom det 
huvudsakligen är enskilda personer och privata organisationer som gör 
utsläppen är det svårt att styra förändringar. Utsläpparna inser inte 
tillräckligt väl konsekvenserna av den förstörelse som pågår. 

Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste 
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker 
hänger ihop.  



Det första steget om folkets kunskaper och 
värderingar.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf 2 feb 2008

  Varifrån får människor sina kunskaper?   Man har egna minnen från 
sin levnad, från sin närmaste omgivning, från berättelser där, från 
tidningar och tidskrifter, radio, TV, film, böcker, föredrag och kurser, 
skolan, yrkesverksamheter, och sedan ett tiotal år från Internet.

   Man måste vara hundra år gammal för att kunna ha några egna 
minnen från tiden för första världskriget. 90-åringar kan ha minnen 
från 1920-talet och 80-åringar kan minnas från och med 1930-talet, i 
Sverige har de varit med om de tidiga rundradiosändningarna, de 
första ljudfilmerna och civilflygets barndom med småplan som landade 
på vattnet och för tio kronor tog upp några passagerare för en kort 
rundtur i luften. På 30-talet kunde de se Hitler på journalfilmer och 
höra honom i radio inviga olympiska spelen i Berlin 1936, ett förspel 
till andra världskriget som bröt ut hösten 1939. 

   De som nu är 70 år var mest i förskoleåldern under andra världs-
kriget som slutade 1945 med atombomberna. Dagens 60-åringar 
började skolan ungefär då TV-sändningar började i Sverige och de 
första satelliterna kom upp. 50-åringarna föddes 1957, började skolan 
på 60-talet och var ca 10 år då högertrafiken infördes. 40-åringarna 
började skolan när det s k miljonprogrammet, bygge av en miljon 
bostäder, var slutfört, rekordåren var slut och den första borgerliga 
regeringen på länge kom till.    

  De som nu är 40-50 år och  har ledande positioner i Sverige har  egna 

minnen bara från ett par-tre decennier i slutet av 1900-talet. De som nu 
går i grundskolan och gymnasiet har inga egna minnen från tiden då 
det inte fanns Internet och datorer och mobiltelefoner var ovanliga. 

    De som 2006 fick rösta för första gången var födda 1988 och  hade 
inga egna minnen från tiden före tidigast 1991 då de var tre år gamla. 
För att kunna rösta väl måste man ha kunskap om det förgångna och 
förstagångsväljarna måste ha fått kunskaper om tiden före 1991 genom 
skolan och på andra sätt. Valda representanter i 40-årsåldern har inga 
egna minnen för tiden före 1970 då de var tre år, eller 1980 då de var 
13 år. 
 
  Det som hände innan man var född kan vara svårt att förstå och få 
grepp om. Beskrivningar om världen utanför Sverige fanns förr inte så 
mycket av som idag. På 1930-talet talade man om infödingar och 
naturfolk som efterblivna och något mycket avvikande från de 
civiliserade. Numera har de forna infödingarna blivit människor med 
mänskliga rättigheter. Regeringens intresse för europafrågor var litet 
på 1970-talet, nu måste den följa med vad som händer i Europa fastän 
inte mycket märks av det. Klimatproblemen har “satt världen på kar-
tan”

    Med hänsyn till att jordklotet blivit en angelägenhet för alla behövs 
mer kunskaper om världen och dess problem.

    Hur ska man kunna förbättra världen? 

http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf


Svenska väljare okunniga.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf 2 feb 2008
SvD 080119: 

“Svenska väljare okunniga.

Inte ens hälften av väljarna visste att det var en socialdemokratisk 
regering som styrde i Sverige när de skulle rösta i valet 2006. Okun-
nigheten i valmanskåren var också stor i frågor om om arbetslösheten 
och om vilket parti som olika politiker kandiderade för.
    Det är professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet som nu 
presenterat ytterligare siffror från väljarundersökningarna som gjordes 
i samband med valet 2006. Liknande undersökningar har gjorts sedan 
1960-talet och en del av materialet handlar om hur kunniga väljarna är 
när de går in i vallokalen.
    - Det finns stora luckor och det man kan se är att de allra mest 
grundläggande kunskaperna blir sämre för varje gång, säger Sören 
Holmberg.
    Under 1960-talet kunde mellan 65 och 70 procent av väljarna tala 
om hur den sittande regeringen såg ut. Inför 2006 års val var det bara 
46 procent som visste vilket parti som satt i regeringen. Resten hade 
inte en aning eller gissade på något helt annat parti än socialdemo-
kraterna.
    Flest okunniga väljare har socialdemokraterna och det rör sig då om 
vilka partier som finns, hur Sverige styrs politiskt, enkla personfrågor 
och vad olika sakfrågor handlar om. Av de kunnigare väljarna röstar 
flest på folkpartiet och sedan moderaterna.
   Kunskapsnivån påverkar även viljan att rösta överhuvudtaget. 40 
procent av okunniga avstod från att rösta medan 95 procent av de 
kunniga utnyttjade sin möjlighet att välja.

På 1960-talet kunde 60 procent av de tillfrågade namnge en lokal eller 
regional politiker som kandiderade till riksdagen. Vid mätningen 2006 
var det bara 40 procent.
    - Och detta trots att exponeringen i medierna blivit mycket större 
och att vi hade personval för tredje gången. Fiasko är väl rätta ordet 
för den reformen, säger Sören Holmberg.
    Undersökningen visar också att kunnigheten ökar ju äldre man blir. 
De allra äldsta pensionärerna, 71-80 år, var bäst på att sätta partibe-
teckning efter olika politikernamn jämfört med förstagångsväljarna 
18-21 år. Hela 92 procent av de äldre visst att Bosse Ringholm var 
socialdemokrat medan 30 procent av de unga anade det.
   Motsvarande siffror för Jan Eliasson (s) var 80 mot 17 procent, för 
Carin Jämtin (s) 68 mot 15 procent, Karin Pilsäter (fp) 60 mot 2 
procent, Gunilla Carlsson (m) 42 mot 2 procent, Yvonne Ruwaida 
(mp) 35 mot 2 procent, Alice Åström (v) 21 mot 1 procent medan bara 
4 procent av de äldre och 3 procent av de yngre visste att Fredrick 
Federley är centerpartist.

Fredrik Mellgren  08-13 58 59 fredrik.mellgren@svd.se &#8220;

http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
mailto:fredrik.mellgren@svd.se
mailto:fredrik.mellgren@svd.se


Tillägg 1 december 2014

I det följande kommer Tidningskommentarer i form av kopior av 
tidningsartiklar. Av tids- och utrymmesskäl måste redovisningen 
avbrytas efter den 27 november 2014.

Några artiklar 28 nov - 1 dec inläggs dock i det närmast följande 

DN 1 dec 2014:

“Putin har målat in sig i ett hörn

Den ryske presidentens geopolitiska framgångar ska inte över-
skattas. Genom att annektera Krim har han förlorat Ukraina. Och 
frysandet av konflikten i Donbass blir spiken i kistan för hans 
unionsdrömmar.

Den globala temperaturen stiger men de frysta konflikterna från 
Sovjetunionens tid visar inga tecken på att tina. Tvärtom breder isen ut 
sig.

Rysslands stöd för den folkomröstning som separatisterna i Donetsk 
och Luhansk – nyckelstäder i Donbassregionen i Ukraina – höll visar 
att Kreml har bestämt sig för att skapa ett nytt halvpermanent kallt krig 
i miniformat, den här gången i rebellkontrollerade områden i 
Rysslands viktigaste grannland. Men att frysa ut Ukrainas lagliga 
regering ur regionen kan vara långt mer destabiliserande än Kremls 
stöd för de andra utbrytarterritorierna, Moldaviens Transnistrien och 
de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien.

Genom att sudda ut gränsen till Ukraina bygger Ryssland upp en ny 
relation till en anomali som inget annat land erkänner och som 
kulturellt och historiskt hör till det ”icke-döda” Sovjetunionen, inte till 
det imaginära ”Nya Ryssland” som separatisterna har utropat. Frågan 
är varför president Vladimir Putin och hans omgivning betraktar en 
fryst konflikt i Donbass, tillkommen för att utesluta en politisk lösning 
eller bestående fred, som något positivt för deras land.



Inom sina nuvarande gränser har Donetsk och Luhansk försumbar 
geostrategisk betydelse för Ryssland. Ett självständigt Donbass skulle 
dessutom medföra omfattande kostnader för Ryssland, som troligen 
måste återuppbygga och upprätthålla en ekonomi där inget annat land 
kommer att investera.

Till skillnad från Transnistrien och Abchazien är Donbass kraftigt 
industrialiserat och beroende av subventioner. Dess infrastruktur ligger 
i ruiner och företagen ägs huvudsakligen av oligarker som har flytt 
till Kiev, London eller Paris, inte till Moskva, för att undgå konflikten. 
Om man till detta lägger att dessa självutropade ”folkrepubliker” 
saknar reguljär folkrättslig status, vilket gör det omöjligt för 
industrierna i Donbass att bedriva affärer med omvärlden, framstår 
regionens ekonomiska (och sociala) utsikter som dystra.

Befolkningen i de andra Rysslandsstödda utbrytarregionerna har länge 
underkuvats av sina smutsiga ”feodaldemokratiska” system, där lokala 
stormän rutinmässigt iscensätter fuskval och bygger sin makt på 
korruption och skyddsverksamhet av maffiaslag. Efter månader av 
tomma löften, utfärdade av separatistledarna, är det föga sannolikt att 
invånarna i Donetsk och Luhansk saktmodigt finner sig i att Donbass 
förvandlas till ännu en internationellt isolerad paria som gynnar 
Rysslandsbaserade kriminella nätverk.

Genom att etablera en fryst konflikt i Donbass har Ryssland stuckit en 
nagel i Ukrainas öga och på kort sikt komplicerat relationen mellan 
Ukrainas president Petro Porosjenko och landets regeringschef Arsenij 
Jatsenjuk. Men det har också garanterat att staten Ukraina på längre 
sikt konsolideras kring ryskfientliga stämningar och åtgärder. Följden 
blir att Ryssland inte kommer att kunna normalisera sina förbindelser 

med Ukraina på årtionden.

Putins stöd för separatisterna i Donbass är sista spiken i kistan för hans 
regionala integrationsprojekt, en ryskledd euroasiatisk ekonomisk 
union. Ironiskt nog var Rysslands unionsambitioner det som gav 
bränsle åt landets kraftfulla reaktion på Ukrainas glidning västerut. 
Putin insåg nämligen att unionen inte skulle kunna förverkliga hans 
vision om en livsduglig rival till EU om Ukraina stod utanför. Men 
Rysslands fräcka och flagranta kränkning av Ukrainas territoriella 
integritet har inte bara förgiftat relationerna till Kiev. Den hotar också 
framtida medlemmar av den euroasiatiska unionen, i synnerhet 
Kazakstan, vars självständighet som stat Putin öppet har ifrågasatt.

Vad har ryssarna för geopolitisk fördel av att förvandla ett instabilt 
Donbass till ett fast inventarium i landets sydvästra områden? Varför 
skulle Kreml hysa ”respekt” för några val som praktiskt taget inget 
annat land kommer att erkänna?

Svaret kan helt enkelt vara att Kreml har målat in sig i ett hörn. 
Rysslands statsägda medier har tillsammans med inhemska 
nationalister underblåst en febril stämning bland allmänheten som 
berövar Ryssland alla möjligheter till taktisk flexibilitet gentemot 
Ukraina. I stället för en övergripande strategi litar Kreml till ad hoc-
åtgärder för att försäkra sig om att gemene man i Ryssland inte får 
intrycket att rebellerna i Ukraina blir svikna. De ukrainska 
rebelledarna för sin del vill inte för allt i världen gå miste om sina 
nyförvärvade förläningar och motarbetar med ursinnig iver alla 
antydningar till ett närmande mellan Rysslands och Ukrainas 
regeringar.



Samtidigt vill Putin förmodligen visa att västs åtgärder gentemot 
Ryssland, till exempel hårda ekonomiska sanktioner, inte kommer att 
fungera. Att skapa fler frysta konflikter, som väst avskyr men inte har 
några möjligheter att lösa, skulle kunna uppfattas som en användbar 
metod för att uppnå detta.

Kort sagt kan Rysslands åtgärder i Donbass vara mer symboliska och 
opportunistiska än strategiska. Men de blir inte mindre farliga för det. 
Putin har nu förlorat det initiativ som han grep på Krim i och med att 
han har förvandlat det blodiga slaget om Donbass till ett dödläge som 
han inte kan ta sig ur. Med oljepriserna i fritt fall kan han nu känna sig 
tvingad att göra ännu ett desperat och destruktivt utspel, i hopp om att 
intala världen att han fortfarande har situationen i sin hand. Alla försök 
att urskilja någon storslagen strategisk vision bakom en sådan 
nedbrytande taktik blir emellertid meningslösa också i fortsättningen.

Under press från alla håll är Putin på väg att förlora sitt geostrategiska 
fotfäste. Hans utrikespolitiska framgångar det senaste året ska inte 
överskattas. Genom att annektera Krim förlorade han Ukraina. Och 
genom att ”frysa” Donbass har han begravt sin kvasiimperialistiska 
unionsdröm en gång för alla.

Ivan Krastev är ordförande för Centrum för -liberala strategier i Sofia, 
forskare och författare till flera böcker om internationell politik.
Stephen Holmes är professor vid New York University School of 
Law. Stor del av sin forskning har han ägnat åt utvecklingen i 
Östeuropa efter kommunismens fall

.Översättning: Margareta Eklöf “

DN 30 nov 2014:
“Nya kvastar sopar likadant

Krig och kriser krävde en ny försvarsminister. Mer tveksamt är 
om Obama är redo att byta utrikespolitik.

Barack Obama vann presidentvalet 2008 bland annat på löftet att 
avsluta krigen i Irak och Afghanistan. Amerikanerna var innerligt 
trötta på den skjutglade företrädaren Bush.

Chuck Hagel, försvarsminister efter Obamas omval, var en av dem 
som skulle administrera det nya. I måndags var det dags för muck. 
Ingen verkar ha varit nöjd med den passive och bluddrige 
Pentagonchefen. Men uttåget är också en signal om att presidentens 
utrikespolitik är i knipa.

Reträtten från Afghanistan skulle vara klar vid nyår, även om cirka 10 
000 man lämnades kvar för att utbilda den inhemska armén. Nyligen 
kom dock besked om en högre siffra, och att soldater och stridsflyg ska 
kunna ge direkt stöd till afghanska styrkor. Säkerhetsläget har 
förvärrats.

Terrorrörelsen Islamiska staten, IS, har tvingat Obama att återvända till 
Irak. Extremisterna flygbombas och 1 500 militära rådgivare har redan 
blivit 3 000. Den irakiska armén, utrustad och tränad av USA, föll 
samman inför IS offensiv i somras. Därmed krävdes nya insatser, och 
det stämde dessutom till eftertanke om Afghanistans militära förmåga.

Även i Syrien anfalls IS från luften, men här finns för få allierade 
rebeller i inbördeskrigets kaos på marken. Kampen mot IS måste föras 
i både Irak och Syrien, men USA riskerar att stärka Bashar al-Assads 
slaktarregim. Att planen är ihålig är uppenbart, däremot inte hur 
lösningen ser ut.



Iran ska tvingas begränsa sitt kärnteknikprogram, samtidigt som dess 
regim står på samma sida som USA mot IS. Ryssland har annekterat 
Krim och startat separatistuppror i östra Ukraina. Omfokuseringen av 
utrikespolitiken till Östasien saboteras av Mellanösterns kriser, 
samtidigt som Kina visar sina växande muskler.

Politiska motståndare tar allt som bevis för att Obama är en svag 
president; om han bara var mer resolut skulle diktatorer och jihadister 
huka sig. Riktigt så enkelt är det inte. Men både utrikespolitiska 
experter och de högsta amerikanska generalerna undrar vart Obamas 
linje egentligen leder.

Hagel utsågs för att han passade presidentens försiktiga attityd. På 
sistone hade även försvars- ministern luftat viss frustration. Om det 
stämmer att IS är ”bortom alla hot vi tidigare sett”, som Hagel sagt, ser 
förändringar ut att vara nödvändiga.

Detta var inte populärt. Obama omger sig med en ytterst liten krets 
nära rådgivare. De få som har inflytande över hans politiska beslut är 
obrottsligt lojala och misstror alla kritiker. Inte ens utrikesminister 
John Kerry verkar ha presidentens hela öra.

Världen är farligare och rörigare än Obama skulle önska, och låter sig 
inte ordnas av enbart drönare. Hans devis ”gör inte dumma saker” 
räcker inte till. Hagels avgång är på sätt och vis en följd av att läget 
ställer andra krav, men speglar i grunden Vita husets vilja att fortsätta 
som förut. Efterträdarens bekymmer lär vara desamma.

Det brukar sägas att det är svårt att gå från krig till fred, när budgetar 
ska kapas och militärer bli civila. För just Obama är den motsatta 
riktningen en särskild utmaning.

Dn 30/11 2014 “

DN 29 nov 2014:

“ Europas ankare blev en broms

Tyskland bidrog under finanskrisen till att EU kunde räddas 
undan katastrof. Nu har i stället trögheten i den tyska ekonomin 
blivit ett hinder för återhämtningen.

Ett vindpiskat skepp strax intill farliga klippor måste ha ett kraftigt 
ankare för att inte slås sönder mot dem. År 2012, då en finansiell storm 
härjade i euroområdet, var det Tyskland som höll det europeiska 
fartyget från den finansiella katastrofens rev. Men nu har Europas 
ankare blivit en broms som hindrar all rörelse framåt.

Förbundskansler Angela Merkel agerade 2012 enbart när hon kunde 
säga till sina inhemska väljare att alternativ saknades. Men hon gick 
med på en permanent räddningsfond för euroområdet och ställde sig 
också bakom bildandet av en bankunion, som ännu inte är komplett 
men ändå representerar ett avgörande steg mot ett finansiellt system 
under Europeiska centralbankens (ECB) argusögon. Tack vare dessa 
åtgärder och ECB:s chef Mario Draghis löfte att göra allt som behövs 
för att rädda euron, mojnade den finansiella stormen.

Men nu verkar euroområdet ur stånd att undkomma deflation, med 
knappt märkbar ekonomisk tillväxt och priser som nätt och jämnt rör 
sig uppåt.                   

Det var inte meningen. När krisen slog till drabbades ekonomierna i 
euroområdets periferi av riskpremier som rusade i höjden och en 
fastighetsmarknad som föll ihop. Samtidigt gynnades den tyska 



ekonomin av att kapital flydde dit från periferin. De reala 
(inflationsjusterade) räntorna i Tyskland blev ordentligt negativa och 
utlöste kraftigt stigande fastighetspriser. Man trodde att det skulle leda 
till stark inhemsk efterfrågan i Tyskland och hjälpa periferin att 
exportera mer.

I stället har den tyska ekonomin knappast vuxit alls. En svagare 
världshandel hotar att försätta den i recession. Överskottet i 
bytesbalansen, som förmodades sjunka brant, har tvärtom stigit 
eftersom sparandet stannat på en högre nivå – och investeringarna på 
en lägre – än väntat.

Ett annat problem är att den tyska inflationen alltjämt är för låg. I och 
med att de tyska priserna stiger med mindre än 1 procent om året 
behöver euroområdets periferi fallande priser för att återvinna den 
konkurrenskraft som gick förlorad under tillväxtåren före 2008.

Denna brist på dynamik i eurozonens hjärta har nu blivit dess främsta 
problem. Utan tillväxt i Tyskland är det mycket möjligt att resten av 
euroområdet inte förmår minska sina skulder med hjälp av externa 
överskott.

Den tyska regeringen styr givetvis landets offentliga finanser. Men 
finanspolitiken har varit i stort sett neutral på senare år och kan alltså 
inte ges skulden för att landets ekonomi saknar dynamik. I år kan de 
offentliga utgifterna gå från ett litet underskott till en svart nolla – ett 
mycket litet överskott. Men denna åtstramning med en bråkdels 
procent av BNP ger ingen negativ effekt på tillväxten.

Grundorsaken till Tysklands ekonomiska tröghet de senaste åren är att 
hushåll och företag inte vill konsumera och investera. Det är svårt att 
se vad regeringen kan göra åt det.

Investeringarna har sjunkit trots att företagen aldrig har haft lättare att 
skaffa finansiering, med ultralåga räntor och banker som gärna ger 
krediter. Ändå tvekar företagssektorn att låna och investera därför att 
ingen långsiktig ekonomisk tillväxt kan väntas, med en minskande 
befolkning och produktivitet som inte lyfter.  

I och med att investeringarna inte blir någon motor för den tyska 
ekonomin är det konsumtionen som får skapa en starkare 
efterfrågetillväxt. Att konsumtionen är så svag är förvånande: 
realinkomsterna stiger och koalitionsregeringen har vidtagit generösa 
välfärdsåtgärder, som kraftigt höjd minimilön, sänkt pensionsålder och 
en särskild extrapension för kvinnor med barn.

Men inte ens dessa åtgärder, som de flesta utländska iakttagare 
förbisett, har stärkt konsumtionen. Vad mer kan då den tyska 
regeringen göra för att folket ska lägga av sina sparsamma vanor?

Offentliga investeringar är det enda område där regeringen kan agera. 
Men tillväxtstimulansen från utgifter på offentlig infrastruktur blir 
bara blygsam. Om utgifterna för infrastruktur ökade med en fjärdedel, 
vilket skulle kräva en väldig administrativ insats, skulle BNP-
tillväxten stiga med 0,4 procentenheter, inte mer.

Den verkliga faran är nu politisk. En svag tysk ekonomi försvårar 
kraftigt de nödvändiga strukturanpassningarna i euroområdets periferi. 
Det i sin tur underblåser föreställningen att ansvaret ligger hos den 



tyska regeringen, som anses ovillig att göra vad som behövs för att 
stärka den inhemska efterfrågan – samtidigt som den förbjuder 
regeringarna i periferin att själva öka sina utgifter. Arbetslösheten 
ligger envist kvar på hög nivå och inkomsterna stagnerar i stora delar 
av euroområdet, och frestelsen att skylla på tysken blir allt starkare.  

Den tyska regeringen erkänner förstås inte ens att det finns något 
problem. Med arbetslösheten nära bottenrekordet viftar man bort 
bristen på efterfrågetillväxt, och att ingen inflation förekommer tas 
som ett tecken på framgång.

Det är ett misstag. Europas ankare har fastnat i botten, och med den 
stigande vågen av oro bland Tysklands partner måste regeringen dra 
upp det.

Daniel Gros är chef för tanke-smedjan Centre of European Policy 
Stuidies i Bryssel.

Översättning: Margareta Eklöf “

DN 28 nov 2014:

”Vi saknade trovärdiga svar i frågan om 
jobben”

Därför förlorade Moderaterna. Valet 2014 var ett nederlag och M 
tappade nära sju procent av sina väljare. Brist på svar i jobb-
frågan, välfärdsdebatten och integrationspolitiken var tre av de 
viktigaste orsakerna till förlusten. Det skriver Hans Wallmark och 
Per Nilsson i partiets eftervalsanalys som presenteras i dag.

De senaste decennierna har förutsättningarna i svensk politik 
förändrats dramatiskt. Partierna har blivit fler, vaneröstandet har 
minskat och färre identifierar sig med ett parti. Nya Moderaterna har i 
två val varit vinnare i detta nya väljarlandskap. Men valet 2014 
innebar ett trendbrott med en valförlust och partiet tappade nästan sju 
procentenheter.

I dag presenterar eftervalsanalysgruppen sin rapport om valet 2014. 
Syftet är att lyfta fram varför Moderaterna tappade väljare och att 
föreslå prioriteringar framöver.

För att göra ett framgångsrikt val krävs det att ett parti lyckas med 
två saker. Det första är att de frågor partiet driver också uppfattas som 
viktigast av väljarna. Det som brukar kallas för att sätta agendan. Det 
andra är att vinna debatten i just dessa frågor. Båda sakerna lyckades 
vi med 2006 och 2010. I valet 2014 misslyckades vi i stället med båda: 
vi lyckades inte sätta agendan och vann inte heller sakfrågedebatterna. 
På valdagen hade alliansen bara störst förtroende i en av väljarnas sju 
viktigaste frågor, Sveriges ekonomi. Jobbfrågan placerade väljarna 
först på plats sex – den lägsta placeringen sedan valet 2002.



Nya Moderaterna uppfattades därför inte lika relevanta som tidigare. 
Av de väljare som röstade på Moderaterna 2010 men i detta val 
röstade på ett parti utanför alliansen gick väljarna främst till 
Sverigedemokraterna, följt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
För att kunna dra lärdomar inför framtiden har eftervalsanalysgruppen 
utifrån valundersökningar, enkäter med aktiva medlemmar och över 50 
möten med moderata föreningar runt om i landet, analyserat vad som 
gick rätt och vad som gick fel i valet 2014. Vi vill betona fyra saker i 
vår slutrapport.

1. Helt avgörande att vi behåller förtroendet i ekonomifrågan. På 
valdagen upplevde 41 procent av väljarna att Moderaterna var bäst på 
att ta ansvar för svensk ekonomi, vilket kan jämföras med 27 procent 
för Socialdemokraterna. Detta förtroende är det viktigaste skälet till att 
1,4 miljoner väljare röstade på Moderaterna. Att behålla denna 
position är avgörande för framtiden. Moderaterna kan inte ta det stora 
förtroendet i ekonomifrågan för givet inför valet 2018.

2. Vi måste utveckla vår jobbpolitik. Jobben är stommen i 
Moderaternas politik. Det handlar om varje människas möjlighet att 
forma sitt eget liv. Under förra mandatperioden avstannade vår 
politikutveckling. Det gällde särskilt jobbfrågan. I valrörelsen 2014 
saknades det ett politiskt innehåll som upplevdes stå i proportion till de 
arbetsmarknadsutmaningar Sverige har, även om vi i valrörelsen lyfte 
jobbfrågans vikt för Sverige. Det syns också i opinionsmätningarna: vi 
vann inte jobbfrågan. Med tanke på att Socialdemokraterna hade få 
politiska förslag är det ett lågt betyg för oss.

3. Välfärden och integrationen: två områden som behöver fler 
svar. Den politiska debatten inför valet 2014 kretsade kring 
samhällsproblem där Moderaterna saknade svar som mötte debattens 
frågeställningar. Socialdemokraterna lyckades sätta bilden av att 

välfärden försämrats, medan integrationsdebatten skedde på 
Sverigedemokraternas planhalva. Inför valet 2018 måste Moderaterna 
vara bättre på att möta dessa två frågor.

Moderaterna kommer under en överskådlig tid inte att vinna 
förtroendemätningarna i välfärdsfrågor – ett sådant skifte tar mycket 
lång tid – men vi behöver vara mer förtroendeingivande. Det gäller 
särskilt skolfrågan, den viktigaste frågan för väljarna i valet 2014.

Öppenhet är bra för vårt samhälle. Det är en syn vi delar med en bred 
majoritet av svenska folket. Samtidigt upplever en majoritet att det 
finns problem med hur integrationen fungerar. Debatten under 
valrörelsen handlade dock nästan uteslutande om storleken på 
mottagandet, medan integrationen och de problem som många 
människor upplever hamnade i skymundan. Moderaterna bör utveckla 
en integrationspolitik som bättre svarar mot de utmaningar vi ser i dag. 
Här behövs en intern politikutveckling.

4. Organisatoriska brister. Moderaterna genomförde en bra 
valrörelse som mot slutet ledde till en återhämtning i opinionen. 
Länsförbund, föreningar och medlemmar gjorde en kraftansträngning. 
Under den första delen av mandatperioden hade vi dock 
organisatoriska problem som fick en negativ påverkan på planeringen 
och policyutvecklingen. Det brukar sägas att regeringsmakten tynger. 
Orsakerna till detta är flera. Väljarna uppfattar till exempel att de 
partier som suttit länge vid makten bär ansvar för de samhällsproblem 
man ser, det tenderar att göra regeringspartier defensiva. Det är även 
svårt att i regeringsställning vara framåtblickande och visionära. Här 
hade partiorganisationen en extra viktig roll att fylla, som tyvärr inte 
axlades under mandatperioden. Regeringskansliet kom att ta ett större 
ansvar för partipolitiken. Ansvar och kontroll kom att gå före idéer. 
Den välkontrollerade politiken lyste igenom och bidrog till att 



Moderaterna betraktades som mindre framtidsinriktade och mindre 
frimodiga än tidigare.

Eftervalsanalysen visar att vi måste utvecklas inom en rad 
politikområden. Det handlar om att behålla förtroendet i 
ekonomifrågan, återta förtroendet i jobbfrågan och stärka förtroendet 
inom integrations- och välfärdsområdet.

För att säkra jobb och välstånd krävs ekonomiskt ansvarstagande. Utan 
det ansvarstagandet i ett omvärldsexponerat land kan utvecklingen 
snabbt vändas åt fel håll. Därefter är Sveriges tveklöst viktigaste fråga 
att fler människor måste komma i arbete. Det utanförskap som 
Moderaterna gick till val på att minska 2006 har minskat, men det 
finns fortfarande kvar. Moderaterna delar här den syn som också 8 av 
10 svenskar har: jobb är överordnat bidrag. Den nuvarande regeringen 
har en annan prioritering: att bygga ut bidragssystemen. Detta kommer 
att vara en viktig konfliktlinje inför valet 2018.

Till sist: Moderaterna uppfattas i dag som ett anständigt och 
förtroendeingivande parti. Vi ska kännetecknas av dessa värden, 
annars kommer vi på sikt att bli marginaliserade. Vi måste fortsätta att 
stå upp för våra värderingar om frihet, öppenhet och egenmakt även 
när andra perspektiv dominerar samhällsdebatten. Det är bara genom 
att vi, från våra egna utgångspunkter, formulerar en agenda för hur vi 
vill förändra Sverige som vi tillsammans med alliansen kan vinna valet 
2018.

Hans Wallmark, Ordförande Nya Moderaternas Eftervalsanalys-
grupp Och Riksdagsledamot Per Nilsson, Nya Moderaternas 
Kommunikations- Och Analyschef “

DN 30 nov 2014:

“ Peter Wolodarski: Hur många fler misstag 
tål Stefan Löfven?

Den rödgröna regeringen har haft en usel höst, som i nästa vecka 
kan övergå i en regelrätt kris. Statsministern behöver göra om och 
göra rätt.

Alla nya regeringar begår misstag. När Fredrik Reinfeldt tillträdde 
som statsminister hösten 2006 kantades hans första månader av 
ministeravhopp och sakpolitiska haverier. Det brast i koll av personer 
och propositioner. Förtroendet skadades.

Först efter ett par år lyckades Fredrik Reinfeldt vända bilden av sin 
regering, mycket tack vare hur finanskrisen hanterades. Han blev med 
tiden en förtroendeingivande statsminister, som kändes så stabil och 
säker i sitt ämbete att han ofta tråkade ut sin publik.

Det är därför för tidigt att döma ut Stefan Löfven som regeringschef, 
även om det ligger nära till hands. Hans första månader har 
kännetecknats av allt annat än ordning och reda. Om några dagar kan 
regeringskrisen vara ett faktum när riksdagen röstar om budgeten. Den 
rödgröna entusiasmen i september över maktskiftet kan förbytas i 
förnedring.

Det förvånande är inte att Stefan Löfven haft problem – det brukar 
nybörjare ha. Löfven hade före höstens val aldrig suttit i vare sig 
riksdag eller regering. Han är novis på området. Han kommer från en 
facklig värld där ett handslag är ett handslag och definitionen av en 
framgångsrik förhandling är att båda parter gynnas.



Den politiska miljön är annorlunda, inte minst därför att det enes 
framgång ofta sker på den andres bekostnad. Alla partier kan inte 
samtidigt öka sin röstandel. Några måste förlora.

Samarbeten behövs i politiken, och resultatet av en förhandling kan 
gynna alla inblandade. Men maktdimensionen spökar alltid i 
bakgrunden. Den som inte förstår spelreglerna blir lätt krossad av sin 
motståndare.

Att Löfven underskattat den politiska världens krav går att förstå. 
Mer förvånande är att underskattningen blivit så stor – och att den 
dessutom kunnat ske i det socialdemokratiska partiet.

Mellan 1932 och 2006 regerade Socialdemokraterna Sverige 88 
procent av tiden; vi talar om ett av världens mest rutinerade partier i 
regeringsställning. Den känslan får man inte när man betraktar 
ministären Löfvens stapplande inledning.

Värst är att så litet verkar genomtänkt.

• Erkänna Palestina? Oj, det kanske vi borde ha förankrat hos våra EU-
kolleger först.

• Skjuta upp Förbifarten? Kostar visst fyra miljoner per dag i 
förseningsavgift.

• Framtiden för Bromma? Ska tydligen en förhandlingsman med oklart 
mandat ”lösa”.

• Inskränka det fria vårdvalet? Enligt Lagrådet ett så illa förberett 
förslag att sjukvårdsministern fick dra tillbaka det.

• Tomt i ladorna? Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet 
underkände snabbt finansministerns verklighetsbeskrivning.

• Svensk humaniora? Stöden till Medelshavsinstitutet och svensk 
språkundervisning utomlands drogs tillbaka utan att någon kunde 
förklara varför.

• Vinster i välfärden? Hamnade plötsligt i Vänsterpartiets knä.

• Skattepolitiken? S-löftena före valet visade sig inte gälla efter diverse 
rödgröna förhandlingar.

• Pensionerna? Där riskeras nu hela den ursprungliga 
pensionsuppgörelsen mellan S och alliansen för att Miljöpartiet ska 
hållas på gott humör.

• Europasamarbetet? Fiasko i EU-nämnden när Löfven skulle förankra 
Sveriges position.

Försvaret är ett av få fält där Socialdemokraterna lyckats manövrera i 
besvärlig terräng och samtidigt inge förtroende. Men det är ett 
undantag.

På alltför många områden har den rödgröna regeringen missat att göra 
sin hemläxa. Man kom illa förberedd till Rosenbad och har ännu inte 
bringat ordning bland pappren.

Som väntat drabbas nu Stefan Löfven av en växande kritik, senast 
artikulerad av Antonia Ax:son Johnson och tre andra ledande 
näringslivsföreträdare på lördagens DN Debatt.



Man kan invända att deras stöd inte är avgörande för Löfven. 
Företagarna har aldrig tillhört Socialdemokraternas kärntrupper. Slaget 
om regeringsmakten vinns inte genom applåder från det hållet.

Kritiken mot Stefan Löfven är dock symtom på något större. De 
personer som börjat ifrågasätta regeringen har i många fall varit 
positiva till honom, men är nu frustrerade över att han låter 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet driva politiken bort från centrum – 
tvärt emot Löfvens uttalade ambition.

Direkt efter valet markerade Stefan Löfven mot Vänsterpartiet och 
sökte samarbete i mitten. Sen dröjde det inte länge innan han skakade 
hand med Jonas Sjöstedt om vinster i välfärden, trots en tidigare 
uppgörelse med de borgerliga i Friskolekommittén.

Därmed stängde Löfven dörren till flera av allianspartierna och 
framkallade besvikelse hos många mittenväljare, som tidigare 
uppskattat hans tal om samarbete och lösningsorienterad politik. 
Frustrationen syns tydligt i opinionen.

De kommande dagarnas budgetrysare är en varning till Stefan 
Löfven: om regeringen ska hålla till nästa ordinarie val kan inte 
politiken luta sig mot Vänsterpartiet. Och ska Miljöpartiet tillåtas 
blockera projekt som en bred majoritet i Sveriges riksdag stödjer?

Oavsett hur det går i budgetomröstningen måste Stefan Löfven starta 
om på nytt. Han behöver ändra på det som blivit fel. Och han borde 
överväga att göra det utan Miljöpartiet vid sin sida.

Peter Wolodarski “

DN 1 dec 2014:

“ MP slickar sina sår

Helgens sammankomst i Karlstad har kallats historisk. För första 
gången fick Miljöpartiets landstings- och kommunpolitiker träffa ett 
knippe statsråd. Men alla tycks inte förtjusta över regeringsinnehavet. I 
alla fall inte konsekvenserna av det. Inget annat har heller varit att 
vänta.

Striden mellan Realia och Utopia är nästan lika gammal som partiet 
självt. Efter ett par första förvirrade år, med kongresser som närmast 
påminde om ett LSD-ångande Woodstock -69, så påbörjades sakteliga 
en resa mot att bli ett parti bland andra. Fundamentalisterna har under 
årens lopp sannerligen gjort vad de kunnat för att spjärna emot. Men 
under den förra språkrörsperioden satte Maria Wetterstrand ned foten 
och visade, med stöd av Peter Eriksson, var partiskåpet skulle stå. 
Kravet på att Sverige ska lämna EU, menade duon, hade överlevt sig 
självt. I stället gällde det att mer konstruktivt formulera en politik för 
vad partiet skulle göra i parlamentet. Wetterstrand och Eriksson gick 
segrande ur striden. Men inte utan protester.

Och det är alltså i stort sett samma vankelmod som demonstreras i 
dag. Så säger exempelvis det tidigare språkröret Eva Goës till 
Svenska Dagbladet: ”Om det går för långt så kommer man att tappa 
förtroendet. Då är det kört i nästa val, för då tycker man att MP har 
tappat sin gröna själ.” Birger Schlaug är föga oväntat inne på samma 
linje, medan just Maria Wetterstrand och Peter Eriksson betonar 
nödvändigheten av kompromisser och av att söka allianser utanför 
regeringskansliet (SvD 27/11).



Språkröret Åsa Romson tycks inte ha bestämt sig för i vilket läger 
hon hör hemma. Å ena sidan sträcker hon ut en hand mot 
borgerligheten och säger att MP har mycket gemensamt med Centern 
och Folkpartiet och att alla regnbågens färger är fina. Å andra sidan 
verkar hon inte riktigt vilja stå för regeringens makt över exempelvis 
vargfrågan, även om hon i en intervju under helgen öppnade dörren 
försiktigt på glänt för ett framtida ingripande.

I den valanalys som presenterades under söndagen finns faktiskt ett 
ganska stort mått av självkritik. Denna typ av handlingar brukar ofta 
kunna summeras: ”Vi nådde inte ut med vårt budskap.” Underförstått 
att väljarna inte har förstått hur bra partiet egentligen är.

Men i den analys som innefattar såväl de svenska valen som valet till 
Europaparlamentet nämns till och med ordet ”hybris”. Det som 
skapade denna hybris var det oväntat höga stödet i EU-valet. MP 
tillskriver – helt riktigt – Isabella Lövin en stor del av äran. Hon har 
genom att fokusera på i huvudsak en fråga, fiskepolitiken, lämnat 
avtryck i det stora parlamentet där det är erkänt svårt att höras.

Utan att förringa Isabella Lövins insatser så skulle den cyniske också 
kunna addera det faktum att insikten om vad de olika partierna gör i 
parlamentet är väldigt mycket mindre än i de svenska församlingarna. 
Och att man bara av att ha ett ord som ”miljö” i sitt partinamn i alla 
fall ger någon typ av avsiktsdeklaration som inte kan utläsas ur namn 
som Centerpartiet eller Socialdemokraterna. Det är därför sannolikt 
lättare för vilsna väljare att fastna för en MP-röstsedel i EU-
parlamentsvalen än i de svenska valen.

För övrigt kryllar utvärderingen av fotbolls- och idrottsmetaforer. 
Det talas om mittfältare och anfallsspelare. Och om att för mycket 
fokus hamnade på bronsmatchen mot IFK Sverigedemokraterna.

Samtidigt som man kan tycka att allt är sig olikt i svensk politik så är 
det förvånansvärt mycket som är sig likt. Miljöpartiet håller 
fortfarande på att fundera över om det är värt att bli vuxen. Och 
Socialdemokraterna fortsätter att agera som det majoritetsparti det 
sällan varit. När den blocköverskridande pensionsgruppen samlades i 
slutet av veckan hade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) 
utan att fråga de andra bjudit med MP. De borgerliga partierna 
lämnade mötet i protest och hänvisade till de grönas tillväxtfientlighet. 
Argumentet var dåligt, men handlingen riktig. Så hanterar bara den 
maktarrogante ett samarbete som pågått under två decennier.

Väljarna har ritat om den politiska kartan. Men den mentala 
självbilden hos de olika partierna är i hög grad densamma. Det är här 
förändringen måste ske.

Miljöpartiet håller fortfarande på att fundera över om det är värt 
att bli vuxen.

Dn 1/12 2014 “



DN 30 nov 2014:

“ Språkrören öppnar för en regering med 
FP och C

Miljöpartiet öppnar dörren för en rödgrönblå regering. Center-
partiet och Folkpartiet skulle kunna släppas in, anser språkrören 
Åsa Romson och Gustav Fridolin. Samtidigt överväger regeringen 
att skjuta upp budgetomröstningen.

Karlstad.
I går samlades hundratals kommun- och landstingspolitiker till det 
första gröna mötet sedan Miljöpartiets historiska steg in i regeringen 
den 3 oktober. Men på onsdag, på dagen två månader senare, kan 
partiets tid i regeringen vara slut.

Det hoppas i alla fall motpolen i svensk politik, Sverigedemokraterna, 
som hellre vill se en renodlad S-regering om partiet fäller den först 
rödgröna budgeten i den slutliga budgetomröstningen på onsdag.

– Jag ser ingen sådan risk. Vi är en samarbetsregering och har ett 
väldigt gott samarbete. Vi kommer också att möta det som händer den 
här veckan gemensamt, avfärdar utbildningsminister Gustav Fridolin.

Det täta rödgröna samarbetet manifesterades på lördagen med att 
ministerkollegan Ylva Johansson (S) kom till Karlstad för att delta i en 
paneldiskussion. Före valet utbildade hon de sex blivande MP-
ministrarna i regeringsutövandets labyrinter.

– Det är som att vara på en backpackresa, beskrev vice statsministern 
Åsa Romson sin första tid i ett inledningstal.

Men innan hennes chef, statsminister Stefan Löfven, hamnar i en 
situation där han tvingas ombilda regeringen ska budgeten behandlas i 
riksdagen på onsdag. Inför omröstningen lägger vice statsministern ett 
tungt ansvar på borgerliga och rödgröna riksdagsledamöter.

– Jag förutsätter att Sveriges riksdagsledamöter som har ansvar att 
göra Sverige regeringsdugligt gör det på bästa sätt. Vi andra partier har 
ett ansvar att SD inte får det här medieutrymmet och inte heller 
möjligheten att göra riksdagen till en lekstuga. Det kommer att bli vår 
uppgift under kommande vecka, säger Romson.

Om SD på tisdagens gruppmöte beslutar sig för att rösta på alliansens 
budget i stället för att som brukligt lägga ner sina röster kan regeringen 
välja att skicka tillbaka sitt budgetförslag till finansutskottet i stället 
för att gå mot ett säkert nederlag i omröstningen. Uppgifterna i DN 
och andra medier bekräftades av Ylva Johansson i går.

– Det är en god gissning att det går tillbaka till utskottet. Och då blir 
frågan hur de borgerliga partierna ställer sig. säger hon till TT.

Åsa Romson ser SD:s budgethot som ett skäl att bredda regeringen i 
stället för att göra den smalare. Det uttalade ointresset från 
Folkpartiledaren Jan Björklund och Centerpartiets ledare Annie Lööfs 
bryr hon sig inte om.

– Både Folkpartiet och Centerpartiet är partier där vi ser att det finns 
många kontaktytor bland annat på klimat- och miljösidan, säger Åsa 
Romson.



En rödgrönblå regering?

– Regnbågens färger är fina.

Tror du att de kan ändra sig?

– Det vet man aldrig.

Mats J Larsson

matsj.larsson@dn.se

Fakta. Händer i veckan

Tisdag 2 december

Sverigedemokraternas 49 riksdagsledamöter möts klockan 16.00 för 
att besluta om de i den slutliga budgetomröstningen ska rösta på 
alliansens budget eller följa praxis och lägga ner sina röster.

Onsdag 3 december

Budgetdebatten inleds klockan 09.00. Därefter sker omröstning i 
riksdagens kammare.

De borgerliga har trots vädjanden från statsminister Stefan Löfven sagt 
nej till att avstå från att yrka på sitt eget förslag eller lägga ner sina 
röster. DN

DN 29 nov 2014:

”Låt inte fientligheten mot näringslivet 
styra politiken”

“Ett vägval för Sverige. Regeringen Löfvens politik präglas av en 
misstänksamhet mot företagande som sträcker sig långt bortom 
frågan om vinst i välfärden. Svenska företag har under flera 
decennier haft en fantastisk utveckling. De nya signalerna skapar 
stor osäkerhet om vart Sverige är på väg, skriver fyra av Sveriges 
mest kända företagare.

För många av oss som verkar i svenska företag har de senaste 
veckornas politiska turbulens inneburit ett brutalt uppvaknande. På 
område efter område uppvisas ett lättsinne, en kortsiktighet och en 
tondövhet inför företagandets villkor, som är häpnadsväckande. 
Förstår regeringen vilka konsekvenser det kortsiktiga politiska spelet 
kan få för Sveriges förmåga att tackla våra långsiktiga utmaningar? 
Företagsamheten har under hösten drabbats av en kalldusch som nog 
ingen trodde var möjlig.

Sverige har de senaste decennierna upplevt en fantastisk utveckling. 
Från 1970-talets stagnation och 1990-talets kris har vårt land 
utvecklats på snart sagt alla områden. Oftast beskrivs detta i 
ekonomiska termer. Sedan krisen har vårt land klättrat i den 
internationella välståndsligan och är nu åter bland topp 10. 
Realinkomsterna har ökat med 55 procent de senaste tjugo åren. På 
miljöområdet är Sverige ett internationellt föredöme, som visar att det 
går att förena högre tillväxt med minskade utsläpp. Vårt land har tagit 
enorma kliv framåt när det gäller det som brukar kallas toleransfrågor, 
genom att människor får komma till sin rätt oavsett kön, sexuell 
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läggning, hudfärg eller bakgrund. Svenska idrottare presterar i 
världsklass, liksom svenska kulturskapare. Många svenska företag – 
såväl sekelgamla industriföretag som unga startups – är i dag 
världsledande.

Ingenting är naturligtvis perfekt. Men vi har anledning att känna 
stolthet över svenskt företagande.

En viktig orsak till dessa svenska framgångar är den grundläggande 
friheten att få lyckas. Under de senaste decennierna har politiska 
satsningar på en stark ekonomi kombinerats med långsiktiga spelregler 
och pragmatiska lösningar. Denna realistiska politik inleddes av Ingvar 
Carlssons och Göran Perssons regeringar och har fortsatt under Fredrik 
Reinfeldts regeringar.

Krisen lärde oss alla – medborgare, företag, myndigheter och politiker 
– att i en världsomfattande ekonomi kan vi inte leva på gamla meriter. 
Som företagare måste vi ständigt utveckla oss för att möta den globala 
konkurrensen. Vi har haft stor glädje av att svenska fackförbund, till 
skillnad från i många andra länder, visat stor insikt i företagandets 
betydelse. Pragmatiska politiker som förstår företagandets villkor har 
haft en avgörande betydelse för vårt lands välstånd.

I grunden strävar människor efter en bättre tillvaro – för sig själva, för 
sina nära och kära och för det samhälle man lever och verkar i. Denna 
drivkraft har i öppna, demokratiska, marknadsekonomiska samhällen 
gett fantastiska resultat. Det gäller alltifrån den dramatiska 
minskningen av fattigdom i världen till de senaste decenniernas 
utveckling av nya läkemedel, innovativ teknologi mm. Företagens 
möjlighet till vinst är en avgörande del i att denna nyskapande och ofta 
riskfyllda utveckling kommer till stånd. Det skapar därmed 
förutsättningen för vår välfärd.

Den politiska omsvängningen den senaste tiden är dramatisk. Stefan 
Löfven har plötsligt låtit ett litet ytterkantsparti diktera regeringens 
agenda vad gäller till exempel vinster i välfärden. Och detta utan att 
svenska folket i val har gett regeringen något mandat att gå i den 
riktningen. Uppfattningar som före valet ansågs extrema har Löfven 
nu accepterat. Det politiska priset för att bokstavligen stampa på 
äganderätten, schyssta spelregler och friheten att starta och driva sitt 
eget företag är helt uppenbart inte tillräckligt högt.

Kortsiktigheten och oförutsebarheten i politiken är häpnadsväckande. I 
ena stunden har Bromma flygplats tillstånd till år 2038 och investerar 
för fullt. I nästa ska flygplatsen avvecklas. I ena stunden sätts spaden i 
marken för miljardinvesteringar i infrastruktur. I nästa stoppas 
Förbifart Stockholm till en kostnad för skattebetalarna om fyra 
miljoner om dagen.

I regeringens uppgörelse med vänsterpartiet om vinster i välfärden 
märks en generell misstänksamhet mot företagande, som sträcker sig 
långt utanför välfärdssektorn. Det talas om hur ”kommersialiseringen 
får negativa följder vad gäller likvärdighet, kvalitet, effektivitet, 
behovsstyrning och öppenhet”. Regeringens agerande uttrycker en 
motvilja mot privat företagande och mot kommersiell utveckling. Det 
riskerar att bli en framtida hämsko för hela vårt samhälle.

Företagare möter kundernas krav i öppen konkurrens med andra 
företag genom att ständigt bli bättre. Går verksamheten med överskott 
är det ett bevis på att vi lyckats. Vinsten är en förutsättning för att 
företaget ska utvecklas. Den gynnar medarbetarna i form av löner, 
tryggade jobb och skatteintäkter till stat och kommun. Då kan ägarna 
fortsätta investera, ta risker och utveckla verksamheten. Detta blir 
värdeskapande för hela samhället. Företag som går med förlust 
överlever inte.



Näringslivet har inte alltid tagit relevant kritik på tillräckligt stort 
allvar. Lika lite som någon annan del av samhället är näringslivet fritt 
från lycksökare, missgrepp och skandaler. Seriösa branscher och 
företag arbetar aktivt med att säkerställa kvalitet och god etik. 
Marknadsekonomin sorterar ut avarterna om konkurrensen tillåts 
verka.

Regeringens politiska utspel har gjort att Sverige i dag står vid ett 
vägskäl. Ska svensk politik präglas av misstro och konspirationsteorier 
mot företagares och entreprenörers drivkrafter? Ska företagande, 
kommersiella drivkrafter och dynamisk utveckling utmålas som ett 
stort samhällsproblem? Eller ska vi välja den historiskt så 
framgångsrika samarbetsvägen – där entreprenörskap, innovationer, 
konkurrens, kunskapsutveckling och välståndsskapande går hand i 
hand med samhällets krav?

De nya signalerna skapar stor osäkerhet. Ska Sverige gilla eller ogilla 
ekonomiska drivkrafter för näringslivets utveckling? Ska Sverige 
verkligen styras av två små partier med utpräglat näringslivsfientlig 
politik? Två partier, som i valet fick ett minskat stöd och som 
tillsammans endast samlade cirka 12 procent av valmanskåren. Stefan 
Löfven måste ge besked om han fortfarande tror på näringslivets och 
entreprenörskapets förmåga till värdeskapande. Endast då kan de 
samhällsbyggande krafterna i politiken, näringslivet och övriga 
samhället tillsammans rusta Sverige för att möta framtidens 
utmaningar.

Antonia Ax:Son Johnson, Företagare I Fjärde Generationen, Axel 
Johnson Gruppen Rune Andersson, Företagare, Grundare Mellby 
Gård Olof Stenhammar, Företagare, Grundare Omx Dan 
Olofsson, Företagare, Grundare Sigma “

DN 30 nov 2014:

”A-kassan måste räcka att leva på för 
tillfälligt arbetslösa”

Viktigt att budgetförslaget antas. En stor del av de arbetslösa är i 
dag hänvisade till försörjningsstöd. Nu måste vi höja ersättningen 
i a-kassan och ser till att fler kan ansluta sig. Då blir a-kassan en 
fungerande omställningsförsäkring, skriver arbetsmarknads-
minister Ylva Johansson (S) tillsammans med ledarna för LO, 
TCO och Saco.

Steg för steg har ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen urholkats. 
Faktum är att den ersättning som den arbetslöse får i förhållande till 
den tidigare inkomsten har minskat mer än i något annat OECD-land 
det senaste årtiondet. Den reala sänkningen av ersättningen har kraftigt 
försämrat det effektiva försäkringsvärdet och samtidigt har andelen av 
de arbetslösa som kvalificerat sig för försäkringen minskat dramatiskt.

Dagens arbetsmarknad och globala konkurrens ställer krav på 
flexibilitet och snabb omställning. Den trygghet som en fungerande 
arbetslöshetsförsäkring ger är avgörande både för att individen ska 
våga byta jobb och för att upprätthålla ett brett stöd för en öppen 
ekonomi med frihandel och arbetskraftsinvandring.

Regeringen, LO, TCO och Saco är eniga om att det finns två 
huvudsakliga och akuta utmaningar inom arbetslöshetsförsäkringen:

1 Ersättningen måste höjas så att arbetslöshetsförsäkringen blir 
en fungerande omställningsförsäkring. Den som blir arbetslös ska 



inte drabbas av en omedelbar ekonomisk kris. Goda förutsättningar 
ska ges åt individen att aktivt söka och få ett nytt jobb, i första hand 
motsvarande dennas kompetens och kvalifikationer.

Nya beräkningar visar att en genomsnittlig tjänsteman i privat sektor i 
dag endast kan få ut knappt 40 procent av sin arbetsinkomst vid 
arbetslöshet. För heltidsarbetande arbetare i privat sektor är 
motsvarande andel 53 procent. Av samtliga heltidsarbetande är det 
nästa år bara 1 av 100 personer som skulle få ut 80 procent av den 
tidigare lönen från försäkringen om de blir arbetslösa. Detta har fått till 
följd att flera fackförbund har tecknat kollektiva inkomstförsäkringar 
åt sina medlemmar.

Dock är det svårt för fackförbund inom branscher med hög 
arbetslöshetsrisk att teckna en inkomstförsäkring till en rimlig kostnad 
för medlemmarna. Inkomstförsäkringarna löser inte heller problemen 
för de som inte kan kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Den 
svenska arbetslöshetsförsäkringen liknar mer och mer ett 
grundtrygghetssystem med en fast nominell ersättning. Urholkningen 
har gått så långt att det snart inte finns någon skillnad mellan den 
högsta nivån i arbetslöshetsförsäkringen och nivån på samhällets 
yttersta skyddsnät, försörjningsstödet. Taket i a-kassan innebär en 
inkomst efter skatt om cirka 11 000 kr per månad. Samtidigt är 
försörjningsstödet för en ensamstående person i dag cirka 9 600 
kronor.

En höjning av den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen är 
av väsentlig betydelse för att a-kassan ska fungera som en 
inkomstbortfallsförsäkring och ge trygghet för individen vid 
arbetslöshet. Regeringen har därför föreslagit att den 

inkomstrelaterade ersättningen i ett första steg höjs så att den högsta 
dagpenningen uppgår till 910 kronor de första 100 dagarna. Det är en 
höjning med över 30 procent jämfört med den nivå som gäller i dag. 
Därefter sker, enligt budgetpropositionen för 2015, en avtrappning till 
760 kronor per dag. Höjningen föreslås träda i kraft i maj 2015 och 
omfattar även den högsta ersättning som lämnas i form av 
aktivitetsstöd till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska 
program. Höjningen skulle innebära att den som har en 
månadsinkomst på 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de 
första 100 dagarna.

De föreslagna förbättringarna av arbetslöshetsförsäkringen är ett 
första viktigt steg mot att återupprätta a-kassan som en fungerande 
inkomstbortfallsförsäkring. Takhöjningen kan också underlätta för fler 
fackförbund att skapa kompletterande inkomstförsäkringar för sina 
medlemmar. Det är regeringens avsikt att fortsätta förbättra 
arbetslöshetsförsäkringen så att ersättningen motsvarar 80 procent av 
lönen under hela perioden.

2 Fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till 
arbetslöshetsförsäkringen. Nästan två tredjedelar av de arbetslösa 
som är registrerade hos Arbetsförmedlingen står utan ersättning från 
försäkringen i dag. Många av dem är hänvisade till kommunens 
försörjningsstöd, egna besparingar eller hjälp från anhöriga. Fler 
personer än någonsin är därför beroende av ekonomiskt stöd från 
kommunerna till följd av arbetslöshet. Det är orimligt och ohållbart att 
samhällets yttersta skyddsnät behöver användas av personer som är 
tillfälligt arbetslösa. Under 2013 var ca 47 procent av alla 
biståndsmottagare, motsvarande 120 000 personer, arbetslösa och stod 



till arbetsmarknadens förfogande. Merparten av dem saknade helt 
ersättning i form av a-kassa eller aktivitetsstöd.

En översyn av arbetslöshetsförsäkringen kommer nu ske i nära dialog 
med parterna med syftet att underlätta för fler att kvalificera sig för och 
ansluta sig till försäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen ska även 
fortsättningsvis vara en omställningsförsäkring mellan två arbeten, 
men det bör bli lättare att kvalificera sig. Effektiv kontroll och 
stävjande av missbruk är förutsättningar för att upprätthålla 
försäkringens legitimitet. Formerna måste dock vara ändamålsenliga. 
Regeringen har därför aviserat att systemet med aktivitetsrapporter ska 
ses över som ett led i arbetet med att effektivisera 
Arbetsförmedlingens verksamhet.

Den svenska modellen bygger på aktivt deltagande och 
ansvarstagande från tre parter: arbetsgivare, arbetstagare och staten. 
Nu är det hög tid att staten tar ett större ansvar för 
arbetslöshetsförsäkringen. Den reala försämringen av a-kassan har fört 
över en stor del av den ekonomiska risken från samhället till den 
enskilda individen, vilket inte bara drabbar den som blir arbetslös utan 
även hotar den modell som historiskt tjänat oss så väl. Urholkningen 
av arbetslöshetsförsäkringen har tillåtits gå alldeles för långt. Om inte 
taket i försäkringen höjs nu riskerar det bli det definitiva slutet för den 
inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. Det vore förödande för 
svensk arbetsmarknad.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister Karl-Petter 
Thorwaldsson, Ordförande Lo Eva Nordmark, Ordförande Tco 
Göran Arrius, Ordförande Saco “

DN 20 nov 2014: 

“Stor oenighet om hushållens skulder

Riksbankens krav på hårdare tag mot hushållens skuldsättning är 
illa underbyggda och åtgärderna skulle snarare öka risken för 
ekonomiska störningar än minska dem. Den bredsidan står 
professor Harry Flam för i en artikel där han hårt kritiserar 
Riksbanken.

Harry Flam, en av Sveriges ledande professorer i nationalekonomi, går 
till storms mot Riksbanken, eller snarare dess direktion, på 
ekonomibloggen Ekonomistas. Det gäller både bedömningar av den 
kommande inflationen och Riksbanksledningens oro för hushållens 
skuldsättning.

När Finansinspektionen nyligen presenterade sina kommande krav på 
amorteringar, ansåg riksbankschefen Stefan Ingves att de var för tama. 
”För lite och för sent”, var det uttryck som användes.

Men det tycker inte Harry Flam. Kraven är visserligen ”okej”, men 
man bör inte gå längre. Harry Flam anser att det finns naturliga 
förklaringar bakom prisökningarna på bostäder, som i sin tur lett till 
ökad skuldsättning. Hit hör ett lågt bostadsbyggande, svårigheter att 
hitta hyresrätter, låga räntor och inflyttning till storstäderna.

– Vi kan förklara det allra mesta av uppgången på bostadsmarknaden 
med det. Det betyder att riskerna för ett stort prisras är väldigt små, 
säger Flam till DN.



Han pekar också på att när låntagare tvingas betala både räntor och 
amorteringar slår det mot övrig privat konsumtion. Men han har också 
vad han kallar rättviseskäl till att han inte tycker att ännu större bördor 
ska läggas på låntagarna.

– Som dagens bostadsmarknad ser ut, speciellt i storstäderna, så är det 
svårt för unga välutbildade människor att flytta utan att köpa en 
bostad. Om man skärper kraven så blir det ännu svårare för dem, säger 
Flam.

Men är inte skuldkvoten (skuldernas storlek i förhållande till 
inkomsten) väldigt hög?

– Den är hög, men jag tycker inte att den i sig utgör ett problem. Det är 
ingen stor risk med problem i en kommande lågkonjunktur eller 
ekonomisk kris framöver, säger han.

Han håller med om att så småningom stiger räntorna och det kan 
pressa bostadspriserna, vilket kan slå mot den privata konsumtionen. 
Det i sin tur kan leda till en viss ökning av arbetslösheten.

– Men några drastiska effekter på samhälls- och privatekonomin tror 
jag inte på, säger Flam.

Riksbanken har under lång tid överskattat inflationen. Enligt Harry 
Flam beror det på att Riksbanken sysslar med ”önsketänkande”. Det är 
inget fel på prognosmodellerna som bankens tjänstemän använder sig 
av. Felet ligger i de bedömningar som görs i efterhand och som alltid 
drar åt samma håll: att stigande inflation väntar runt hörnet.

– Prognosmodellerna ger bättre prognoser än de prognoser som 
Riksbanken publicerar i sin stabilitetsrapport och i räntebesluten, säger 
Harry Flam.

Riksbanken vill inte kommentera kritiken.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se

Fakta.

Finansinspektionens kommande amorteringskrav:

Alla nya lån ska amorteras med minst 2 procent av lånesumman till 
dess att skulden motsvarar högst 70 procent av bostadens värde.

Efter 70-procentsnivån ska skulden amorteras med minst 1 procent per 
år tills den är nere på 50 procent av bostadens värde.

Dn “
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DN 29 nov 2014:

“ Nu ska fler få hyra lägenhet i Stockholm

Stockholms kommunala bostadsbolag sänker kraven på hyres-
gästerna. Från nyår tas regeln om en inkomst på tre gånger hyran 
bort – det räcker med existensminimum.

– Det här är de lägsta krav man kan ha. Många fler kommer att bli 
godkända som hyresgäster, särskilt ungdomar, säger 
bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V).

De nya reglerna gäller Familjebostäder, Svenska Bostäder, 
Stockholmshem, Stadsholmen och Micasa, det bolag som förvaltar 
Stockholms omsorgsbostäder.

Sedan flera år finns gemensamma krav för att en hyresgäst ska 
godkännas. De är i princip att inkomsten ska vara tre gånger hyran, för 
ålderspensionärer gäller två gånger hyran, för ungdomslägenheter en 
gång hyran. Om någon har skulder eller betalningsanmärkningar görs 
en individuell prövning, obetalda hyresskulder accepteras inte, om inte 
hyresgästen beviljats skuldsanering.

Från den 1 januari blir tröskeln kronofogdens existensminimum, när 
hyran är betald ska en ensamstående ha minst 4 680 kronor i månaden 
kvar att leva på, ett sammanboende par 7 732 kronor.

– Jag säger inte att det här är perfekt. Jag skulle helst vilja ta bort 
kraven helt, men det kan slå tillbaka, säger Ann-Margarethe Livh.

Bostadsbolagen har undersökt möjligheten att ta bort inkomstkravet 
helt, men bedömer att riskerna med att avskaffa det är stora och 

konsekvenserna svåra att bedöma. De faror de ser är att 
bostadssökande med låg inkomst tackar ja till en lägenhet med en hyra 
de inte klarar av och att det medför en ökad risk för inkassokrav, 
hyresskulder och vräkningar.

– Jag tycker att vuxna människor själv kan bedöma om de har råd med 
hyran. Men socialtjänsten vet att många hamnar i knipa, därför måste 
vi ha någon sorts krav, säger Ann-Margarethe Livh.

Den som tidigare har haft ett förstahandskontrakt ska ha goda 
boendereferenser, närmare bestämt ha betalat hyran i tid det senaste 
halvåret, inte stört grannarna under det senaste året samt skött sin 
lägenhet.

Effekterna av de nya reglerna ska utvärderas under det första kvartalet 
2016 och frågan om kompiskontrakt ska utredas.

– Det här är ett första steg, det krävs också att vi bygger mer. Ungefär 
80 000 av dem som står i bostadskön har en någorlunda akut situation, 
vi behöver utreda hur akut den är, säger Ann-Margarethe Livh.

Mia Tottmar

mia.tottmar@dn.se

Fakta.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas: inkomst av eget arbete, inkomst av kapital, 
studiebidrag, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), bostadsbidrag, 
barnbidrag, underhållsbidrag, a-kassa eller motsvarande. “

mailto:mia.tottmar@dn.se
mailto:mia.tottmar@dn.se


DN 28 nov 2014:

“ Jakten på schyst föda

Både ekologisk och konventionell produktion av mat brottas med 
miljöproblem. Framtidens uthålliga jordbruk kommer att vara en 
hybrid av dessa två.

När krutröken från förra veckans debatt om ekologiskt jordbruk har 
lagt sig är det knappast vågat att påstå att få, om ens någon, blev 
klokare. Det är synd. Matförsörjningen och de stora 
miljöutmaningarna är för viktiga för att skjutas i sank i en helt och 
hållet misslyckad debatt om för och emot två olika odlingsformer.

Äpplen blandas med päron, vetenskapliga argument bemöts med 
tyckande, SLU-forskarna (oavsett hemvist) når inte fram med sina 
budskap. Emellanåt påminner debatten om den politiska världens 
negativa kampanjer. Konventionellt jordbruk beskrivs som 
oekologiskt. Ekologiskt jordbruk beskrivs som religion och ideologi. 
Öronen förblir stängda. Munnarna maler på.

Den tändande gnistan denna gång var boken ”Den ekologiska 
drömmen” (Fri tanke, 2014), som i mångt och mycket bygger på 
vetenskap som presenteras i ”Organic crop production – ambitions and 
limitations” (Springer, 2008). De fyra SLU-professorerna Kirchmann, 
Bergström, Kätterer och Andersson pekar på den ekologiska odlingens 
akilleshäl: den lägre skörden.

Efter att ha bevakat jordbruksfrågor i tio år, läst ovan nämnda böcker, 
liksom vetenskapliga artiklar som företrädare för Epok (Centrum för 

ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU) skickat, står det klart för mig att ekologisk 
produktion ger mindre skördar. Självfallet finns variation mellan olika 
grödor. Potatis, spannmål och raps är exempelvis betydligt svårare att 
odla ekologiskt än klöver för mjölkkossor eller köttdjur.

Det är främst denna lägre produktivitet som förklarar att ekologisk 
odling tyvärr inte löser problemen med övergödningen eller klimatet. 
Ekologisk odling kräver större arealer för att producera tillräckligt med 
mat, och större odlade ytor ger i sin tur upphov till större läckage av 
näringsämnen och utsläpp av växthusgaser. Det är egentligen ingen 
märkvärdig insikt. Fler och fler eko-forskare och debattörer har också 
insett att det förhåller sig så, och förespråkar i stället en ändrad kost.

Om vi äter mindre kött behöver vi ju inte odla så mycket foder åt 
djuren och frigör i stället åkermark för odling av grönsaker. Frågan 
som då blir hängande i luften är: var ska stallgödseln komma ifrån? 
Ekologiska gårdar är ju beroende av gödsel från djur. Utan stallgödsel 
utarmas marken, och skördarna minskar ännu mer. Handelsgödsel är 
inte tillåtet. Den långsiktiga växtnäringsförsörjningen är den stora 
utmaningen inom ekologisk odling, både i industrialiserade länder och 
utvecklingsländer. För att få ihop näringsekvationen krävs att kiss och 
bajs från hushållens avlopp återförs till landsbygdens åkermark, men 
det är inte tillåtet enligt Kravs eller EU:s regler för ekologisk odling.

När jag pratar med Maria Wivstad, föreståndare på Epok, menar hon 
att en omställning till 100 procent ekologiskt är en vision på mycket 
lång sikt (50–100 år), men att det förutsätter att det ekologiska 
jordbruket utvecklas och att problemet med bristen på växtnäring har 



kommit närmare en lösning. För det krävs också regelförändringar, 
säger hon.

I onsdagens ”P1-morgon” uttalade Johan Cejie, försäljningschef på 
Krav, att vi kan återkomma till försörjningsfrågan när ekologisk odling 
nått 50 procent av marknaden. Det är ”för tidigt” att föra denna 
diskussion nu. Vad annat ska en försäljningschef säga? Kruxet är att 
till år 2050 väntas världens befolkning öka med 2,6 miljarder (två 
Kina). Utmaningen som klotets bönder står inför är att producera 
mycket mer mat med mindre påverkan på miljön. Globalt finns inte 
tillräckligt med mark som är lämplig att odla upp för att möta det 
behovet. Återstår att bli mer produktiv på den yta som används till 
matproduktion.

Professorskvartetten har viktiga poänger, och förtjänar ett mer 
vederhäftigt bemötande än vad som varit fallet i denna rond av eko- 
kontra standardjordbruk. Samtidigt skulle fler lyssna till dem, om de 
erkände att miljörörelsen och ekologiskt lantbruk har bidragit till ett 
helt nödvändigt ifrågasättande av den konventionella produktionen, 
framför allt under 70- och 80-talet.

Utan det opinionstrycket skulle det konventionella lantbruket 
förmodligen inte ha utvecklat gps-styrd precisionsgödsling, minskat 
och ändrat bekämpningsmedelsanvändningen, anlagt skyddszoner 
utmed vattendrag och odlat fånggrödor för att minska näringsläckaget. 
Det konventionella jordbruket har därmed blivit mindre 
miljöpåverkande, samtidigt som produktionen hållits hög.

Jag är övertygad om att framtidens uthålliga jordbruk behöver bygga 
på kunskaper från både ekologisk och konventionell produktion. Det 

innebär: resurseffektivt kretslopp av näring från gödsel och avlopp, 
handelsgödsel framtagen med förnybar energi, kraftigt minskad 
användning av kemiska bekämpningsmedel tack vare nya sorter 
framtagna med modern växtförädling (bioteknik) och utvecklad 
alternativ bekämpning, större inslag av precisionsodling, mer extensiv 
djuruppfödning med höga krav på att tillfredsställa djurens naturliga 
beteenden och mer effektiva styrmedel för att öka den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet.

Utöver detta behöver matsvinnet minska. Där någonstans hoppas jag 
att vi kommer att befinna oss år 2050.

Jenny Jewert är vetenskapsjournalist och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter.



DN 30 nov 2014:

“ Ny polismetod ska ge tryggare vardagsliv

Invånarna i Sverige ska veta vad de kan kräva av sin lokala polis. 
Just nu håller polisen på att utarbeta löften till medborgarna på 
orter runt om i landet. I Södertälje är löftet att göra något åt 
buskörning med mopeder och ständiga fyrverkerier i 
bostadsområdena.

När Sverige vid årsskiftet får en enda centraliserad polismyndighet är 
tanken att polisen samtidigt ska bli mer lokal. Därför arbetar polisen 
på en mängd orter runt om i landet med att komma fram till vad som är 
de viktigaste problemen för invånarna på just den orten. Arbetet sker i 
nära samarbete med kommuner, lokala föreningar och församlingar.

I 13 kommuner runt om i Sverige, från Arvidsjaur i norr till Lund i 
söder, prövas modellen. Tanken är att idén med så kallade medborgar
löften sedan ska genomföras över hela landet.

Arbetet påbörjades tidigare i år. Dan Eliasson, som för drygt en vecka 
sedan utsågs till ny rikspolischef från den 1 januari, är entusiastisk. 
Häromdagen träffade han de poliser som arbetar med försöket.

– Det här är ett nytt sätt att arbeta som flyttar ned besluten på lokal 
nivå. Jag tror starkt på idén att stämma av med medborgarna vad som 
är de viktigaste uppgifterna för att skapa trygghet, säger han.

Än så länge är det bara polisen i Södertälje som kan berätta vad 
medborgarlöftet kommer att handla om.

För utomstående är Södertälje mest känt för uppmärksammade mord 
och uppgörelser inom den organiserade brottsligheten. Men de 
vanligaste klagomålen från boende handlar om mer vardagliga 
problem; buskörning med mopeder och motorcyklar och ”missbruk av 
raketer och smällare”, som Erik Åkerlund uttrycker saken.

Han är chef för ordningsenheten i Södertälje och ansvarig för försöket 
med medborgarlöften. Han tror starkt på idén.

Under den stora mordrättegången i Södertälje har många poliser 
berättat om problemen med att få invånarna att ställa upp och våga 
vittna. Erik Åkerlund menar att det finns ett starkt samband mellan att 
lösa de vardagliga problemen och att få hjälp att ingripa mot den grova 
brottsligheten.

Han berättar om en kvinna som klagade över den störande 
mopedkörningen i området där hon bodde. När hon märkte att polisen 
denna gång verkligen kom till platsen och försökte göra något åt saken 
hörde hon av sig igen, och berättade om ett grovt narkotikabrott.

– Jag hade aldrig fått tips om narkotikan om det inte hade varit för 
mopeden, säger Erik Åkerlund.

Han lägger mycket tid på att ha goda kontakter med den stora mängd 
föreningar och samfund som finns i kommunen. Just denna dag 
besöker han Somaliska föreningen som håller till i en källarlokal  i ett 
av de många bostadsområdena. Medlemmarna är muslimer och har 
just haft den traditionella fredagsbönen.

För några månader sedan angreps föreningslokalerna och alla rutor 
krossades. Några gärningsmän kunde inte gripas, men medlemmarna 



tror att angreppet var riktat mot muslimer, eftersom palestiniernas 
lokal i Södertälje angreps samma natt.

DN frågar ordföranden Ahmed Diriye om han är nöjd med polisens 
arbete i Södertälje. Han skrattar lätt.

– Vi är nöjda med Erik, svarar han.

Erik Åkerlund håller ett litet föredrag om arbetet med 
medborgarlöften och hoppas att några av medlemmarna kommer på 
nästa träff, dit polisen har kallat alla församlingar i kommunen.

– Ni är viktiga för oss, säger han.

Han uppmanar församlingsmedlemmarna att anmäla när de utsätts för 
brott och frågar särskilt om de trakasseras för sin religion. Ahmed drar 
lite på svaret.

– Vi är så oförberedda när det händer. Men vi ska bli mer engagerade, 
lovar han.

Än så länge återstår en hel del arbete, men buskörningarna och 
fyrverkerierna kommer att bli prioriterade uppgifter för polisen  i 
Södertälje. I grannkommunen Nykvarn, som till större delen består av 
villaområden, ser uppgifterna annorlunda ut. Där handlar det främst 
om att öka tryggheten runt centrumområdet, till exempel genom att 
förbättra belysningen.

Erik Åkerlund tror benhårt på idén med medborgarlöften. En del, till 
exempel Polisförbundets ordförande Lena Nitz, är mer avvaktande. 
Hon jämför med satsningen på närpolisreformen på 90-talet. En 
satsning som till stora delar rann ut i sanden.

– Det är klokt att skapa utökade relationer mellan polis och 
medborgare. Men vi ser risker med att avge löften, om de ges på fel 
grunder. Det kan bidra till att försämra allmänhetens förtroende om 
löftena inte kan infrias, säger Lena Nitz.

Tillträdande rikspolischef Dan Eliasson vill inte säga för mycket 
innan han verkligen har tillträtt och det nuvarande försöket har 
utvärderats. Men någon sorts fortsättning kommer det att bli.

– Det här är en metod som fler statliga myndigheter kan ta efter, anser 
han.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se

Fakta.

Polisen blir en enda myndighet

Den 1 januari 2015 blir svensk polis för första gången en enda 
myndighet. De nuvarande länspolismyndigheterna slås samman. Ny 
rikspolischef blir Dan Eliasson.

Sverige delas upp i sju polisregioner, som i sin tur delas i 25 polis
områden. Dessa motsvarar de nuvarande länspolismyndigheterna.

Det vardagliga polisarbetet utförs i cirka 100 lokalpolisområden. 
Det är dessa som ska arbeta närmast medborgarna och tillsammans 
med dem bestämma vad som är de viktigaste problemen att ta itu med. 
DN “

mailto:stefan.lisinski@dn.se
mailto:stefan.lisinski@dn.se


DN 28 nov 2014:

“Kris är inte hela världen

Om fem dagar röstar riksdagen om budgeten. Ett vanligt år är 
proceduren en formalitet; regeringen har lagt fram en proposition, 
precis som grundlagen säger. Den har förhandlats och förankrats. 
Utretts och beretts i god ordning. Allt är klappat och klart för att 
klubbas.

Situationen inför omröstningen nästa vecka är ny. Utgången är 
fortfarande osäker, och resultatet kan bli att alliansens alternativ blir 
regeringens politik. Om Sverigedemokraterna vill kastas Stefan 
Löfvens regering in i en kris.

Är det i så fall de borgerligas ansvar? Nej.

I en radiointervju i går beskrev Vänsterledaren Jonas Sjöstedt scenariot 
som att alliansen ”rycker undan mattan för regeringen”. Ett sådant 
skadelystet uppförande kräver enligt Sjöstedt en plan. De borgerliga 
behöver vara beredda att ta konsekvenserna – av 
Sverigedemokraternas beslut.

Ett illa dolt element i anklagelsen är att allianspartierna måste regera 
med stöd av SD om deras budget röstas igenom.

Sjöstedts företrädare Lars Ohly påpekade på Twitter att de rödgröna 
aldrig resonerade så före valet. Att inte samarbeta med ett 
främlingsfientligt parti är en sak. Men att kasta ängsliga sidoblickar 
mot SD-ledamöternas voteringsknappar är något helt annat. Ansvaret 
gäller den egna rösten, knappast andras.

Dessutom: Alliansen har givetvis förmåga att regera ifall det verkligen 
behövs. Den visade fram till i september hur man gör, och stöd från 
SD behöver inte alls bli lösningen. Stefan Löfvens utsträckta hand 
finns ju alltid. Eller?

I vilket fall är den enda rakryggade hållningen för partierna att stå 
bakom sin politik i budgetomröstningen. Det kan leda till att riksdagen 
nästa vecka hamnar i ett ovanligt läge, eftersom Sverigedemokraterna 
är beredda att bryta mot den praxis som hindrar osäkerheten från att 
uppstå. I normala fall läggs rösterna ned när det egna alternativet 
slagits ut.

Skälen har skiftat. Först hette det att Sverigedemokraterna skulle kora 
den budget till vinnare som var minst dålig för Sverige. När 
alternativen lades på bordet förvandlades frågan i stället till en sorts 
förtroendeomröstning.

Regeringsfrågan är förstås redan avgjord i och med att Stefan Löfven 
släpptes fram som statsminister i september. Det accepterar dock inte 
Sverigedemokraterna. Att sparka miljöpartisterna från ministerstolarna 
är den trofé som partiet trånar efter.

Hotets grundläggande motiv är fortfarande detsamma: Att rikta 
strålkastarljuset mot Sverigedemokraterna och visa partimusklerna för 
väljarna. Kanske ges inte samma chans igen.

När riksdagens finansutskott i går höll sammanträde sa SD-
företrädarna att deras besked kommer på tisdag i nästa vecka. En dag 
före omröstningen får regeringen alltså veta om hotet är på allvar.



Som gisslan i spelet har statsminister Stefan Löfven inte särskilt 
många alternativ. Han har till skillnad från V-ledaren Sjöstedt hållit sig 
för god för att rikta anklagelser mot alliansen, och begär inte att de 
borgerliga ledamöterna skolkar från voteringen för att ge fri lejd åt 
regeringens budget.

Om frågan ställs på sin spets är en möjlighet för regeringen att skjuta 
upp voteringen, och i sista minuten skicka budgeten på återremiss. 
Ifall en sådan desperat åtgärd skulle lösa problemet är oklart.

Ett annat alternativ är att låta alliansens budget antas, och efteråt 
försöka jämka ihop politiken så att Stefan Löfven kan sitta kvar ändå. 
Kanske vore det en bättre, mer konstruktiv lösning.

Socialdemokraterna har sedan valnatten varit tondöva inför väljarnas 
dom. 38-procentregeringen står utan idé om hur den ska styra Sverige. 
Ett nederlag i budgetomröstningen måste, även om den är orättvis, 
erkännas just som ett nederlag och innebära att Stefan Löfven börjar 
om.

Att en regering riskerar att inte få igenom sin budget är nytt. Men 
brinnande kaos måste det inte leda till. Även om läget på kort sikt kan 
bli besvärligt står Sverige knappast på randen till att bli en 
bananrepublik.

Extraval bör undvikas. Men inte heller det skulle betyda världens 
undergång.

Dn 28/11 2014 “

DN 1 dec 2014:

“Flera nödutgångar om regeringen råkar i 
kris

En nervpirrande ödesvecka väntar för regeringen. Redan i 
morgon kan de rödgröna stå inför ett historiskt nederlag om SD 
beslutar sig för att stödja alliansens budget. Men det behöver inte 
innebära att regeringen avgår. Det finns flera nödutgångar att 
slinka ut genom.

Bara drygt två månader har gått sedan Stefan Löfven kunde utropa sig 
som segrare i riksdagsvalet och bilda landets första rödgröna regering.

Redan från dag ett har Stefan Löfven gjort klart att han vill söka 
samarbete över blockgränserna. Men intresset från andra sidan gränsen 
har varit svalt och det har blivit alltmer uppenbart att 38 procent av 
rösterna inte räcker långt för att bilda en handlingskraftig regering. 
Bara den senaste veckan har regeringen fått hantera gräl om 
pensionsgruppen och åkt på ett nesligt nederlag när det gäller valfrihet 
i vården.

Men den stora prövningen väntar den här veckan i frågan om 
statsbudgeten. På tisdag eftermiddag ska Sverigedemokraterna ge 
besked om man tänker lägga ned sina röster, rösta på den rödgröna 
budgeten eller på alliansens förslag.

Om SD väljer att rösta med alliansen blir det på ett eller annat sätt 
regeringskris. Stefan Löfven har sagt att han inte tänker regera med 



någon annans budget, men samtidigt framhållit att det inte innebär att 
han tänker avgå.

– Det finns en möjlighet i regeringsformen att regeringen kan 
återkomma med budgetkompletteringar till riksdagen. Den här 
möjligheten är tänkt att användas i krislägen och skulle kunna rädda 
det politiska ansiktet på Stefan Löfven. Men huruvida ett politiskt 
dödläge motiverar den här möjligheten är oklart, säger Tommy Möller, 
professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Om regeringens budget förlorar omröstningen innebär det ett 
historiskt nederlag. Inte i modern tid har en regering misslyckats med 
att få igenom sin budget i riksdagen. Den ödesvecka som väntar liknar 
ingen annan i svensk politik.

– Det är historiskt unikt, åtminstone sedan enkammarriksdagen 
infördes. Möjligen kan man jämföra med perioden 1973–1976 när 
blocken hade lika många röster. Då var det naturligtvis stor osäkerhet 
om vad som skulle hända eftersom lottning kunde avgöra. Nu har 
lotten ersatts av Sverigedemokraterna, säger Magnus Isberg, 
statsvetare och tidigare kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott.

Hur Sverigedemokraterna väljer att rösta är det bara några få i den 
egna partiledningen som vet. Tidigare sa SD att man tänker rösta på 
det alternativ ”som är bäst för Sverige”. Nu har fokus svängt och SD 
argumenterar mer för att tillfoga Miljöpartiet så stor skada som 
möjligt, helst att partiet tvingas lämna regeringen.

Det är också ett av de tänkbara scenarier som Stefan Löfven måste 
överväga vid ett budgetnederlag: ska han avgå och försöka bilda en 

renodlad S-regering eller ska han hålla fast vid MP som 
regeringspartner.

– Löfven måste inte avgå men det vore konstigt om han inte gjorde 
det. Om han vill ha ett samarbete över blockgränsen är det enklare att 
regera utan Miljöpartiet, säger Tommy Möller.

Hur det än går i omröstningen på onsdag är processen kring budgeten 
en brutal påminnelse om vad som väntar regeringen under den 
nuvarande mandatperioden. Om regeringen får igenom sin budget kan 
man andas ut temporärt. Allianspartierna har flaggat för att man inte 
kommer att lägga gemensamma budgetförslag de närmaste åren och 
därmed kommer det inte att finnas något alternativ som kan vinna över 
regeringens förslag.

Men samtidigt kommer riksdagsarbetet att innebära återkommande 
möjligheter för oppositionen att stoppa regeringens förslag i en rad 
andra frågor. Ju fler nederlag, desto mer undergrävs regeringens och 
statsministerns auktoritet.

Efter höstens politiska turer är det precis vad som redan har hänt, 
enligt statsvetaren Jenny Madestam, specialist på politiskt ledarskap. 
Hennes slutsats är att Stefan Löfven går in i ödesveckan försvagad. 
Hon beskriver honom som betydligt mer tillbakadragen än sina 
företrädare. När Socialdemokraterna hade valt honom till partiledare 
satsade man också på ett kollektivt ledarskap, påpekar Madestam, med 
ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson, 
partisekreteraren Carin Jämtin och gruppledaren Mikael Damberg vid 
Löfvens sida.



– Det gör det ännu svårare för honom att gå in i den här 
auktoritetspositionen som statsministerposten innebär. Kanske har han 
inte förstått att det är ett starkt och tydligt ledarskap som behövs i det 
här läget. Därför blir budgetomröstningen ett verkligt eldprov för 
honom, säger Jenny Madestam.

Hon beskriver den situation som väntar i veckan som ”helt unik”. En 
förlust i budgetomröstningen skulle försvaga Löfvens ledarskap 
ytterligare.

– Jag skulle säga att han blir mycket stukad.

Därför tror Madestam att Löfven tänker försöka undvika den nesan. 
Det kan han göra genom att dra tillbaka budgeten i sista stund och 
skicka tillbaka den till riksdagens finansutskott. Syftet är i så fall att nå 
en uppgörelse med den borgerliga alliansen. Tiotusenkronorsfrågan då 
är om allianspartierna blivit mer samarbetsvilliga än de hittills gett 
sken av.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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Tidningskommentarer  27 okt till 
27 nov 2014.



* Partiledare Stefan Löfven. Se området för demokrati
   



* Allmänt om socialdemokraterna och 
   regeringens politik. 

Se området för demokrati

   



* Utrikes- och världspolitik.Globaliseringen. 
   Politik för en utrikesminister. 

DN 23 okt 2014:

“Terrorn nådde ända in i parlamentet – två 
döda
Två terrorattacker, sannolikt sammankopplade, lamslog på onsdagen 
Kanadas huvudstad Ottawa. En 24-årig hedersvakt sköts till döds och 
strax därpå utbröt omfattande skottlossning i parlamentet.
En beväpnad man sköts ihjäl av polis. Polisen sökte på kvällen ef-ter 
ytterligare en gärningsman.

Stora delar av centrala Ottawa spärrades av sedan polisen miss- tänkt 
att ännu en beväpnad man befann sig på fri fot. Skolor, tv-sta- tioner 
och militära anläggningar stängdes. Fastigheter i området ge- 
nomsöktes och allmänheten upp- manades att undvika de centrala 
delarna av staden.
a dramat inleddes med att en soldat vid den okände soldatens grav, 
bara ett par hundra meter från parlamentet, sköts från nära håll. 
Soldaten för- des med svåra skador till sjukhus där han sedan avled.

Mannen sköt flera skott och jag såg en soldat falla. Därefter började 
skytten att springa från platsen, be- rättar ögonvittnet Jan Lugtenvorg 
för tv-bolaget CBC News.

Soldaten, en hedersvakt, föreföll ha blivit skjuten bakifrån, enligt ett 
annat vittne. Ett vittne, byggarbeta- ren Scott Walsh, säger till Reuters 
att mannen stoppade en bil, tvinga- de ut föraren och tog över 
fordonet.
Strax därpå utbröt skottlossning i parlamentsbyggnaden. 400 politi- 
ker ska ha befunnit sig i byggnaden.



Bilder från händelsen visar hur omkring 100 politiker och deras 
medarbetare barrikaderar det mö- tesrum som de befann sig i med 
stolar och bord när den beväpnade mannen närmade sig.

– Vi hörde en serie skott och förstod att de hade avlossats alldeles 
utan- för dörren. Och det är ingen särskilt kraftig dörr, berättar 
parlamentsle- damoten Charlie Angus för tidning- en Montreal 
Gazette.

Men innan mannen hann ta sig in sköts han till döds utanför dör- ren, 
efter en intensiv eldstrid med en polissergeant, Kevin Vickers, uppger 
kanadensisk teve och andra medier. Inne i rummet befann sig bland 
andra Kanadas premiärmi- nister, Stephen Harper. Sedan gär- 
ningsmannen oskadliggjorts fördes Harper snabbt i säkerhet.

–Det som hände tog oss med överraskning, sa Ottawas biträdan- de 
polischef Gilles Michaud under en presskonferens på kvällen, och lade 
till att det inte fanns något hot mot parlamentet.

Det var fortfarande vid 22-tiden i går kväll oklart hur många perso- ner 
som utförde attackerna. För- utom den 24-årige soldat, Nathan Cirillo, 
som dödades har minst tre personer också skadats, ingen av dem med 
livshotande skador, en parlamentsvakt som träffats i benet och 
ytterligare två inte identifiera- de personer.

Det fanns då heller inga bekräf- tade uppgifter om motivet bakom 
skottlossningarna.
Kanadensiska myndigheter har identifierat den skjutne och infor- 
merat FBI och amerikanska myn- digheter. Enligt CBS News har han 
identifierats som 32-årige, Michael Zehaf-Bibeau, född i Kanada.
Enligt nyhetsbyrån AP höjdes terrorberedskapen i Kanada redan

under tisdagen, på grund av ökad aktivitet på Twitter hos misstänkta 
personer.

FBI höjde säkerheten i Washing- ton DC efter dramat i Ottawa. Men 
USA:s nationella säkerhetsmyndig- het, Homeland Security, uppgav 
att det inte finns något som tyder på att händelserna i Kanada skulle 
utgöra ett hot även mot USA.

USA:s president Barack Obama sa på onsdagskvällen att det då ännu 
inte fanns några uppgifter som kun- de knyta den döde mannen till nå- 
gon organisation eller något motiv bakom attackerna.

I måndags blev två soldater på- körda av en person som kanaden- siska 
myndigheter identifierat som en radikaliserad och konverterad man 
med avsikt att resa och strida för IS.

En av soldaterna dog, och man- nen sköts sedan till döds under en 
polisjakt.

Kanada har varit en viktig allierad med USA i kampen mot terrorism 
och kanadensiska soldater har del- tagit i flera militära aktioner i värl- 
den tillsammans med amerikanska.

 
Staffan Kihlström  staffan.kihlstrom@dn.se
Clas Svahn,  clas.svahn@dn.se“

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


DN 23 okt 2014:

“Gamla bevis från massaker riskerar bli en 
tändande gnista”
“ Ramallah. En sextiofemårig filmrulle och några gulnade papper hotar 
sätta både Israel och Västbanken i brand, enligt vissa israeliska 
politiker. Samtidigt vädjar försvarsdepartementet att arkiven över 
massakern i Deir Yassin våren 1948 ska öppnas.

○○Dossiern skulle egentligen ha öppnats redan 1998, men vittnes 
börden är så eldfängda att de skulle kunna skada Israels utrikesrelatio 
ner och leda till kravaller, beslöts det, och Högsta domstolen anslöt sig 
häromåret till den bedömning en.

Mellan 80 och 107 palestinier dö dades i byn Deir Yassin den 9 april, 
under det första israeliskarabiska kriget, när två judiska nationalist
miliser intog Deir Yassin. Många av dem mördades i kallt blod efter 
striderna.

Det exakta antalet döda har varit föremål för hätska debatter och en 
flora propagandalögner – pales tinska och israeliska – sedan dess. 
Chocken efter Deir Yasin drev pa lestinierna i flera grannbyar att fly 
sina hem. I en vedergällningsattack tre dagar senare mördade 
palestins ka styrkor 78 judar i Jerusalem.

Den som först rapporterade om massakern, som i flera dagar domi 
nerade världspressens förstasidor, var den israeliske officeren Meir 
Pa’il, senare känd Knessetmedlem, militärhistoriker och fredsaktivist. 
Han och ett par medhjälpare doku menterade händelserna i byn sam 
ma dag. En filmstump, fotografier och skriftliga redogörelser hamna 

de omsider i det israeliska militär arkivet – Israel utropades drygt en 
månad efter massakern – och hem ligstämplades.

Under hela sin karriär kämpade Pa’il för att materialet han överläm 
nat skulle publiceras, för att rensa luften och motarbeta bägge lägrens
förvrängningar. I veckan publicerar hans barn en bok med andra doku 
ment Pa’il samlat in om Deir Yassin, och nu växer kraven på Knesset 
att lyfta på locket.

–○Det är vår plikt att redovisa det vi vet. Om det finns ytterligare stoff 
som är så eldfängt att det skulle leda till våldsamheter så förstår jag att 
myndigheterna tvekar, men det är inte vår sak, säger Pa’ils dotter, 
advokaten Sigal Pa’il.

Kanaan Jamal på den palestinska flyktingmyndigheten säger till DN:
–○Deir Yassin är historia. Säkert skulle några försöka slå mynt av 
sensationella fakta, men jag kan inte tänka mig att det skulle leda till 
våldsamheter. Vi vet ju i stort sett vad som hände.

Benny Morris och Sharif Kanaana är de historiker som gjort de grund 
ligaste efterforskningarna, och deras resultat sammanfaller i stort sett: 
Stern och Irgunmiliserna at tackerade DeirYasin trots att byn var 
fredlig och dessutom hindrat palestinska gerillamän att operera där.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com DN:s korrespondent “
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DN 24 okt 2014:

“IS hot om små attacker sprider skräck

Islamiska statens (IS) uppmaning till mord och terror i västvärlden 
sätter attacken i Ottawa i ett hotfullt ljus. Anhängarnas ”mikro 
attacker”, planerade eller genomförda, har blivit en plåga för 
säkerhetstjänster världen över.

Analys
Även om kanadens- iska myndigheter fått kritik för bristande säkerhet 
är det en myt att Kanada varit helt förskonat från terrordåd och 
”förlorat sin oskuld” i samband med den dödliga at- tacken mot 
parlamentet i Ottawa.

De separatister som vill bryta loss den fransktalande provinsen Quebec 
från Kanada har tidvis använt våldsamma metoder. För några 
decennier sedan förekom såväl sprängdåd som kidnappning- ar och 
masskjutningar. 1984, för jämnt trettio år sedan, trängde en exmilitär 
in i Quebecs delstatspar- lament och dödade tre människor och 
skadade ytterligare tretton.

Numera är kampen för ett själv- ständigt Quebec såväl tynande som 
fredlig. I stället har den kanadens- iska säkerhetstjänsten på senare
år avslöjat terrordåd planerade av personer med misstänkta band till al-
Qaida.

Och al-Qaidas våldsammare efterföljare, terrorgruppen Is- lamiska 
staten, har ytterligare spetsat till läget. Deras taktik och 
tillvägagångssätt sätter onsdags- kvällens attack i Ottawa i ett nytt, mer 
hotfullt ljus.

Det finns förvisso inga säkra upp- gifter på att gärningsmannen hade 
band med Islamiska staten. Men det är ingen tillfällighet att Kanadas 
premiärminister Stephen Harper nämnde IS i sitt första uttalande efter 
dådet.

För en månad sedan skickade Islamiska statens talesman Abu 
Muhammad al-Adnani ett meddelande där han uppmanade IS an-
hängare att attackera såväl soldater som civila från västländer. ”Slå in 
hans skalle med en sten, eller slakta honom med en kniv, eller kör över 
honom med din bil, kasta honom från en höjd, stryp eller förgifta 
honom”, sade al-Adnani.

Redan innan al-Adnanis blodtörstiga stridsrop har det slagits larm om 
Islamiska statens ”mikroterrorism”. Till skillnad från al-Qaida, som 
koncentrerat sig på ”makroattentat” där måttstocken är 11 september-
attackerna, är IS mål att skapa fruktan genom atten- tat mot till synes 
slumpvisa mål.

Larmet i Norge i slutet av juli i år, då landet under några dagar sat- tes 
i högsta terrorberedskap, hade enligt underrättelsekällor sin bak- grund 
i ett hot från IS-anknuta militanta extremister som skulle angripa 
privatpersoner. I mitten av september grep polisen i Australien femton 
personer som planerade att skära halsen av slumpmässigt utval- da 
civilpersoner. Enligt myndighe- terna var de gripna anhängare till 
Islamiska staten.

Många militärt starka västländer, som Kanada, Frankrike och Dan- 
mark, har valt att bekämpa Islamis- ka staten inom den koalition som 
initieras av USA. Samtidigt står en rad nationer, däribland Sverige, 
inför utmaningen att stävja den



allt stridare ström av frivilliga som rekryteras till Islamiska statens 
krigföring i Syrien och Irak. Dessa frivilliga riskerar att återvända med 
krigstrauman och inpyrda med religiös fanatism.

Ett batteri av lagar har klubbats igenom för att hindra rekryte- ringen, 
men det återstår att se hur verkningsfulla de är. Än så länge finns det 
inga tecken på att de hämmat Islamiska statens nyrek- rytering. Risken 
finns dessutom att terrorbekämpningen kränker med- borgerliga fri- 
och rättigheter som föreningsfrihet och yttrandefrihet.

De brutala attentaten, och hoten om attentat, leder ofelbart till en 
ökning av antimuslimska attacker och påhopp. Att antalet IS-anhäng- 
are bland muslimer kan räknas till några få promille blir underordnat – 
avskyn mot våldet spiller över på alla.

När två drogade och förvirrade britter med nigerianska rötter högg en 
soldat till döds i London förra året ökade hatbrotten och 
moskéattentaten med flera hundra procent veckan efter dådet. Mör- 
darna sade sig sympatisera med en radikal muslimsk organisation.

För en dryg månad sedan inter- vjuade jag journalisten och Mellan- 
östernexperten Patrick Cockburn, som nyligen gav ut en bok om hotet 
från Islamiska staten. Han menar att kampen mot IS inte kan vinnas 
en- bart med vapen och hårdare lagar.

–○ Den stora utmaningen är att lösa de ekonomiska och sociala 
problem (i Västeuropa) som gör Islamiska staten attraktivt i unga 
muslimers ögon.

  Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

DN 25 okt 2014

“Ukraina röstar ned Putin
Ekonomin är i avgrundsdjup kris och inbördeskriget, om än pausat av 
en bräcklig vapenvila, har krävt över 3 500 liv. Situationen är inte
idealisk när Ukraina i morgon håller parlamentsval.

Nyhetsbyrån AP beskriver hur parlamentet i Kiev hittills har varit en 
bland- ning av offentlig gyttjebrottning och en mörk sidolokal där 
skumma dealar görs upp. Efter valet av president Petro Porosjenko i 
maj är förhoppningen att också en modern och reformvillig 
folkförsamling ska utses. Utrymme finns ledigt eftersom den avsatte 
pre-sidenten Viktor Janukovytjs maktparti i princip försvann med hans 
flykt till Ryssland i februari.

Samtidigt har valet allvarliga brister. I de delar av östra Ukraina som 
kontrol- leras av ryskstödda separatister blir det ingen röstning, inte 
heller på Krimhalv- ön som den ryska armén ockuperade och Vladimir 
Putin annekterade i mars. Den så kallade Folkrepubliken Donetsk 
håller ett eget låtsasval nästa söndag, där utbrytarnas seger är spikad 
på förhand.

Porosjenkos block väntas bli klart störst och kunna bilda majoritet med 
andra EU-vänliga partier. Inbördes-kriget har gjort de flesta till 
ukrainska patrioter, men likväl fått extremister att hamna i bakvattnet. 
Populisten Oleh Ljasjko får visserligen höga siffror i mätningarna, 
men nationalistiska Svoboda verkar missa 5-procentsspärren och 
beryktade Högra sektorn är ett randfenomen. Rysslands skrän om 
”fascisterna i Kiev” är skamlös propaganda.
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Vad ett nytt parlament klarar av återstår att se. Rika oligarker drar i 
trådarna i flera partier och är vana vid att köpa ledamöter. Att bota 
Ukraina från korruptionens pest görs inte i en handvändning. 
Porosjenko har drivit igenom en lag om att avskeda statstjänstemän 
med koppling till Janukovytjs apparat. Medan många torde förtjäna 
sparken kan massiva utrensningar också vålla tvärstopp i byråkratin.

Det ekonomiska utgångsläget var besvärligt, men kriget har tillsam- 
mans med ryska straffåtgärder och handelshinder gjort det ännu värre. 
Enligt centralbanken kan BNP falla med upp till 10 procent i år. 
Inflationen når tvåsiffriga tal. Det kvävande arvet från Sovjettiden 
finns kvar och ener- gisubventioner dränerar statskassan. En omstart 
kommer inledningsvis att kräva stora uppoffringar av en redan plågad 
befolkning.

Moskva sitter med handen på gaskranen. Avtal om nya leveranser 
fastnar ständigt på skärpta ryska krav om pris, volym eller gamla 
skulder, alltmedan vintern är i antågande.

Putin gav signalen till separatist- upproret och stödde det från början 
med rubler, militär personal och vapen. Efter Ukrainas framgångar på 
slagfältet i somras skickades förstärk- ningar in i form av tusentals 
soldater och tung materiel. Utvecklingen vände, och Putin hade visat 
att han gör vad som behövs för att hålla ”revolten” vid liv.

President Porosjenko drog slut- satsen att en återerövring av hela östra 
Ukraina knappast var möjlig i nuläget. Hos hårdföra nationalister och 
frivilligmiliser är eftergifter däremot inte populära. Människorna i 
Don- bassregionen är å sin sida utlämnade åt separatisternas och 
Kremls nycker. De sitter fast i en ”republik” som Putin inte vill ta fullt 
ansvar för, och där krigsherrarna inte direkt bryr sig om ekonomi och 

återuppbyggnad.

Ukrainas uppförsbacke är brant. Stabilitet och säkerhet är förutsätt- 
ningar för trygghet, men att bygga en konkurrenskraftig ekonomi och 
en rättsstat tar tid. Väldiga nationella ansträngningar kommer att 
krävas. Västvärlden måste visa tålamod och vara beredd att ge 
långtgående stöd.

Att avveckla EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland kan inte vara 
aktuellt. Det skulle vara lika med ett godkännan- de av Putins militära 
övergrepp, och en uppmuntran till fler.

Protesterna på Majdan i Kiev starta- de för snart ett år sedan, efter att 
Janu- kovytj övergett det färdigförhandlade samarbetsavtalet med EU. 
Putins mål har varit att sabotera det närmande till Västeuropa som 
Ukraina önskade. Han har ryckt åt sig territorium och skapat kaos, 
men också stött bort miljoner människor som tidigare betraktade 
grannlandet som en vän.

Ukrainarna kände lockelsen från en demokratisk modell som är 
överlägsen Putins auktoritära och korrupta sys- tem. Om även ryssar 
gör den jämförel- sen, med ett näraliggande exempel, är hans makt i 
fara.

DN 25/10 2014 “



DN 25 okt 2014:
”Ukrainarna gör Europas just nu viktigaste 
vägval”
“Avgörande för säkerhet och ställning. Trots utblottad ekonomi, 
korruption och en krigsliknande situation arrangerar Ukraina i 
morgon söndag val till parlamentet. Orädda valförrättare an-
stränger sig för att värna demokratin. Det är på många sätt Euro-
pas viktigaste val, skriver OSSE:s valkoordinator Kent Härstedt. “

“Medan medieskugga fallit över Ukraina och vårt fokus riktats mot IS, 
ebola och underrättelseoperation i Stockholms skärgård förbereder sig 
den ukrainska befolkningen för att gå till val på söndag. Det är i närtid 
på många sätt Europas viktigaste val.

Det är svårt att tänka sig ett val med större svårigheter än det som nu 
skall äga rum. Tänk dig att arrangera ett parlamentsval vid den mest 
avgörande tidpunkten i ditt lands moderna historia, ett val som blir 
avgörande för ditt lands säkerhet och ställning i världen.

Tänk dig att arrangera detta val trots allvarliga och konkreta säkerhets-
hot såväl inifrån som utifrån, med en utblottad ekonomi, utbredd kor-
ruption, en krigsliknande situation i Donbass i öst, Krim illegalt ocku-
perat av Ryssland. Till detta hundratusentals internflyktingar, stora 
flyktingströmmar till grannländerna, en utbredd politiktrötthet och 
samtidigt ett tryck och en förväntan från den egna befolkningen såväl 
som från omvärlden på reformer. Tänk dig att göra det på ett fritt, 
demokratiskt sätt – två gånger. Tänk dig Ukraina.

Jag var där i maj då ukrainarna gick till val för att välja president. I 
min kapacitet som OSSE-parlamentariker hade jag då redan gjort ett 

förvalsbesök till länen Dnipropetrovsk och Zaporizjzja, och under 
själva valdagen ledde jag valövervakningen i Odessa. Platsen var i sig 
en påminnelse om hur våld och konflikt finns nära och kan blossa upp 
utan större förvarning. På den så kallade svarta fredagen bara tre 
veckor innan valet dödades här 48 personer och drygt 200 skadades i 
våldsamma motsättningar och i en fackföreningsbyggnad som sattes i 
brand.

Trots extraordinära omständigheter levde såväl institutioner som 
ukrainarna i stort upp till förväntningarna på valdagen. De gav 
president Porosjenko ett starkt mandat att börja genomföra nödvändiga 
reformer. Dessa reformer är så klart långt ifrån fullbordade, och rätt 
eller orätt lägger många skulden på parlamentet för ovilja och kon-
frontationspolitik när landet i stället behöver ett kraftfullt agerande. Att 
frustrationen finns där, lika mycket som viljan att realisera idealen från 
demonstrationerna på Majdan för åtta månader sedan, är ett verkligt 
hälsotecken för landet. Det aktiva och dynamiska civilsamhället ger 
stort hopp för framtiden. Vissa av dess främsta unga företrädare är nu 
också kandidater i valet.

Förväntningarna från landets befolkning såväl som från partner i om-
världen är att det på söndag kväll nyvalda parlamentet skall arbeta 
kraftfullt för att bekämpa korruptionen och modernisera stora delar av 
samhällsapparaten och samtidigt svara upp mot medborgarnas fri- och 
rättigheter i alla delar av landet. Ett nytt parlament måste också under-
söka ansvaret för alla döda och skadade som denna konflikt genererat. 
Men först måste det till ett val, och det kommer inte att vara en mindre 
utmaning än senast.

Därför är jag tillbaka i Ukraina. Denna gång som OSSE:s specielle 
koordinator, utsedd av OSSE:s ordförande för att leda cirka 700 kort-
tidsobservatörer från drygt 30 länder som kommer att placeras ut över 



hela landet för att söndagen den 26 oktober övervaka att valen går rätt 
till. Många av dem är som jag, parlamentariker från något av OSSE:s 
medlemsländer och vars röster och engagemang långt efter avklarat 
val i Ukraina kommer att vara viktiga för att uppbringa nödvändigt 
internationellt stöd till landet för att kunna infria de stora förväntningar 
som finns.

I förra veckan genomförde jag ett veckolångt förvalsbesök under vilket 
jag träffade regeringsföreträdare, den centrala valkommissionen, kan-
didater och representanter för civilsamhället, UNHCR, säkerhets-
tjänsten och OSSE-observatörer. Jag hade möten i Kiev och Charkiv 
innan jag fortsatte till Luhansk län där jag mötte lokala valförrättare.

I mitt möte i Kiev med den centrala valkommissionens ordförande 
Myhailo Ochendovskyj blev det klart hur man resonerar när det gäller 
den speciella situation landet befinner sig i. På Krim kommer man av 
uppenbara skäl inte att kunna genomföra ett val. Därför kommer 
Krims och Sevastopols 12 platser att stå tomma i det nya parlamentet, 
likaså för området Luhansk och Donetsk där man bedömer att val inte 
kommer att kunna hållas i 15 av 32 valdistrikt. Preliminärt innebär 
detta att sammanlagt 27 av parlamentets 450 platser kommer att läm-
nas obesatta till det tillfälle då fyllnadsval kan hållas. Det kan dock 
noteras att det ser ut som om val nu kommer att kunna hållas i fler 
valdistrikt i Luhansk och Donetsk än i presidentvalet.

I Charkiv blev säkerhetsfrågorna mycket konkreta. Redan hade man 
vid tio tillfällen lagt beslag på vapen som olika grupper planerat att 
använda för att störa valprocessen, och samma dag som jag hade mitt 
möte med guvernören Ihor Baluta och representanter för 
säkerhetstjänsten förberedde man sig för att slå till mot tre misstänkta 
terrorgrupperingar.

Nu dagarna innan valet har premiärminister Arsenij Jatsenjuk 
uttryckt sin oro för provokationer och attentat inför valet.

I Luhansk län blev det än mer allvarligt. Trots att omvärldens medier 
sedan länge dragit ned sin bevakning av konflikten, bland annat som 
en konsekvens av den vapenvila som etablerades den 5 september, 
fortsätter listan på döda och skadade att dagligen växa. I Donbass 
rådde vid mitt besök väpnade konfrontationer i ett 20-tal orter.

Nytränade och väl utrustade separatister bussas i strid ström fram till 
fronten där krigföringen just nu tycks vara som intensivast, som vid 
Donetsk flygplats, Debaltseva och områden kring Mariupol. På den 
ukrainska sidan försöker man svara med nyrekrytering och dåligt 
utrustade frivilliga. Den dåliga ekonomin sätter sina spår även här.

Trots detta anstränger sig orädda valförrättare för att under extraordi-
nära omständigheter förbereda val i ett läge där ”fronten” tycks bölja 
fram och tillbaka. Bristen på el, transporter och ibland oförmågan att 
samla all nödvändig materiel och personal på grund av säkerhetsläget 
är bara några av de svårigheter som är vardag här.

Valet på söndag blir avgörande för om Ukraina skall förmå att få 
nödvändig kraft att ta sig ur den svåra politiska, ekonomiska, säker-
hetspolitiska och institutionella kris landet befinner sig i. Under för-
utsättning att söndagens val genomförs på ett demokratiskt och 
transparent vis och utan inblandning av någon ”tredje hand” som 
många uttrycker sig här, öppnar sig möjligheter att vända Ukrainas 
utveckling mot något positivt och att med internationellt stöd ta till 
vara landets potential.

Kent Härstedt, OSSE:s särskilda koordinator för valobservationen i 
parlamentsvalet i Ukraina 2014 “
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“Frikyrkliga kan avgöra i jämnt val

President Dilma Rousseff leder enligt valprognoserna inför 
söndagens presidentval i Brasilien, men inte långt efter kommer 
högerledaren Aécio Neves. Tungan på vågen kan bli frikyrkorna. 
Deras medlemmar utgör 22 procent av befolkningen och har blivit 
en maktfaktor i brasiliansk politik.

Sandra Nogueira är 42 år och har åkt buss hela natten för att komma 
till frikyrkan Universals nybyggda tempel i São Paulo, Brasiliens 
största stad med 20 miljoner in- vånare. Byggnaden heter Templo do 
Salomão och är en kopia av Sa- lomons tempel som enligt Bibeln 
förstördes i Jerusalem 586 år före Kristus. Templet har plats för 
10○000 sittande besökare och är 55 meter högt.

Sedan jag gick med Universal- kyrkan för nio år sedan har många av 
mina problem löst sig, säger Sandra Nogueira och går in i temp- let.
Hon driver en klädesbutik i del- staten Minas Gerais där högerle- 
daren Aécio Neves varit guvernör i åtta år. Sandra Nogueira tror att 
han är rätt man att leda Brasilien in i framtiden.

Arbetarpartiet har suttit i tolv år. Det räcker nu. Efter alla deras 
korruptionsskandaler behöver vi nytt blod, säger hon.

Universalkyrkan är en brasiliansk motsvarighet till Livets ord och er- 
bjuder varje dag olika teman vid gudstjänsterna i Salomons tempel. I 
dag är det Botandets dag och San- dra Nogueira bär med sig en flaska 
med vatten som pastorn ska välsigna.

Min mamma lider av Parkin- sons sjukdom. Jag hoppas att hon blir 
bättre om hon dricker vattnet, säger hon.

När det gäller brasiliansk politik finns det inga lika enkla recept. Kor- 
ruptionen är kronisk och trots att Dilma Rousseff sparkat sex minist- 
rar för att de har försnillat pengar fortsätter mutsystemet. Värst är det i 
det statligt kontrollerade oljebolaget Petrobras som tidigare ansetts 
vara Brasiliens bästa och mest välskötta bolag. Nu har det avslöjats att 
arbetarpartiet och dess allierade partier i flera år tagit tre procent på 
kontrakten som tecknats med olje bolaget.

Jag säger inte att Aécio Neves inte är korrupt. Det är de flesta i 
brasiliansk politik. Men han är i alla fall ny och har ännu inte smut- sat 
ned sig, säger Sandra Nogueira och höjer handen mot altaret.

Ridån i det Las Vegas-liknande templet går upp och gudstjänsten 
börjar.

Den största frikyrkan i Brasilien är Guds församling som grundades av 
två svenska pingstmissionärer 1911 och har tolv miljoner medlemmar. 
En av ledarna i kyrkan är tv-pastorn Silas Malafaia som blivit en 
maktfaktor i brasiliansk politik. När den före detta miljöministern 
Marina Silva, som ställde upp i den första omgången i årets 
presidentval, deklarerade att hon tänkte legalisera homoäktenskap om 
hon blev vald, uppmanade Malafaia alla pingstvänner att inte rösta på 
henne.

Två dagar senare drog Marina Silva tillbaka sitt vallöfte.

När Dilma Rousseff ställde upp i presidentvalet 2010 ville hon le- 
galisera abort och drabbades av samma sak. Skillnaden var att då var 



det ägaren till Universalkyrkan, tv-pastorn Edir Macedo, som ho- tade 
att hans två miljoner församlingsmedlemmar inte skulle rösta på henne 
om hon inte drog tillbaka sitt vallöfte. Följden blev att Dilma Rousseff 
skrev ett brev till pastorn där hon förband sig att inte ändra 
abortlagstiftningen om hon blev president.

Även i årets val har Dilma Rousseff rättat sig efter den radikala 
frikyr- kan vars ägare blivit en av Brasiliens rikaste män. Enligt den 
amerikanska tidskriften Forbes uppgår Edir Macedos privata 
förmögenhet till åtta miljarder kronor. 
Trots att förmögenheten är baserad på svarta pengar från kollekten 
medverkade Dilma Rousseff vid invigningen av Salomons tempel den 
31 juli i år.

– Frikyrkorna har blivit så starka att ingen kandidat klarar sig utan 
deras väljare, säger Marco Teixeira, statsvetare vid handelshögskolan 
FGV i São Paulo.

Många av frikyrkorna investerar pengarna från kollekten till att byg- 
ga upp medieimperium. Universalkyrkans ledare, pastor Macedo, äger 
Rede Record, Brasiliens andra största tv-kanal.

– Ingen vågar sätta sig upp mot frikyrkorna, menar Marco Teixeira.

Vid årets parlamentsval ökade de protestantiska frikyrkorna sin makt i 
kongressen. Av de 513 ledamöterna tillhör nu 80 någon fri-kyrka. De 
har bildat en lobbygrupp som kallas Bancada evangélica (fri- kyrkliga 
bänken) och har mer makt än det regerande arbetarpartiet som 
förlorade 18 platser vid årets kongressval och endast har 70 ledamöter.

Universalkyrkans parti, Partido Republicano Brasileiro, PRB, ökade 
sin representation från 10 till 21 ledamöter.

Den frikyrkliga lobbygruppen är främst intresserad av moralfrågor och 
stoppar alla förslag som innebär en liberalisering av abort- rätten, 
droglagstiftningen eller äktenskapslagen. Främst söker sig ledamöterna 
till utskottet för mänskliga rättigheter. Utskottets ordförande har varit 
den 42-årige pingstvännen Marco Feliciano som hävdat att John 
Lennons död var en ”gudomlig hämnd” för att han sagt att Beatles är 
större än Jesus.

De frikyrkliga ledamöterna är också intresserade av medieutskottet där 
de har 14 av de 42 platserna. Anledningen är att frikyrkorna vill 
underlätta för fler pastorer att öppna egna tv-kanaler där de kan 
predika.

– Brasilien behöver bättre utbildning, sjukvård och vägar, men den här 
gruppen är bara intresserad av sina egna frågor. De hjälper inte till att 
utveckla Brasilien. Snarare tvärtom. Brasilien går bakåt, säger Marco 
Teixeira vid handelshögskolan.

Gudstjänsten i Salomons tempel går mot sitt slut och pastorn, som 
predikar från en tron i guld, ber medlemmarna att hålla upp sina 
medhavda vattenflaskor. Tusentals händer sträcks upp i templet och 
pastorn välsignar vattnet.

– Det är inte läkare eller mediciner som botar er. Det är Gud, säger 
pastorn.

Sedan ber han församlingen, som mest består av äldre och sjuka 
personer, att komma upp till altaret för att lämna kollekten. Kvinnan 



bredvid mig i bänkraden hoppar fram på kryckor och lägger sitt kuvert 
i en röd sammetssäck som hålls upp av en ung värdinna i vit särk med 
guldskärp.

Bredvid står en kostymklädd ung man i slips med en trådlös kredit- 
kortsmaskin i handen. Den som inte har kontanter kan betala tion- det, 
som är 10 procent av inkom- sten, med kreditkort.

Vid utgången av templet i den nedgångna stadsdelen Brás förs- öker en 
av de andra pastorerna att locka fler medlemmar till Uni- versalkyrkan. 
Jag undrar varför kyrkan tar betalt för att välsigna sjuka människors 
vatten.

– Det är inte vi som tar betalt. Det är Gud! Jesus lag är att tion- det ska 
gå till kyrkan, säger pastor Arnaldo.

Jag undrar hur han ser på kyrkans växande politiska makt i Brasilien.
– Äntligen har vi demokrati på riktigt. Tack gode Gud, svarar han.

Vid busshållplatsen samlas de yngre tempelbesökarna för att åka 
vidare till sina arbeten i megametro- polen São Paulo. Jussara da Silva 
är hembiträde i en familj och hop- pas att Dilma Rousseff vinner sön- 
dagens presidentval.

–  Jag vet att hon inte är så duktig på ekonomi, men hon är i alla fall 
bra på fördelningspolitik. Hon vill styra för alla brasilianare. Aécio 
Neves tänker bara på de redan rika, säger 24-åriga Jussara da Silva.
Jag undrar varför hon är medlem i Universalkyrkan.

–  Jag gillar deras framgångsteo- logi. Varje måndag handlar deras 
gudstjänster om hur man kan tjäna mer pengar och undvika att hamna i 

skuld. Det hjälper mig som inte har så mycket pengar.

Trots att Jussara da Silvas lön knappt går att leva på i det dyra São 
Paulo betalar hon 10 procent av sin lön till kyrkan, vars ledare bor i en 
penthouselägenhet högst upp i Salomons tempel.

Bredvid templet har pastor Macedo byggt en landningsplats åt sin 
helikopter.

– Han är ett bra exempel på hur man kan bli rik i Brasilien, säger Jus- 
sara och hoppar på bussen.

 riojonsson@gmail.com “
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“Kaxig populist sticker ut med våld och hot

Han gillar att förnedra krigsfångar inför kameran och hotar 
politiska fiender med döden. Men Oleh Ljasjkos brutala stil går 
hem hos många ukrainare. I dagens val väntas hans parti bli 
landets näst största – och själv siktar han på 
premiärministerposten.

Bara president Petro Porosjenko vågar avstå från att gästa tv-stjärnan 
Savik Sjuster i valrörelsens elfte timme. Alla de andra stora namnen i 
ukrainsk politik passerar oss i den eleganta lobbyn: Julia Tymosjenko, 
premiärminister Arsenij Jatsenjuk och hela raden av partiledare.
Intresset är ändå störst för en man som för ett år sedan var näs- tan 
okänd: Oleh Ljasjko, ledare för Radikala partiet.

Det är en liten man med röd slips, något tunnhårig, men med en 
självsäker basröst uppskruvad på högsta volym. Man hör hans 
tordönsstämma redan innan man ser honom i kretsen av bredaxlade 
partigängare. De hukar sig respekt- fullt runt sin ledare och skrattar när 
han behagar skämta.

Det här är min blivande för- svarsminister, säger han med ett 
dundrande skratt och pekar med hela handen på Artem Vitko, en 
uniformerad man som har utmärkt sig i kriget i Donbass.

Hela kretsen runt honom tilldelas var sin ministerpost, och det är 
inte helt på skämt. Ljasjko är segerviss och vill bli regeringschef. Fast 
för DN erkänner han att han inte har fått något sådant erbjudande än av 
Porosjenko.

Sedan går han in i studion och lovar sådant som populister brukar 
lova: högre löner, sänkt pensions- ålder och ”att ta oligarkernas peng- 
ar och använda dem på sjukvård och utbildning”.

Nästan alla partier vill visa sig kompromisslösa gentemot de rysk- 
stödda rebellerna i öster. Det som skiljer Ljasjko från mängden är hans 
eget, personliga deltagande i övergrepp mot misstänkta kollabo-
ratörer och tillfångatagna fiender.

Under sommaren har partileda- ren iförd svart basebollkeps och 
skottsäker väst varit på turné i Don- bass med frivilligbataljoner som 
han själv hjälpt till att rekrytera. Allt har dokumenterats i Youtubeklipp 
som fått enorm spridning.

I en sekvens sitter Ljasjko i en bil med två bakbundna fångar. En av 
dem, en tidigare minister i rebel- lernas regering, är avklädd i bara 
kalsongerna och har spår av misshandel.

Hur mycket fick du betalt för att döda folk, skriker Ljasjko i hans öra 
och fortsätter med en lång harang av anklagelser.

I ett annat klipp håller soldater en pistol mot huvudet på en man som 
sägs vara borgmästare i staden Stachanov. Ljasjko sparkar mannen och 
”förhör” honom sedan. Dagen efter publiceras ett klipp där borg- 
mästaren står på knä och ber om ursäkt för sitt samarbete med sepa- 
ratisterna.

Sådana här tilltag har fått Amnesty International att kräva att Ljasjko 
ställs inför rätta.

Men många vanliga ukrainare gil- lar vad de ser.



Alla de andra bara pratar. Ljasj- ko är inte rädd för någon, han åker till 
kriget hela tiden, säger pensio- nären Taisia Tjajka som står i ett av 
Radikala partiets valtält i centrala Kiev.

Han var här i veckan och skaka- de min hand. Jag tänker inte tvätta 
den på en månad!

Ukraina befinner sig i krigstillstånd, och extrema tider kan ge näring åt 
politisk extremism.

Men Ljasjko är populist snarare än fascist. Han har ingen egentlig 
ideologi, bara enkla lösningar på svåra problem. Och i ett land som 
tröttnat på korrumperade politiker ses han av vissa som något nytt och 
fräscht.

Trots allt tal om ”att inte bara prata” är retorik och image huvud- saken 
för Oleh Ljasjko.

Hanssymbol ärhögaffelnsomhan sticker i röven på oligarker och se- 
paratister. Den har blivit ett så starkt varumärke att den förekommer 
en- sam på valaffischer, helt utan text.

Samtidigt använder han sociala medier effektivt, till skillnad från sina 
konkurrenter. Vid sidan av de virala Youtubeklippen har han 171○000 
följare på sin Facebooksida, där han kräver att inkompetenta ministrar 
ska skjutas snarare än få sparken, och där han nyligen ankla- gade 
oligarken Ihor Kolomojskij för att ha förolämpat hans mor så att hon 
hamnade på sjukhus:

”Om något händer min mamma, då ska jag hitta dig i ditt gömställe 
och döda dig.”

Vissa skräms av Ljasjko och den stora majoriteten tänker förstås inte 
rösta på honom. Det finns sam- tidigt en tendens att avfärda honom 
som en ofarlig pajas.

Men Ljasjko är på riktigt. I dagens val kommer hans parti av allt att 
döma att bli Ukrainas näst största med mellan 10 och 15 procent av 
rösterna. Och Porosjenkos parti, med kanske 30 procent, måste sam- 
arbeta med någon.

ag är redo att bilda en koali- tion. Jag är redo att ta ansvar, säger 
Ljasjko i tv-studion.

Det är inte uteslutet att den hö- gaffelviftande clownen blir Ukrai- nas 
nästa regeringschef. 

ingmar.neveus@dn.se 
thomas.karlsson@dn.se “
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“Sex dödades i attentat – oron ökar inför 
valet
Oron är stor inför morgondagens parlamentsval i Tunisien. Efter 
den arabiska våren 2011 är landet det enda i områtdet som haft en 
fredlig utveckling mot demokrati, men beredskapen är hög efter 
ett attentat på freda-gen med sex döda.

I morgon går Tunisien till val för andra gången sedan jasminrevolu- 
tionen i januari 2011, då diktatorn Zine Abidine Ben Ali jagades på 
flykten efter massiva folkliga pro- tester. I omvärlden brukar Tunisien 
betraktas som det gyllene undanta- get av nationerna i Nordafrika och 
Mellanöstern där den ”arabiska vå- ren” drog fram 2011 – landet är det 
enda som haft en någorlunda fred- lig utveckling mot demokrati.

Trots detta är nervositeten stor inför söndagens val. Islamistiska 
militanta grupperingar har hotat att störa valprocessen och den tu- 
nisiska säkerhetsapparaten ligger i högsta beredskap. Särskilt fokus 
riktats mot den radikala islamist- rörelsen Ansar al-Sharia, (”Trons
följare”), som anses ha kopplingar till al-Qaida och som har terrorist- 
stämplats av USA. Ansar al-Sharia misstänks ligga bakom morden på 
två vänsterpolitiker förra året och har tidigare haft väpnade samman- 
stötningar med tunisisk militär.

Fredagens masskjutning inträffade när säkerhetsstyrkor stormade ett 
hus i Tunisförorten Oued Ellil, där flera beväpnade personer hade 
barrikaderat sig, rapporte- rar nyhetsbyrån AFP. Inne i huset fanns 
enligt uppgifter från polisen minst två beväpnade män och ett okänt 
antal beväpnade kvinnor.

Enligt nyhetskanalen al-Jazira sköt kvinnorna mot säkerhets-styrkorna 
vid stormningen. Fem kvinnor och en man dödades, medan två barn 
skadades i skott- lossningen, liksom en polis. Myn- digheterna 
beskriver gruppen som terrorister men har inte släppt någon 
information om deras identiteter.

De mest diskuterade valfrågorna har varit arbetslösheten och säker- 
heten. Det relativt nystartade seku- lära partiet Nida Tounes går till val 
på att locka utländska investerare och därmed ge ekonomin en skjuts. 
Nida Tounes vill också se hårdare tag mot radikala islamister. Det mo- 
derat islamistiska partiet Ennahda, som hade stora framgångar i valet 
2011, håller fram nationell enighet och samförstånd som sina främsta 
paroller.

5,2 miljoner av Tunisiens samman- lagt elva miljoner invånare har re- 
gistrerat sig inför valet, vilket är en lägre siffra än väntat. 
Valdeltagarna har inte mindre än 15○000 namn att välja mellan, 
fördelat på över 1○200 partier, valallianser och indi- viduella listor. 
Parlamentet kom- mer att ha 217 platser varav hälften är reserverade 
för kvinnor, i enlig- het med den nya författning som röstades igenom i 
januari i år.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“ Oväntad succé bäddar för EU-vänlig 
koalition
Premiärminister Arsenij Jatsenjuk var den stora överraskningen i 
Ukrainas parlamentsval. Hans nybildade parti är nästan 
jämnstort med president Petro Porosjenkos enligt prognoser på 
söndagskvällen.Det mesta tyder på att de två partierna bildar en 
EU-vänlig regering.

DN i Kiev.
Samstämmiga vallokalsundersökningar direkt efter att röstningen 
avslutats klockan 20 visade att flera partier sjönk ihop som suffléer 
medan andra sköt upp som raketer.Hur Ukrainas parlament kommer att 
se ut i detalj är svårt att sia om, eftersom hälften av mandaten tillsätts i 
enmansvalkretsar. Men det står klart att det politiska landskapet ritas 
om, inte bara sedan förra valet 2012 utan också jämfört med vad man 
trodde så sent som i fredags.Porosjenkoblocket, presidentens parti, får 
bara strax över 20 procent, långt sämre än förväntat. Premiärminister 
Jatsenjuks Folkfronten får ungefär 20 procent eller dubbelt upp jämfört 
med förhandstipsen.

Julia Tymosjenkos parti Fäderneslandet är nästan utraderat med strax 
över 5 procent. Och populisten Oleh Ljasjkos Radikala parti får bara 
knappt 7 procent.Även om Porosjenko förmodligen är besviken över 
resultatet kan det ge honom arbetsro och Ukraina ett visst mått av 
stabilitet i krisen med pågående krig och en hotande ekonomisk 
kollaps.Nästan säkert får Jatsenjuk fortsätta som premiärminister. 
Regeringen blir en koalition mellan hans Folkfront, Porosjenkoblocket 

och kanske Samopomitj, ett annat EU-tillvänt parti.

De mest högljudda nationalisterna och populisterna kan därmed 
lämnas utanför regeringen. Ultranationalistiska Svoboda ser 
visserligen ut att komma in i parlamentet, men bara nätt och jämnt. 
Och den krigshetsande Oleh Ljasjko får inte den vågmästarroll han 
hade hoppats på.Nynazistiska Högra sektorn, med en ynka procent, 
släpps inte in i demokratins finrum.Dessa ultranationalister av olika 
schatteringar är de som ropar förräderi och protesterar mot avtalet som 
i början av september ledde till en vapenvila med separatisterna i 
Donbassområdet. Vapenvilan bryts visserligen dagligen av båda parter, 
men både Porosjenko och Jatsenjuk har intresse av att den inte överges 
helt.Att deras partier går starkt kan ses som ett stöd för förhandlingar 
snarare än hårdare tag i konflikten. Så här säger konstnären Valerij 
Sapronov som DN träffar utanför en vallokal i centrala Kiev:– Jag 
gillar inte nationalisterna, jag brukar kalla dem krigspartierna. 
Porosjenko får min röst, han kan se till att det blir fred.Själv inledde 
presidenten valdagen i Kramatorsk i öster, där han iklädd 
kamouflageuniform talade med röstande soldater. Bara ett par mil 
söderut går fronten mot Folkrepubliken Donetsk, rebellernas 
utbrytarstat där valet bojkottas.

Totalt kunde valet bara genomföras, helt eller delvis, i 15 av 32 
valkretsar i Donetsk och grannlänet Luhansk. Det innebär att mer än 
13 procent av landets väljare – eller fyra miljoner – inte kunde 
rösta.Vid lunchtid klädde Porosjenko om till kostym och flög tillbaka 
till Kiev, där han röstade i en vallokal på Hrusjevskijgatan, påpassad 
av 16 tv-team från hela världen.Han talade om valet som en seger för 
Ukraina. Men nu väntar vardagen, med ett krig som Ukraina inte kan 
vinna. Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.seFakta.
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“Turisterna flyr – mer än 500 mil från 
epidemin
Högsäsongen i Östafrikas turistnäring är hotad – av ebola. Trots 
att det omfattande utbrottet av sjukdomen sker i Västafrika, över 
500 mil bort, väljer många turister att ställa in sina resor. I staden 
Moshi vid Kilimanjaros fot har bokningarna redan gått ned med 
tio procent.

DN i Tanzania.
Moshi visar sig från sin bästa sida. Över hela staden har jakaranda-
träden slagit ut sina lila blommor. Himlen är klarblå och det starka 
solljuset studsar mellan de pastellfärgade fasaderna i 
stadskärnan.Stadens stolthet är vad som sägs vara världens högsta 
fristående berg. Moshi ligger alldeles vid foten av det väldiga 
bergsmassivet Kilimanjaro som reser sig nästan 6 000 meter över 
havet. Sluttningarna är klädda av regnskog och kaffeodlingar men den 
ikoniska snöklädda toppen är draperad i moln och skymtas endast vid 
solnedgång och gryning.Denna idyll är hotad av händelser som 
inträffat på andra sidan kontinenten, över 500 mil bort. Ebolautbrottet i 
Liberia, Sierra Leone och Guinea skrämmer i väg besökarna.– Det har 
redan börjat påverka oss. Grovt uppskattat har vi redan förlorat mellan 
åtta och tio procent av våra bokningar. Vi har inte en enda bokning 
inför högsäsongen från USA-resenärer, säger Abel Mgonja, 
försäljningschef på resebyrån Ahsante Tours.Ahsante är ett av de första 
orden som besökare i Moshi lär sig på swahili – det betyder tack. De 
som väljer att göra den mödosamma vandringen till Afrikas högsta 
punkt lär utöka sin vokabulär med twende pole pole – låt oss gå 

långsamt. Andra nöjer sig med en safari – en resa – till Serengetis 
slätter eller Ngorongorokratern i väster.

Tanzania har i alla år varit en fredlig destination i en orolig omvärld 
och researrangörerna är vana vid att européer och amerikaner buntar 
ihop Afrika till ett enda land. Men ändå säger Mgonjas kollega Timba 
Kileo att det är annorlunda med ebolautbrottet.– Terrorgrupper som al-
Shabaab har varit ett problem i Kenya under flera år men resenärerna 
har vetat att det är just i Kenya, inte i Tanzania, som de verkar.Han slår 
ut med armarna.– Men ebola är något du inte ens vill ta i.Kileo jämför 
med brännmärkningen av hivsmittade när sjukdomen golvade 
Tanzania i början av 1990-talet. Nu vet folk bättre om hur hiv 
överförs, men ebolan är fortfarande okänd här.

Ahsante Tours riktar sig, liksom många andra resebolag i Moshi, till 
två grupper av turister. De som arbetar som volontärer i olika sociala 
projekt och stannar i regionen i upp till ett år, och de som kommer ned 
för en kort men intensiv semester. Det är den senare gruppen som 
främst börjat oroa sig för ebolan.Dels handlar det om ren okunskap om 
geografiska avstånd – Paris, Madrid, London och Rom är samtliga 
städer som ligger närmare de drabbade länderna än Tanzania. Och 
flygförbindelserna till Liberia går via Casablanca och Bryssel.Dels 
finns det en rädsla för att sjukdomen ska ha hunnit sprida sig till andra 
delar av Afrika när resan genomförs.Abel Mgonja har flera förslag på 
lösningar.– De positiva exemplen måste lyftas fram mer. Som Nigeria 
och Senegal som faktiskt lyckats hantera ebolan på ett korrekt sätt.– 
Sedan ska vi vara tydliga med information. Resenärer måste 
informeras om hur smittan sprids och få tillgång till korrekt 
information från trovärdiga avsändare som WHO och Läkare utan 
gränser, säger Abel Mgonja.När det gäller den faktiska risken för att 



ebola skulle kunna sprida sig till Östafrika poängterar Mgonja att läget 
belyser hur viktigt det är att ha en reseförsäkring.DN har varit i 
kontakt med representanter för resenäringen i Kenya i norr. Även där 
vittnar man om ebolans förödande effekt på näringen.De båda 
länderna är i dag jämbördiga spelare inom turismen med närmare en 
miljon besökare per år. Besökare som spenderar pengar dygnet 
runt.Ahsante Tours har 20 anställda men de betalar även löner för runt 
300 säsongsanställda chaufförer, bärare, kockar och guider. Företaget 
driver dessutom flera välgörenhetsprojekt. Vid Timba Kileos skrivbord 
ligger några säckar som är fyllda med myggnät som ska skänkas till en 
malariadrabbad by söder om Moshi.– Tar du bort tio procent av 
turismen så handlar det om många munnar att mätta, säger han.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com

Fakta.
Längre till Dar es Salaam än till ParisParis, Madrid, London och 
Rom – varifrån många turister kommer till Tanzania – ligger närmare 
de eboladrabbade länderna än Tanzania.
Researrangörer i Tanzania tror att många avbokningar dels beror på 
rädsla att sjukdomen hinner sprida sig, men dels helt enkelt på 
okunskap om geografiska avstånd.
Mellan Liberias huvudstad Monrovia och Tanzanias största stad Dar 
es Salaam är det cirka 550 mil fågelvägen.
Från Paris till Liberia är det cirka 460 mil.
Från London cirka 485 mil.Från Rom cirka 431 mil.Från 
Stockholm cirka 630 mil.DN “
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“Namnbyte får ilskan att bubbla över

Jorden runt
Hela politikerkåren i Frankrike genomgår en djup identitetskris. 
Plötsligt vill nästan alla partier byta namn. Som vid alla familjekriser 
blir det gräl som får medlemmarna att tappa all rim och reson.

Först ut på plan var högerextrema Front National.Den Nationella 
Frontens namn hittades på av partigrundaren Jean-Marie Le Pen och 
hans dotter Marine som nu leder partiet, redan 1972. Nu föreslår 
anhängare till dottern att man kanske borde ömsa skinn. Och Marine 
Le Pen utesluter inte ett namnbyte inom några månader.

Anhängarna är medvetna om att den Nationella frontens namn och 
logga för tankarna till 1960-talets väpnade terrorrörelser under 
Algerietkriget. Eller möjligen till fascistiska grupperingar i 30-talets 
Frankrike. Inte riktigt modernt för ett parti som aspirerar på att bli ett 
regeringsparti 2017.”Det vore ett förräderi mot de som länge har 
kämpat i motvind för det här partiet”, rasar pappa Le Pen. Och jämför 
med champagnen Gula Änkan, Veuve Cliquot:– Veuve Cliquot byter 
inte namn, säger han.Frankrikes socialistiske premiärminister Manuel 
Valls drömmer också om att byta namn på socialistpartiet, le Parti 
socialiste.Valls försöker driva en socialdemokratisk, eller social-
liberal politik: ”Jag älskar företagen”, sa han nyligen och fick 
vänsterfalangen i partiet att börja vässa giljotinen.Jo, vänstern kan 
faktiskt dö ut, insisterar premiärministern som skulle behöva en större 
koalition än det krympande socialistpartiet om han ska vinna mot 
högern. Namnbyte kan då vara en lösning.

mailto:erikesbjornsson@gmail.com
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Utspelet ger vatten på kvarn för de som menar att Valls är en 
vedervärdig kapitalistkramare som smugit sig in i partihögkvarteret 
bakvägen.Om den förre presidenten Nicolas Sarkozy och hans 
anhängare i vinter lyckas ta över ledningen för det konservativa UMP 
(Union för folklig rörelse) så utesluter inte heller de att – inte bara 
slänga ut de gamla ledarna – men också att byta namn.Etiketten UMP 
skapades under president Jacques Chirac för att krama ihjäl Frankrikes 
mittenpartier. Nu är UMP så tyngt av olika skandaler om olaglig parti
finansiering att ett namnbyte även skulle ha juridiska fördelar.Men det 
säger ingen högt.

Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “
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”Höj din röst mot det sexuella våldet i krig”

Han är prisad, uppmärksammad och hyllad världen över. Men 
för människorättskämpen och chefskirurgen Denis Mukwege 
spelar utmärkelser ingen roll om de inte innebär hjälp till utsatta 
kvinnor i konfliktområden. – Jag jobbar inte för ära, utan för 
förändring, säger han till DN.

Det är bara några dagar sedan Denis Mukwege, chefskirurgen på 
Panzisjukhuset i Bukavu i Kongo-Kinshasa, tilldelades Sacharov
priset. Det går till personer som gjort anmärkningsvärda insatser mot 
intolerans, fanatism och förtryck och delas ut av Europaparlamentet. 
DN träffar honom på Arlanda när han är på väg tillbaka till Bukavu 
efter att ha deltagit på en fredskonferens i Örebro

– Sacharovpriset kommer från 28 länder i Europa. Det är ett hopp
ingivande pris, för det betyder att 28 länder vill kämpa för rättvisa och 
förstås stötta demokratin i Kongo-Kinshasa. Bara det kan ge kvinnor i 
mitt land den plats i samhället de förtjänar.

Inbördeskriget i Kongo-Kinshasa är officiellt över, men den väpnade 
konflikten pågår fortfarande i landets östra delar. Precis som i många 
andra konflikter i världen används våldtäkt som en del av krigföringen. 
Syftet är att slå sönder familjer, så split och skapa kaos. Denis 
Mukwage har sedan 1998 arbetat med att vårda offer för sexuellt våld.

Med åren har han fått stor internationell uppmärksamhet, han har talat 
i FN:s generalförsamling och fått fina utmärkelser, bland annat Olof 
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Palmepriset 2008. Hans namn kommer ständigt upp i spekulationer 
inför Nobels fredspris.

– Ett pris har ett syfte om det kan ge mening och stötta vår sak, annars 
betyder det ingenting. Jag jobbar inte för ära, utan för förändring, 
särskilt för kvinnor. Man kan inte bara dela ut en utmärkelse och gå 
vidare till nästa sak.

Tycker du Olof Palmepriset hade ett större syfte än att bara vara 
ett pris?– Olof Palmepriset hjälpte verkligen till att öka 
medvetenheten i Sverige om vad som hänt och fortfarande händer i 
Kongo. Jag fick intrycket att många började fråga sig varför och 
undersöka saken själva. Inte bara i Kongo utan i hela världen 
behandlas kvinnor som ägodelar och används som saker. Vi behöver 
tänka på det och hur kvinnor är extra utsatta i konflikter. Det är ingen 
kvinnofråga, ingen könsfråga, det är en humanitär fråga och fattar man 
inte det blir jag ledsen, för det är att låta vår mänsklighet gå förlorad.

Denis Mukwege är en lågmäld man, men med en bestämd röst. Han 
säger att all uppmärksamhet inte har förändrat honom, han gör 
fortfarande samma sak han alltid har gjort.

– Jag landar på måndag kväll och på tisdag morgon står jag i 
operationssalen igen. Jag tar mig tid att sprida kunskap om vad som 
händer i mitt hemland, men vad jag gör i min vardag är egentligen 
bara att behandla konsekvenserna. Vi måste också fokusera på 
orsaken. Hur ska vi psykologiskt kunna stötta barn födda efter 
våldtäkt? Barn som sett sina föräldrar bli våldtagna? De är 
traumatiserade och om vi inte hjälper dem kommer problemet att 
finnas kvar i samhället som cancer, och förstöra ännu mer.

FN registrerade 2013 över 15 000 våldtäkter i Kongo-Kinshasa, men 
den verkliga siffran tros vara betydligt högre. De senaste två åren har 
antalet offer för sexuellt våld minskat, enligt Mukwege. Men 
våldtäkterna har blivit hänsynslösare och allt fler offer är barn, eller till 
och med bebisar.

– När jag säger ”minskar” menar jag att vi på min klinik kanske kan 
komma under 3 000 patienter i år, vilket fortfarande är mycket. Men 
2013 skrevs ett fredsavtal under i Kongo-Kinshasa; samtidigt 
utnämnde FN, USA, EU och AU var sitt speciellt sändebud till Kongo. 
Jag tror att vi är på rätt väg, vi måste bara kämpa vidare.

Och alla kan göra något, anser Denis Mukwege.

– Om du inte kan göra något materiellt kan du ge din röst. Var inte 
likgiltig. Samma sak händer nu kvinnor i Syrien, i Irak, i Kurdistan. Ta 
din telefon, blogga, twittra, skriv att det inte är acceptabelt att kvinnor 
våldtas i konflikter. Höj din röst, sprid meddelandet, skriv ”Denis 
Mukwege ber dig att inte stå stilla bredvid när andra kvinnor lider”. 
Det är ett kort meddelande, men det har stor betydelse

Emma Löfgrenemma.lofgren@dn.se

Fakta. Denis MukwegeGrundare av Panzisjukhuset i BukavuÅlder: 
59 år.Bor: Bukavu i östra Kongo-Kinshasa. Bor numera på sin klinik, 
till följd av flera mordhot.Yrke: Chefskirurg, specialiserad på 
gynekologi. Grundare av Panzisjukhuset.Utmärkelser i urval: FN:s 
pris för mänskliga rättigheter 2008, Olof Palmepriset 2008, 
Wallenbergmedaljen 2010, Right Livelihood Award (”Det alternativa 
Nobelpriset”) 2013, Sacharovpriset 2014. DN “
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“Hopp om demokrati i fritt val

För andra gången sedan diktatorn Ben Ali störtades röstar 
tunisierna i ett fritt val. Denna gång är konstitutionen omskriven – 
och demokrati inom räckhåll.

Wahid Zamely, 57, står först i kön för att rösta i det välbärgade 
området Soukra i huvudstaden Tunis.– Jag kände mig alltid ledsen när 
jag såg att människor i andra länder röstade i fria val och vi inte kunde 
göra det, säger han till Reuters.– Nu har vi chansen och friheten att 
göra det och jag hoppas att vi kommer att få full demokrati och frihet.

Hela den arabiska våren började i Tunisien 2011 och sedan dess har 
landet varit på en vinglig resa mot demokrati.Den nya konstitutionen 
antogs tidigare i år efter att politikerna lyckats ta sig igenom en kris 
som kunde ha satt stopp för demokratiprocessen.Nu handlar politiken 
om jobbskapande, ekonomi och den lågintensiva konflikten med 
våld- samma islamiströrelser – till skill- nad från under det första 
valet 2011 då frågan om islam stod i centrum.

Under söndagen kan omkring fem miljoner röstberättigade tunisier 
påverka hur deras land ska styras de kommande åren, skriver BBC. 
Farhågorna har varit många om att islamister ska störa valet men bara 
fem vallokaler behövde hållas stängda av säkerhetsskäl, enligt 
Reuters.Resultatet väntas på onsdag.

TT

Fakta. Valet i siffror

Fem miljoner tunisier röstberättigade

217 parlamentsledamöter ska representera tunisierna och utse en 
premiärminister. Mest troligt är att regeringen blir en koalition

.Islamistpartiet Ennahda och rivaliserande liberala Nidaa Tounes 
spås få många röster.

Fem miljoner tunisier är röstberättigade.

Omkring 800 internationella och över 10 000 nationella observatörer 
övervakar valet.

Över 50 000 säkerhetsanställda och nästan 20 000 soldater väntas vara 
i tjänst för att säkerställa lugn och ordning.

Källor: Reuters, BBC “
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“ Oväntad succé bäddar för EU-vänlig 
koalition
Premiärminister Arsenij Jatsenjuk var den stora överraskningen i 
Ukrainas parlamentsval. Hans nybildade parti är nästan 
jämnstort med president Petro Porosjenkos enligt prognoser på 
söndagskvällen.Det mesta tyder på att de två partierna bildar en 
EU-vänlig regering.

DN i Kiev.Samstämmiga vallokalsundersökningar direkt efter att 
röstningen avslutats klockan 20 visade att flera partier sjönk ihop som 
suffléer medan andra sköt upp som raketer.Hur Ukrainas parlament 
kommer att se ut i detalj är svårt att sia om, eftersom hälften av 
mandaten tillsätts i enmansvalkretsar. Men det står klart att det 
politiska landskapet ritas om, inte bara sedan förra valet 2012 utan 
också jämfört med vad man trodde så sent som i 
fredags.Porosjenkoblocket, presidentens parti, får bara strax över 20 
procent, långt sämre än förväntat. Premiärminister Jatsenjuks 
Folkfronten får ungefär 20 procent eller dubbelt upp jämfört med 
förhandstipsen.

Julia Tymosjenkos parti Fäderneslandet är nästan utraderat med strax 
över 5 procent. Och populisten Oleh Ljasjkos Radikala parti får bara 
knappt 7 procent.Även om Porosjenko förmodligen är besviken över 
resultatet kan det ge honom arbetsro och Ukraina ett visst mått av 
stabilitet i krisen med pågående krig och en hotande ekonomisk 
kollaps.Nästan säkert får Jatsenjuk fortsätta som premiärminister. 
Regeringen blir en koalition mellan hans Folkfront, Porosjenkoblocket 

och kanske Samopomitj, ett annat EU-tillvänt parti.

De mest högljudda nationalisterna och populisterna kan därmed 
lämnas utanför regeringen. Ultranationalistiska Svoboda ser 
visserligen ut att komma in i parlamentet, men bara nätt och jämnt. 
Och den krigshetsande Oleh Ljasjko får inte den vågmästarroll han 
hade hoppats på.Nynazistiska Högra sektorn, med en ynka procent, 
släpps inte in i demokratins finrum.Dessa ultranationalister av olika 
schatteringar är de som ropar förräderi och protesterar mot avtalet som 
i början av september ledde till en vapenvila med separatisterna i 
Donbassområdet. Vapenvilan bryts visserligen dagligen av båda parter, 
men både Porosjenko och Jatsenjuk har intresse av att den inte överges 
helt.Att deras partier går starkt kan ses som ett stöd för förhandlingar 
snarare än hårdare tag i konflikten. Så här säger konstnären Valerij 
Sapronov som DN träffar utanför en vallokal i centrala Kiev:– Jag 
gillar inte nationalisterna, jag brukar kalla dem krigspartierna. 
Porosjenko får min röst, han kan se till att det blir fred.Själv inledde 
presidenten valdagen i Kramatorsk i öster, där han iklädd 
kamouflageuniform talade med röstande soldater. Bara ett par mil 
söderut går fronten mot Folkrepubliken Donetsk, rebellernas 
utbrytarstat där valet bojkottas.

Totalt kunde valet bara genomföras, helt eller delvis, i 15 av 32 
valkretsar i Donetsk och grannlänet Luhansk. Det innebär att mer än 
13 procent av landets väljare – eller fyra miljoner – inte kunde 
rösta.Vid lunchtid klädde Porosjenko om till kostym och flög tillbaka 
till Kiev, där han röstade i en vallokal på Hrusjevskijgatan, påpassad 
av 16 tv-team från hela världen.Han talade om valet som en seger för 
Ukraina. Men nu väntar vardagen, med ett krig som Ukraina inte kan 
vinna. Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
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“ Mali hoppas stoppa smittutbrott med god 
hygien
Samtidigt som Nigeria och Senegal har förklarats fria från ebola 
väcks farhågor om att sjukdomen ska få fäste i Mali.

Den tvååriga flickan, som avled i fredags, reste tillsammans med sin 
mormor över 100 mil med buss från Kissidougou i Guinea till Kayes i 
västra Mali. Flickan hade visat symtom under hela bussfärden och 
myndigheterna befarar att hela 300 personer kan ha kommit i kontakt 
med henne då hon var smittsam.Inledningsvis misstänktes både 
malaria och tyfus och det dröjde flera dagar innan hon 
diagnostiserades med ebola.”

I detta sorgliga ögonblick vill regeringen sända kondoleanser till 
hennes familj och påminna befolkningen om att det bästa sättet att 
hantera sjukdomen är att vidta väldigt strikta hygienåtgärder”, skriver 
Malis regering i ett uttalande, enligt Reuters.Ebola är inte luftburet 
utan smittar via kroppsvätskor. Men det stora antalet kontakter under 
bussresan väcker farhågor om att sjukdomen ska ha fått fäste i Mali. 
Landet är ett av de fattigaste i världen och led nyligen av ett 
uppslitande inbördeskrig.Totalt har nu över 10 000 personer smittats 
av ebola, enligt WHO, men Världshälsoorganisationen misstänker att 
det faktiska antalet är betydligt högre då många människor drar sig för 
att uppsöka sjukhus och hellre begraver sina anhöriga utan tillstånd än 
låter dem kremeras.

Av totalt 10 114 fall har 4 912 lett till döden. Men i den senaste 
sammanställningen ingår inte Liberias ökning sedan förra 
uppdateringen och Liberia är det land som drabbats hårdast av 
sjukdomen.Omvärldens insatser har successivt ökat i takt med 
utbrottets omfattning. USA har skickat 700 soldater till regionen men 
väntas skicka ytterligare 3  000 inom de närmaste veckorna.Allt fler 
sjuksängar står klara att ta emot eboladrabbade, men en uppenbar 
flaskhals är den stora bristen på utbildad personal som måste bemanna 
enheterna.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com

300 personerSå många hann en ebolasjuk tvååring komma i kontakt 
med under en 100 mil lång bussresa mellan Guinea och Mali. “
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“ Undantagstillstånd i Sinai efter massaker

Stor bestörtning utbröt i Gaza sedan Egypten på söndagen ställde 
in nästa omgång förhandlingar kring återuppbyggnaden efter 
sommarens strider. Undantagstillstånd har utlysts i Sinai efter 
attackerna mot egyptiska soldater

.Jerusalem.– Hamas i Gaza är medskyldigt till massakern på trettio 
egyptiska soldater i fredags, sade en källa på inrikesdepartementet i 
Kairo till Egyptens radio.Attackerna i Sinai mot unga värnpliktiga har 
skakat Egypten. Officiella medier tvekar inte att utpeka Hamas som 
medskyldigt till överfallen, som utfördes av al-Qaida-falangen Ansar 
Beit al-Maqdis, Templets trogna.

Enligt egyptiska talesmän tog sig gärningsmännen in i Sinai från 
Gazaremsan via tunnlar under gränsen. President Abdulfattah al-Sisi 
lät på söndagen regeringen utlysa undantagstillstånd i Sinai. 
Gränsområdet mellan remsan och Egypten ska rensas och göras till en 
steril zon, enligt militärtalesmän.Detta torde betyda att Egypten 
tänker förstöra också de få kvarvarande tunnlarna. Sker detta kommer 
Hamas ekonomiska beroende av Israel att öka ytterligare, något 
rörelsen fruktar av flera skäl.

En högt uppsatt Hamasledare i Gaza, Halil al-Haya, bedyrar att 
Hamas inte har något att göra med den senaste tidens angrepp mot 
egyptiska soldater:– Från Gaza har Egypten bara gott att vänta.Att 
Hamas har kontakter med terrorister i Sinai betvivlar ingen. Men 
Hamas behöver Egypten mer än någonsin, och attacker mot det stora 
grannlandet just då Hamas desperat vädjar om dess hjälp att skynda på 

nödhjälpsarbetena, vore dårskap.

Den egyptiska militärledningen är svårt besvärad av de många 
bakslagen i Sinai och mot gränsen till Libyen. För självkänslan är det 
mindre plågsamt att anklaga Gaza än att erkänna att man inte 
kontrollerar sitt eget territorium. Särskilt obehagligt är det för landets 
starke man al-Sisi, som svurit att utrota terrorismen.Harmen mot 
jihadisterna i Sinai och deras beduinallierade är så häftig att det 
förföljda Muslimska brödraskapet i Egypten, vars regim störtades för 
ett år sedan, på söndagen såg sig tvunget att fördöma massakrerna. 
Enligt pressuppgifter överväger regimen att tvångsförflytta 
beduinstammar i Sinai som samarbetar med de tillresta extremisterna.

För Hamasledarna i Gaza är situationen delikat. Tillsammans med 
israeliska extremister försöker Hamas få till stånd ett palestinskt 
uppror i Jerusalem, där kravaller rasat i snart en vecka. Men Hamas får 
inga pengar till bostäder i Gaza direkt i sin hand. Alla medel 
distribueras via den palestinske presidenten Mahmud Abbas, som till 
varje pris vill undvika att oroligheterna i Jerusalem sprider sig till 
Västbanken.– Abbas står i begrepp att lansera en bred diplomatisk 
kampanj bland annat i FN. En våldsorgie på Västbanken skulle 
skrämma bort de länder som stöder oss. Vi tänker inte gå i Israels och 
Hamas fälla och bruka våld. Vi tänker inte lösa Hamas problem i Gaza 
om de inte tar hänsyn till våra behov här, säger en medlem av Fatahs 
centralkommitté till DN.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com
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Fakta.

Terrängen lämpar sig för bakhåll

Egyptens landstyrkor har en halv miljon man i vapen, reservister 
oräknade. Men berglandskapet i Sinai med dess få vägar är idealisk 
terräng för irreguljära styrkor, bakhåll och terror.

De egyptiska soldaternas baser och logement är tacksamma mål för 
al-Qaida.

Sinai är omslutet av vatten, och trots att israeliska och egyptiska 
kanonbåtar sänker många vapenleveranser råder ingen vapenbrist – 
enligt egyptierna därför att jihadisterna också förses via Gaza.

DN”

DN 27 okt 2014

“Fredsavtal i fara Israel.

Jordanien varnade i går Israel att fredsavtalet mellan länderna hotas 
om Israel fortsätter bygga bosättningar på ockuperad mark, och ändrar 
den religiösa statusen för en muslimsk helgedom i Jerusalem.Walid 
Obeidat, Jordaniens ambassadör i Israel, utfärdade varningen vid ett tal 
vid ett evenemang med anledning av avtalets 20-årsjubileum. Frågan 
om religiös status gäller ett område i närheten av al-Aqsa-moskén. 
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han inte 
kommer att ändra statusen för platsen som judar kallar Tempelberget 
och muslimer kallar Klippdomen.

TT-Reuters “
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“Knapp vinst för Rousseff Brasilien.

Den sittande presidenten Dilma Rousseff vinner den andra omgången 
av presidentvalet med en knapp marginal över utmanaren Aécio 
Neves, enligt de första offentliggjorda resultaten, skriver Reuters. 
Rousseff har fått 50,99 procent, med 95 procent av rösterna 
räknade.Slutspurten har varit den smutsigaste valkampanjen i 
Brasiliens moderna historia. Rousseff har anklagat Neves för att ha 
kört berusad, slagit sin flickvän offentligt och för nepotism. Han har 
svarat med att anklaga sin motståndare för korruption, lögner och 
inkompetens.

TT”

DN 28 okt 2014 
“Tysklands lyckligaste ögonblick
Berlin är minnets huvudstad. När vi nu ser tillbaka på murens fall 
för 25 år sedan bör vi inte minst tänka på den betydelse som 
USA:s beslutsamhet hade för utgången.

Jag tog en promenad i Berlin. Höstlöven gulnade i koloniträdgårdarna 
med deras små fågelholkar av trä. Gator med mer plats än människor 
dementerade det där lättvindiga epitetet ”Europas huvudstad”. Jag 
hade just lämnat en god vän i Grunewald som berättade att hans hus 
hade byggts 1930 av en judisk familj som flydde till Brasilien 1936. 
En gång hade han visat det för den förste ägarens dotterdotter och 
sedan för avkomlingarna till den brittiske officer som efter 1945 hade 
bott i huset, då rekvirerat av armén.

Som arkeologerna vet berättar livet sin historia i skikt, och ingenstans 
mer än i denna stad. En tyska talade om för mig att hon hade rivit loss 
tapeterna i sin nya lägenhet och hittat jublande tidningsrubriker som 
lyckönskade Führern på hans födelsedag 1937. ”Berlin, minnets 
huvudstad” vore ett bättre epitet.

Hur ska man då högtidlighålla minnet av 25-årsdagen av 
Berlinmurens fall – slutet på Tysklands och Europas och världens 
delning? Ett kvartssekel har gått. Det blodiga 1900-talet har sjunkit 
tillbaka i dimman. Murens fall var inte historiens slut utan en annan 
historias gryning. Det inledde inte en tidsålder där det upplysta 
egenintresset kom att styra hur förbindelserna sköttes mellan nationer 
förenade i liberal demokrati.

Nationalismen var ingalunda döende utan fick nytt liv i olika former. 
Fanatismen hittade bördig jord i ökensanden. Ryssland reste sig med 
ett rytande. Ändå var detta naturligtvis, för att citera Tysklands finans



minister Wolfgang Schäuble, ”vår historias lyckligaste ögonblick”, 
Tysklands återseende med sig självt som hade varit nästan omöjligt att 
föreställa sig. För miljoner central- och östeuropéer var det också då 
som befrielsen ur det sovjetiska järngreppet kom.

Nu surrar Tyskland fram som Berlins spårvagnar. Återföreningen tog 
en generation, den var mödosam men den skedde. I en epok av politisk 
anpassning minut för minut är detta land en påminnelse om att det 
hjälper att sätta upp långsiktiga mål och hålla fast vid dem. 
Federalismen underlättade processen. Det gjorde också författningens 
löfte om ungefär likvärdiga levnadsförhållanden för alla tyskar. Social 
demokrati är ingen tom idé i en nation vars erfarenhet av andligt 
förfall har outplånligt ristat in farorna av att samhället bryts sönder.

Utanför Tyskland är Europas historia inte lika lycklig. Efter ett 
kvartssekel har de frågor som den tyska återföreningen och ett helat 
Europa väckt ännu inte besvarats. Grekland är utfattigt, Frankrike 
tjurar och EU har gått i stå.

Tyskland dominerar Europa, en roll det inte trivs med, även om det 
inte är immunt mot känslan av spänning. Med denna dominans har 
gamla intellektuella frestelser fått nytt liv: idén att vara en styrande 
makt på lika stort avstånd från USA som Ryssland. Tysklands 
medlemskap i EU och Nato är alltjämt sakrosankt. Men Rysslands lilla 
krig i Ukraina och annektering av Krim har blottat Vladimir Putins 
sympatisörer till vänster och höger som har fått vind i seglen av 
antiamerikanismen på modet.

Alldeles som ukrainarna har ”dött för att vara en del av Europa”, som 
den tidigare utrikesministern Joschka Fischer säger, har Europa visat 
sig ovärdigt offret, fastlåst som det är vid rysk energi. Det de flesta 
ukrainare nu vill ha är det som östtyskar och polacker ville ha 1989.

Minnen kommer och går hit och dit, likt höstlöven som fladdrar utefter 
Hohenzollerndamm. År 1998 kom jag till ett Berlin som ännu inte 
hade återfötts som Tysklands huvudstad, alltjämt splittrat i människors 
föreställningsvärld. Vid tioårsjubileet året därpå talade jag med Harald 
Jaeger, gränsvakten som den 9 november 1989 öppnade porten och 
satte punkt för Europas delning. Jag frågade hur det hade känts. 
”Svetten rann nerför halsen och jag darrade i knäna”, svarade han. 
”Jag visste vad jag hade gjort. Jag visste det omedelbart. Saken är klar, 
tänkte jag, Östtyskland finns inte mer.”

Så hade det inte gått utan USA:s och dess allierades beslutsamhet. Det 
orubbliga amerikanska stödet för Tysklands enande och den dåvarande 
utrikesministern James Bakers briljanta diplomati förvandlade en 
bräsch i muren till en ny ordning som befriade halva Europa och 
godtogs av Moskva. Sådan kraftfull, skarpsynt diplomati finns det stort 
behov av i dag, från Ukraina till Irak. En ny generation lär sig att det 
inte räcker att flyta med och hoppas på det bästa. Att bara hoppas leder 
ingenvart. Världen är farlig. Allianser räknas, både deras åtaganden 
och deras begränsningar.

I ett hyllningstal till Baker, som fick årets Kissingerpris på American 
Academy i Berlin, berättade Hans-Dietrich Genscher, 1989 
Västtysklands utrikesminister, att han hade ringt till Baker från sitt 
tjänsterum i Bonn. Telefonisten kopplade samtalet men innan 
Genscher hann säga ett ord till Baker flög det ur henne: ”Herr 
utrikesminister, Gud välsigne Amerika!”

Ingen annan än den mest sorglöse berlinare skulle någonsin kunna 
glömma de orden.

Roger Cohen

Översättning: Margareta Eklöf
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“Nej till putinism och extremism

Allt började för snart ett år sedan, när dåvarande presidenten Viktor 
Janukovytj kastade samarbetsavtalet med EU i papperskorgen. 
Protesterna tvingade honom att avgå. Rysslands ledare Vladimir Putin 
hämnades genom att annektera Krim och starta inbördeskrig i östra 
Ukraina.

Söndagens ukrainska parlamentsval avslutade ett kapitel i historien. 
Det var en manifestation för demokrati och mot ryskt översitteri. Den 
mörka fläcken är givetvis att Putin, med hjälp av de separatister han 
håller under armarna, såg till att runt var sjunde väljare hindrades från 
att delta. En bieffekt blev att ryssvännerna förlorade röster.

President Petro Porosjenkos parti får drygt 20 procent, premiärminister 
Arsenij Jatsenjuks folkfront likaså. De lär bilda stommen i en ny 
regering. Över huvud taget var resultatet ett kraftfullt stöd för en EU- 
och västvänlig linje. Putin har misslyckats med att skrämma 
ukrainarna till lydnad. I stället har de visat att de vill slippa Rysslands 
kvävande hand.

Valet var samtidigt en protest mot den allt genomsyrande 
korruptionen och mot Janukovytjs kleptokrati. Parlamentsledamöter 
från hans tid, som har fortsatt att spjärna emot reformer, sopades 
undan. Kommunisterna klarade inte 5-procentsspärren. Julia 
Tymosjenko, förgrundsfiguren från den orangefärgade revolutionen 
2004, fick också låga siffror. Väljarna ville ha nya ansikten, inte den 
gamla eliten.

Och Ukraina sa nej till extremism. Populister och ultranationalister 
gjorde klart sämre ifrån sig än väntat.

Porosjenko och det nya parlamentet måste nu visa att de kan hantera 
förtroendet och genomföra alla de reformer som behövs för att få 
landet på fötter. Ekonomin är i djup kris. Utveckling kräver en verklig 
rättsstat, beslutsam kamp mot mutkulturen och ett slut på oligarkernas 
kontroll över politikerna. Detta är just vad EU kan hjälpa till med.

Ledarna har fått mandat för att söka en politisk lösning i östra Ukraina. 
Dessvärre tyder inget på att separatisterna tänker samarbeta, och 
Moskvas mål tycks vara en fryst konflikt som saboterar Kievs frihet.

Men den store förloraren i Ukrainas val heter Vladimir Putin.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“Upprustning i öst oroar ministrar

Den ryska upprustningen på Östersjön präglade det nordisk-
baltiska toppmötet i Stockholm i  går.Rysslands agerande oroar de 
åtta ländernas regeringar.

Mötet hölls dagen efter det ukrainska valet där de EU-vänliga 
partierna fick nästan 75 procent av rösterna. Det framhöll den finske 
statsministern Alexander Stubb som framförde sina gratulationer på 
pressträffen efter mötet i Rosenbad.

– Det var ett klart steg mot väst, fastslog han.

Intill honom nickade Litauens premiärminister Algirdas Butkevicius 
och hans lettiska kollega Laimdota Straujuma instämmande.

Det svenska försvarets agerande vid förra veckans misstänkta 
kränkning i Stockholms skärgård av en eller flera ubåtar har fått kritik 
av den finske försvarsministern. Stubb konstaterade när DN frågade att 
man inte vet om det varit en ubåt på svenskt territorium eller inte.

– Sverige gjorde ett bra jobb. Fallet avslutat, svarade han korthugget.

De baltiska ledarna uttryckte mer oro för ubåtsincidenten och drog 
paralleller till ryska stridsplans flygningar mot ländernas Nato-luftrum.

– Jag tror inte att Ryssland kommer att gå in i Natoländer. Men de vill 
visa sin styrka, sade den lettiska premiärministern Straujuma.

Estlands utrikeshandelsminister Anne Sulling anser att den ökade 
ryska militära närvaron i Östersjön måste innebära ökade militära 
utgifter.

– Utgifterna måste ligga över två procent av BNP, anser hon.

Sveriges militärutgifter ligger på bara drygt en procent av BNP.

Om enigheten var stor kring oron för den ryska upprustningen och 
agerandet i Ukraina var den svenske statsministern Stefan Löfven 
ensam i sin åsikt att det är dags att erkänna Palestina som egen stat.

– Vi tänker inte erkänna Palestina förrän en tvåstatslösning är klar, 
sade Erma Solberg och fick medhåll av sin finske borgerliga 
statsministerkollega Stubb.

Inte heller Löfvens danska S-partivän Helle Thorning-Schmidt anslöt 
sig till den svenske värdens linje.

– Man ska ta steg för steg, sade hon.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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“ Ledarduo står inför enorma utmaningar

Kiev. ”Samma ledare som förr” förkunnade Kievtidningen Vesti 
på sin förstasida på måndagsmorgonen. Kanske inte den mest 
braskande rubrik man kunde vänta sig efter det som kallats ett 
ödesval för Ukraina.

Analys Men efter det senaste årets händelser – med en revolution, 
förlusten av Krim till Ryssland och ett blodigt krig i öster – är ett 
”tråkigt” valresultat något många kan leva med.

”Samma ledare” – det är Ukrainas ledarduo, president Petro 
Porosjenko och premiärminister Arsenij Jatsenjuk. Med var sitt 
nybildat parti hamnar de båda på nästan exakt samma valresultat i den 
proportionella delen av valet, med drygt 21 procent vardera. Det 
innebär att Jatsenjuk kan fortsätta som regeringschef, och 
förhandlingar kring en ny koalitionsregering inleddes redan på 
måndagen.

Det kommer att ta flera dagar innan mandatfördelningen i Radan, 
Ukrainas parlament, är klar eftersom hälften av de 450 mandaten 
fördelas i enmansvalkretsar.

Ändå är resultatet en tydlig seger för de västvänliga krafterna i 
Ukraina som får en stor majoritet i parlamentet. Det är dessutom en 
tydlig indikation på hur ukrainarna vill hantera landets två ödesfrågor: 
kriget och den kollapsande ekonomin.

När det gäller kriget är valresultatet en godkäntstämpel på Minsk
avtalet, den uppgörelse med separatisterna och Ryssland som ledde till 
vapenvila i början av september.

När det gäller ekonomin innebär det grönt ljus för fortsatta reformer, 
något som internationella långivare kräver och som framför allt 
Jatsenjuk har satsat mycket prestige på.

– Jag är beredd att bli den mest impopuläre premiärministern 
någonsin, sa han redan i februari – och han syftade på höjda gaspriser, 
bantad budget och annat han såg som nödvändigt.

Premiärministern kan nu fortsätta som Kievs frontman i 
förhandlingarna om lån från EU och Internationella valutafonden, 
medan Porosjenko går i god för samtal med Moskva och de proryska 
rebellerna i Donbass.

Samtidigt visade valet att splittringen mellan öst och väst består i 
Ukraina. Valdeltagandet var som lägst i de huvudsakligen rysktalande 
delarna av landet, särskilt i de befriade delar av Donbass där 
vallokalerna hölls öppna.

Många i öst röstade på Oppositionsblocket, ett parti bestående av 
resterna av expresidenten Janukovytjs gamla maktparti. Även i 
storstaden Charkiv var detta parti störst med över 30 procent av 
rösterna. Det visar att motviljan mot de styrande i Kiev fortfarande är 
stor bland många rysktalande ukrainare.

Nästan hälften av Ukrainas väljare har investerat i ledarduon 
Porosjenko-Jatsenjuk och de utmaningar de står inför är enorma.



Samtidigt avgörs landets öde inte bara i Kiev – utan också i Moskva. 
Det gäller både freden och ekonomin.

Om president Vladimir Putin drar undan Rysslands stöd till Donbass 
separatister är freden genast inom räckhåll. Om han släpper taget om 
gaskranen kan Ukraina röra sig bort från statskonkurs och slippa frysa 
i vinter.

Ingmar Nevéusingmar.neveus@dn.se

Fakta.

Observatörer ger valet godkänt

Ukrainas institutioner har trots stora utmaningar i stort uppehållit 
”demokratiska åtaganden”. Den bedömningen gör valobservatörerna 
från Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE), som letts av 
svensken Kent Härstedt.

Valdeltagandet på 52,5 procent kan tyckas lågt, men Härstedt 
påminner om att för många har det varit omöjligt att rösta och 
samtidigt finns andra länder i regionen där det skulle ses som en bra 
uppslutning.

Hälften av mandaten i parlamentet tilldelas efter röster på partilistor 
och den andra hälften genom regionala personval.

TT “
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“Mjukare tongångar från Ryssland – 
öppnar för dialog
Parlamentsvalet i Ukraina, som gav en klar majoritet för EU-
vänliga partier, möttes av dämpade reaktioner från det officiella 
Moskva. Utrikesminister Sergej Lavrov förklarade dock att 
Ryssland erkänner valet som legitimt.

– Om vi bortser från de många kränkningar som inträffade under 
valförberedelserna och påtryckningarna mot ett antal kandidater kan vi 
slå fast att ett val ägde rum, om än ej på hela Ukrainas territorium, 
sade Lavrov till nyhetsbyrån Tass.

– Det vi nu hoppas på är att den nya regeringen kommer att starta en 
landsomfattande dialog i linje med avtalen i Minsk (om eld upphör 
mellan regeringen och de proryska rebellerna i Donbass, DN:s anm.).

Uttalandet fullbordar en gradvis svängning från hur den ryska 
ledningen tidigare betecknat den regering som har styrt i Kiev efter att 
den proryske presidenten Viktor Janukovytj flydde från landet den 22 
februari. Fån att ha kallat regeringen i Kiev för en ”junta”, har Moskva 
steg för steg accepterat den folkvalde presidenten Petro Porosjenko 
och nu Radan (Högsta rådet) som lagliga maktorgan.

Även från Duman, det ryska parlamentets underhus, var tongångarna 
försonliga. Talesmannen Juri Sjuvalov sade på måndagen att han 
hoppas på en dialog mellan de ryska parlamentarikerna och deras 
ukrainska kolleger.
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– Vi hoppas att det nya parlamentet låter oss återuppta dialogen, det 
kommer Ryssland att eftersträva på varje tänkbart sätt, sade Sjuvalov 
och sade sig hoppas på att ”de förstörda områdena i sydöstra Ukraina” 
kommer att börja byggas upp igen, och att det sker med internationellt 
deltagande, ”inklusive experter från Ryssland”.

Ordföranden i Dumans säkerhetsutskott Irina Jarovaja sade att de 
ukrainska makthavarna nu har chansen att visa sig redo att förverkliga 
avtalen om eld upphör i Minsk och ”stoppa krigsförbrytelserna och 
folkmordet”. Hon underströk att även om den nya ukrainska maktens 
legitimitet är tveksam, så finns det ett hopp om att den ser som sin 
uppgift att stoppa kriget och visa respekt för Donbassinvånarnas 
intressen.

Den ryske statsvetarprofessorn Alexander Michailenko uttryckte visst 
tvivel om att det ska gå att bilda en stabil majoritet i Radan

.– Visserligen fick de extremnationalistiska partierna dåligt med 
röster, men de två segrarna Petro Porosjenko och Arsenij Jatsenjuk har 
båda ställt ut löften till den radikala delen av elektoratet, vilket gör att 
de har ett hög förväntningstryck på sig att leverera. Det kan innebära 
rivalitet mellan dem, snarare än samarbete.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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“Segrande Rousseff lovar krafttag mot 
korruption
Vänsterledaren Dilma Rousseff är återvald som Brasiliens president, 
trots ett utbrett missnöje med hennes ledarskap. I segertalet lovade hon 
att hon skulle bättra sig, men frågan är hur?

Rio de Janeiro.
– Jag måste lita på henne. Det finns inget annat val. Den andra 
kandidaten är från högern och bryr sig bara om de rika, säger Simone 
Carvalho.

Hon arbetar som städerska på ett arkitektkontor i Rio de Janeiro och 
röstade för andra gången på Dilma Rousseff.

– Hon gör sitt bästa, men det är inte lätt att styra Brasilien. Det finns så 
många intressen, menar hon.

Portvakten Claudio Marinho röstade också på Dilma.
– Jag kommer från det torra, nordöstra Brasilien, där högern aldrig 
gjort något. De bryr sig bara om de mer utvecklade delstaterna i 
södern. Dilma är min president, även om hon måste bli effektivare, 
säger han.

När Dilma Rousseff valdes till president första gången 2010 red hon 
på arbetarpartiets popularitetsvåg som hade ett 70-procentigt stöd hos 
befolkningen.
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Efter hennes första år tyckte 58 procent av väljarna att hon gjort ett bra 
eller utmärkt jobb. Det var först när den ekonomiska tillväxten 
minskade 2012 som förtroendet för henne minskade.

Som sämst var det under VM-protesterna i juni 2013 då flera miljoner 
demonstrerade mot att regeringen lagt 81 miljarder kronor på att 
arrangera ett VM i fotboll åt Fifa. Dilma fick bara 32-procentigt stöd 
hos väljarna.

När sedan en korruptionsskandal briserade på det statligt 
kontrollerade oljebolaget Petrobras i somras var det många som trodde 
att oppositionen skulle vinna. Högerledaren Aécio Neves ledde länge i 
mätningarna, men när arbetarpartiet i förra veckan mobiliserade sina 
anhängare och argumenterade för en klasskamp var loppet kört.

– Jag är faktiskt riktigt sur. Jag hade hoppats att vi skulle bli av med 
arbetarpartiet. De har suttit i tolv år nu och ekonomin blir bara sämre 
och sämre, säger Cecilia Gomes, psykoterapeut.

Hon är rädd för att arbetarpartiet nu kommer att bita sig fast ännu 
hårdare vid makten.

– Det skulle inte förvåna mig om de kallar in den förre presidenten 
Lula da Silva att ställa upp i nästa val 2018. Arbetarpartiet tar över vårt 
land, säger hon.

Dilma Rousseffs första vallöfte är att försöka genomföra en 
folkomröstning om en politisk reform i landet.

Hon vill bland annat förbjuda privata bolag att skänka kampanjbidrag 
till partierna och försvåra för korrumperade politiker att ställa upp i 
kongressvalet. De som köpt dyra villor och bilar, men inte kan 

redovisa var pengarna kommit ifrån, ska få sina tillgångar beslagtagna. 
Hon vill också föra en dialog med oppositionen, men efter alla påhopp 
under den hätska valkampanjen kan det nog bli svårt.

Henrik Brandão Jönssonriojonsson@gmail.com

Fakta. Dilma Rousseff

Nästan 80 procent röstade i valet

Dilma Rousseff vann presidentvalet med 51,6 procent av rösterna.

Högerledaren Aécio Neves fick 48,4 procent av rösterna.

Det är röstplikt i Brasilien och nästan 80 procent röstade.”
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“ Många behöver bli betydligt fler för att 
möta framtidens behov
Jorden runt
Kinas folkrikaste stad har i dag minst 24 miljoner invånare. Trängsel 
råder på Nanjing Dong Lu. Sprinterlopp avgör vem som hinner först 
till taxibilarna i staden.

På The Bund, promenaden vid Huangpu-floden som en gång var 
Shanghais Wall Street, står en dag elever i rad för 
skolkortsfotografering. Sedan tar de bilder på sig själva.

Naturligtvis sker det med Pudongsidan av Shanghai, med sin 
futuristiska stadssiluett, som bakgrund. Eleverna bryr sig mindre om 
de gamla 1930-talshusen på andra sidan gångstråket.

Det är som att stå mellan två världar.

Den ena är symbolen för det gamla Shanghai, på platsen där 
förmögenheter skapades och försvann. Den andra kan skymtas mellan 
topparna på skyskraporna på östra sidan floden.

Vad som är viktigast för att detta finansiella centrum ska fortsätta 
snurra i framtiden?

Mer folk, säger befolkningsexperter. Ja, rent av betydligt fler 
invånare.

Det kan tyckas märkligt i gatuträngseln med vassa armbågar i den 
största staden i världens mest folkrika land. Men människor är vad 
Shanghai kommer att behöva. Unga invånare som arbetar och som kan 
balansera en snabbt växande andel äldre.

För att få matematiken att gå ihop behöver staden öka sin befolkning 
med 45 procent till år 2050, enligt Zhou Haiwang vid Shanghai 
Akademi för socialvetenskap. Dagens 24 miljoner invånare måste bli 
35 miljoner.

– Allt beror på familjeplaneringspolitiken, det har fötts för få barn 
under lång tid, reglerna borde ha ändrats tidigare, nu måste Shanghai 
utvecklas på många nya sätt, säger Sun Bingwen, en 35-årig man.

Den strikta ettbarnspolitiken är sedan en tid övergiven. Ett gift par 
där en av makarna är mantalsskriven i Shanghai kan ha ett andra barn.

Men det gäller inte den andra halvan av stadens befolkning som är 
inflyttad och som saknar rätt stämpel. För dem gäller ännu regeln ett 
barn.

Shanghai är inget undantag. Snarare bara ett tydligt exempel på hur 
befolkningen i hela Kina åldras. I dag är 14 procent av invånarna över 
60 år. Om 30 år har den andelen vuxit till 30 procent.

Torbjörn Peterssontorbjorn.petersson@dn.se “
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DN 28 okt 2014 

“Sekulära vann över islamister

Islamisterna tappar röster i Tunisiens parlamentsval och erkänner sig 
besegrade av det sekulära oppositionspartiet Nidaa Tounes 
(”Uppmaning till Tunisien”).

Valets segerherre tycks därmed bli Nidaa Tounes snart 88-årige ledare 
Beiji Caid Elsebsi. Elsebsi har sex decenniers erfarenhet av tunisisk 
politik. Som ung radikal jurist var han i slutet av 1950-talet rådgivare 
åt Habib Bourguiba, som 1957 blev det självständiga Tunisiens första 
president.

Nidaa Tounes grundades 2012, delvis som en motreaktion mot de 
islamistiska strömningar som uppstod i Tunisien efter revolutionen i 
januari 2011, där envåldshärskaren Zine Abidine Ben Ali drevs på 
flykt.

I de första fria valen i oktober 2011 vann det moderata islamistpartiet 
Ennahda (Renässanspartiet) framgång hos väljarna och fick ungefär 40 
procent av rösterna och därmed en dominerande roll i parlamentet, 
med 90 av den 217 mandaten. Men till skillnad från Egyptens stora 
islamistparti, Frihets- och rättvisepartiet, som utnyttjade sin 
postrevolutionära valframgång till att kapa åt sig så mycket makt som 
möjligt, har deras tunisiska motsvarighet hela tiden varit noga med att 
söka breda lösningar och att respektera sekulära partier.

Det slutgiltiga valresultatet var inte klart på måndagen, men Ennahdas 
representanter lutade sig mot de preliminära siffror som visar att de 
backade till 67 mandat, medan Nidaa Tounes verkar få ungefär 80 av 
de 217 mandaten.

– Vi har accepterat valresultatet och gratulerar vinnaren, sade Lotfi 
Zitoun, rådgivare till Ennahdas ledare Rachid Ghannouchi.

Nidaa Tounes valframgång tillskrivs rädslan för den islamistiska 
extremism som växt fram i Tunisien vid sidan av det ”mjuka” 
Ennahda, och missnöjet med den utbredda arbetslösheten. Det återstår 
att se vad Nidaa Tounes kan göra åt ekonomin. Partiet har redan fått 
kritik för att de delvis blivit en hemvist för folk från den störtade 
presidenten Ben Alis gamla maktparti RCD.

Men nu ser Tunisien fram emot nästa storpolitiska tilldragelse: 
presidentvalet vars första omgång hålls den 23 november.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se”
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DN 30 okt 2014: 

“Inget skäl att gulla med Assange

Det är inte konstigt att den brittiska regeringen skulle tycka att det var 
toppen om förhör med den våldtäktsmisstänkte Julian Assange kunde 
klaras av genom att svensk åklagare reser till Storbritannien. Man kan 
gissa att Ecuadors ambassadpersonal börjat tröttna på sin långvariga 
gäst och att brittisk polis ledsnat på att bevaka honom.

Konstigt är däremot att den biträdande utrikesministern Hugo Swire 
faktiskt uttrycker regeringens önskan. Lika lite som Sverige lägger sig 
i Storbritanniens rättsprocesser borde Storbritannien lägga sig i våra.

Och nej, det vore verkligen ingen bra idé om vi övergick till en modell 
där det är åklagarna som ska inställa sig hos de misstänkta – i stället 
för tvärtom. Det är Julian Assange själv, med bistånd från Ecuadors 
ambassad, som skapat den situation som uppstått. Då är det också de 
som får lösa den.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“Stort hopp sätts till nya kurdiska soldater

Den normalt så sömniga gräns- och jordbruksstaden Suruc, på 
gränsen mellan Turkiet och Syrien, kokade av förväntan på 
onsdagen.

Suruc.
Gatorna var fyllda av kurdiska flyktingar som väntade på 
militärkonvojen från peshmerga, irakiska Kurdistans egen 
försvarsmakt. Ryktena om peshmergasoldaternas ankomst var många 
och motstridiga – men det är bekräftat att styrkorna är på väg.

Efter långa förhandlingar med turkiska regeringen har 
peshmergasoldaterna fått lov att använda Turkiets territorium för att 
transportera sig från Irak till Kobane, den kurddominerade stad där 
Syriens kurder sedan drygt 40 dagar är belägrade av Islamiska statens 
(IS) styrkor.

Lika länge har Syrienkurdernas självförsvarsstyrkor YPG vädjat om 
tyngre beväpning för att kunna bekämpa Islamiska staten. På 
onsdagskvällen såg de ut att bli bönhörda – även om truppen från 
peshmerga bara omfattar 200 man, pansarbilar och lättare artilleri.

Suruc, som normalt har cirka 50 000 invånare, har fått se sin 
befolkning mångdubblad den senaste månaden av kurdiska familjer 
som tvingats fly sina hem i Kobane undan IS.
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– Vi är glada över hjälpen och hoppas kunna återvända hem snart, 
säger Hussein Bila, flykting från Kobane som bor med sin familj i ett 
tält gjort av presenningar i kanten av bomullsfälten som utgör 
gränsområdet mellan Turkiet och Syrien.

Några kilometer bort hörs våldsamma explosioner och regelbunden 
skottväxling från gatustriderna i Kobane.

Staden har nästan helt tömts på civila. Läkaren Omar Wallat berättade 
för DN i telefon i går att det är stor brist på medicin, bränsle, livsmedel 
och vatten i Kobane.

Förutom den kommande förstärkningen från peshmerga uppges 
styrkor från den syriska oppositionsgruppen Fria syriska armén (FSA) 
på onsdagen ha anslutit till striderna i Kobane, på YPG:s sida.

Samtidigt ska Islamiska staten ha beordrat in förstärkningar till 
Kobane från sin ”huvudstad” Raqqa i sydöstra Syrien. Och den 
kurdiska nyhetsbyrån Rudaw rapporterar att den tjetjenske 
befälhavaren Abu Omar al-Shisahani inom kort ska ta över IS offensiv 
mot Kobane. al-Shishani beskrivs som näst högst i Islamiska statens 
militära rangordning, efter ledaren Abu Bakr al-Bagdadi.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“Malala ska bygga upp förstörda skolor i 
Gaza

Malala Yousafzai tog emot ”barnens Nobelpris” på Gripsholms 
slott i går kväll. Hon skickar omedelbart pengarna dit hon anser 
att de behövs bäst. – Jag ska bygga upp 65 sönderbombade skolor 
i Gaza, berättade pristagaren stolt.

Mariefred.
Utmärkelserna fortsätter att hagla över den 17-åriga pakistanska 
skolflickan Malala Yousafzai. För ett par veckor sedan fick hon Nobels 
fredspris. På onsdagen kom hon till Mariefred och Gripsholms slott för 
att ta emot World’s Children’s Prize, framröstad av barn i hela världen.

– Det här är första gången jag får ett pris av barn som väljer att ge det 
till ett annat barn. Det visar att vi är beredda att agera själva i stället 
för att låta vuxna fatta beslut åt oss. Det gör mig stolt, sa Malala före 
prisutdelningen.

Malala Yousafzai blev skjuten i huvudet av talibaner i Swatdalen i 
Pakistan sedan hon propagerat för flickors rätt till utbildning. Hon 
klarade sig mirakulöst och har med sin fortsatta kamp blivit en 
maktfaktor på den internationella arenan. Malala säger till DN att hon 
märker att det hon säger och gör får genomslag och betydelse.

– Jag ser inte priserna som mina egna. Priserna är till för att hjälpa alla 
barn som ännu inte har fått möjlighet att gå i skolan. Förhoppningsvis 
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leder uppmärksamheten till förändring, även om det tar tid, säger 
Malala.

Att skicka de 350 000 kronorna till Gaza var naturligt för henne. Det är 
där behovet är som störst just nu efter sommarens krig

– Tusentals barn har inga skolor att gå till. De ligger i ruiner. Det gör 
ont att tänka på, säger Malala.

På många sätt påminner läget i Gaza om Swatdalen där Malala växte 
upp. Där jämnades mer än 400 skolor med marken av talibanerna, som 
var emot utbildning för kvinnor. Andra skolor, som den där Malala 
gick och som drevs av hennes pappa, tvingades stänga. Malala minns 
den tiden med fasa.

– Det enda jag ville var ju att gå i skolan.

Långt innan attentatet i oktober för två år sedan hade Malala 
propagerat öppet mot talibanerna.

– Våra åsikter gick isär. Jag tror på jämlikhet mellan män och kvinnor 
och jag stod upp för det, säger Malala som en förklaring till varför hon 
sköts.

”Barnens Nobelpris”,som utmärkelsen brukar kallas, delades ut av 
drottning Silvia. Bland de som kommit till Gripsholm för att hylla 
Malala fanns statsminister Stefan Löfven och flera ministrar.

– Malala är verkligen en person som jag beundrar. Hon uträttar ett 
fantastiskt arbete, sade Stefan Löfven, efter ett möte med pristagaren.

Om drygt en månad kommer Malala Yousafzai tillbaka till Norden för 
att ta emot Nobels fredspris i Oslo. Hon lovar att även den prissumman 
ska komma barns utbildning till del.

Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se

Fakta. Talibanerna försökte mörda henne

Malala Yousafzai fick ta emot ”Barnens Nobelpris” , The World’s 
Children’s prize, för sin kamp för flickors rätt till utbildning.

Hederspris delades ut till den tidigare Microsoftchefen John Wood, 
USA, som gett miljontals barn tillgång till böcker och skolbibliotek 
och Indira Ranamagar, Nepal, som hjälper barn till fångar att få gå i 
skolan.

Pristagarna röstas fram av miljontals barn över hela världen.

Sedan starten för 14 år sedan har 36 miljoner barn deltagit i World’s 
Children’s Prize-programmet, där de utbildas i bland annat mänskliga 
rättigheter och demokrati.

Malala Yousafzai föddes 1997 i Swatdalen i Pakistan.
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Hon blev känd när hon för BBC:s räkning under pseudonym 
bloggade om talibanstyret i sin hemstad Mingora.

Hennes kamp för rätt till utbildning belyste situationen för tiotusentals 
flickor som nekades skolgång av militanta islamister.

Den 9 oktober 2012, när hon var på väg hem med en skolbuss, sköts 
hon i huvudet. Talibanerna tog på sig mordförsöket, men ingen greps i 
samband med dådet.

Hon flögs till Storbritannien för specialistvård.

I oktober tilldelades Malala Nobels fredspris tillsammans med den 
indiske barnrättsaktivisten Kailash Satyarthi. “

DN 30 okt 2014: 

“ Protester skakar Fidesz

Tiotusentals ungrare har de senaste dagarna demonstrerat mot 
regeringens senaste förslag – en skatt på internet. För regeringen 
hotar en prestigeförlust.

Den första demonstrationen ägde rum i Budapest och flera andra städer 
i söndags, den andra hölls i huvudstaden på tisdagskvällen. 
Tiotusentals och mestadels unga demonstranter lyste upp 
kvällsmörkret med sina mobiler och skanderade ”nej till 
internetskatten”.

Demonstrationerna har organiserats via Facebook sedan det blev känt 
att den ungerska regeringen planerar en internetskatt.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle användarna betala 150 forint, 
knappt fem kronor, för varje påbörjad gigabyte.

Efter protesterna har regeringen föreslagit ett skattetak som skulle 
begränsa skatten till maximalt 700 forint (22 kronor) i månaden.

Det nationalkonservativa partiet Fidesz har en egen majoritet i 
parlamentet och regeringen Orban är känd för sina kontroversiella 
punktskatter. Banker, energi- och telekomföretag betalar särskilda 
skatter samtidigt som Ungern har Europas högsta moms på 27 procent.

Skälet är att pengarna behövs för att klara statens finanser, statsskulden 
är oroväckande hög.



Även från Bryssel kommer kritik mot förslaget. EU-kommissionären 
Neelie Kroes, ansvarig för digitala frågor, lät sin talesman säga att 
förslaget är ”fruktansvärt” – det begränsar friheten och det är dessutom 
svårt att i ett enskilt land lagstifta mot något så globalt som internet.

Fidesz gruppledare i parlamentet reagerade på kritiken med att 
ifrågasätta om Ungern verkligen ska vara med i EU.

Protesterna har också en pro-europeisk dimension. Demonstranterna 
avslutade i tisdags med att gå till parlamentet. De placerade en EU-
flagga vid byggnaden för att markera sitt motstånd mot att regeringen 
orienterar sig österut mot Putins Ryssland.

En ny demonstration är planerad till den 17 november, då internet-
skatten kommer upp i parlamentet.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “

Dela

DN 30 okt 2014: 

“Spänd väntan på bergraset

På onsdagskvällen väntade Norge fortfarande på det stora raset. 
Alfred Brøste, som bor granne med berget Mannen, känner ingen 
oro.– Just nu har vi en allvarligare naturkatastrof här i landet, 
säger han och tänker på översvämningarna längre söderut.

Åndalsnes.
Alfred Brøste har bott 32 år i byn Marstein, som ligger inklämd mellan 
dramatiska bergsformationer vid landsvägen genom Romsdalen. Han 
tar lugnt på all uppståndelse och det förväntade raset från berget, som 
bildar en mäktig siluett bakom hans hus.

– Det är klart att det här kan bli ett stort ras, men vi är ju vana, bergen 
har rört sig under tusentals år och det rasar hela tiden, säger Brøste och 
betonar att det givetvis är tråkigt för de boende i de tre hus som ligger 
inom riskzonen och som blivit evakuerade.

Geologerna spår att upp till 120 000 kubikmeter sten kan komma att 
rasa från Mannen när som helst. Det motsvarar 12 000 lastbilslass. 
Men när folk i Romsdalen talar om det ”stora” raset är det grannberget 
Børa man syftar på. Då riskerar det att bli betydligt större mängder.

I tisdags spådde geologerna att raset skulle komma runt midnatt 
natten till onsdag, men när morgonen grydde var berget intakt och 
chefsgeologen Lars Harald Blikra lätt ångerfull. Han medgav att man 
varit lite för snabba och sade att man i fortsättningen kommer att akta 
sig för att sätta en tidpunkt. Enligt Blikra fungerar snön som föll natten 
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till onsdagen tillsammans med frostgrader lite som ett klister och har 
gjort att berget stabiliserats något.

– Men vi har fortfarande en rörelse på 4–5 centimeter per dygn i övre 
delen. På en månad gör det 1,5 meter, säger Blikra och betonade att 
raset kommer att komma.

Lars Olav Hustad, ordförande i kommunstyrelsen i Åndalsnes, som 
ligger bara några kilometer från berget, sade vid en presskonferens att 
han önskade citera en svensk marinofficer på ubåtsjakt.

– Vi måste ha tålamod, tålamod, tålamod, sade Hustad.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“ Vattenvarning räckte inte

Myndigheterna i Norge medgav på onsdagen att man inte varnade 
tillräckligt för översvämningarna i landets sydvästra delar. 
Hundratals boende på Vestlandet har blivit evakuerade och hus 
har förstörts sedan flera vattendrag svämmat över.

Åndalsnes.
På onsdagskvällen hade minst 230 personer evakuerats från sina hem 
och Inger Karin Engen, hydrolog vid Norges vattendrags- och 
energidirektorat (NVE), som är ansvarigt för att övervaka risken för 
översvämningar, medgav att man inte varnat invånarna tillräckligt.

– Det här blev en mycket värre översvämning än vi hade väntat oss. 
Att det inte blivit skador på liv och hälsa är ett under, sade hon till 
nätsidan Yr.

Flera vittnen berättade i norsk tv hur de blev tvingades att fly från sina 
bostäder mycket snabbt. Sedan kunde de bara se på när deras hus 
sveptes med av älven. Minst ett tiotal hus blev totalförstörda, många 
andra fick svåra skador.

Översvämningarna, som är en följd av den senaste tiden kraftiga regn, 
skapade också stora problem i trafiken.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

mailto:jens.littorin@dn.se
mailto:jens.littorin@dn.se
mailto:jens.littorin@dn.se
mailto:jens.littorin@dn.se


DN 30 okt 2014: 

“ Vit president tar över i Zambia

Zambias president Michael Sata har avlidit vid 77 års ålder. 
Vicepresidenten Guy Scott träder in i hans ställe och blir därmed 
den första vita person som styr ett afrikanskt land på 20 år.

Nairobi.
Michael Sata, känd under smeknamnet ”King Cobra” för sin 
aggressiva stil och vassa tunga, blev president i Zambia när han för 
fjärde gången kandiderade 2011.

Han hade dessförinnan haft flera ministerposter under en politisk 
karriär som spände över tre decennier.

Under en längre tid har det spekulerats om Satas hälsotillstånd. Redan 
i juni försvann presidenten från offentligheten och när han i september 
närvarade vid öppnandet av parlamentet tvingades han skämta han om 
att han inte var död, skriver The Guardian.

Tidningen skriver att Sata somnade in sent på tisdagskvällen på King 
Edward VII-sjukhuset i London, omgiven av sin hustru Christine 
Kaseba och sonen Mulenga Sata.

Vicepresidenten Guy Scott, 70, blir tillförordnad president tills ett 
nyval hålls, vilket enligt författningen ska ske inom 90 dagar efter 
Satas bortgång.

Guy Scott är född i dåvarande Nordrhodesia (dagens Zambia) av 
skotska föräldrar. Han blir den första vita person att styra Zambia 
sedan självständigheten för nästan exakt 50 år sedan. Den senaste vita 
statschefen i Afrika var Sydafrikas president F W de Klerk som 
förlorade mot Nelson Mandela i landets första demokratiska val 1994.

Det återstår att se om Guy Scott kan ställa upp som presidentkandidat 
då hans skotska ursprung kan bli ett formellt hinder.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “
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DN 30 okt 2014:

”Mindre ebola i Liberia”

Liberia.
Spridningen av ebola tycks avta i Liberia, enligt 
Världshälsoorganisationen WHO. Det minskade antalet begravningar 
och att antalet fall som konstaterats genom laboratorietester har planat 
ut, tyder på att epidemin kan vara på tillbakagång i landet. Man ska 
dock inte ta ut någon seger i förskott, påpekar WHO som understryker 
att krisen är långt ifrån över.

Hittills har 13 703 fall rapporterats och dödstalet uppgår till över 5 000 
– totalt sett, enligt WHO:s biträdande chef Bruce Aylward.

Tt-Reuters “

DN 31 okt 2014: 

“Erkänt principlösa boliner

Israelisk polis sköt på torsdagen ihjäl en palestinier, misstänkt för 
mordförsök på en judisk ultranationalist. Kravaller utbröt i Jerusalem. 
Tidigare i veckan skyndade den israeliska regeringen på planerna att 
bygga nya lägenheter på ockuperad mark, bosättningar som utlandet 
anser olagliga. Bara ett par månader har gått sedan ett blodigt krig 
rasade mellan Israel och den islamistiska terrorrörelsen Hamas i Gaza.

Sådan är den sorgliga verklighet som bildar fond till den svenska 
regeringens beslut att erkänna Palestina som stat.

Att palestinierna har rätt till självbestämmande är självklart. 
Motiveringen för erkännandet är däremot svajig: att skapa jämbördiga 
relationer till parterna i konflikten och att underlätta en 
fredsuppgörelse. Beslutet är dessvärre ett slag i luften, utan betydelse 
på marken.

Är de folkrättsliga principerna för en palestinsk stat uppfyllda? Inte 
enligt traditionella kriterier. Palestinska myndigheten, ledd av PLO/
Fatah, styr 40 procent av Västbanken men israelerna kontrollerar 
säkerheten. Visserligen är 1967 års gränser utgångspunkten för en 
statsbildning, men land måste bytas vilket bara kan ske efter 
förhandlingar. Hamas regerar enväldigt Gaza, och där har president 
Mahmoud Abbas inget att säga till om.

Det finns alltså inget klart definierat territorium och ingen effektiv 



regering. Israels ockupation är ett faktum – liksom Hamas. Vilket 
Palestina Sverige erkänner är ett mysterium.

FN-resolutionerna efter sexdagarskriget 1967, som PLO så 
småningom godtog, föreskrev ett slut på ockupationen. Samtidigt 
betonades Israels rätt till säkerhet och fred. Hamas förbehåller sig dock 
rätten att emellanåt skjuta en missilsvärm mot israeliska städer, och 
vägrar fortfarande att acceptera Israels existens.

Utrikesminister Margot Wallström (S) lutar sig bland annat mot 
folkrättsprofessorn Ove Bring. Han menar att en ny princip växt fram 
som medger erkännande även av en stat som inte kontrollerar hela 
territoriet. Fallet Kroatien 1992 brukar anges som exempel, men det 
haltar eftersom regeringen i Zagreb behärskade större delen av landet.

Bring hävdade redan 2011 att Abbas och Hamas hade försonats, vilket 
var en ren chimär. Även i våras bildades en palestinsk 
samlingsregering på papperet, men Hamas släpper inte greppet om 
Gaza.

Folkrätten är ingen exakt vetenskap. Wallström och Bring vill erkänna 
Palestina för att de tycker att det är riktigt, inte för att paragrafer eller 
fakta talar för det. De låtsas därför som om problemet Hamas inte 
existerar.

Ingredienserna i en tvåstatslösning är kända sedan länge. Gränser 
måste förhandlas, Israel tillåta att Jerusalem även blir palestiniernas 
huvudstad. Men precis som bosättningarna saboterar förutsättningarna 
för en uppgörelse är det palestinska villkoret att alla 1948 års 
flyktingar ska få återvända en viktig stötesten. Detta skulle 

omöjliggöra Israel som judisk stat. Även denna fråga ignoreras av den 
svenska regeringen.

Wallström säger sig hoppas att fler EU-länder ska följa Sverige. Inte 
ens de nordiska grannarna verkar göra det. Och hon om någon borde 
ägna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik en tanke. Det 
går att hävda att den är ett skämt, men säg det då.

Att Israels regering skulle låta sig påverkas av önskelistor från 
Stockholm är inte särskilt troligt. Både den och premiärminister 
Benjamin Netanyahus parti har ett stort inslag av rabiata motståndare 
till eftergifter. Detta var tyvärr de israeliska väljarnas vilja förra året.

Palestinska säkerhetsstyrkor samarbetar med Israel på Västbanken, 
men Abbas får ingen belöning. Han är å sin sida politiskt omgärdad av 
krafter utan större kompromissvilja. Och om PLO vågade tillåta val 
finns risken att Hamas skulle vinna.

Till slut är fredssamtal om en tvåstatslösning den enda vägen framåt, 
hur oändligt lång den än ser ut. Palestinierna har rätt till en egen stat, 
men har väldiga interna hinder att ta itu med. Israelerna har rätt till 
erkännande, och till att antagonister slutar försöka förgöra dem med 
våld. Men den judiska demokratin kan inte överleva om den ska 
byggas på krossade palestinska drömmar.

Den andra sidans extremister utgör en ursäkt för båda parterna att 
slippa komma överens. Ett svenskt erkännande av Palestina förändrar 
inte ett dyft.
Dn 31/10 2014 “



DN 31 okt 2014: 

“Om inte agera nu så när?

Slakten fortsätter. I går kom nya rapporter om Islamiska statens (IS) 
brutalitet. Enligt en polisanställd och en annan tjänsteman i 
säkerhetssektorn har 150 personer tillhörande en sunnimuslimsk klan 
påträffats döda i en massgrav i staden Ramadi i närheten av Bagdad. 
De dödade uppges ha deltagit i striderna mot IS.

IS uppges även på onsdagen ha avrättat 70 medlemmar av samma klan 
i den närliggande staden Hit. Uppgifterna har i skrivande stund inte 
bekräftats av oberoende källor, och rapporter om de exakta dödstalen 
varierade under torsdagen. Men rapporterna ligger helt i linje med vad 
vi redan vet: IS är en grupp vars terror mot civilbefolkningen inte har 
några som helst begränsningar.

Amnesty Internationals rapport om läget från slutet av sommaren 
var tydlig: Det som sker är systematisk etnisk rensning av landets 
minoritetsgrupper. Överlevande vittnar nu också för Human Rights 
Watch om att omkring 600 manliga fångar ska ha dödats utanför 
Mosul den 10 juni.

Omvärlden ser vad som händer men ingen är beredd att göra vad som 
krävs för att stoppa barbariet. Och som om inte det var nog: De som är 
villiga att ingripa i Syrien och Irak – kurdiska peshmerga till exempel 
– har länge stoppats vid gränserna. Turkiets konflikt med PKK stod i 
vägen. Efter mycket om och men har peshmergasoldater nu släppts 
över den turkiska gränsen till Syrien och gränsstaden Kobane har – 
sannolikt just därför – ännu inte fallit helt i IS våld.

Det är en ljusglimt i mörkret.

Den humanitära katastrofen är ett faktum och att hjälpa de många 
män-niskor som är på flykt i området är ett enormt projekt. Tiden är 
också knapp för att hinna få upp tältläger och infrastruktur innan 
vintern kommer.

Men inte heller en sådan insats är tillräcklig. Bistånd kan bara badda 
krigets brännskador, det kommer knappast att släcka elden. I 
regeringsförklaringen slås det fast att ”kriget i Syrien och den 
Islamiska statens terror är tydliga hot mot internationell säkerhet. Den 
etniska rensningen måste stoppas”. Det finns inget att invända. Men 
re-geringens formulering blir samtidigt en påminnelse om det stora 
glapp som finns mellan ord och handling.

Sällan har uttrycket ”vi måste lära av historien” känts så urvattnat. För 
om omvärlden inte agerar nu, så när?

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN 31 okt 2014: 

“ Obama ses som sänke för partiet

Demokraterna har motvind inför tisdagens mellanårsval till den 
amerikanska kongressen. Deras galjonsfigur, president Barack 
Obama, är impopulär. Många av partiets kandidater ser honom 
snarast som en belastning.

Washington.
När Alison Lundergan Grimes, demokratisk kandidat till senaten, fick 
frågan om hon röstade på Barack Obama i presidentvalen 2008 och 
2012 sa hon:

– Ähum, du vet, det här valet handlar inte om presidenten.

När frågan upprepades svarade hon samma sak: presidentens namn 
står inte på valsedeln.

Vad hon själv hade röstat på ville hon in i det längsta inte tala om.

Lundergan Grimes, som kampanjar i Kentucky där mellanårsvalet är 
jämnt, är bara ett exempel på hur många demokrater nu försöker 
distansera sig från sin egen president. Mark Pryor, som kampanjar 
intensivt i Arkansas, har tvekat att ge presidenten sitt stöd efter hans 
hantering av ebolakrisen.

Barack Obama har i dag så låga popularitetssiffror att han uppfattas 
som ett sänke för sitt parti. Han har under flera veckor aktat sig för att 
resa till de delstater där opinionen är jämn, och har inte bedrivit någon 

intensiv kampanj för sina partikamrater inför mellanårsvalet. Andra 
kända demokrater, som den numera närmast folkkäre expresidenten 
Bill Clinton, har däremot turnerat för att entusiasmera väljarna.

Flykten från Obama har gått så långt att inte bara den politiska 
satirikern Jon Stewart har skämtat om den som ”en demokraternas 
desperata sprint från mördaren i motorsågsmassakern”, utan den har 
också orsakat irritation i Vita huset. Obama har på sistone poängterat 
att Demokraterna faktiskt stöder hans politik, vilket de också gör:  I 
senatens omröstningar är de demokratiska senatorernas uppslutning 
bakom Obama överväldigande.

Mellanårsvalen handlar om majoriteten i kongressen, men ses i hög 
grad som en förtroendeomröstning om presidenten. Med få undantag 
förlorar den sittande presidentens parti kraft i ett mellanårsval, i 
synnerhet i en andra mandatperiod då presidenten saknar nyhetens 
glans, men ännu inte står försonande nära sin pension.

Läget är prekärt för Demokraterna, som enligt 
opinionsundersökningarna går mot förluster i båda kongressens kamrar 
och löper stor risk att förlora sin majoritet i senaten. Det bidrar till allt 
mer febrila försök att vända trenden. Framför allt i de konservativa 
sydstaterna, där synen på Obama är som mörkast, är ansträngningarna 
att markera avstånd till presidenten stora – medan Obama däremot i 
områden med en större demokratisk övervikt och bland afroamerikans
ka grupper fortfarande uppfattas som en kraft.

Och att ta avstånd från presidenten är långt ifrån en säker taktik. David 
Axelrod, Obamas nära rådgivare i båda hans presidentvalskampanjer, 



hör till dem som menar att alla demokrater ändå kommer att 
förknippas med presidenten.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

DN frågar. Ska du rösta?

Fakta. Fler republikaner än demokrater tänker rösta

I valet på tisdag utses samtliga ledamöter i kongressens 
representanthus, samt en tredjedel av de hundra senatorerna (med en 
mandatperiod på sex år). I år hålls samtidigt val till 36 
guvernörsposter, den högsta politiska positionen i en delstat.

12 procent fler republikaner än demokrater uppger att de avser att 
rösta.

Intresset är betydligt lägre bland unga väljare. Endast 5 procent av de 
röstberättigade i åldrarna 18–29 år uppger i en undersökning av Pew 
research institute att de är mycket politiskt intresserade.

Valdeltagandet i mellanårsvalen 2010 var 46 procent. 2006 var 
siffran 42 procent. I år blir det sannolikt lägre.

 DN “

DN 31 okt 2014: 

“ Valdeltagandet kan nå bottennivåer

Republikaner är mer benägna att rösta än demokrater. I de 
amerikanska mellanårsvalen är valdeltagandet betydligt lägre än i 
ett presidentval och i år kan det sjunka mer än på länge. Politiker 
och andra försöker mobilisera väljarna inför tisdagens 
mellanårsval.

Washington.
Striden om väljarna inför mellanårsvalen gäller inte bara sympatier 
och sakfrågor – den handlar om att få folk till vallokalerna.

Valdeltagandet, som i USA är genomgående lägre än i Sverige, når i 
ett presidentval sällan 60 procent. I mellanårsvalen är det i regel 
ungefär 20 procentenheter lägre. I år visar en Gallupundersökning att 
endast en tredjedel av de röstberättigade har ägnat röstandet en tanke.

Det låga intresset förklaras bland annat med allmänhetens låga 
förtroende för såväl kongressen som för president Barack Obama, och 
det usla deltagandet undergräver inte bara de valdas legitimitet utan 
kan ge ett resultat som inte stämmer överens med medborgarnas 
åsikter.

Undersökningar visar att republikaner, vars väljare dominerar bland 
vita, äldre och manliga amerikaner, i högre grad har för avsikt att rösta 
än demokrater, som har en övervikt bland yngre, kvinnor och 
minoritetsgrupper. Skillnaden kan få avgörande betydelse.
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Det har lett till intensiva kampanjer i demokratiska läger för att förmå 
folk att gå till vallokalerna, inte minst gäller det afroamerikaner.

På flertalet platser är utgången av valet till kongressen i praktiken känd 
på förhand, något som i sig kan spä på ointresset för att rösta, men på 
de platser där kampen är jämn är kampanjaktiviteten desto mer febril. 
Bland demokraterna är man väl medveten om att valutgången i 
exempelvis Georgia, Louisiana och North Carolina står och väger med 
valdeltagandet.

Utöver afroamerikanerna har latinoväljarna blivit en allt viktigare 
grupp att räkna med. I år är de drygt 25 miljoner personer och utgör 11 
procent av de röstberättigade. De röstar i huvudsak demokratiskt, men 
i betydligt lägre grad än såväl vita som afroamerikaner.

Men flera faktorer påverkar: de senaste åren pågår i USA en intensiv 
juridisk strid om vallagarna. I flera republikanskt styrda delstater har 
röstreglerna skärpts, något som medborgarrättsorganisationer ser som 
ett sätt att systematiskt försvåra för minoriteter att rösta.

Nyligen beslutade en oenig Högsta domstol att låta Texas godkänna 
nya krav på legitimation. Enligt kritikerna kan detta hindra uppemot 
600 000 väljare. Texas är bara ett exempel, strängare vallagar har 
införts på flera håll.

Krav på fotolegitimation kan tyckas okontroversiellt, men regler kring 
exakta typer av id-handlingar, liksom begränsningar i vallokalernas 
öppettider och förkortade tider för förtidsröstande drabbar i regel 
utsatta grupper i högre grad.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

DN 31 okt 2014: 

“ Undantagstillstånd utlyst

Burkina Faso.
Burkinierna protesterar mot sin ledare sedan 27 år och har stormat 
parlamentet. President Blaise Compaoré svarar med att förklara 
undantagstillstånd men sparkar också regeringen och utlovar samtal 
med oppositionen.

Protesterna flammade upp efter ett kontroversiellt lagförslag från 
parlamentet som skulle ge Burkina Fasos president ytterligare en 
mandatperiod. En människa dödades i samband med oroligheterna i 
huvudstaden Ouagadougou, där polisen satte in tårgas mot 
demonstranterna.

Efter protesterna skrinlades först torsdagens omröstning om 
lagförslaget. Senare kom ett uttalande från presidenten om 
undantagstillstånd över hela landet som armén får i uppgift att 
genomdriva med omedelbar effekt. ”Jag upplöser regeringen från och 
med i dag”, fortsatte radiomeddelandet, där presidenten också lovade 
”öppna samtal med alla aktörer”.

Tt “
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DN 31 okt 2014: 

“ Striden mot IS enar olika kurdiska 
grupper

Truppförstärkningen från irakiska peshmerga till de syrien-
kurder som kämpar i Kobane mot Islamiska staten kan vara 
början till ett självständigt Kurdistan, tror hoppfulla kurder vid 
Turkiets gräns. Ännu på kvällen befann sig peshmergasoldaterna 
på den turkiska sidan av gränsen mot Syrien.

Suruc.
Burcisk Aksci blickar ut över höjden där han i söder ser röken från den 
belägrade staden Kobane och  i öster den stora vägen mot gränsen 
från Turkiet.

– När peshmerga ansluter till kampen i Kobane har vi tagit ett stort 
kliv mot kurdernas egen stat, säger han.

28-årige Aksci är från den kurdiska delen av Turkiet och medlem i 
arbetarpartiet PKK. Han har kamrater som kämpar mot Islamiska 
staten (IS) i den kurddominerade staden Kobane. De strider för YPG, 
det syriskkurdiska partiet PYD:s militära gren. PYD är nära lierat med 
PKK.

Försvarsstyrkan peshmerga hör hemma i irakiska Kurdistan, där 
partierna KDP och PUK länge varit rivaler om makten, men nu har 
hittat en fredlig jämvikt. De har också förenats i sitt motstånd mot 
PKK.

Kurderna är med andra ord långt ifrån någon enhetlig grupp. Men 
Islamiska statens blodiga och skoningslösa offensiv har paradoxalt nog 
fört de olika rivaliserande fraktionerna samman.

PYD:s ledare Salih Muslim och irakiska Kurdistans starke man 
Massoud Barzani beslöt att lägga gammalt groll åt sidan när hotet från 
sunniextremisterna i IS blev uppenbart. När tragedin i Kobane blev 
internationellt nyhetsstoff föll Turkiets regering till föga och tillät 
soldater, vapen och fordon från peshmerga att färdas genom turkiskt 
territorium för att hjälpa till att slå tillbaka Islamiska staten.

Konvojen från Irak har dock tagit längre tid på sig än väntat och finns i 
skrivande stund, sent på torsdagskvällen, kvar på den turkiska sidan av 
gränsen, av oklara skäl. Ett tiotal befäl från peshmergastyrkorna är 
inne i Kobane, medan huvuddelen av truppen, närmare 200 man, 
väntar i Suruc vid turkiska gränsen.

Det hindrar inte de drygt hundra åskådare som samlats på höjden nära 
gränsen – de är alla kurder – att se ljust på framtiden.

Den 62-åriga fyrbarnspappan Welat Sewger har rest hit från Kalmar. 
Han har bott nästan fyrtio år i Sverige och ser också ”svensk” ut i sin 
orange fritidsjacka från Didriksons bland alla skinnjackorna. Welat 
sympatiserar med KDP, det mer konservativa kurdiska partiet.

– Men i dag pratar vi inte om KDP, PKK och PYD. I dag pratar vi om 
ett enda Kurdistan. Vi kurder har förlorat mycket i Kobane, men vi har 
vunnit något bra – enighet, konstaterar Welat Sewger.



Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Största folkgruppen utan eget land

Kurderna brukar kallas världens största statslösa etniska grupp. Det 
finns mellan 30 och 40 miljoner kurder världen över, huvudsakligen i 
Turkiet, Syrien, Irak och Iran, men också i Libanon, Azerbajdzjan och 
Armenien. Stora grupper lever också i exil i Tyskland och Sverige.

Huvuddelen av den kurdiska befolkningen är sunnimuslimer, men det 
finns även kristna kurder.

Självständighetssträvandena har drivits hårdast i Irak, där kurderna 
har en autonom region, och i Turkiet, där kampen för oberoende 
emellertid utlöst nära nog inbördeskrig. Mellan 1984 och 2008 krävde 
konflikten mellan kurder och turkar över 40 000 liv. För närvarande 
råder en bräcklig vapenvila mellan Turkiet och det kurdiska 
självständighetspartiet PKK.

 DN “

DN 31 okt 2014: 

“ Massgravar avslöjar massakrer i Irak

Islamiska staten, IS, misstänks ligga bakom ytterligare två 
massakrer i Irak, sedan en massgrav med 150 kroppar upptäckts i  
Ramadi, drygt 10 mil väster om Bagdad, och 70 döda hittats nära 
grannstaden Hit.

Ramadi, huvudstad i regionen Anbar med cirka en halv miljon 
invånare, har den senaste månaden varit föremål för hårda strider 
mellan irakisk militär och säkerhetsstyrkor på ena sidan och IS-styrkor 
på den andra.

Massgraven i Ramadi upptäcktes på torsdagen. De döda tros vara 
medlemmar i Albu Nimr-klanen, en sunnimuslimsk grupp som stridit 
mot IS. IS-milis ska ha tillfångatagit män i byar utanför Ramadi, dödat 
dem i onsdags och begravt dem, uppger både en irakisk poliskälla och 
en säkerhetskälla för nyhetsbyrån Reuters.

Ytterligare 70 kroppar har hittats nära staden Hit, enligt ögonvittnen. 
Även de ska tillhöra Albu Nimr-klanen. De flesta sägs vara poliser, 
eller personer som aktivt motarbetat IS, eller dess föregångare i 
området, al-Qaida i Irak. Syftet tros vara att sprida skräck bland dem 
som samarbetar med Iraks regering mot IS.

Ett ögonvittne säger till Reuters att IS-styrkorna förklarat att de döda 
slagits mot ”sina bröder i IS” och att detta blir ”straffet för alla som 
slåss mot IS”.
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Tidigare i år har IS utfört flera massakrer på motståndare och 
obeväpnade civila på flera håll i både Syrien och Irak. 
Människorättsorganisationen Human Rights Watch uppgav på 
torsdagen att IS-styrkor den 10 juni i år systematiskt avrättade 
omkring 600 manliga interner från fängelset Badoush nära Mosul.

IS-krigare skilde shia- och sunniinterner åt, tvingade shiafångarna ned 
på knä framför en ravin och sköt ihjäl dem. Detta enligt 15 shiafångar 
som överlevde massakern. Även ett antal kurdiska och yazidiska 
interner dödades, enligt vittnena.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

DN 1 nov 2014: 

“ Presidenten har flytt – militären styr 
landet

Burkina Fasos president Blaise Compaoré, som suttit 27 år vid 
makten, avsattes på fredagen efter flera dagars protester. 
Arméchefen Honore Traore sade senare att han har tagit över som 
statschef under en övergångsperiod.

I ett officiellt uttalande som lästes upp i tv sade presidenten att han 
lämnar makten för att bevara ”den sociala stabiliteten” och som enligt 
honom ska leda till fria val inom 90 dagar. Landets högste militäre 
befälhavare Honore Traore utropade sig till statschef och manade till 
lugn och efterlyste en återgång till ett normal konstitutionell process. 
Men säkerhets- och militära styrkor ska fortsätta att upprätthålla 
ordningen i landet, enligt Traore.

Redan på torsdagen hävdade militären att den tagit makten, upplöst 
parlamentet och regeringen, och tillsatt övergångsregering. Men 
presidenten Blaise Compaoré föreföll att inte ge upp utan utlyste 
undantagstillstånd, gav armén i uppdrag att genomföra det, och sade 
sig vara öppen för samtal om ett maktskifte.

På fredagen upprepades militärens besked att Blaise Compaoré inte 
längre är president för landet, som de senaste dagarna skakats av 
massdemonstrationer och våldsamma upplopp. Demonstranter hade då 
stormat och tänt eld på parlamentsbyggnaden och tagit över den 
statliga tv-kanalen. Enligt oppositionsledare beräknas 30 personer ha 
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dödats i oroligheterna. Franska nyhetsbyrån AFP kunde bekräfta fyra 
döda och sex allvarligt skadade.

Uppgifterna om presidentens avgång bekräftades inför en stor 
folkmassa som samlats framför militärens högkvarter av en överste, 
Boureima Farta.

– Compaoré sitter inte längre vid makten, sade Farta, och möttes med 
jubel från de församlade demonstranterna, rapporterar AFP.

Var den avsatte presidenten befann sig var på fredagen oklart. Reuters 
skrev på kvällen att en tungt beväpnad konvoj var på väg söderut mot 
staden Po nära gränsen mot Ghana, och hänvisade till diplomatiska 
källor och lokala medier.

– Det är väldigt mycket folk inne i centrum och demonstrerar, det ser 
ut som om det till och med är fler än på torsdagen, säger svenske Linus 
Bengtsson till DN, som är på plats i huvudstaden Ouagadougou, men 
en bit ifrån de centralaste delarna.

– Flygplatsen har också öppnat, vilket är ett gott tecken, säger Linus 
Bengtsson.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian kan flera hundra tusen 
personer ha deltagit i fredagens protester.

Det som utlöste demonstrationerna var ett förslag till en 
grundlagsändring som skulle ge Blaise Compaoré möjlighet att sitta 
kvar vid makten. Dessförinnan hade den politiska oppositionen i flera 

månader försökt förmå presidenten att inte söka omval för en femte 
period vid makten.

Regeringen drog visserligen tillbaka förslaget men missnöjet var då 
redan för stort för att det skulle kunna stoppa demonstrationerna.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se

Juan Flores

juan.flores@dn.se
Fakta.
Ett av världens fattigaste länder

Burkina Faso är en västafrikansk stat som 1890 koloniserades av 
Frankrike och införlivades i Franska Västafrika.

1919 blev landet en egen koloni under namnet Övre Volta, ett namn 
som behölls då landet blev självständigt 1960.

Efter självständigheten präglades landet av militärkupper. 1984 
ändrade den dåvarande presidenten, armékaptenen Tomas Sankara, 
landets namn till Burkina Faso, som är skapat av två av landets språk 
och betyder ”de hedervärda männens land”.

Sankaras officerskollega kaptenen Blaise Compaoré grep makten vid 
en statskupp 1987 då Sankara också dödades.
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1991 antogs en ny konstitution och 1992 hölls demokratiska val som 
vanns av Blaise Compaoré (bilden) eftersom oppositionen bojkottade 
valet. Blaise Compaoré omvaldes på sju år 1998.

2000 ändrades valperioden till fem år och presidenten tillåts bara sitta i 
två perioder. Blaise Compaorés första femårsperiod inleddes 2005 och 
han omvaldes 2010, då med ett valdeltagande under 10 procent.

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder, med 17 miljoner 
invånare, varav fler än hälften är under 15 år. Det saknar kust och 
består i huvudsak av savann som i norr övergår i öken.
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“ Våld bröt ut efter bönen

Palestinier och israelisk polis drabbade samman efter fredags-
bönen i Jerusalem.

I samband med fredagsbönen avfyrade palestinier fyrverkeripjäser från 
taken intill Tempelberget och israeliska säkerhetsstyrkor svarade med 
tårgas, rapporterar AFP. Sammandrabbningarna var dock mindre 
våldsamma än de senaste två dygnens upplopp.

De israeliska myndigheterna valde att åter öppna Tempelberget inför 
fredagens bön, men tillät endast personer över 50 år att ta sig in.

– I vanliga fall kommer 20 000 till fredagsbönerna. I dag är det bara 5 
000. Det beror på att bara gamla släpps in till Tempelberget, säger 
Azam al-Khateeb som är chef för Tempelberget till TT per telefon.

Israeliska myndigheter stängde området, där bland annat de båda 
muslimska helgedomarna Klippmoskén och Al-Aqsamoskén finns, 
efter de våldsamma sammandrabbningarna tidigare i veckan. 
Stenkastning, fyrverkerier och molotovcocktails från palestiniernas 
sida besvarades med tårgas och gummikulor från israelisk polis.

Tempelberget är ofta skådeplats för våldsamheter och den senaste 
eskaleringen orsakades av ett attentat mot den religiöse judiske 
aktivisten Yehuda Glick. Han propagerar för att fler judar ska få 
tillgång till Tempelberget och i onsdags skadades han svårt när han 
sköts av en maskerad man på motorcykel. Den misstänkte 



attentatsmannen, en 32-årig medlem i terrororganisationen Islamiska 
Jihad, sköts senare till döds av israelisk polis. Han begravdes på 
fredagen. Glick vårdas på sjukhus för sina allvarliga skador.

Den palestinska sidan har svarat med att utropa en ”ilskans dag”. 
Säkerhetsinsatsen i Jerusalem är massiv.

– Det har blivit allt svårare att röra sig genom alla vägspärrar. Jag 
sover över här i butiken i stället för att åka hem, berättar Wael Ayoube 
för TT via telefon.

Han arbetar i en av de många små butikerna i gamla stan i östra 
Jerusalem.

Även vid vägblockeringen Qalandia mellan Västbanken och Jerusalem 
utbröt våldsamheter sedan Hamas genomfört en demonstration där.
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“ Gasavtal med Ryssland flyttar ukrainskt 
fokus

Med avtalet om rysk gas till Ukraina i vinter på plats flyttas nu 
fokus till parlamentet i Kiev. En första invit till regeringsför-
handlingar kom från president Petro Porosjenko på fredagen.

I början av nästa vecka väntas slutsiffrorna från valet i Ukraina i 
söndags vara klara.

Då inleds på allvar arbetet med att få fram en ny ukrainsk 
regeringskoalition, som kan få en budget för 2015 godkänd före 
årsskiftet.

Petro Porosjenko, som valdes till president i maj och leder Ukrainas 
största parti (Blocket) i parlamentsvalet, tjuvstartade 
regeringsbildningen redan på fredagen på ett möte i Kiev.

Där förklarade han att han gärna ser att den sittande premiärministern 
Arsenij Jatsenjuk, som leder valets näst största parti (Folkets Front) 
även leder nästa regering.

– Landet måste vara mer enat än någonsin och vi måste gå i bräschen 
för att visa att vi tar regeringsbildningen och koalitionsavtalet på 
största allvar, sade Porosjenko enligt Reuters.



Uttalandet görs bara ett halvt dygn efter det att EU, Ryssland och 
Ukraina har skrivit på ett nytt gasavtal som ser ut att säkra fyra 
månaders uppvärmning i Ukraina – ett land där vintern redan har 
börjat göra sig påmind.

Gasleveranserna kan påbörjas redan nästa vecka, om Ukraina börjar 
betala.

– Det är viktigt då det bidrar till stabiliteten i Ukraina, säger Igor 
Kogut, chef för den politiskt obundna tankesmedjan Byrån för 
lagstiftningsinitiativ i Kiev, om gasavtalet.

Bland annat underlättar ett fast gaspris budgetprocessen för nästa 
regeringskoalition, enligt Kogut.

– Men det var troligen i första hand en viktig pusselbit att få på plats 
för EU, säger Dmytro Solohub, chefsanalytiker på den österrikiska 
banken Raiffeisen Bank Aval i Kiev.

EU, som tagit på sig att stödja Ukraina i konflikten, importerar mer än 
en tredjedel av sin gas från Ryssland. Ungefär hälften av denna import 
går via gasledningar i Ukraina.

I samband med påskriften av avtalet sade Rysslands energiminister 
Aleksandr Novak att Ryssland ”har varit, är och kommer att vara en 
pålitlig leverantör” av energikällor till EU.

Men i avtalet finns i sig inget skrivet om leveranserna av rysk gas till 
EU, enligt EU-kommissionens talesman Mark Gray.

– Detta avtal rör arrangemanget mellan Ukraina och Ryssland, säger 
Gray till TT.

Solohub är överraskad av det hårda tonläget hittills mellan de 
västvänliga politiker som antas utgöra grundplåten till nästa ukrainska 
regering, men han tror att ett koalitionsavtal är på plats inom några 
veckor.

– De har helt enkelt inte råd med käbbel mellan västvänliga politiker. 
Läget är för allvarligt. Det handlar egentligen inte om politisk makt 
längre. Det handlar om att rädda landet, säger han.

Regeringsbildningen i Kiev kompliceras av att president Porosjenkos 
parti fick oväntat litet stöd i parlamentsvalet och att ett trettiotal av 
parlamentets 450 mandat inte fylls då områden i östra Ukraina inte 
deltog i parlamentsvalet.

Separatister i de självutnämnda republikerna Donetsk och Luhansk har 
i stället valt att hålla omstridda lokalval på söndag, vilka beskrivs som 
illegitima i Kiev och av västledare. Enligt Natochefen Jens Stoltenberg 
strider separatisternas val mot fredsuppgörelsen i Minsk från 
september och både Frankrikes och Tysklands statschefer har enligt 
Reuters varnat president Vladimir Putin för följderna av att erkänna 
”de så kallade valen”.
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Ukraina får enligt avtalet, som följer på fyra månaders stopp för ryska 
gasleveranser, importera rysk gas för 378 dollar per tusen kubikmeter 
fram till årsskiftet och därefter 365 dollar. För Ryssland beräknas 
avtalet säkra export av gas till Ukraina för 4,6 miljarder dollar.

Alla betalningar ska ske i förskott.

Avtalet stadgar vidare att Ukrainas skuld på 3,1 miljarder dollar ska 
betalas av i två delar, en omedelbart och nästa vid årsskiftet. Skulden 
regleras enligt förra vinterns gaspris 268,5 dollar per tusen kubik.

Enligt Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk står EU som garant 
för att Ryssland inte höjer priset.

Den ryska regeringen väntas godkänna avtalet på lördag.
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“ Chockhöjd rysk ränta

Ryssland.
Den ryska centralbanken höjer sin styrränta med 1,5 procentenheter till 
9,5 procent för att stötta den svaga rubeln och motverka en stigande 
inflation. Men räntehöjningen fick inte önskad effekt. I stället föll 
rubeln rejält.

Tt-Afp “



DN 2 nov 2014: 

“ Rebeller putsar fasaden inför utdömda val

Regeringen i Kiev, EU och FN dömer ut dagens val i de proryska 
”folkrepublikerna” i östra Ukraina. Samtidigt valtalar den 
blivande presidenten i Donetsk och lovar skapa ”ett nytt 
Arabemiraten” – och han har redan fått ett erkännande från 
Moskva.

Dödssiffran i den östukrainska konflikten har just passerat 4 000 enligt 
en färsk FN-rapport. Trots att vapenvila formellt råder har 300 dödats 
bara de senaste tio dagarna.

I regionhuvudstaden Donetsk hörs ständigt mullret från artillerield 
kring flygplatsen som hålls av ukrainska regeringsstyrkor. I de norra 
stadsdelarna lever människor i ständig skräck för att dödas av 
artilleriraketer.

I går, lördag, rapporterade flera källor att en lång militärkonvoj var på 
väg österifrån mot Donetsk, med bland annat Gradmissiler. Enligt ett 
vittne handlade det om runt 50 fordon. Och rebelledare har sagt att de 
förbereder sig för att ”återta” städerna Mariupol, Slovjansk och 
Kramatorsk som kontrolleras av regeringen i Kiev.

Samtidigt förbereder de president- och parlamentsval som ska ge 
legitimitet åt deras republiker i Donetsk och grannlänet Luhansk.

Omröstningen har redan startat på internet, och 3,2 miljoner röstsedlar 
har tryckts upp i Donetsk. Men det finns inga röstlängder, och på 

anslag med röstningsregler ger man väljare följande råd om hur de ska 
bära sig åt för att rösta på en plats där de inte är skrivna:

”Anmäl er och be om att få rösta ändå.”

Vid rebellernas folkomröstning den 11 maj var det inga problem att 
rösta flera gånger, i olika vallokaler. DN följde med en väljare som 
gjorde just det.

Alexander Zachartjenko, den sittande presidenten i Donetsk, har i 
flera veckor rest runt i en konvoj bestående av svarta Lexus- och 
Toyotajeepar. Alla vet att han kommer att vinna valet. Han håller tal 
till stridande förband och på arbetsplatser, och har setts kyssa ikoner i 
en ortodox kyrka.

– Vi är som Förenade Arabemiraten. Vår region är väldigt rik. Vi har 
kol, stålverk, naturgas. Skillnaden är att i Arabemiraten har de inget 
krig, sade han under ett framträdande i veckan.

De ledande inom separatistrepublikerna anstränger sig för att skapa 
bilden av ett ”normalt” land, inte bara genom valet. En nationalsång 
ska utses genom en tävling utlyst av kulturministeriet. Bilder från 
näringslivskonferenser – inklusive moderna powerpointpresentationer 
– kablas ut. Och förra helgen avstod man från att dra tillbaka 
klockorna till vintertid, precis som i Ryssland.

Men bara Abchazien – som självt är ett icke erkänt land, egentligen 
en del av Georgien – har erkänt Donetsk och Luhansk som 



självständiga stater. Inte ens Ryssland har tagit det steget, trots att 
landet stöder separatisterna i kriget.

Nu kan dock ett erkännande från Moskva vara på gång. I veckan sade 
utrikesminister Sergej Lavrov att Ryssland ”självklart” kommer att 
erkänna valen. Det är en stor skillnad jämfört med i maj – den gången 
avrådde president Vladimir Putin separatisterna från att hålla sin 
folkomröstning om självständighet.

Men resten av världen dömer ut valen i Donbass. Såväl EU som USA 
och FN menar att de riskerar att förvärra situationen i området.

– De här ”valen” kommer att underminera Minskprotokollet allvarligt, 
säger FN-chefen Ban Ki-moon enligt en talesman.

Han syftar på avtalet från den 5 september som lade grunden för 
vapenvila.

Ukrainas president Petro Porosjenko kallar inte oväntat dagens 
evenemang för ”ett pseudoval”. Som en del av Minskavtalet ska 
egentligen lokala val hållas i Donbassområdet den 7 december, men de 
kommer av allt att döma bara att kunna genomföras på 
regeringskontrollerade områden.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se

Fakta.

Över 4 000 människor har dödats i kriget i östra Ukraina, som 
inleddes i maj sedan proryska rebeller hade utropat två självständiga 
”folkrepubliker” i Donetsk och Luhansk.

I dag hålls val i de båda republikerna. Dels till parlament, dels till 
posten som ledare (president) för respektive republik. De båda 
tillfälliga ledarna – Alexander Zachartjenko i Donetsk och Igor 
Plotnitskij i Luhansk – väntas bli valda med stor marginal.

Rysslands utrikesminister har på förhand sagt att Moskva kommer att 
erkänna valen som legitima. Regeringen i Kiev, liksom en lång rad 
västländer och även FN, fördömer valen och menar att de ökar 
spänningen i området. 
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DN 2 nov 2014: 
“Murens fasor vägrar släppa taget om 
Stasis offer

Om en vecka är det 25 år sedan Berlinmuren föll och knappt ett 
år senare var DDR, det kommunistiska Östtyskland, ett minne 
blott. Kvar fanns tusentals traumatiserade människor, psykiskt 
nedbrutna av övervakning och förföljelse. DN:s Jan Lewenhagen 
och Ulrika Walmark har träffat några av dem som DDR-regimen 
såg som sina motståndare. De brottas fortfarande med minnena 
från diktaturen – tiden läker inte alla sår.

Året var 1980, Verena Arnold-Köhn var 16 år och inte rädd av sig. När 
det kommunistiska ungdomsförbundet FDJ anordnade ett stort 
evenemang i östtyska Sachsen gick hon dit utan att ha den föreskrivna 
blå skjortan på sig. Det var hennes sätt att protestera.

Hon greps och placerades i häktet i Runde Ecke, säkerhetstjänsten 
Stasis högkvarter i Leipzig.

– De hittade en karta i min ryggsäck och anklagade mig också för att 
ha försökt fly från landet, berättar hon, men jag hade ju kartan med 
mig eftersom jag var ute på resa.

Hon släpptes efter helgen, men det var inte över med det.

– I skolan sade man att jag inte längre hade någon framtid där och 
Stasi kom hem till oss och föreskrev vad jag skulle göra i stället, 
fortsätter hon.

Den till synes oskyldiga protesten, att vägra bära den blå FDJ-skjortan, 
ledde till att hennes levnadsbana bröts.

Verena Arnold-Köhn fick sluta på gymnasiet.

Livet gick vidare. Hon fick ett jobb på ett företag i norra Berlin, hon 
blev mamma och muren föll.

Men det som hade hänt gnagde inom henne.

– 2002 började jag få magont och 2010 började jag må riktigt dåligt 
med sömnproblem och mardrömmar, säger hon.

Petra Meyer tar vid. Hon greps på bar gärning i bagageutrymmet på en 
bil år 1976. Hon var 19 år och skulle smugglas över till Västberlin. 
Någon hade förrått henne.

– Jag stod på svarta listan och var övervakad eftersom jag alltid hade 
sagt vad jag tyckte i skolan och på jobbet, förklarar hon.

Hon hamnade på det fruktade fängelset för politiska fångar i 
Berlinstadsdelen Hohenschönhausen.

Fängelset är i dag ett välbesökt museum där besökarna guidas av före 
detta interner.

Men då härskade skräcken.



– De tände ljuset i cellen varje kvart, dag och natt, och vi var tvungna 
att ha händerna på täcket. Hade vi inte det kom vakterna inrusande och 
skrek så högt de kunde: ”Händerna på täcket din förbannade spion!”

Petra Meyer satt på Hohenschönhausen i åtta månader innan hon 
förflyttades till kvinnofängelset Hoheneck där tungt straffarbete 
väntade i ett års tid.

Ministeriet för statens säkerhet, allmänt kallat Stasi, bildades 1950 och 
blev med tiden till en gigantisk övervakningsapparat i DDR.

Högkvarteret nära Frankfurter Allee i östra Berlin vittnar om det, 
komplexet bestod av 29 fastigheter fördelade på flera kvarter.

Även huvudkontoret är i dag ett populärt museum.

Stasi hade vid murens fall 91 000 anställda och till det kommer 173 
000 så kallade informella medarbetare (IM) – personer som utgjorde 
ministeriets ögon och öron ute i samhället.

Åren efter 1989 kom avslöjande på avslöjande om vilka som varit 
informella medarbetare och förrått vänner och arbetskamrater.

Faktum var dock att beredvilligheten att hjälpa Stasi var begränsad. 
Mot sin vilja fick Stasi i hög grad vända sig till medlemmar i 
kommunistpartiet för att rekrytera informella medarbetare – sådana 
som övervakade Petra Meyer och Verena Arnold-Köhn.

Stämningen är vid det här laget förtätad runt det runda bordet där de 
sitter och berättar.

Bara för någon halvtimme sedan hade det verkat som vilken 
studiecirkel som helst när de sju deltagarna anlände, hälsade och 
kramade om varandra. Någon hade med sig en present, en annan 
berättade om sin höftoperation, de blå- och vitrandiga kopparna med 
kaffe stod dukade på en bricka, höstsolen lyste svagt genom fönstret.

Det är dock ingen studiecirkel vi besöker, utan en samtalsgrupp i regi 
av Gegenwind – en psykiatrisk mottagning för människor som inte blir 
kvitt sina upplevelser under DDR-diktaturen.

– Posttraumatiska störningar lyder facktermen. Det är följdverkningar 
av politiska förföljelser, säger Bettina Kielhorn, en av mottagningens 
tre terapeuter.

Hur kan man veta att störningarna verkligen har med DDR-tiden 
att göra?

– Det kan man förstås aldrig bevisa. Men man märker när man talar 
med var och en att de har problem som har med erfarenheter från den 
tiden att göra, säger Bettina Kielhorn.

Alla sju runt bordet fängslades i DDR och de flesta blev så 
småningom friköpta av Västtyskland. Det kalla kriget pågick och det 
delade Tyskland utgjorde brännpunkten.

Västtyskland köpte loss fångar av humanitära skäl, men också för att 
man inte ville rubba terrorbalansen.

De politiska fångarna i DDR utgjorde en potentiell oroshärd och risk, 
deras missnöje kunde leda till oroligheter med oöverskådliga följder. 
Därför var det bättre att köpa över dem.



Under åren 1962 till 1989 köpte Västtyskland loss 34 000 fångar och 
DDR-regimen kunde inkassera 3,4 miljarder D-mark, de politiska 
fångarna hade blivit till en värdefull exportvara.

Petra Meyer hörde till de friköpta. När muren föll bodde hon redan i 
Västberlin.

– Men då blev jag sjuk på allvar, säger Petra Meyer.

Det kan låta paradoxalt, men är det inte. När muren inte längre stod 
kvar hade hon känslan av att Stasi åter fanns överallt.

– Jag kan fortfarande få panik- attacker när jag vistas i folksamlingar 
och kan inte gå på bio eller teater. Och sedan tiden i 
Hohenschönhausen kan jag inte sova i mer än en och en halv timme i 
sträck, säger hon.

De sju kring bordet kan inte kal-las politiska aktivister eller 
medborgarrättskämpar, men de hade alla ögonen på sig av olika 
anledningar.

Christel Michael kom från en kristen familj och var varken med i 
barnorganisationen Unga pionjärerna eller ungdomsförbundet FDJ. 
Det räckte för att bli misstänkt.

På 80-talet ansökte hon och hennes man gång efter annan om att få 
lämna DDR för gott, att få ett så kallat utresetillstånd.

En gång hänvisade hon till Helsingforsavtalet från 1975 och blev 
misstänkt för att stå i förbindelse med en utländsk underrättelsetjänst. 
Hon och hennes man dömdes till fängelse i två år.

– Samtidigt som vi fördes till fängelset hämtade fyra personer vår son i 
skolan och placerade honom på ett barnhem, berättar Christel Michael.

Hennes son har i dag ett chefsjobb på Siemens och hon har också ett 
barnbarn, en flicka som är 18 år.

– Egentligen kunde jag vara väldigt nöjd med livet, men jag har ändå 
ingen riktig livskvalitet, konstaterar Christel Michael tyst.

Bredvid henne sitter Karla Raffel. När turen kommer till henne har 
hon redan lämnat rummet.

Efteråt väntar hon i hallen.

– Ursäkta, men jag kunde bara inte vara kvar. Det blev för mycket, 
säger hon.

Stasi lämnade efter sig ett arkiv bestående av 111 hyllkilometer 
dokument, 2 800 filmer, 1,7 miljoner foton och 27 600 avlyssnade 
telefonsamtal och andra ljudupptagningar.

Arkivet är tillgängligt för de drabbade som vill gå igenom sin akt och 
ansökningarna har inte upphört trots att det gått ett kvartssekel sedan 
muren föll. Under årets första nio månader kom det 38 368 
ansökningar från personer som ville se sina akter.

Stasi ägnade sig inte bara åt övervakning, utan agerade också, i 
extremfall, för att arrangera dödliga bilolyckor och liknande.



Det mer normala var att underminera en persons ställning genom att 
sprida rykten, så split och sätta hinder i vägen för yrkeskarriärer.

En av medlemmarna i samtalsgruppen, Manfred Raffel, fick uppleva 
det.

– Jag utbildade mig till elektriker, men fick alltid sämre betyg än de 
andra. När jag var färdig fick jag heller inte jobba som elektriker, utan 
bara vara hantlangare. I efterhand, när jag läste min Stasiakt, har jag 
förstått att jag var förföljd. Det visste jag inte då, berättar Manfred 
Raffel.

Han växte upp i ett kristet hem och var en lovande fotbollsspelare, som 
spelade i Dynamo Berlin, allmänt känt som Stasilaget eftersom 
tjänstemän från ministeriet skötte administrationen i föreningen och 
Stasichefen Erich Mielke var ordförande.

– De sa åt mig att om jag inte gick med i ungdomsförbundet FDJ hade 
jag ingen framtid i Dynamo, berättar Manfred Raffel vidare.

Han började spelade fotboll på lägre nivå och försökte senare fly till 
väst två gånger.

– Ena gången grep de mig i skogen när de egentligen letade efter en 
annan. Jag satt tre månader i isoleringscell och sedan när jag kom till 
arresten skulle vaktchefen provocera mig genom att fråga vad jag 
tyckte om honom.

– En idiotisk narr, svarade Manfred Raffel.

Han orkar inte berätta vidare om den misshandel som följde, säger 
bara: ”Efter det blev jag aldrig mer densamme.”

Ännu en gemensam nämnare för de sju är att det förflutna hann i fatt 
dem i ett läge när de trodde att allt var över. Utan förvarning 
övermannades de av mardrömmar och svarta minnen som de hade 
förträngt.

Efter murens fall såg Hartmut Wenig ljust på livet. Han drev en 
campingplats på ön Rügen tillsammans med sin fru och hade lämnat 
Berlin.

Under åren omedelbart före murens fall hade han arbetat på ett 
bokbinderi.

– Jag fick jobbet av en kompis som visste vilka svårigheter jag hade 
haft. I efterhand berättade han att han hade varit tvungen att 
regelbundet rapportera om mig till Stasi, berättar Hartmut Wenig på 
utpräglad Berlindialekt.

Läsglasögonen sitter på hjässan, han är född 1949 och är därmed den 
äldste i gruppen.

Hans mellanhavanden med regimen började i mitten på 60-talet. Han 
var 16 år och hade just fått en lärlingsplats som vägarbetare. Håret 
räckte ned till axlarna, det var en signal till omgivningen: här var en 
person som inte var lojal med regimen.

Ändå sade Hartmut Wenig ”nej” när två västberlinare han kände 
frågade om han ville ha hjälp med att fly. Eftersom han just fått en 
lärlingsplats tänkte han stanna.



Hartmut Wenig tipsade dock om att det fanns en klubb i stadsdelen 
Lichtenberg där det säkert fanns många som ville lämna DDR.

Västberlinarna och deras nyfunna ”klienter” greps senare, och Hartmut 
Wenig åtalades för att ha tipsat om klubben.

Sammanlagt 18 unga män stod inför rätta.

Hartmut Wenig dömdes till ett års fängelse och sedan följde åtta år av 
nya åtal och straff, bland annat straffarbete i en koppargruva.

På 90-talet fick Hartmut Wenig upprättelse och ekonomisk ersättning 
för att ha varit politiskt förföljd.

Den kvinna som fungerat som domare i politiska mål i Östberlin, 
Gerda Klabuhn, blev dömd till fängelse för att ha vrängt lagen.

– Jag hade alltid velat ställa henne till svars så jag gick på rättegången, 
men det ledde till att jag blev helt förstörd. Jag började drömma 
fruktansvärda mardrömmar om henne natt efter natt, berättar Hartmut 
Wenig.

Det fick Hartmut Wenig att söka hjälp hos Gegenwind.

– Det är ett bra gäng här, man kan berätta om sina upplevelser och bli 
förstådd, säger han.

Och mardrömmarna?

– De är inte så extrema längre.

Fakta. Gegenwind

Gegenwind (Motvind) bildades 1998, bland andra av Jürgen Fuchs.

Han hade själv varit förföljd i DDR och hamnade i Stasifängelset 
Hohenschönhausen efter att ha protesterat mot att sångaren Wolf 
Biermann blivit utkastad från DDR.

Fuchs dog 49 år gammal i leukemi, misstankarna att han blivit utsatt 
för radioaktiv strålning i fängelset kunde aldrig beläggas.

Gegenwind har i dag cirka 500 inskrivna patienter och erbjuder olika 
former av terapier.

Personerna i texten

Verena Arnold-Köhn

Fick sluta gymnasiet sedan hon gått på ungdomsförbundsmöte i fel 
skjorta.

Petra Meyer

Greps 19 år gammal i bagageutrymmet på en bil när hon skulle 
smugglas över till väst.

Christel Michael

Dömdes till två års fängelse, misstänkt för att ha förbindelser med 
utländsk underrättelsetjänst.

Manfred Raffel

Försökte fly två gånger, men greps, sattes i isoleringscell och utsattes 
för svår misshandel.

Hartmut Wenig

Dömdes till ett års fängelse för att ha tipsat om en klubb där aktivister 
vistades, därefter åtta år av nya åtal och straff. “



DN 2 nov 2014:

“ Kommunister på väg tillbaka till makten

För första gången sedan murens fall kan kommunistpartiets 
arvtagare få leda en tysk delstatsregering. Dramat i den lilla 
östliga delstaten Thüringen engagerar just nu hela Tyskland.

Berlin.
– Bittert, säger Stephan Hilsberg, som tillhörde oppositionen under 
DDR-diktaturen.

Thüringen, något mindre än Värmland och med två miljoner invånare, 
står just nu i centrum för den politiska debatten i Tyskland – sin 
litenhet till trots.

Efter det val som hölls i september ser det ut som Bodo Ramelow från 
Vänstern (Die Linke) ska bli ny regeringschef, uppbackad av 
Socialdemokraterna (SPD) och De Gröna.

Det blir i så fall första gången som Vänstern får en regeringschef i 
Tyskland – detta samtidigt med 25-årsjubileumet av murens fall.

Det som gör saken kontroversiell är att Vänstern är arvtagare till 
Socialistiska enhetspartiet (SED) som styrde kommunistdiktaturen 
DDR i mer än fyra decennier.

– Det är smärtsamt, säger Stephan Hilsberg till DN.

För 25 år sedan deltog han i kampen mot DDR-diktaturen, Hilsberg 
var med och bildade ett socialdemokratiskt parti i Östtyskland 
månaderna innan murens fall.

Nu bevittnar han hur hans partikamrater hjälper Vänstern till makten.

– Vi var alltid övertygade om att socialdemokratin skulle vinna över 
kommunisterna i fria val, men partiet har saknat en strategi och har 
agerat hjälplöst, säger Stephan Hilsberg.

Han anser inte heller att Vänstern på allvar gjort upp med sitt förflutna, 
i delstatsparlamentet sitter exempelvis personer som under DDR-
diktaturen arbetade åt säkerhetstjänsten Stasi.

Kristdemokraterna (CDU) har regerat i Thüringen sedan murens fall 
och blev även största parti vid valet i september med 33 procent av 
rösterna. För CDU:s regeringspartner SPD blev dock valet en 
katastrof, partiet fick 12 procent av rösterna.

Det har lett till en omorientering. Partiledningen vill byta partner och 
regera med Vänstern, Thüringens näst största parti med 28 procent av 
rösterna. Tillsammans med De Gröna skulle koalitionen få majoritet 
med ett mandat.

Samma majoritet skulle en koalition mellan CDU och SPD få.

Socialdemokraternas medlemmar röstar just nu om saken, 
omröstningen avslutas i morgon och på tisdag kommer resultatet.



SPD och De Gröna har ställt ett villkor för att ta upp 
koalitionsförhandlingar med Vänstern. Partiet måste skriva under på 
att det kommunistiska DDR var en ”Unrechtsstaat” – inte en rättsstat.

Vänsterns partiledare i Thüringen, Bodo Ramelow, har inga problem 
med att skriva under på det. Han är uppväxt i Västtyskland, gjorde 
karriär inom fackföreningsrörelsen och har ingen personlig koppling 
till DDR.

Partiledningen i Berlin vägrar dock godta beteckningen Unrechtsstaat, 
men kan å andra sidan inte bestämma över partikamraterna i 
Thüringen i den här frågan.

Inte heller SPD-ledningen i Berlin kan stoppa den lokala 
partiledningen i Thüringen, även om man inte vill regera med 
Vänstern på riksplanet.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Efter andra världskriget bildades Tysklands socialistiska enhetsparti 
(SED) i Östtyskland, det var ett tvångsäktenskap mellan 
Kommunisterna och Socialdemokraterna iscensatt av Sovjetunionen.

SED blev också ett statsbärande Moskva-troget parti där 
Socialdemokraterna inte hade någon talan. Strax efter murens fall 
ombildades SED till PDS – Tysklands demokratiska socialistparti.

2007 slogs PDS samman med vänstergrupper i Västtyskland, även 
avhoppade socialdemokrater, och bildade Die Linke (Vänstern). Vid 
det senaste riksvalet 2013 fick partiet 8,6 procent av rösterna. I det före 
detta DDR är dock Vänstern näst största parti efter CDU med i snitt 
runt 20 procent av rösterna “

DN 2 nov 2014: 
“ Oslo slår ifrån sig korruptionsanklagelser

Den ordstrid mellan Norge och Ungern som blossade upp i våras 
visar inga tecken på att avta. Oslo slår ifrån sig anklagelser om att 
finansiera ljusskygga projekt.

Vidar Helgesen, Norges Europaminister, håller i stället Budapest
regeringen ansvarig för en ”auktoritär trend som är djupt oroande”.

I våras ville den ungerska regeringen låta ett statligt företag ta över 
fördelningen av norska biståndspengar.

Oslo svarade med att stoppa motsvarande 1,45 miljarder kronor, men 
fortsatte stödet till en rad ickestatliga organisationer. Dessa utsattes då 
för razzior av ungerska myndigheter när regeringen anklagade Norge 
för att indirekt finansiera den politiska oppositionen.

Förra veckan rapporterade ungerska korruptionsutredare att de hittat 
”brister” i 61 av 63 norskfinansierade projekt. Anklagelser som den 
norska regeringen avfärdar.

– Vi sätter inte särskilt stor tilltro till den rapporten för att uttrycka det 
milt, säger Vidar Helgesen enligt AFP.

I en debattartikel i Financial Times i augusti varnade han för att den 
ungerska regeringen sedan 2010 systematiskt inskränkt medborgarnas 
fri- och rättigheter och kritiserade EU för en alltför slapp inställning 
till den ”illiberala” stat premiärminister Viktor Orbán säger sig vilja 
skapa, med Kina och Ryssland som uttalade förebilder. 

Tt “
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DN 2 nov 2014: 

“ Kampen om makten har startat i Burkina 
Faso

Dagen efter att Burkina Fasos president Blaise Compaoré störtats 
startade kampen om makten i landet. Armén, vars högste befäl-
havare Honoré Traoré utropat sig till statschef i fredags, med-
delade att den nu står bakom överstelöjtnanten Isaac Zida 
Yacouba som på lördagen sade sig vara landets ledare.

Isaac Zida Yacouba, andre man i presidentgardet, utropade sig i ett tv-
tal till statschef i avvaktan på att politikerna enas om en 
övergångsregering, i stället för armégeneralen Honoré Traoré, som 
gjorde samma sak bara dagen innan. Traoré anses av många ha stått för 
nära den avsatte presidenten.

I talet hyllade Isaac Zida Yacouba de unga demonstranterna.

– Jag försäkrar de unga i Burkina Faso, som har betalat ett högt pris 
för sin strävan efter en demokratisk förändring, att denna inte kommer 
att bli förrådd, sade han bland annat.

Efter Zidas tv-tal kom senare på dagen ett uttalande från armén som 
åtminstone tillfälligt gjorde slut på förvirringen om vem som faktiskt 
tagit makten. I meddelandet, som är underskrivet av Honoré Traoré, 
sägs att Zida av armén enhälligt utsetts att leda landet under 
övergången mot demokrati.

I kulisserna avvaktar demonstranternas kandidat, den tidigare 
generalen och politikern Kouamé Lougué. Han deltog i den 
militärkupp som förde Compaoré till makten 1987 och utsågs till 
försvarsminister 2000 men avskedades 2004.

Kouamé Lougué, som stödde demonstranterna, anses vara en stark 
kandidat i nästa års presidentval. När tiotusentals unga demonstranter i 
torsdags tågade mot presidentpalatset för att kräva Blaise Compaorés 
avgång skanderade de Lougués namn, skriver Le Monde.

Afrikanska unionen uttryckte på lördagen oro för utvecklingen, och 
krävde att det nya militärstyret omedelbart förbereder en återgång till 
civilt styre. Även den politiska oppositionen i Burkina Faso pressar 
militären att snabbt överlämna makten till civilsamhället.

Den avsatte presidenten Blaise Compaoré har lämnat Burkina Faso. 
Han kom på lördagen i en cirka 30 bilar lång konvoj till 
Elfenbenskustens huvudstad Yamoussoukro, rapporterar flera medier 
och hänvisar till militära källor och ögonvittnen.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se

Fakta. Burkina Faso

Det kustlösa Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och 
levnadsvillkoren är svåra för de flesta.

Ligger i gränszonen mellan Saharas öppna vidder och det fuktigt 
tropiska Afrika.
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17 miljoner invånare har landet.

Blaise Compaoré kom till makten i oktober 1987 och hann vinna fyra 
presidentval innan han avsattes i veckan.

Franska är officiellt språk – landet blev 1960 självständigt från 
Frankrike. Av de talrika inhemska språken är mossifolkets språk moré 
vanligast.

Landet har omfattande underrättelsesamarbete med bland annat USA.

Nära hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög.

Tt “

DN 3 nov 2014: 

“ Bäddat för valseger – och kris

Allt tyder på att Republikanerna gör ett starkt kongressval på 
tisdag. Det beror inte på att partiet rört sig mot mitten efter 
tidigare valförluster, utan tvärtom har man blivit mer konser- 
vativt. Det innebär att de kan få rejäla problem att samarbeta med 
den demokratiske presidenten Barack Obama de kommande två 
åren – och att en kris väntar partiet inför nästa presidentval.

– Vi kämpar mot ett radikalt, extremt parti.

Texassenatorn Ted Cruz står på en patriotiskt designad scen i USA:s 
huvudstad Washington DC, där väggen bakom honom färgas i blått 
och rött med vita stjärnor. I publiken sitter ett par tusen konservativa 
aktivister, mestadels från den kristna högern. Ted Cruz talar förstås 
inte om sitt eget parti, Republikanerna, utan om Demokraterna. Det är 
ett parti som, enligt Cruz, är på väg att förvandla USA till ett land styrt 
av ”europeisk värderingar” och ”politisk korrekthet”.

När Cruz inleder med en svada mot ”Washingtons liberala elit”, som 
”dricker chardonnay” och ”sviker Netanyahu” blir publiken 
entusiastisk. Han attackerar Hillary Clinton för att vara för abort, och 
mot religionsfrihet. Talet kulminerar i ett slags manifest för vad Cruz 
ska åstadkomma om han skulle bli president 2016.

– Vi är för traditionellt äktenskap, vi är för Israel, vi är för jobb och 
möjligheter, vi är för småföretagare. Vi är emot Skatteverket, abort och 



vi kommer att upphäva vartenda ord av den lag som kallas Obamacare, 
i januari 2017!

Detta är det republikanska parti som går till val på tisdag. Två år efter 
nederlaget i presidentvalet 2012 är det många i Washington som 
hoppats på en republikansk rörelse mot mitten. En handfull potentiella 
presidentkandidater inför nästa val, 2016, kan faktiskt stå för ett sådant 
nytänkande, från den moderate Jeb Bush till den egensinnige 
uppstickaren Rand Paul.

Men den här hösten är det ingen av dem som definierar partiets 
riktning. Just nu är det i stället Ted Cruz passionerade konservatism 
som speglar partiets själ. Det är till stor del kandidater som delar Cruz 
agenda som ser ut att vinna val på tisdag, från den värdekonservativa 
Joni Ernst i Iowa till Tea Party-favoriten Tom Cotton i Arkansas.

Varje gång någon republikan förespråkat en mer kompromissvänlig 
riktning de senaste två åren har Ted Cruz dykt upp och satt stopp för 
detta. Förra hösten lyckades han, trots att han då var nyanländ som 
senator, orkestrera den uppmärksammade nedstängningen av den 
amerikanska statsapparaten i Washington, eftersom han och många av 
hans partikolleger vägrade acceptera en demokratisk budget som 
finansierade Obamas sjukvårdsreform.

Nedstängningen pågick i drygt två veckor, då nästan en miljon 
offentligt anställda inte fick någon lön, och den beräknades totalt kosta 
skattebetalarna 24 miljarder dollar (176 miljarder kronor). Efteråt var 
de flesta politiska analytiker överens om att Republikanerna skulle 
straffas politiskt för detta. Men när det nu är kongressval i USA ett år 
senare tyder det mesta på motsatsen: Republikanerna kommer att göra 

bra ifrån sig. Sannolikt kommer de att behålla sin majoritet i 
representanthuset, och även få en ny majoritet i senaten, där de ser ut 
att kunna vinna de sex mandat som behövs för att få fler än 50 av 
senatens 100 ledamöter.

Det kan verka besynnerligt att Barack Obamas parti Demokraterna 
står inför ett så kämpigt val, när det mesta i USA går åt rätt håll. 
Ekonomin har förbättrats avsevärt, arbetslösheten är den lägsta på sex 
år och efter en problematisk lansering fungerar Obamacare ganska bra 
och har inneburit att omkring tio miljoner fler amerikaner nu har 
sjukförsäkring.

– Att Republikanerna sannolikt gör ett bra val på tisdag ska inte ses 
som ett omfamnande av konservativa värderingar, säger David Frum, 
republikan och tidigare rådgivare till George W Bush.

Frum är en långvarig förespråkare av en mer moderat riktning i partiet, 
och en lika högljudd kritiker av partiets mer doktrinära sidor. Han 
räknar upp tre andra skäl till att Republikanerna kommer att göra ett 
bra val. Det första är att de som röstar i mellanårsval i stor 
utsträckning är äldre, vita och förmögna, vilket gynnar 
Republikanerna. Det andra skälet är att många upplever det som att 
den ekonomiska återhämtningen som skett i landet sedan 2009 ännu 
inte har påverkat dem positivt. De hör hela tiden att ekonomin blir 
bättre, men de märker ingen förbättring, så optimismen de kände för 
ett par år sedan har ersatts av pessimism. Det tredje skälet är att 
omvärlden upplevs som allt mer hotfull.

– Vi har en rad kriser, med ebola, Islamiska staten och 
terroristattackerna i Kanada, liksom krisen med invandringen vid 



mexikanska gränsen. Tillsammans skapar detta en känsla av att USA 
hotas och att Obama inte gjort tillräckligt mycket för att lösa 
problemen, så man bestraffar därmed presidentens parti, säger Frum.

Efter nederlaget i presidentvalet var Republikanernas etablissemang 
överens om att man måste bli bättre på att attrahera unga väljare, 
kvinnliga väljare och etniska minoriteter. Men man har snarare gått åt 
motsatt håll sedan dess. I kongressvalet kampanjar många republikaner 
med att de vågade sätta stopp för en invandringspolitisk reform, som 
skulle ha skapat en väg till medborgarskap för de 12 miljoner 
papperslösa som bor i USA i dag.

Retoriken kring de internationella kriserna har också präglats av inte 
särskilt subtila kodord för etniska motsättningar, som när Joe Wilson, 
republikansk kongressledamot från South Carolina, varnade för att 
USA omedelbart måste stärka säkerheten vid gränsen till Mexiko 
innan landet utsätts för ”ebola-jihad”. Förklaringen till detta är att 
Republikanerna klarar sig ganska bra med sina traditionella väljare, 
äldre vita landsbygdsbor, i kongressvalet.

– Republikanerna har inte gjort någon meningsfull gest mot 
minoriteter, kvinnor och unga, eftersom det inte behövs än. I 
mellanårsvalen röstar dessa grupper inte i så stor utsträckning. Så de 
får ta itu med detta efter valet i stället, säger David Frum.

Besöker man republikanska kampanjevenemang eller konservativa 
konferenser den här hösten upplever man inte någon känsla av 
stundande seger. Snarare känner man en växande panik över att USA i 
allmänhet och samtiden i synnerhet har sprungit ifrån dem.

Man brukar tala om att Republikanerna ideologiskt står på tre ben: dels 
den kristna högerns värdekonservatism, dels den klassiska 
marknadsliberala ekonomiska politiken, dels utrikespolitiken där man 
generellt förespråkat ett starkt försvar och en aktiv militär roll globalt.

Men just nu upplever sig anhängarna av alla dessa grenar hotade. Den 
kristna högern känner att tiden går emot dem, i takt med att USA blir 
mer sekulärt och liberalt i livstilsfrågor, från enkönade äktenskap till 
legaliseringen av marijuana. Den ekonomiska högern ogillar Obama 
och Demokraternas reform av sjukvården och försöken att stärka 
statens roll i exempelvis skolsystemet. Utrikespolitiskt har den 
neokonservativa falangen av partiet haft en ideologisk uppförsbacke 
sedan Bushåren.

Man upplever också att makten i USA alltmer koncentreras i 
storstäderna, medan de konservativa kärnväljarna finns på landsbygd 
och i småstäder.

Att Republikanerna kan göra ett bra kongressval på tisdag innebär 
alltså inte att partiets långsiktiga problem är över. Republikanerna har 
gjort sig beroende av en geografiskt och etniskt homogen väljarkår – 
vita på landsbygden och i småstäder – vilket kommer att bli ett 
problem i nästa presidentval, då väljarkåren präglas av mer mångfald.

Moderata kritiker hävdar även att det finns en intellektuell kris hos 
republikanerna just nu. Partiet har blivit antivetenskapligt inte bara när 
det gäller klimatkrisen och grundläggande vetenskapliga frågor som 
evolutionen och jordens uppkomst, utan även när det gäller ekonomi. 
George W Bushs tidigare chefsekonom sade i veckan att de lagförslag 
som republikanerna i kongressen kommer att förespråka efter valet, 



om de vinner lika många platser som förväntat, inte kommer att skapa 
jobb och tillväxt, utan mest bara öka underskottet. Innan 
Republikanerna kan återvända till en mer verklighetsbaserad politik 
måste det finnas en intellektuell grund för denna riktning. I dag tycks 
all seriös debatt om amerikansk ekonomi utspelas på vänsterns 
planhalva. Vänsterekonomer som Paul Krugman, Thomas Piketty och 
Joseph Stiglitz har fått ett brett genomslag i samhällsdebatten de 
senaste åren, medan det saknas liknande motsvarigheter bland högern.

Inför nästa presidentval väntar ett rejält ideologiskt inbördeskrig i 
partiet.

– Mitt råd är att Republikanerna borde bli mer kulturellt moderna, mer 
ekonomiskt inkluderande, mer som de konservativa partierna i Europa, 
säger David Frum.

Men möjligheten är större att de, efter två nederlag med relativt 
moderata kandidater, väljer den motsatta vägen, och nominerar en 
renlärig konservativ som väcker entusiasm bland Tea Party-rörelsens 
gräsrötter. Någon som Ted Cruz.

I konflikten mellan etablissemang och gräsrötter representerar den 
moderate Jeb Bush den förstnämnda gruppen, medan Cruz har 
gräsrötternas stöd, trots att han själv tillbringat större delen av sitt liv 
bland östkustens elit. Han har examen från både Princeton och 
Harvard och är gift med finansjätten Goldman Sachs vicepresident, 
Heidi Nelson Cruz.

Ideologiskt handlar konflikten därmed inte så mycket om sakpolitik, 
utan om temperament, retorik, kulturella och geografiska värderingar. 

Det är landsbygdens och småstädernas republikaner som står mot 
Washingtonrepublikanerna och ”konsulterna”, som Cruz gärna 
demoniserar.

Man kan se Ted Cruz som en knivskarp, före detta näringslivskonsult 
med examen från ett elituniversitet, som låtsas att han är Sarah Palin. 
Han personifierar den kombination av marknadsliberalism, kristen 
värdekonservatism och förmåga att trycka på rätt knappar för kulturell 
identifikation, som i dag definierar det republikanska partiet.

Cruz verkar redan se kongressvalet 2014 som en avklarad historia och 
ställer nu in siktet på 2016 i stället. I en intervju i veckan som gick 
uttryckte han en inte särskilt subtil kritik av Jeb Bush och det 
halvdussin andra potentiella kandidater för Republikanerna som inte är 
fullt lika konservativa som Cruz.

– Om vi nominerar en sådan kandidat igen så kommer Hillary Clinton 
att bli president, sade Cruz.

Det kommer att skålas en del i champagne på Republikanernas 
kampanjhögkvarter på tisdagskvällen. På onsdag börjar inbördeskriget.

Martin Gelin martin.gelin@gmail.com

Fakta. Mest vita väljare

Partiet bildades år 1854.18 av USA:s presidenter har varit 
republikaner, från Abraham Lincoln 1860 till George W Bush år 2000.

mailto:martin.gelin@gmail.com
mailto:martin.gelin@gmail.com


Sedan 1960-talet har Republikanerna tydligare etablerats som det 
konservativa partiet i USA och man har sedan dess rört sig gradvis 
högerut. I dag är de republikanska väljarna i huvudsak bosatta på 
landsbygden, i småstäder och i den amerikanska Södern, och de är i 
hög utsträckning vita och religiösa.

En färsk opinionsmätning från Pew Research visade att 52 procent av 
det amerikanska folket tycker att Republikanerna står för en ”extrem” 
politik, medan 36 procent säger detsamma om Demokraterna.

Fakta. Kan få majoritet

Före tisdagens val har Republikanerna 45 av 100 platser i senaten, 233 
av 435 ledamöter i representanthuset och 29 av 50 guvernörsposter i 
USA:s delstater.

I tisdagens kongressval behöver Republikanerna vinna sex platser i 
senaten för att få en majoritet. Enligt opinionsmätningarna är ett sådant 
resultat möjligt.

Mitch McConnell, senator i Kentucky, kommer då att bli ledare för 
Republikanernas majoritet i senaten. John Boehner är partiets ledare i 
representanthuset. Partiordförande är Reince Priebus. “

DN 3 nov 2014: 

“Mycket är ovisst inför valet

Även om Republikanerna enligt opinionsundersökningarna har 
ett ökande försprång inför tisdagens mellanårsval, kan flera 
osäkra faktorer påverka resultatet.

Övertaget för Republikanerna har växt stadigt under de senaste 
veckorna. I en grundlig sammanräkning gjord av tidningen New York 
Times har Republikanerna i dag 70 procents chans att få majoritet i 
senaten. I slutet av september låg de båda lägren i stort sett sida vid 
sida.

Färska undersökningar visar också att de republikanska kandidaterna 
har ett försprång i flera av de ovissa och spännande delstaterna som 
Iowa, Kentucky och Georgia.

Enligt den senaste undersökningen av Wall Street Journal/NBC är 
kampen dock jämn: 46 procent av de registrerade väljarna föredrar en 
republikanskt kontrollerad kongress, 45 procent en demokratiskt. 
Skillnaderna mellan könen är remarkabel, där kvinnor i övervägande 
grad röstar demokratiskt, män republikanskt.

Den slutliga utgången beror på många faktorer och enskilda 
överraskningar kan fortfarande skaka om. Ytterst kan senaten fortsätta 
stå under demokratisk kontroll (även om möjligheten tycks allt mer 
teoretisk) – eller få en överväldigande republikansk majoritet. Blir det 
jämnt kan ett slutgiltigt resultat dröja: i både Georgia och Louisiana 
kan det bli aktuellt med en andra omgång, som hålls först i december.



Till de osäkra korten hör även valdeltagandet som antas bli lägre än på 
länge, något som traditionellt missgynnar demokraterna.

Missnöjet med politiker och med ”etablissemanget” späs på av en 
flod av tv-reklam som kan avskräcka väljare. Denna trend drabbar 
även Republikanerna – som trots ledningen lider av ett minskande 
väljarförtroende för sin förmåga att driva politik.

Framgångar för Republikanerna på tisdag innebär ingen enkel 
räkmacketillvaro. Med kontroll över kongressens båda kamrar är det 
upp till bevis – det räcker inte längre med att hojta ett oppositionellt 
”nej!”.

Många demokrater hoppas rentav att republikanerna vinner båda 
kamrarna – eftersom det ger Demokraterna en större chans till 
revansch 2016, då nästa kongress- och presidentval hålls.

Sanna.Bjorling@Dn.Se “

DN 3 nov 2014: 

“ Oro för att valet trappar upp våldet

Ukrainas regering anklagade Ryssland för att föra in mer soldater 
och militärfordon i östra Ukraina på söndagen. Samtidigt höll 
separatisterna sina kontroversiella val i de båda utbrytarrepu-
blikerna Donetsk och Luhansk.

En konsert för att fira valen drog igång redan innan vallokalerna hade 
stängt på söndagskvällen, komplett med ett stort porträtt på segraren, 
den nye ”presidenten i ”folkrepubliken Donetsk”, Alexander 
Zachartjenko under banderollen ”Framtiden börjar i dag”.

En vallokalsundersökning som publicerades på kvällen gav 
Zachartjenko 81 procent av rösterna. Några färdiga resultat fanns då 
ännu inte.

Samtidigt anklagade ukrainska arméns talesman Ryssland för ”intensiv 
införsel av militär personal och utrustning” till det rebellkontrollerade 
området. Flera utländska reportrar på plats rapporterade också om 
stora militärkolonner som körde in i Donetsk österifrån:

”31 omärkta militärlastbilar körde just förbi. Luftvärnskanoner, 
ammunition, radarsystem, en buss full med beväpnade män”, skrev 
den amerikanska sajten Buzzfeeds Max Seddon på Twitter.

Regeringen i Kiev jämställer valen med en statskupp och har inlett en 
brottsundersökning mot organisatörerna. En rad västländer, liksom FN, 
har likaså fördömt valen och varnat för att de ytterligare förvärrar 

mailto:Sanna.Bjorling@Dn.Se
mailto:Sanna.Bjorling@Dn.Se


situationen i östra Ukraina. Men Moskva har redan lovat ge valen sin 
välsignelse.

Ur rebellernas synvinkel är valen ändå ett steg för att vinna legitimitet 
åt sina utbrytarstater. Och med Rysslands uppbackning fruktar många 
nu att de kommer att trappa upp de strider som pågår trots att det 
formellt råder vapenvila.

Härom dagen sade Zachartjenko att hans styrkor planerar att återta 
Mariupol, regionens näst största stad och en viktig hamn vid Azovska 
sjön.

– Om det inte fungerar på fredlig väg tänker vi använda våld, varnade 
han.

Rebellerna har bjudit in observatörer från Europa för att ge legitimitet 
åt valen. Men den europeiska säkerhetsorganisationen Osse har tackat 
nej. I stället har en organisation med det snarlika namnet Asce dykt 
upp i Donetsk, med observatörer från högerextrema partier som 
ungerska Jobbik.

Förutom presidenter väljer de båda ”folkrepublikerna” även var sitt 
parlament.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se

Fakta. Separatistledare i östra Ukraina

Två personer spås gå segrande ur de självutropade folkrepublikernas 
val i östra Ukraina.

Aleksander Zachartjenko: En 38 år gammal före detta affärsman 
som leder rebellerna i staden Donetsk. Han tros bli Folkrepubliken 
Donetsks första president. Hans ambition är att skapa ”en ny stat som 
ska bli legitim efter valet”.

Igor Plotnitskij: I grannregionen Luhansk tros en före detta sovjetisk 
officer förklaras som segrare. 50-åringen steg i graderna efter att den 
tidigare ledaren Valerij Bolotov skadades. Likt många andra rebeller 
har han uttryckt en beundran för den sovjetiska historien. 

TT-AFP “
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DN 3 nov 2014: 

“ Maktkampen fortsätter

Burkina Faso.
Armén i Burkina Faso tog på söndagen kontroll över den statliga tv-
stationen RTB i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou. Skottlossning 
rapporterades på eftermiddagen från tv-stationen strax efter att ledaren 
för oppositionspartiet PDC, Saran Sereme, anlänt dit. Enligt AFP sköt 
militären i luften för att skingra demonstranter på platsen.

Tusentals personer demonstrerade tidigare på dagen mot militären som 
tagit över makten efter den avsatte presidenten Blaise Compaoré.

 DN “

DN 3 nov 2014: 

“Nytt jättefält ingjuter hopp – men bolagen 
möter kritik

Domedagsprofetiorna kring den norska olje- och gasindustrins 
framtid är kraftigt överdrivna. Nedkylningen av marknaden är 
naturlig och ljuset vid horisonten är oljefältet Johan Sverdrup, 
säger näringslivet. Från fackligt håll är man dock inte lika 
övertygade.

Egil Hollund tar emot i de anrika lokalerna vid Rosenkildetorget i 
Stavanger. Stadens näringslivsförening grundades 1836 och 
byggnaden är ännu äldre. Den norska oljemetropolens näringsliv har 
sett många uppgångar och fall och när tidningarna är fyllda av stora 
rubriker om fallande oljepris, förlorade jobb och dystra 
framtidsutsikter tycker Hollund, näringslivsföreningens 
informationschef, att det är en överdriven oro.

– Jag har svårt att kalla det för en kris. Det är klart att för dem som 
förlorar jobben är det en kris, men tittar man på den stora bilden är det 
inte det, säger han.

Hollund menar att det snarare handlar om en naturlig korrigering på en 
marknad där tillväxten varit extrem. Han säger att utvecklingstakten 
skapat för höga kostnadsnivåer.



Näringslivet ser heller inte dystert på framtiden. I en färsk 
undersökning bland Stavangeregionens företag spår 80 procent att man 
nästa år kommer att öka eller ligga på samma omsättning som i år.

Hollund tror att det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup i havet utanför 
Stavanger, som upptäcktes 2010 och som ska börja producera olja 
2019, kommer att få hjulen att snurra snabbt igen. Fältet beräknas 
producera 550 000–560 000 fat per dag och då stå för 25 procent av 
landets oljeproduktion.

Oljan har gett Norge ofantlig rikedom. För någon vecka sedan 
passerade räkneverket för den statliga oljefonden 5 400 miljarder 
kronor. Det innebär att varje norrman kan sägas ha mer än en miljon 
på banken. Men frågan är om världen i framtiden kommer att visa lika 
stor efterfrågan på det svarta guldet. När DN i fjol intervjuade 
statsminister Erna Solberg betonade hon att landet måste hitta fler ben 
att stå på.

Egil Hollund säger att man i Stavanger, där människorna genom åren 
levt på att fånga val, fiska sill och bygga båtar, är medvetna om att det 
kan svänga snabbt och är duktiga på att ställa om. Samtidigt som han 
pekar på att få industrier har längre framtidsperspektiv än olja och gas 
förklarar han att Norge genom denna industri skaffat sig ovärderlig 
teknisk kompetens.

– Den kan vi komma att använda i helt andra branscher, säger han och 
konstaterar att bolagen redan i dag investerar stort i förnybar energi.

Alla är inte lika optimistiska och Hilde-Marit Rysste, som är 
ordförande i SAFE, fackförbundet med drygt 11 000 medlemmar i 
olje- och gasindustrin, är kritisk mot hur företagen kört på i 
oförminskad takt och nu måste tvärbromsa. Hon varnar för brist på 
kompetens i framtiden.

– Många unga som ser de problem som olje- och gasindustrin har i dag 
väljer kanske en annan bransch, säger hon.

För någon vecka sedan arrangerades Stavanger impact week, ett 
seminarium om bland annat oljeindustrins framtid. Den gemensamma 
synen hos många talare är att med investerarnas krav på vinst är nu 
stora besparingar nödvändiga.

Ylva Lindberg från konsultföretaget Sigla tror att det finns en framtid 
för oljeindustrin, men att företagen då måste vara lyhörda för kritik. 
Hon menar att Statoils satsning på vindkraft och lägre kostnader är 
riktig, men att det också är viktigt att alla företag i branschen tittar på 
sin roll i det framtida samhället.

– Om det finns plats för oljeföretagen i ett hållbart samhälle beror på 
hur de väljer att använda sin kompetens – och om de har viljan.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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DN 3 nov 2014:

“ Miljömöte avgörande för jobben

Produktionen av amerikansk skifferolja har förändrat balansen 
på marknaden. Opecmötet i slutet av november kan bli avgörande 
för jobben i Norge och andra oljeproducerande länder.

Stavanger.
Oljepriset har rasat sedan i somras, i fredags låg priset på råolja kring 
86 dollar per fat. Den 27 november träffas Opecländerna i Wien. Den 
stora frågan är om Saudiarabien kommer att minska produktionen 
eller om man kommer att låta priset fortsätta nedåt för att slå mot den 
billiga amerikanska skifferoljan. Det är bland annat denna produktion 
som ändrat balansen på marknaden och tvingat ner priset.

Torbjørn Kjus, oljeanalytiker på DNB, är fortsatt pessimist och tror att 
oljepriset kan fortsätta ner till runt 60 dollar per fat.

Fler bedömare tror att priset kan fortsätta nedåt och det kan finnas 
storpolitiska motiv. Den amerikanske journalisten och författaren 
Thomas Friedman skrev i DN om att prisnedgången knappast är en 
tillfällighet. Redan på 80-talet användes hög produktion och lågt pris 
som ett sätt för USA och Saudiarabien att knäcka Sovjetunionen. 
Friedman tror att taktiken är densamma när de allierade länderna nu 
vill sätta press på Ryssland och Iran.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

DN 4 nov 2014: 

“ Mellan geografi och demografi

Republikanerna är djupt impopulära. Över hälften av amerikanerna 
tycker direkt illa om partiet, många uppfattar det som extremt och på 
ständig drift högerut. Ändå tyder allt på republikansk seger i dagens 
mellanårsval till kongressen, överläget i representanthuset kommer att 
utökas och en majoritet i senaten sannolikt säkras.

Hur är det möjligt? Det enkla svaret är Barack Obama, som har varit 
president i sex år och väcker antipatier som européer har svårt att 
förstå.

Detta kan också tyckas märkligt. För bara två år sedan blev han 
omvald med klar marginal. Arbetslösheten har sjunkit sedan dess, 
börsen har stigit och tillväxten är respektabel. Men siffrorna är bättre 
än känslan. Två tredjedelar av amerikanerna tycker att landet är på väg 
åt fel håll, och utanför gränserna hotar terrorister och internationella 
kriser.

Trots att Obama är långtifrån ensam skyldig till käbblet i Washington 
blir det han som får symbolisera det. Inte ens i de delstater han själv 
vann lätt 2012 är han ett dragplåster. Demokraternas kandidater 
försöker förgäves distansera sig. Väljarbasen är demoraliserad, när den 
skulle behöva mobiliseras.

Geografin talar för Republikanerna. Demokraterna försvarar 
senatsplatser i åtskilliga delstater som Obama förlorade. När hans 
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efterträdare ska utses 2016 är både ett högre valdeltagande och 
demografin på demokratisk sida.

Äldre vita män dominerar både den republikanska basen och 
mellanårs- valen. Demokraterna vinner bland unga, kvinnor, svarta 
och hispanics (med latinamerikanskt påbrå). De senare är den snabbast 
växande väljargruppen i USA, och Obama tog hem 71 procent av 
deras röster.

I stället för att försöka bredda sitt stöd har Republikanerna ägnat tiden 
åt att blockera den reform av invandringslagarna som skulle ge fler 
hispanics chansen att bli medborgare.

Om Republikanerna erövrar senaten krävs mer konstruktivitet. De 
som nu bara röstar emot Obama lär vilja veta vad de har röstat för. 
Presidenten kan å sin sida inte lägga in sitt veto mot allt.

Till slut handlar 2016 också om vilka presidentkandidater partierna 
utser. Då står Obama inte på valsedlarna.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se 2

DN 4 nov 2014: 

“ Tuff tid väntar i Vita huset

Washington. Det råder osäkerhet in i det sista i flera delstater 
inför dagens mellanårsval. Ovissheten – som främst handlar om 
hur stor vinstmarginalen blir för Republikanerna – har lett till en 
rekordstor pengarullning; 20 miljoner dollar har varje dag den 
senaste veckan pumpats in i senatskampanjerna.

Analys.
Med en oviss utgång i upp till nio delstater är spänningen stor när 
vallokalerna öppnar i dag. Störst uppmärksamhet ligger på valet till 
senaten, där Republikanerna behöver ta sex platser för att få majoritet. 
Allt tyder i dag på att de konservativa har segern i sin hand, frågan är 
med hur stor marginal.

Resultatet i mellanårsvalet bestämmer den politiska spelplanens 
utseende för de kommande två åren.

Som effekt av det osäkra läget har kampanjpengar fullständigt forsat 
under de senaste veckorna: bara under den senaste veckan har 20 
miljoner dollar dagligen pumpats in i senatskampanjerna. Och aldrig 
tidigare har så mycket pengar spenderats inför ett mellanårsval. Fyra 
miljarder dollar, närmare 30 miljarder kronor, har enligt oberoende 
beräkningar lagts på kampanjer för valet till kongressen. Till det ska 
läggas ansenliga summor för lokala val till exempelvis 
guvernörsposter. Och trots prat om betydelsen av sociala och digitala 
medier har lejonparten av pengarna lagts på lokal tv-reklam.

mailto:gunnar.jonsson@dn.se
mailto:gunnar.jonsson@dn.se


Stora summor i vad som kommit att kallas ”mörka pengar” härrör 
från organisationer fristående från officiella kampanjer, som har bildats 
i syfte att stödja en politisk kandidat. Många av dessa så kallade 
Super-PAC:s har diffusa namn som ”Amerikas framtid”, och saknar 
känd avsändare. Nästan uteslutande är annonser, reklamsnuttar och 
automatiserade telefonsamtal inriktade på smutskastning av politiska 
motståndare, med ett tonläge som inte sällan varit förbluffande grovt.

Pengar allena garanterar dock ingen framgång och i vilken grad 
skrämselbudskapen slår tillbaka och inger väljarna avsmak – mer än 
sympati – visar sig i dag.

Men det slutgiltiga resultatet kan dröja. Vallokalerna i västra USA 
stänger på onsdag morgon, svensk tid. Bortsett från den vanliga 
rösträkningen kan resultatet bli så jämnt att röster måste 
kontrollräknas; därutöver är en andra omgång trolig i både Louisiana 
och i Georgia. I värsta fall dröjer utgången ända till efter årsskiftet.

Till osäkerheten hör förtidsröstandet, som i flera delstater har ökat – 
nästan 17 miljoner amerikaner har redan lagt sin röst. Vilket parti som 
i slutänden gynnas av det är inte helt klart.

Men oavsett detaljerna förbereder sig nu president Barack Obama på 
en tuff sista tid i Vita huset. Han måste hitta en strategi för hur en 
republikanskt kontrollerad kongress ska hanteras, och många ställer 
sig frågan om han klarar av att åstadkomma en nystart och en 
energiinjektion inför de återstående två åren. Endast runt 40 procent av 
amerikanerna har förtroende för hans politik, siffror som är mycket 
låga – men ändå högre än förtroendet för kongressen, som en stor 
majoritet amerikaner uppfattar som fullständigt inkapabel och politiskt 

låst.

Inte heller Obama verkar tycka om det politiska rävspelet och han sägs 
ha om inte isolerat sig så minskat sin krets av nära rådgivare. Flera av 
dem kan dock vara på väg att se sig om efter ett nytt jobb, bland dem 
John Podesta, som spås bli chef över Hillary Clintons eventuella 
presidentvalskampanj.

Men för Obama väntar inga kampanjer och han har inget att förlora – 
och tiden är knapp. I USA pågår politiska kampanjer numera ständigt 
och i praktiken har Obama ett drygt halvår på sig innan fokus helt 
kommer att inriktas på presidentvalet 2016. Fram till dess antas han i 
än högre grad utnyttja sin verkställande makt och runda kongressen i 
frågor om invandring, klimat och infrastruktur (även om det finns 
begränsningar i hur långt han kan gå). Han kan vidare satsa på sitt 
eftermäle bland annat med emfas på sin utrikespolitik, och han kan 
försöka baxa igenom kompromisser i välfärdsfrågor som ligger 
Demokraterna nära. I flertalet avgörande frågor krävs i senaten 
kvalificerad majoritet, något inget av partierna når vilket öppnar för 
nya låsningar.

Och frågan är hur mycket som verkligen förändras. Under det 
närmaste dygnet kommer många kandidater att nervöst bita på 
naglarna. För dem står allt på spel – men mycket lite tyder på någon 
förändring av det som väljarna tycker sämst om: Hur politikerna som 
faktiskt får komma till Washington hanterar sin makt där.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se
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Fakta. Mellanårsvalet i USA

I dag väljs ledamöter till representanthusets 435 platser och en 
tredjedel av de hundra senatorerna. Dessutom hålls guvernörsval i 36 
delstater.

I flertalet delstater och distrikt har det ena partiet en så stark övervikt 
att utgången i praktiken är känd på förhand.

Till de i valet till senaten osäkra delstaterna hör Iowa, New 
Hampshire, Colorado, North Carolina, Kentucky, Georgia, Louisiana, 
Alaska och Kansas. Det är i dessa delstater som huvuddelen av 
kampanjer och pengar har spenderats.

Reglerna kring ekonomiska donationer ändrades 2010 och har sedan 
dess lättats upp ytterligare. Detta har lett till en kraftig ökning av 
pengaflödet i amerikansk politik.

Allmänhetens förtroende för politikerna i USA är lågt, och 66 
procent anser att landet är på fel spår. “

DN 4 nov 2014: 

“ Besvärligt för Cameron efter Merkels 
ultimatum

London. En diplomatisk kris är under uppsegling mellan 
Storbritannien och Tyskland. Angela Merkel vägrar kompromissa 
om EU:s fria rörlighet i strid med David Cameron, som lovat 
britterna minskad invandring.

Analys.
Tidningen Independent satte med måndagens förstasida tonläget i 
debatten om den fria rörligheten för personer inom EU. Independent 
publicerade en stor bild på Tysklands förbundskansler Angela Merkel 
som leende vinkar till rubriken ”Auf Wiedersehen, Britain”.

Tidningen och övriga brittiska medier har följt upp en nyhet från 
tyska Der Spiegel, som skriver att Angela Merkel ska ha ställt 
premiärminister David Cameron inför ett ultimatum: acceptera EU:s 
grundläggande principer eller lämna unionen.

Att i princip tala om för någon att den kan sticka, är inte särskilt 
diplomatiskt av EU:s absolut mäktigaste politiker. Och det är inte 
heller vad Angela Merkel anser, om man noggrant läser Der Spiegel. 
Merkels inställning är att den fria rörligheten är grundläggande och att 
Storbritannien inte kan börja mixtra med den.

Problemet för David Cameron är att han målat in sig i ett hörn när han 
lovat brittiska folket att invandringen ska minska till under 100 000 



personer netto årligen. Eftersom landet är långt från målet började man 
från regeringshåll skissa på kvoter för vissa EU-medborgare. Om 
Cameron inför sina väljare ger intrycket att kvoterna går att 
genomföra, och sedan misslyckas, är risken stor att britterna i en 
kommande EU-omröstning röstar för utträde.

Det var det sistnämnda Merkel syftade på, de brittiska väljarnas 
eventuella besvikelse, inte på att Tyskland och andra EU-länder skulle 
köra ut Storbritannien.

Men skadan är redan skedd. I Storbritannien finns många som är redo 
att kasta sig ut i debatten om EU och immigranter. 
Nyhetsrapporteringen var så intensiv på måndagen att en företrädare 
för Merkel var tvungen att förklara att Tyskland faktiskt vill att 
Storbritannien är kvar i EU.

För David Cameron har dessa förvecklingar gjort förhandlingsläget 
med EU än mer besvärligt. Just idén om kvoter verkar han redan ha 
övergivit. Det har nämligen varit tyst om dem i över en vecka.

I stället har läckorna från konservativa partiet framhållit att nu handlar 
det om att enbart folk som har arbete ska få komma till Storbritannien. 
Dessutom ska dessa migranter inte direkt få del av samma sociala 
förmåner som britterna har. Förändringar som man antar ska kunna 
genomföras utan att rucka på EU:s principer.

Taktiken från regeringen är att förankra förslagen hos EU:s ledande 
politiker: Angela Merkel. Regeringen tror att Tyskland har förståelse 
för att Storbritannien vill begränsa vem som får del av 
välfärdfärdssystemet.

”Cameron måste få med sig Merkel, annars får vi ingenting”, som en 
regeringskälla uttrycker det till Sunday Times.

Hur pigg hon är på att ställa upp för Cameron efter måndagens 
mangling i brittiska medier återstår att se.

Svaret kommer före jul när David Cameron håller sitt tal om 
immigration. Då väntas han tala om vilken sida han väljer för 
Storbritannien – kvar i EU eller inte.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “
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DN 4 nov 2014: 

“ Många barn döda i tragedi i Bosporen

Minst 24 migranter drunknade när deras fartyg sjönk i Bosporen. 
Många av de döda är barn, enligt turkiska myndigheter.

Ett stort räddningspådrag med kustbevakningsbåtar, helikopter samt 
dykare letade under måndagen efter nio personer som saknades efter 
olyckan i sundet Bosporen i Istanbul i Turkiet. Sju hade då räddats. 
Enligt kustbevakningen fanns 42 afghaner samt en turkisk 
människosmugglare ombord, skriver turkiska Hürriyet. Olycksplatsen 
ligger nära Svarta havet.

Det var hjärtskärande scener som mötte lokala fiskare och 
räddningsarbetare på platsen: kläder, små skor och barnkroppar flöt på 
ytan.

– Blåsten gör vårt arbete mycket svårt. Båten är mycket liten. Men de 
tog 40 personer i den. Vi ser barnkroppar flyta i havet, säger 
livräddaren Ali Saruhan till tidningen.

De första som anlände till olycksplatsen var fiskare. En av dem 
berättar för NTV att barnen troligtvis fått flytvästar som var avsedda 
för vuxna. Barnen gled ur flytvästarna när båten sjönk.

Migranterna ska ha gått på fartyget i Istanbul och varit på väg till EU-
landet Rumänien. Tolv barn och sju kvinnor fanns bland dem, enligt 
turkiska medier.

Det är inte klart vad som orsakade olyckan tidigt på morgonen, men 
åklagare som leder en utredning säger till den turkiska nyhetsbyrån 
Anatolia att fartyget kan ha läckt. En annan teori är att fartyget 
kolliderat med en annan båt då vädret var dåligt och sundet var livligt 
trafikerat.

Tiotals båtar har kapsejsat i Egeiska havet och Medelhavet de 
senaste åren, men få rapporteras ha gått nära Bosporen. För två 
månader sedan räddade turkiska kustbevakningen 82 flyktingar från en 
båt vid kusten norr om Istanbul. Också de, mestadels syrier och 
afghaner, var på väg till Rumänien.

Tt “



DN 4 nov 2014: 

“ Vaga uppgifter odlar myten

Kidnappningar, sexslaveri, offentliga avrättningar. Övergreppen från 
terrorgruppen Islamiska staten (IS) är väl dokumenterade, både av 
anhängarna själva och av människorättsgrupper som Amnesty och 
Human Rights Watch.

Men vid sidan av de vidriga våldshandlingar som Islamiska staten 
bevisligen gjort sig skyldiga till finns det en undervegetation  i 
nyhetsförmedlingen om IS, med svårkontrollerade och medvetet vaga 
uppgifter som ibland verkar gränsa till fantasins värld.

Så vet exempelvis boulevardtidningen New York Post att berätta att 
Islamiska statens krigare mest av allt fruktar att dödas av kvinnliga 
soldater ur de kurdiska peshmergastyrkorna. Blir de skjutna av en 
kvinna i stället för en man går de nämligen miste om de 72 oskulder 
som enligt myten väntar ”martyrerna” i himlen. Tidningen stöder sina 
uppgifter på ett svävande uttalande av den republikanske 
kongressmannen Ed Royce, som i sin tur verkar ha hämtat det i tredje 
eller fjärde hand.

Och brittiska Daily Mail uppger att IS nu ”hotar kristenhetens hjärta”. 
Terrorgruppens nästa mål påstås nämligen vara Vatikanstaten. Daily 
Mail refererar till ett bildkollage i Islamiska statens propagandaskrift 
Dabiq, där rörelsens svarta flagga har placerats på Petersplatsen i 
Vatikanen.

Den egyptiska tidningen al-Watan har citerat en Islamiska staten 
närstående webbsida som vet besked om att fotbolls-VM i Qatar år 
2022 kommer att ställas in – vid den tiden kommer nämligen emiratet 
Qatar att vara en del av ”kalifatet”.

I gengäld planerar IS en fotbollsturnering i Libyen, i den ”befriade”  
staden Darna, med lag från Syrien, Egypten, Irak och Afghanistan. Det 
uppger ”libyska presskällor”, enligt en turkisk webbsida.

Nyheterna att Islamiska staten planerar att söka fotbolls-VM år 2026 
och att de tänker öppna en ambassad i Ankara är dock osanna. De 
kommer från en brittisk satirblogg.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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DN 5 nov 2014: 
“ Dom över ett ruttet system

På söndag är det 25 år sedan berlinarna stormade muren. En 
process, ”Die Wende”, inleddes som blev dödsstöten för Sovjet-
kommunismen.

Det är vid Bernauer Strasse man verkligen ser hur det såg ut. Inte en 
mur, utan två parallella, runt fyra meter höga. Däremellan 
”dödsbandet”, ständigt patrullerat med hundar, strålkastarbelyst, 
övervakat från gränspolisens torn. Om någon försökte ta sig över löd 
ordern: ”Skjut för att döda”.

Också i centrala Berlin finns en bit mur till beskådande, och vid 
Brandenburger Tor är sträckningen utmärkt i gatan. Precis intill 
markerar ett antal kors några av de 136 människor som miste livet för 
sin önskan att ta sig över. Berlinmuren var ingen lek, ingen myt.

Ett kvartssekel efter murens fall har hålet i stadens mitt fyllts igen av 
modernistiska byggnadsverk, boulevarder och fashionabla 
shoppingcentrum. För en nykomling kan det vara svårt att förstå att ett 
långt och djupt sår en gång delade Berlin. Mellan de båda tyska 
staterna gick järnridån, men rakt genom en av Europas klassiska städer 
löpte en särdeles konkret betongmur.

Kalla kriget hade redan pågått i 15 år när den östtyska 
kommunistdiktaturen fick sin geniala idé. DDR höll på att förlora sin 
befolkning. Precis innan muren började byggas 1961 flydde 3 000 
människor – varje dag. Sovjetunionen och partibossen Walter Ulbricht 
blev alltmer övertygade om att de måste sätta stopp. Innan de var 
färdiga var styggelsen 16 mil lång.

Regimens namn på det hela blev den ”antifascistiska skyddsvallen”, 
för att påskina att det handlade om ett värn mot en tänkbar 
västimperialistisk attack. Det var en lögn utan gränser. På grund av 
kommunismens misslyckanden måste tvärtom de egna invånarna 
hållas inlåsta i ett fängelse.

Västberlins öde blev samtidigt en paradox: de fria människorna befann 
sig innanför muren. Men de kunde ta sig ut.

Maktens fundament i Östtyskland var den sovjetiska armén. Och 
naturligtvis Stasi, den allt öveskuggande säkerhetstjänsten som i sin 
krafts dagar hade över 90 000 anställda. Var sjätte medborgare antas ha 
rapporterat till inrikesspionaget. En vägran att ange 
familjemedlemmar, grannar och vänner ledde till utpressning eller mer 
subtilt tvång. Jobb kunde förloras, barns utbildningschanser spolieras. 
Stalin hade sin Gulagarkipelag, men även DDR räknade genom åren 
ett par hundra tusen politiska fångar. Deras brott var ofta att vilja 
lämna landet.

Kommunismens ekonomiska sönderfall hade börjat långt tidigare, men 
med Michail Gorbatjov fick Sovjet 1985 en ledare som insåg att något 
måste göras. Fallet var dock omöjligt att hejda, och missnöjet jäste. I 
maj 1989 började Ungern släppa igenom östtyska medborgare som 
ville ta sig till väst. De ville slippa vara DDR, ”Der doofe Rest”, 
dumbommarna som blev kvar. 200 000 hade lämnat landet till och med 
augusti.

Polen låg före Östtyskland i upprorsspåret, och Leipzig före Berlin. 
Det var ändå murens fall på kvällen den 9 november som blev 
symbolen för hela Sovjetimperiets sammanbrott. Dels var det ett 
tydligt definierat ögonblick, möjligt att följa på tv runt om i världen. 
Dels har det med murens själva existens att göra, ett bisarrt monument 
över ett odugligt och omänskligt samhällssystem.



Stilenligt nog utlöstes festen av ett missförstånd. Kommunistpampen 
som hade i uppdrag att hålla presskonferens om lättnader i 
reserestriktionerna var inte i rummet när partiets centralkommitté 
fattade beslutet. Han antog att det gällde ”genast”, fast det inte alls var 
meningen.

Östberlinarna tog honom på orden och vallfärdade till 
gränsstationerna, vakterna kapitulerade, massorna vällde in i väst. 
Någon plan fanns aldrig, det som hände var en spontan och mycket 
folklig resning. En natt av dans på muren och hysterisk förbrödring 
följde. Vilt främmande människor omfamnade varandra för att de 
plötsligt fick leva sin dröm. Reaktionen var i sig den slutgiltiga domen 
över länderna Stalin byggde.

Redan den natten började folket hacka den hatade Berlinmuren i bitar. 
Men inte en droppe blod spilldes. Diktaturens kreatur gav till slut upp 
utan strid.

Utopin om kommunismens lyckoland är inte helt död, trots att det 
totalitära ligger i dess logik. Partiets herravälde förutsätter en massiv 
kontrollapparat. Men förtrycket, kombinerat med planekonomins 
stelhet, dömde också Sovjetsystemet till undergång.

Många östtyskar hade släktingar eller andra som berättade, allt fler 
kunde se väst-tv i smyg. Uppenbart erbjöd den andra sidan både frihet 
och en betydligt högre standard. De som flydde ville inte bara bort från 
repressionen, utan lockades av ett på alla sätt bättre liv.

Den politiska vänstern i Europa använde stora delar av kalla kriget till 
att demonisera USA. Vietnamkriget och Watergateskandalen var 
visserligen inget att vara stolt över. Men att USA under decennier 
säkrade Europas inklusive Västberlins demokrati borde heller inte vara 

möjligt att förneka. Det amerikanska stödet var dessutom 
livsnödvändigt för Tysklands återförening.

Efter murens fall avslöjades att kommunismen var inte bara moraliskt 
utan också ekonomiskt bankrutt. Även västvärlden blev överraskad 
över hur illa det faktiskt var. Så sent som på 1980-talet ansågs DDR 
vara ett hyggligt utvecklat industriland. Föreställningen visade sig 
sakna verklighetsförankring.

Valutaunionen mellan Tysklands väst och öst var politiskt nödvändig, 
men knäckte konkurrenskraften i det östtyska korthuset. Västra 
Tyskland betalade astronomiska summor för att skapa reda i moraset, 
och kostnaderna tyngde ekonomin under lång tid. Erfarenheten av att 
köpa ett helt land har viss betydelse för den aktuella olusten att ta på 
sig ansvar för skulder i Sydeuropa.

Skillnaderna mellan väst och öst har utjämnats, även om de finns kvar 
både ekonomiskt och känslomässigt. En del nostalgiker muttrar 
fortfarande om att allt inte var dåligt i DDR, och det stämmer. Det är 
ändå ett faktum att murens fall räddade landet från kollaps och att 
miljoner östtyskar äntligen fick sina mänskliga rättigheter. 
Återföreningen av Berlin och så småningom Tyskland, kalla krigets 
slut – allt detta finns det fortfarande anledning att fira.

Berlin spelar en central roll i varje del av Europas 1900-talshistoria. 
Den 9 november är en dag att minnas för att den blev slutet för ett 
ruttet system, men också en historisk explosion av glädje.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Krafttag i Kina för ett molnfritt möte

Över 800 fabriker i en enda provins har beordrats stänga för att 
garantera klar himmel när Barack Obama och andra höga 
politiker kommer till toppmötet i Peking i veckan. Inte sedan OS 
2008 har liknande krafttag setts i staden – just för att utländska 
gäster ska få andas ren luft.

Peking-Shijiazhuang.
De kinesiska ledarna är pressade av den dåliga luften som plågat 
Peking på sistone och vill inte tappa ansiktet när världens blickar riktas 
mot staden den 7–11 november.

Att förhindra föroreningar under toppmötet är prioriteringen bland 
prioriteringar, enligt den biträdande premiärministern Zhang Gaoli. 
Guvernören i Hebei Zhang Qingwei har sagt att det är avgörande för 
bilden av Kina.

Liknande krafttag har inte setts sedan OS i Peking 2008. Förutom 805 
stängda fabriker ska ytterligare 223 fabriker i Hebei begränsa sina 
utsläpp och hundratals andra står redo att stänga om diset lägger sig 
över Peking. Sak samma i grannprovinsen Shandong.

I Peking får anställda i statens och stadens tjänst semester mellan 7 
och 12 november. Ledigheten har lett till att flygbiljetterna till flera 
destinationer i grannländerna är slutsålda. Skolorna i Peking stängs 
och privata bilar kan bara användas varannan veckodag.

Detta sker efter en oktobermånad där smogen vid tre tillfällen lade sig 
tät över huvudstaden. Luttrade Pekingbor höll sig då inomhus, klädde 
sig i andningsmask eller försökte förtränga obehagen. Koncentration 
av små partiklar, PM 2,5, som anses vara de farligaste för hälsan, 
översteg 400 mikrogram per kubikmeter – 16 gånger mer än 
Världshälsoorganisationens rekommenderade gränsvärde.

I årtionden gick Pekingbor omkring med föreställningen att de 
antingen var immuna mot föroreningarna eftersom de var födda och 
uppvuxna i staden. Eller att de bara bodde på en ovanligt dimmig plats 
i världen. Myndigheterna gjorde ingenting för att sprida kunskap om 
att diset var föroreningar.

Kol har eldat på Kinas ekonomiska utveckling i över 30 år och 
bidragit till att lyfta hundratals miljoner invånare ur fattigdom. Ytterst 
har det säkrat kommunistpartiets ställning. Men nu har manöver
utrymmet minskat. Allmänhetens kritik mot smogen ökar. Information 
om föroreningarna sprids numera öppet. Politikerna vill se en ren 
himmel, men vågar inte låta tillväxten sjunka så mycket att det 
påverkar arbetsmarknaden. Det sista partiordföranden Xi Jinping 
önskar är massarbetslöshet och en protestvåg som kan ifrågasätta hans 
och partiets position.

Därför har produktionen pågått för fullt i stort sett på samma vis som 
tidigare, även om miljölagarna har skärpts. Den tjocka smogen i 
oktober har ökat unga Pekingbors undran över vad som egentligen 
görs.

Tjugofemåriga Rong Xiuying diskuterade nyligen luften med sina 
vänner på Wechat, Kinas största app för text- och röstmeddelanden.



– Att stänga fabriker för ett enda mötes skull hjälper inte luftkvaliteten 
på lång sikt. Vi var många som delade den åsikten. Det är bara något 
som gör att det ser bra ut för tillfället, men det hjälper inte oss som bor 
här, säger Rong.

När kritiken i det privata diskussionsrummet hårdnade steg en annan 
vän, en av det kinesiska kommunistpartiets över 80 miljoner 
medlemmar, in i debatten:

”Tänk på att USA och Europa gått igenom samma fas som vi gör nu, 
och för dem tog de minst 50 år innan de fick bra luft igen”, skrev min 
kompis som är partimedlem, berättar Rong.

Delvis har han rätt, tycker hon, men samtidigt anser hon inte att Kina 
behöver göra om samma misstag som andra länder gjort tidigare.

För Peng Shangyong är det självklart att Peking ska göra som under 
OS och stänga fabriker och begränsa trafiken. Han är vd för Low 
Carbon Network, ett företag som bedriver miljöarbete i Kina.

– Det är helt nödvändigt, men på lång sikt är det något helt annat som 
behövs. Hur lång tid det tar innan Peking får ren luft beror på hur lång 
tid Kina vill att det ska ta.

Han efterlyser mer detaljerad forskning som kan avslöja hur stor del av 
föroreningarna i Peking som kommer från industrierna i andra 
provinser, från uppvärmningen med kol och från biltrafiken.

– Någon säger att det tar fem år, någon annan tror tio år. Det här är inte 
bara Pekings problem. Det gäller att hitta orsakerna och införa 
åtgärderna steg för steg. Om vi sedan kan lösa problemet på 20–30 år 
vore det ett väldigt bra resultat.

I industristaden Shijiazhuang, 30 mil söderut, är luften ofta ännu sämre 
än i Peking. Här produceras järn och stål, cement, sand och byggsten.

– Vi brukar hamna på någon av de tre första platserna på listan över 
Kinas smutsigaste luft, så jag är van vid föroreningarna, säger Zhang 
Wei, som är född och uppvuxen i staden.

– Det är sällsynt att solen syns bakom smogen, speciellt på vintern, 
men i dag gör den det, konstaterar han.

Fru Li står i trappuppgången på 21:a våningen i ett av höghusen som 
ligger närmast Shijiazhuangs järn- och stålfabrik, ett jättekomplex, 
som byggdes för 57 år sedan. På den tiden låg fabriken långt utanför 
staden. I dag ligger den granne med bostadsområden. Utsläppen har 
förpestat omgivningen sedan 50-talet. När vinden blåst från sydväst 
har föroreningarna förts hela vägen till Peking.

Wang Liang, borgmästaren i Shijiazhuang, har uppmanat varenda 
sektion vid stadens myndigheter att göra allt för att säkra luftkvaliteten 
under Apec-mötet i Peking. Det bör betyda tillfälligt avbrott även för 
Shijiazhuangs gamla järn- och stålfabrik.

Samtidigt inleds nu en permanent förflyttning av fabriken till en ny 
plats sju mil utanför staden. Den är beräknad att ta tre år och ingår i 



provinsen Hebeis plan att flytta ut totalt 123 kraftigt förorenande 
industrier från tätbebyggda områden.

För invånarna, speciellt i Peking, har luftkvaliteten blivit ett dagligt 
samtalsämne. Kontroll av föroreningarna tillhör vardagsrutinerna, och 
när sista handen läggs vid den här artikeln uppmäts halten PM 2,5 i 
Peking till 46, vilket är bra. Precis i linje med vad ledningen önskar 
inför toppmötet.

– Men säker luft ska inte bara reserveras för framstående gäster, utan 
för varje invånare i staden, påpekar Li Shuo vid Greenpeace East Asia 
i en kommentar.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se

Fakta.
Apec ska öka frihandeln i Stillahavsområdet

Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) bildades 1989 och har 21 
medlemmar i Asien och Nord- och Sydamerika. Syftet är att öka 
frihandeln och det ekonomiska samarbetet i Stillahavsområdet.

Kina stod senast som värd för Apec-mötet 2001. Den här gången hålls 
det 50 km norr om Peking vid Yanqisjön.

Apec-veckan inleds med för- beredande samtal den 5–6 november, 
fortsätter med ministermöten den 7–8 innan det avslutas den 10–11, då 
Kinas president Xi Jinping står som värd för toppmötet.

Dn

Fakta.

Miljöreglerna efterlevs inte – lokalpolitiker fortsätter att söka 
kortsiktig ekonomisk tillväxt

Lokalpolitiker i Kina struntar i direktiven från Peking. I stället för att 
följa nya miljöregler och straffa dem som bryter mot reglerna fortsätter 
dessa ledare som tidigare att till varje pris söka kortsiktig ekonomisk 
tillväxt på miljöns bekostnad.

Tunga smutsiga industrier tillåts utvidga sina verksamheter och nya 
renare, men dyrare energiformer används inte, enligt en rapport från 
det ständiga utskottet i den kinesiska folkkongressen.

Lokala regeringar har, enligt rapporten, inte fullföljt sitt ansvar att 
förbättra luftkvaliteten. – Lokala regeringar lider av att arbetstillfällen 
försvunnit, och därmed av minskade skatteintäkter och till viss del vill 
de därför att industrierna fortsätter som tidigare, säger Tao Wang som 
är klimatexpert vid Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, till 
nyhetsbyrån Reuters.

5 miljarder kronor belönas den stad med som kapar föroreningarna 
med 25 procent.

17 kronor extra per dag får vissa anställda som städar Pekings gator 
för att de tvingas arbeta i förorenad luft.

900 var koncentrationen av PM 2,5, de minsta mätbara partiklarna, i 
Pekings luft då den var som sämst i januari 2013, 45 gånger över 
WHO:s rekommenderade gränsvärde.

Dn “
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“ Rapport: Invandring lönsam för britterna

Storbritannien tjänar mycket på sina invandrare, är slutsatserna i 
en ny forskarrapport. Immigranterna betalar mer till statskassan 
än de tar ut och är dessutom mer högutbildade än britterna.

Invandringen är den stora politiska frågan i Storbritannien och bidrog 
till att EU-fientliga Ukip blev största parti vid valet till EU-parlamentet 
i våras. I takt med Ukips framgångar har tonläget gentemot 
immigranter skärpts från andra partier.

Premiärminister David Cameron har flera gånger talat om att stoppa 
vad han kallar ”välfärdsturismen” och har kritiserat dåvarande 
Labourregeringen för att man 2004 lät invånare från nya EU-länder 
fritt flytta till Storbritannien.

En studie från University College London, som publiceras i The 
Economic Journal i dag, visar att immigranter som grupp inte är 
välfärdsturister. Tvärtom, mellan 2001 och 2011 bidrog de med över 
20 miljarder pund (nästan 240 miljarder kronor) netto till statskassan. 
Dessutom importerade de sina utbildningar, vilket sparade 80 
miljarder kronor för staten.

– Immigranterna som kommer till Storbritannien är särskilt hög
utbildade. Det gör att de bidrar mer till landet än vad lägre utbildade 
migranter gör i andra länder, säger professor Christian Dustmann vid 
University College London.

Han tror att det beror på att den brittiska arbetsmarknaden har varit 
öppen och jämför med Tyskland, som inte öppnade sin arbetsmarknad 
på samma sätt när tio nya länder blev EU-medlemmar 2004.

Immigranter från dessa tio länder, bland annat Polen och baltstaterna, 
har högre sysselsättningsgrad än de som kommer från ”gamla” EU-
länder.

– Det beror på att de kommer hit för att arbeta. Från de andra länderna 
är det förmodligen fler som studerar, är hemma med barn eller kanske 
inte hittar jobb, säger Christian Dustmann.

Anledningen att han och kollegan Tommaso Frattini gjort studien är 
att de anser att debatten om invandring grundar sig för mycket på 
”anekdoter”.

– Visst missbrukas välfärdssystemet, men det är viktig att sätta den 
informationen i rätt sammanhang. För brittiska regeringen visar dessa 
siffror att immigranterna tydligt är en nettobetalare till statskassan, 
säger Christian Dustmann.

Han vill inte kommentera uttalanden som kommit från David 
Cameron.

– Jag har inte sett någon forskningsrapport därifrån, säger Christian 
Dustmann.

Tidigare studier som han gjort av immigranter har kritiserats för att 
blanda ihop ”tyska ingenjörer och franska modedesigner med lågav



lönade östeuropéer”. Därför är migranterna uppdelade i gamla och nya 
EU-länder i denna rapport.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se

Fakta. Invandrarnas effekt på Storbritanniens ekonomi 2001–2011

Immigranter från 10 länder som blev EU-medlemmar 2004 har 
bidragit med 5 miljarder pund. De har betalat in 12 procent mer i skatt 
än de fått i bidrag.

Immigranter från 15 länder som var med i EU före 2004 har bidragit 
med 15 miljarder pund. De har betalat in 64 procent mer än de fått i 
bidrag.

Eftersom immigranterna utbildats i sina hemländer har 
Storbritannien sparat 6,8 miljarder pund i utbildningskostnader.

I gruppen EU-10 hade 25 procent universitetsutbildning 2011. I 
EU-15 var det 62 procent. Av britterna hade 24 procent 
universitetsutbildning 2011.

Av EU-10 arbetade 81 procent. Sysselsättningsgraden var 70 procent 
för EU-15 och brittiskfödda.

Källa: The fiscal effects of immigration to the UK, Economic 
Journal.”
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“Läs allt om valet på DN.se

Med spänning in i mellanårsvalets slutminuter stängde de 
amerikanska vallokalerna i går. DN är på plats i Colorado, där den 
sittande demokratiska senatorn Mark Udall och utmanaren, den 
konservativa Cory Gardner, har bedrivit en allt smutsigare, jämn 
kampanj.

För många ses mellanårsvalet som en förtroendeomröstning om 
presidenten, vars parti nästan alltid backar. Men resultatet ger också en 
vink om hur en långsiktig utveckling för den amerikanska politiken 
kan komma att se ut.

Det utbredda missnöjet med president Barack Obama gynnar 
republikanerna, men den demografiska utvecklingen i USA – med allt 
större minoriteter, inte minst gruppen latinos – och en yngre 
generation som i högre grad identifierar sig med demokraterna talar 
för demokratiska framgångar på längre sikt.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“ Katalaner stämmer regeringen

De redan hårda tongångarna mellan Madrid och Barcelona 
skärps. Samtidigt som Spaniens regering försöker stoppa 
söndagens omröstning svarar Katalonien med att stämma 
regeringen.

En domstol i Spanien har fastställt att den symboliska omröstningen 
om en eventuell självständighet för Katalonien inte får genomföras. 
Beslutet gäller tillfälligt till dess att den spanska författningsdomstolen 
har prövat om den nya formen av omröstning är laglig eller ej, en 
prövning som efterlysts av Spaniens regering. Senast torsdag ska det 
slutgiltiga beskedet komma.

Reaktionerna från Katalonien lät inte vänta på sig. Francesc Homs, 
talesman för den katalanska regeringen, sade enligt AFP att Katalonien 
nu stämmer regeringen, för att den ”förhindrar yttrandefriheten”. Han 
meddelar också att den konsultativa omröstningen kommer att 
genomföras oavsett vad domstolen i Madrid kommer fram till.

– Jag tror att vi kommer att få se ett ordkrig om vad som är lagligt eller 
inte, två tre dagar kan kännas som en evighet och mycket kan hända. 
Men om Madrid ingriper mot Kataloniens president tas det spända 
läget till en helt ny nivå, säger Jaume López, professor i statsvetenskap 
vid Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona.

Kataloniens president Artur Mas har hela tiden sagt att Katalonien 
har sista ordet, inte Spanien, och att den konsultativa omröstningen om 

självständighet ska genomföras på söndag den 9 november. Däremot 
är hans parti delat i frågan, konstaterar Jaume López.

– Flera partier har varit tydliga med att alla ska rösta som planerat 
oavsett vad som händer. Är vallokalerna stängda har de lovat att 
valurnorna står på gatorna i stället.

Tidigare förslag om att genomföra en verklig folkomröstning har 
förklarats olaglig av Spaniens författningsdomstol. Regeringen i 
Madrid motsätter sig varje försök till omröstning om katalansk 
självständighet.

Tt “
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”Viktigast att utrota extrem fattigdom”

“Hundratals miljoner färre människor i världen lever i dag i 
extrem fattigdom än för 15 år sedan, men fortfarande är en hel 
miljard människor extremt fattiga, säger Helen Clark, chef för 
FN:s utvecklingsprogram UNDP, på besök i Sverige.

Hon är FN-systemets mäktigaste kvinna och räknas som nummer tre i 
världsorganisationens hierarki. Den före detta premiärministern i Nya 
Zeeland har ägnat mycket kraft åt vad som ska hända efter att FN:s så 
kallade millenniemål ska ha uppfyllts 2015.

– Högst på dagordningen är att utrota den extrema fattigdomen i 
världen. Att halvera den var ett av de åtta mål som sattes upp år 2000, 
och det har uppfyllts. Men de återstående fattiga är svårare att komma 
åt, vilket beror på att många samhällen befinner sig i krig, saknar en 
fungerande regering och inte är rättsstater.

Nya mål för en hållbar global utveckling fram till 2030 kommer att 
fastställas i samband med FN:s generalförsamling nästa år. Synen på 
hur man når framgång har enligt Helen Clark förändrats radikalt 
jämfört med för tio femton år sedan, då ”u-hjälp” var det som gällde.

– Numera inser alla att framgång inte beror på utvecklingsbiståndets 
storlek, utan på att ländernas egen tillväxt och de egna resurserna 
måste mobiliseras, genom handel och den privata sektorns insatser. 
Bistånd är fortfarande viktigt, särskilt för fattiga länder, men det utgör 
ett mindre bidrag till utveckling.

Är då FN förmöget att hantera de krig och kriser som världen just 
nu genomlever, som de utdragna krigen i Mellanöstern med 
åtföljande flyktingkatastrofer?

– När FN grundades låg fokus på att stoppa krig mellan stater, vilket i 
stora drag har lyckats. De flesta konflikter är interna, och därmed 
besvärligare att hantera. Det är mycket svårt när parterna själva inte 
vill ha fred, som i Sydsudan där kriget bara fortsätter. FN kan inte 
ersätta en bristande fredsvilja hos statsledare. Och där stormakterna är 
inblandade är FN:s säkerhetsråd paralyserat.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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“ Misstro mot protestlista

Hongkong.
Över 1,8 miljoner Hongkongbor har skrivit under en namnlista som 
kräver ett slut på protesterna för demokrati i staden, däribland den 
regionale politiske ledaren CY Leung.

Uppgiften kommer från en grupp kallad Alliansen för fred och 
demokrati och presenterades av dess talesman. Men uppgifterna 
möttes snabbt av misstro eftersom gruppen inte ville visa upp hela 
listan med underskrifter. Motståndare lät förstå att de misstänker att 
många av namnen var påhittade. En grupp av demonstranter tältar 
ännu utanför regeringshögkvarteret, medan mindre grupper finns kvar 
på två andra ställen i Hongkong.

Dn “
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“ Föga hopp om bättring för Obama

Som brukligt fick presidentens parti en rejäl örfil i det 
amerikanska mellanårsvalet till kongressen. Det hände under 
George W Bush 2006, Barack Obama 2010 – och nu Obama igen. 
Alla som är missnöjda med allt från ekonomi till ebolaskydd 
röstade ivrigt nej till mannen i Vita huset.

Varken republikaner eller demokrater gör många väljare glada, tvärtom 
är aversionen stor mot båda partierna. Men Obamas begränsade 
supporterskara stannade hemma, och det är knappast hans 
motståndares fel.

Republikanerna vann rubbet av de förväntat jämna matcherna och mer 
därtill, behöll representanthuset och erövrade senaten. Däremot får de 
inte den kvalificerade majoritet som krävs för att köra över 
Demokraterna. Och Obamas veto överröstar de inte.

Maktdelning var det genomtänkta temat när författningen skrevs för 
över 200 år sedan. Presidenten skulle hållas i tukt och förmaning av 
kongressen och högsta domstolen. Vad ingen räknade med var dagens 
polarisering. Förr överlappade de två stora partierna varandra 
ideologiskt och kompromisser var regel. De senaste två decennierna 
har de glidit så långt isär att de knappt kan talas vid, Republikanerna 
långt åt höger men också Demokraterna åt vänster.

Dödläge är sannolikt, men så var det redan förra mandatperioden. 
Kongressens två kammare struntade i varandras förslag. Obama har 



aldrig varit särskilt intresserad, vare sig av det politiska tjafset eller av 
att hamra fram uppgörelser.

Trots allt finns det möjligheter. Republikanerna kan vilja visa att de 
kan få saker gjorda, Obama att hans sista två år inte är meningslösa. 
Frihandelsavtal, kanske? Och nog finns det infrastruktur att bygga och 
reparera.

Men ingen blir förvånad om den rätt-trogna högern insisterar på att 
skrota sjukförsäkringsreformen Obamacare, vilket renderar ett givet 
veto. Och snart kan presidenten reta gallfeber på Republikanerna med 
ett utlovat dekret som gör det lättare för papperslösa central-
amerikaner att stanna i USA.

Segrarna jublar i dag, men presidentvalet 2016 blir en annan historia. 
Då är deltagandet betydligt högre, särskilt bland yngre och minoriteter 
som lutar eftertryckligt demokratiskt.

Uppvärmningen för den kampen har redan börjat. President Obama lär 
däremot få tillbringa en hel del tid framöver på åskådarläktaren.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Det nya Mellanösterns vinnare

Den gamla ordningen håller på att falla sönder. Kurderna har 
vunnit ny legitimitet genom sin kamp mot IS. Samtidigt stärks 
Iran.

Kriget är alltings fader, sade den grekiske filosofen Herakleitos. Med 
tanke på de blodiga, ja, barbariska, händelser som pågår i 
Mellanöstern, särskilt i Irak och Syrien, är man benägen att instämma, 
trots att sådana idéer inte längre tycks ha någon plats i den 
postmoderna världsuppfattning som råder i dagens Europa.

Islamiska statens (IS) militära triumfer i Irak och Syrien förvärrar inte 
bara en humanitär katastrof utan frestar också hårt på regionens 
allianser och ifrågasätter till och med nationsgränser. Mellanöstern 
träder fram i en ny skepnad som redan skiljer sig från den gamla i två 
viktiga avseenden: Kurdernas och Irans roll förstärks och regionens 
sunnitiska makter förlorar inflytande.

Mellanöstern hotas av en kraft som vill uppnå sina strategiska mål med 
massmord och förslavning, till exempel av yazidiska kvinnor och 
flickor. Det börjar också bli uppenbart att regionens gamla ordning 
faller sönder. Den hade stått kvar mer eller mindre oförändrad sedan 
första världskrigets slut, och med den faller också regionens 
traditionella stabiliserande makter.

Dessa makters politiska svaghet – vare sig de är globala aktörer som 
USA eller regionala som Turkiet, Iran och Saudiarabien – har medfört 
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en märklig omkastning i regionens maktdynamik. USA och EU 
klassificerar alltjämt Kurdistans arbetarparti (PKK), som kämpar för 
kurdernas självständighet, som en terroristorganisation. Dess grundare, 
Abdullah Öcalan, har suttit i fängelse i Turkiet sedan 1999. Men det 
tycks bara vara PKK:s krigare som vill och kan hejda IS vidare 
framryckningar. Följden är att kurdernas öde har blivit en brännhet 
fråga i Turkiet.

Turkiet är medlem av Nato och minsta kränkning av dess territorium 
kan utlösa Natos ömsesidiga försvarsgarantier. Och den kurdiska 
frågan rymmer en potential för en mycket bredare konflikt eftersom 
Syriens, Iraks och antagligen Irans territorium skulle hotas om 
Kurdistan blev en självständig stat.

I och med att kurderna slåss för sina liv mot IS har de nu vunnit en ny 
legitimitet. När striderna väl har upphört kommer de inte att glömma 
sina nationella ambitioner och inte heller det dödliga hot de har stått 
inför. Det är inte bara kurdernas sammanhållning och mod som har 
höjt deras prestige; de har alltmer blivit ett stabilitetens ankare och en 
pålitlig västvänlig partner i en region där det är ont om bådadera.

Detta ställer väst inför ett dilemma. Eftersom väst inte vill sätta in 
sina egna markstyrkor men vet att kriget måste vinnas finns ingen 
annan möjlighet än att förse kurderna, inte endast den kurdiska 
peshmergamilisen i norra Irak utan också andra grupper, med mer 
avancerade vapen. Det kommer inte att ses med blida ögon i Turkiet, 
och troligen inte heller i Iran, och det är därför som väst, det 
internationella samfundet och de berörda länderna måste satsa stor 
diplomatisk skicklighet och starkt engagemang på att lösa den 
kurdiska frågan.

Den stora regionala vinnaren kan mycket väl bli Iran, vars inflytande i 
Irak och Afghanistan fick en kraftig skjuts av president George W 
Bushs politik. Att Iran samarbetar är avgörande för stabila lösningar i 
Irak och Syrien, och landet spelar en betydelsefull roll i konflikten 
mellan Israel och Palestina och i Libanon.

Det är omöjligt att förbigå Iran i jakten på lösningar för regionens 
otaliga kriser. I kampen mot IS är inte ens ett begränsat militärt 
samarbete mellan USA och Iran uteslutet.

Den avgörande strategiska frågan kommer dock inte att lösas på 
regionens slagfält utan i förhandlingarna om Irans kärnteknikprogram. 
Om man når en kompromiss (eller en kortsiktig förlängning av det 
rådande interimsavtalet, med realistiska utsikter till en slutlig 
överenskommelse) blir Irans regionala roll både starkare och mer 
konstruktiv. Men den utgången är mycket osäker.

Kärnteknikfrågan rymmer en annan viktig dold fråga, nämligen Irans 
relationer till Israel. Vid dess norra gräns i Libanon står Irans 
viktigaste partner Hizbollah. Hizbollahs mål är Israels förintelse och 
Iran förser organisationen med tunga vapen. Tyvärr kan vi inte vänta 
oss någon förändring på den punkten.

Så mycket står klart om det nya Mellanöstern att det blir både mer 
shiamuslimskt och iranskt och mer kurdiskt, vilket också gör det 
mycket mer komplicerat. Gamla allianser (och konflikter) blir inte 
längre lika självklara som de har varit, även om de går vidare.

Det enda utöver detta som man kan säga är att Mellanöstern kommer 
att förbli världspolitikens krutdurk på 2000-talet. Att det stabiliseras är 



av globalt intresse men det blir svårt att åstadkomma. Enda 
möjligheten är en komplicerad blandning av militära och diplomatiska 
medel. Ingen global makt kommer att kunna genomföra det på egen 
hand.

Joschka Fischer Var under mer än 20 år en av de tongivande inom 
tysklands gröna parti. Åren 1998–2005 var han ut- rikesminister och 
vice förbundskansler.
Översättning: Margareta Eklöf “
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“ Sultananpassat boende i Ankara

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har skaffat sig nytt hus, och 
snart är det nätta stället klart för invigning. Med sina över 1 000 rum är 
det större än både Vita huset och Buckingham Palace. Kostnaden på 
mer än 4 miljarder kronor är dubbla den planerade.

En detalj är att palatset från början var tänkt som premiärministerns 
högkvarter, men det var när Erdogan innehade den posten. I augusti 
valdes han till president, och då får man göra om.

Bygget ligger i ett naturskyddat skogsområde i Ankara, och domstolar 
har försökt säga stopp. Sådana trivialiteter struntar Erdogan i. När hans 
regering och omgivning förra året drogs in i en stor korruptionsskandal 
blev svaret att sparka eller omplacera tusentals poliser och åklagare.

Erdogan uppvisar allt fler av sin ryska kollega Putins auktoritära drag. 
Lite megalomani passar väl in i bilden.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Storsegern ger ingen genväg till Vita huset

Två tuffa sista år på presidentposten väntar Barack Obama. 
Republikanerna tar nu kontroll över hela den amerikanska 
kongressen – men det behöver inte ha någon betydelse för den 
kommande kampen om Vita huset.

1. Republikanerna vann stort i mellanårsvalet. Varför?
Det är snarare regel än ett undantag att den sittande presidentens parti 
backar i mellanårsval. Men att segermarginalen för Republikanerna 
blev så kraftig har överraskat många. Sju nya säten ger 
Republikanerna majoriteten i senaten, och övertaget i 
representanthuset, där de nu har 242 av 435 platser, är det största sedan 
1947.

Valet kom nästan uteslutande att bli en folkomröstning om president 
Barack Obama och makten i Washington, som många republikanska 
kandidater gått till val på att kritisera.

Krisen i Mellanöstern och ebolautbrottet (som med fall i USA har fått 
stor uppmärksamhet) har varit problematiska för presidenten, som har 
haft svårt att nå ut med något positivt laddat budskap. Trots att 
ekonomin går framåt hamnar många vanliga amerikaner utanför 
återhämtningen.

Obama har fått symbolisera ”Washington”, där kongressens oförmåga 
att samarbeta – med viss rätta, måste man tillägga – är djupt föraktad. 
Det lite märkliga är att republikanerna i hög grad är medskyldiga till 

låsningarna på Capitol Hill.

2. Vad innebär valet för president Barack Obama?
Obama har sina två sista år kvar som president – bara det är ett svårt 
läge. Med en republikansk kontrollerad kongress kan han gå mot 
mitten och söka kompromisser för att visa amerikanerna att det går att 
få något gjort – en strategi som kan orsaka problem med hans 
partikamrater. Han kan också välja att utnyttja sin exekutiva makt och 
runda kongressen där det går.

En viktig fråga som har skjutits upp är immigrationen, där behovet av 
en ny lagstiftning är akut.

Obama kan även, vilket många slutspurtande presidenter gör, fokusera 
på utrikespolitiken och sitt internationella eftermäle. Där är han inte är 
lika beroende av kongressen.

3. Vad säger valresultatet om amerikanerna?
De är trötta på allt vad makt och etablissemang heter. De har 
översköljts av negativt kampanjande och på Republikanernas valvaka i 
Denver – där DN var på plats – var det genomgående budskapet att 
Washington minsann skulle sättas på plats och hålla tassarna borta från 
vanligt folk.

Fast riktigt så enkelt är det inte: I fem delstater röstade invånarna i 
lokala folkomröstningar för en höjd minimilön, en demokratisk 
profilfråga. Och i Colorado röstades ett förslag som jämställde ett 
befruktat ägg med en människa ned med stor marginal – trots att den 
vinnande senatorn är en välkänd abortmotståndare.



Väljarkåren är i USA starkt delad och bryts den ned i grupper ser man 
stora skillnader i hur människor röstar. Ibland har kampanjerna 
nästan helt riktats mot vissa målgrupper – afroamerikaner, kvinnor, 
latinos och unga. Men den ökande polariseringen kan inte förbises och 
partierna blir alltmer olika. 53 procent av kvinnorna röstar på 
demokraterna, 45 på Republikanerna, medan förhållandet för männen 
är det rakt motsatta. 59 procent av vita väljare röstar konservativt, 
medan nio av tio afro- amerikaner lägger sin röst på en demokrat. 
Bland latinoväljarna – en snabbt växande grupp – röstar nära två 
tredjedelar demokratiskt, liksom flertalet unga och storstadsbor.

4. Ökar sannolikheten för en republikansk president 2016 nu?
Inte alls. Det säger egentligen ingenting om 2016 – även om allt ljus så 
snart mellanårsvalsanalyserna har ebbat ut kommer att ligga på 
presidentvalskampanjen.

Många väntar nu på att Hillary Clinton ska tillkännage huruvida hon 
kandiderar för Demokraterna, men vem som blir Republikanernas 
frontfigur är högst osäkert.

Hur kongressen fungerar fram till 2016 kan, men måste inte, ha 
betydelse för presidentvalet. Större betydelse får den demografiska 
utvecklingen i landet, och frågan om valdeltagande. Andelen 
minoritetsväljare ökar i rask takt, och om Republikanerna ska ha en 
chans att få nyckeln till Vita huset måste de lyckas locka fler ur dessa 
grupper.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

DN 6 nov 2014: 

“ Förhoppningen är att Republikanerna 
gör bort sig

För Demokraterna innebär valförlusten en smärtsam läxa om att 
det inte räcker med ett budskap – lyckas man inte övertyga 
väljarna förlorar man. Men många litar på att republikanerna 
hinner göra bort sig till nästa val.

Denver.
– Jag ville inte ens veta – jag kände att det här var på väg, säger Sandra 
Melia, som motvilligt tar in valresultatet dagen efter, på ett kafé i 
Denver.

– Det är hemskt, det gör mig sorgsen och arg. Men okej, ge dem fyra 
år – så folk får se.

Hon beskriver sig själv som familjens svarta får, med sina starka 
demokratiska sympatier, och berättar om sig själv: Född och uppvuxen 
i Colorado, med föräldrar och släkt från det djupt konservativa Kansas. 
Under fastighetskrisen i mitten av 2000-talet förlorade hon och 
maken de hyresfastigheter de ägde, gick i konkurs och hamnade på bar 
backe. Men de kom tillbaka och driver i dag en liten glassbutik, om än 
med inkomster som placerar familjen intill fattigdomsstrecket. Genom 
den av president Obama genomförda sjukvårdsförsäkringen har de 
lyckats halvera sina försäkringskostnader.

mailto:sanna.bjorling@dn.se
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– Republikanerna hatar Obama, men när han tillträdde dröjde det innan 
hjulet som Bush satt i rullning gick att stoppa. Nu skyller de allt på 
Obama. Det är så onyanserat.

Hennes väninna Sue Chavez nickar och säger att Colorado har blivit 
så uppdelat, bara under det senaste decenniet.

Hon arbetar inom äldreomsorgen och är också härifrån – en delstat 
där den republikanska kandidaten till senaten, Cory Gardner, med 
trygg marginal i tisdags slog ut den sittande demokraten Mark Udall. 
Den unga Gardner har bedrivit en lyckosam kampanj inriktad på hur 
människor ska få mer att säga till om – genom att den politiska eliten i 
Washington motas bort.

– Jag har vänner och grannar som jag inte längre kan prata politik med, 
det är alldeles för laddat, säger Sue Chavez, och de båda berättar om 
hätska mejl de får från vad de beskriver som fördomsfulla 
familjemedlemmar.

Uppfattningen om landets polarisering har statistiskt stöd. USA har 
blivit mer kluvet, även i fråga om politiska sympatier. Unga, kvinnor, 
storstadsbor och minoriteter röstar i betydligt högre grad på 
Demokraterna, medan vita män i glesbygd lägger sin röst konservativt. 
Bland afroamerikaner lägger i dag nio av tio sin röst på Demokraterna. 
På valnattens republikanska fest kunde man i linje med detta räkna 
antalet icke-vita på sina tio fingrar.

Melia och Chavez är inte ensamma om förhoppningen att det ska gå 
att vänta ut Republikanerna, och tror att de kommer att göra bort sig. 
Med ökad makt följer också ökat ansvar. Men för Demokraterna väntar 

också rannsakning. Hillary Clinton, som spås bli deras nästa 
presidentkandidat, är ingen självklar kod till fortsatt makt: Också hon 
associeras i hög grad med maktens elit.

Sue Chavez vänder sig mot den starka solen och säger att 
Republikanerna måste sluta säga nej till allt och bidra till en lösning på 
den laddade immigrationsfrågan.

– Hårdrar man det tillhör USA ursprungsbefolkningen. För dem var de 
vita terroristerna. Vi har ju alla kommit hit någon gång, det är det som 
är USA. Vi ska vara ett öppet land. Tolerant.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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DN 6 nov 2014:

”Dags för en ny riktning i Washington”

Republikaner hade många anledningar att fira efter 
mellanårsvalet. Men det var nog få platser där man var mer 
belåten än på senatorn Mitch McConnells valvaka, utanför 
Louisville i Kentucky. McConnell blir nu ledare för en ny, 
republikansk majoritet i den amerikanska senaten.

Louisville.
– Det här valet handlade varken om mig eller om min motståndare, 
utan det handlade om att vi inte längre litar på regeringen. Det är dags 
för en ny riktning i Washington, sade McConnell, som själv har varit 
senator sedan 1985.

Under Barack Obamas tid som president har McConnell gjort sig känd 
som presidentens värsta motståndare, som ofta lyckats stoppa 
Demokraternas lagförslag. I segertalet på valvakan märktes inga 
tecken på att McConnell planerar att bli mer samarbetsvillig med 
Demokraterna.

– Presidenten kommer inte att vakna upp i morgon och ha en annan 
ideologi och det kommer inte jag heller att göra, sade McConnell.

En av förklaringarna till att Republikanerna gjorde ett så starkt val 
är att väljarkåren i mellanårsval till stor del är äldre, vit och relativt 
välbärgad. Så såg även publiken ut på McConnells valvaka.

Rue McFarland, en äldre man som driver ett mäklarföretag i Kentucky 
och hade donerat pengar till McConnells kampanj, applåderade 
högljutt under senatorns tal.

– Jag har röstat på Mitch McConnell sedan första gången han ställde 
upp i ett val, 1977, och han har alltid gjort det han lovat. Nu kommer 
vi att få ett slut på kriget mot kolindustrin och miljödepartementets 
regleringar, som redan kostat oss tusentals jobb, sade McFarland.

Martin Gelin martin.gelin@gmail.com

Fakta. Mitch McConnell

Är född 1942 i Alabama.
Han är ledamot av USA:s senat från delstaten Kentucky sedan 1985.
McConnell har varit senatens minoritetsledare (republikansk 
gruppledare när partiet är i minoritet) sedan 2007. Nu blir han 
majoritetsledare Han var biträdande gruppledare 2003–2007 (när 
Republikanerna var i majoritet).
McConnell besegrade i 1984 års kongressval sittande senatorn Walter 
Huddleston i en rysare. Han omvaldes 1990, 1996 och 2002.

McConnell är baptist. Han är gift med USA:s förra arbetsminister 
Elaine Chao.

Källa:Wikipedia #
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DN 6 nov 2014: 
“ Ökad press på Cameron när 
migrationsdebatten hårdnar

En rapport som visar att Storbritannien tjänar på invandring 
ifrågasätts starkt av dem som vill minska migrationen. Politiska 
bedömare pekar på att slutsatserna ökar pressen på David 
Cameron.

London.
Mellan 2001 och 2011 har immigranter från EU betalat in 20 miljarder 
pund (nästan 240 miljarder kronor) mer i skatter i Storbritannien än de 
utnyttjat välfärdssystemet. Det framkommer i en forskarrapport från 
University College London, som DN skrev om i går.

I Storbritannien är reaktionerna starka på rapporten och den fick 
stort genomslag i nyhetssändningarna. Liberala tidningen The 
Independent använder forskarnas slutsatser för att kritisera premiär
minister David Camerons EU-politik.

– Camerons planer att begränsa inflyttningen blir dyrbar för 
Storbritannien när unga européer med hög kompetens avskräcks från 
att komma hit, skriver tidningen.

Konservativa tidningarna Daily Telegraph och The Times tar i sina 
artiklar i stället fasta på en annan siffra som forskarna redovisar. I den 
50-sidiga rapporten skriver professor Christian Dustmann och 
forskaren Tommaso Frattini nämligen att mellan åren 1995 och 2011 
kostade immigranter som kom från länder utanför EU nära 120 
miljarder pund.

Samma sak gör organisationen Migration Watch, som vill minska 
invandringen.

– Denna rapport bekräftar att invandringen som helhet har kostat upp 
till 150 miljarder pund de senaste 17 åren. När det gäller nya 
europeiska invandrare, framgår av rapportens egna siffror – som vi 
ifrågasätter – att deras bidrag till statskassan uppgår till mindre än ett 
pund i veckan per capita av vår befolkning, säger organisationens 
ordförande sir Andrew Green.

Han debatterade med professor Christian Dustmann på BBC i går.

– Immigranterna från de nya EU-länderna är unga i dag, men när de 
blir gamla kommer de att belasta vårt välfärdssystem, sade Andrew 
Green.

Christian Dustmann påpekade att de välutbildade som kommer från till 
exempel Polen ännu inte har nått höjden av sin karriär.

– Polska läkare får på grund av språkbrister arbeta som sjuksköterskor, 
men kan när de lärt sig bättre engelska avancera, sade han.

Professor Dustmann ville också sätta in kostnaden för icke-EU-
migranter i sitt sammanhang.

– Den avser åren 1995 till 2011, men många av migranterna i den 
gruppen är människor från samväldesländerna som kom till 
Storbritannien långt tidigare. De har redan haft sin yrkeskarriär och 
bidrar därför inte till systemet längre, förklarade han.



Flera politiska kommentatorer konstaterade på onsdagen att 
slutsatserna i rapporten är besvärliga för premiärminister David 
Cameron, som är starkt fokuserad på att minska invandringen från just 
EU.

– När EU-migranterna bidrar till brittiska statskassan kan man undra 
varför Cameron koncentrerar sig så mycket på just EU, sade BBC:s 
Iain Watson.

Sky News politiska kommentator Sophy Ridge pekade på att tonläget 
i debatten om invandring har hårdnat.

– Det skiftet beror inte på de ekonomiska siffrorna, utan på att 
politikerna går på folks känslor och den sociala pressen, sade hon.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se

Fakta. Effekten på Storbritanniens ekonomi 2001–2011

Immigranter från tio länder som blev EU-medlemmar 2004 har 
bidragit med 5 miljarder pund. De har betalat in 12 procent mer i skatt 
än de fått i bidrag.
Immigranter från 15 länder som var med i EU före 2004 har bidragit 
med 15 miljarder pund. De har betalat in 64 procent mer än de fått i 
bidrag.
Eftersom immigranterna utbildats i sina hemländer har Storbritannien 
sparat 6,8 miljarder pund i utbildningskostnader.
Åren 1995–2011 har immigranter födda utanför EU kostat 
Storbritannien nära 120 miljarder pund. DN
Källa: The fiscal effects of immigration to the UK, Economic Journal”

DN 6 nov 2014: 

“ 100 000-tals liv kortade av föroreningar

Luftföroreningar orsakade av kol ledde till att runt 670 000 
människor i Kina dog en för tidig död 2012.

Peking.
Beräkningen görs av kinesiska forskare som försöker sätta ett pris på 
vad användningen av kol kostar i miljöförstöring och ohälsa. Den 
sammanlagda skadan uppskattas till 260 yuan, cirka 300 kronor, för 
varje ton kol som producerades och användes 2012, enligt Teng Fei, 
docent vid Tsinghuauniversitetet i Peking.

Även Pekinguniversitet, Kinas akademi för miljöplanering och andra 
statliga institut ligger bakom rapporten. Kolet står för över 70 procent 
av landets energiförsörjning och ledningen i Peking har länge talat om 
högre miljöskatter och hårdare straff för miljöbrott, men 
förändringarna går långsamt.

– Med nuvarande miljöavgifter och skatter på mellan 30 och 50 yuan 
per ton har prissättningen grovt misslyckats med att spegla de verkliga 
kostnaderna, säger Teng Fei till South China Morning Post.

Han konstaterar att det inte räcker med 260 yuan per ton för att 
beräkna den fullständiga inverkan av kolet. Om även långsiktiga 
sociala förändringar till följd av klimatförändringar räknas in måste 
ytterligare 160 yuan läggas till för varje ton.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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DN 6 nov 2014:

”Mirakelpandor” firar 100 dagar
Kina.
Världens enda kända överlevande pandatrillingar har firat 100 dagar 
och visades upp för besökare på djurparken i kinesiska Guangzhou. 
När trion föddes i juli beskrevs deras nedkomst som ett mirakel, med 
tanke på pandors låga reproduktionstakt. I en video i samband med 
firandet ses ett sömnigt pandagäng.

Tt-Afp “

DN 6 nov 2014:
”Föräldrar känner sig maktlösa”

Unga människor från Sverige reser till Syrien för att ansluta sig 
till terrororganisationer som IS. Kvar lämnar de sina föräldrar 
som ofta brottas med känslor av oro, skam och rädsla.

Vi kan sätta oss inne i kaféet, säger Robert Örell när vi träffas i entrén 
till Fryshuset i Stockholm. Robert Örell är en av de drivande krafterna 
bakom projektet Syrealize – ett anhörigstöd som vänder sig till 
föräldrar vars barn funderar på att åka, eller som redan har gett sig av, 
till Syrien för att strida.

– De senaste åren har det varit väldigt mycket uppmärksamhet kring 
personer som reser till andra delar av världen för att ansluta sig till 
väpnade extremistgrupper. Genom vår avhopparverksamhet Exit har vi 
lång erfarenhet av anhörigstöd, säger Robert Örell som också är Exits 
verksamhetschef.

De som svarar på linjen är en socionom och en person med lång 
erfarenhet av konfliktlösning, båda väl bekanta med läget i Syrien. För 
många som ringer handlar det om att få ventilera sin frustration och att 
få avlastning.

– Det kan vara svårt att prata med andra om att ens barn är intresserat 
av detta. Då blir det också något som många sitter med i ensamhet och 
det gör inte att det blir bättre, det gör kanske att trycket och oron kring 
hur man ska hantera det växer, säger Robert Örell.

Föräldrarna som ringer är oroade. De ser att deras barn har förändrats, 
att de plötsligt uppfattar världen på ett annat sätt, har en annan attityd, 



andra värderingar. Det är svårt att prata med barnen. De kanske drar 
sig undan sina vänner.

– Som förälder känner man sig maktlös och frustrerad och man kanske 
inte riktigt förstår vad det är som händer. Man känner kanske en rädsla 
för vad som skulle kunna bli nästa steg. Och så kan man vara orolig 
för vad andra ska tycka.

Under samtalet försöker Syrealizes kontaktpersoner skapa sig en bild 
av situationen. Dels vilka förändringar som föräldern ser hos sitt barn, 
dels hur föräldern själv mår och hanterar situationen. Ett ytterligare 
steg är att försöka ta reda på om det finns andra personer i familjens 
närhet som skulle kunna vara till hjälp. Det kan handla om personer 
inom släkten, men också om betydelsefulla personer i närsamhället; 
socialarbetare, personer i den lokala församlingen, viktiga personer i 
skolan.

– Sedan försöker vi utarbeta stödet utifrån den karta som vi får fram. 
Ska vi koppla in någon annan och hur ska den kontakten i så fall tas? 
Kan man motivera barnet att ta kontakt med någon annan? och så 
vidare.

Stödet till föräldrarna också vara ett sätt att nå de unga.

– Vårt primära uppdrag är att stötta föräldrarna, men självklart är det 
en möjlighet och ett stort plus om vi kan stötta dem på ett sätt som gör 
att de lyckas förhindra sina barn från att åka, säger Robert Örell.

Inte sällan handlar samtalen med föräldrarna om att kunna sätta 
gränser hemma. Föräldrarna orkar inte med att deras barn dygnet runt 
vill prata om det som plötsligt har blivit så viktigt för dem; ”kampen”.

– De flesta tycker att det är skönt att få hjälp med det, för det är ganska 
svårt. När ska jag kliva in och sätta gränser utan att förvärra?

Nästan alla som har ringt har återkommit och att stödet kan komma att 
behövas under en längre tid är Robert Örell helt inställd på.

– Det här är ju sällan något som går att lösa snabbt, här får man tänka 
långsiktigt och hjälpa personerna att stå ut.

Går det att förstå vad det är de här föräldrarna går igenom? 
Psykologen Håkan Järvå har skrivit böcker om sektproblematik, 
påverkan och manipulation. Han menar att situationen är att jämföra 
med att förlora ett barn.

– Det finns en extrem sorg i det, men det är svårt att sörja eftersom 
barnet fortfarande är vid liv, säger han.

Håkan Järvå gick själv med i Scientologikyrkan när han var 20 år 
gammal. Han hade precis flyttat till Göteborg där han inte kände 
någon. När hans mamma väl fick reda på att han hade gått med var det 
redan för sent. Och Håkan Järvå tvivlar på att hon hade kunnat stoppa 
honom.

– Det går inte att argumentera med någon som är förblindad av något 
så som jag var.

Det är stor skillnad på Scientologikyrkan och de våldsbejakande 
islamistiska extremistgrupper som finns i Syrien, men det finns ändå 
likheter mellan situationerna, både i vad det är som lockar och hur man 
som förälder kan förhålla sig till det, menar Håkan Järvå. Det kan till 
exempel handla om att inte skuldbelägga.



– Säg att du är orolig, att du är rädd för att det ska hända saker, i stället 
för att bli arg, säger Håkan Järvå.

Robert Örell tycker inte att hela ansvaret för att unga dras till 
extremistiska miljöer kan läggas på föräldrarna, som en del har hävdat.

– Det är svårt att lägga ansvaret på föräldrarna när de inte når fram till 
barnet, när det har gått så långt att man inte kan ha en dialog längre. 
Då måste andra instanser i samhället också ta ansvar och tänka mer ur 
ett samarbetsperspektiv, säger han.

Men, även i ett läge där föräldrarna knappt kan prata med sitt barn är 
det viktigt att försöka hålla kontakten.

– Hur svårt och tröstlöst det än kan se ut så är det ändå oerhört viktigt 
att behålla relationen, låt inte engagemanget i den extrema gruppen ta 
över och isolera, säger han.

Håkan Järvå håller med. Han menar att föräldrarna har en möjlighet att 
vara en livlina för den som bestämmer sig för att hoppa av en 
extremistisk grupp. Föräldrar som förskjutit sina barn är inte längre en 
utväg för den som vill komma tillbaka.

– Det är större chans att de hoppar av om de vet att föräldrarna finns 
där för dem.

Åsa Secher

Fakta. Syrealize

Hjälplinjen Syrealize startades av Fryshuset i somras och finansieras 
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Linjen är öppen två dagar i veckan mellan kl 11 och 16. På tisdagar 
ges rådgivning på arabiska och engelska, på torsdagar på arabiska och 
svenska.

Det går också att ta kontakt via mejl: sy.realize@fryshuset.se

Fakta. Terrorresor

I september antogs en bindande resolution i FN:s säkerhetsråd som 
kräver att medlemsländerna ska förebygga och stoppa rekryteringen av 
utländska soldater till stridszoner som de i Syrien och Irak.

Cirka 3 000 personer tros ha anslutit sig till IS från Europa.

Omkring 90 personer tros ha rest från Sverige till Syrien för att slåss 
för terrororganisationer som IS.

Säpo har beskrivit radikaliserade islamister som stridit utomlands som 
det största attentatshotet mot Sverige. Nu diskuteras en svensk 
lagstiftning som kriminaliserar deltagande i träning och strider för 
organisationer som FN har terrorlistat.

En sådan lag ska utredas skyndsamt, enligt en intervju i Sydsvenskan 
med justitieminister Morgan Johansson i förra veckan. Lagen väntas 
kunna finnas på plats redan nästa år, enligt tidningen. “
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“ Die Linke ett verkligt dilemma

Det tyska vänsterpartiet, Die Linke, har sin historia. Det är påfyllt med 
hemlösa västsocialister och vilsna radikaler. Men stommen är ättling i 
rakt nedstigande led till det östtyska kommunistparti som styrde 
diktaturen DDR mellan andra världskriget och 1989.

På söndag är det 25 år sedan Berlinmuren föll. Just i veckan blev det i 
princip klart att delstaten Thüringens nästa regering leds av Die Linke. 
En klar majoritet av socialdemokratiska SPD:s medlemmar röstade ja 
till en koalition, och miljöpartiet De gröna är med på vagnen. Die 
Linke har varit med och styrt andra delstater i östra Tyskland, även 
Berlin, men förut alltid spelat andrafiolen.

I Thüringen fick partiet 28 procent i septembervalet mot SPD:s 12. Die 
Linke lever på ett östtyskt missnöje med att allt inte har blivit 
blommande landskap efter återföreningen, men också på populistiska 
krav som inte skiljer sig över hövan från det svenska Vänsterpartiets.

Ändå kände sig Tysklands president Joachim Gauck manad att 
offentligt uttrycka sitt obehag över Thüringen. Han var pastor och 
medborgarrättskämpe i det forna DDR, därefter under tio år chef för 
den myndighet som hanterade den östtyska säkerhetstjänsten Stasis 
oändliga arkiv.

SPD är än så länge sidovagn i Angela Merkels federala regering, trots 
att de röd-röd-gröna partierna redan i dag har en liten övervikt i 
förbundsdagen. Thüringen är ingen inkörsport till samarbete med Die 

Linke på riksnivå, försäkrar SPD, men för ett år sedan hävdes det 
kategoriska nejet. Aber kvarstår dock, som det omöjliga vänsterkravet 
på utträde ur Nato.

Die Linke är normalitet i östra Tyskland. Demokrati innebär till 
skillnad från kommunism acceptans av olika åsikter. Kan då ett parti 
för alltid stängas ute på grund av sitt mörka förflutna? Fast, 
socialdemokratin kanske minns att DDR försökte utplåna den? Det är 
tur för SPD och tyskarna att kapitalismen vann kalla kriget.

Begreppet ”Unrechtsstaat” betecknar något som inte är en rättsstat. 
Die Linkes ledning vägrar fortfarande acceptera att detta skulle gälla 
DDR-diktaturen. Det säger dessvärre en del om hur regeringsfähigt 
partiet är.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Lena Sundström: CIA har knappast 
utmärkt sig för sin intelligens

Verklighet och verklighetsflykt. På måndagarna sitter både jag 
och maken klistrade framför ”Homeland” på tv:n. Drönare och 
skoningslösa räder och människor som offras längs vägen av 
hänsynslösa CIA-agenter för något slags ”greater good” som skall 
göra världen till en säkrare plats.

”Det är bara en tv-serie” försöker maken trösta emellanåt när de goda 
är alldeles ovanligt onda.

”I verkligheten är det värre”, deppar jag. Sedan blänger jag bort mot 
bokhyllan som är fylld med böcker om CIA:s historia.

Det finns ju något i själva ordet ”intelligence” som gör att man gärna 
vill tro att det är just detta. Intelligent information. Framtagen av de 
intelligentaste. Både i verkligheten och på film. Samtidigt har 
amerikansk underrättelsetjänst knappast utmärkt sig genom historien.

Pearl Harbor missade man trots att det fanns flera tecken som pekade 
mot en attack veckorna före. 1968 överraskades man av den ryska 
invasionen av Tjeckoslovakien, för att senare, 1979, bli lika 
överraskade av den ryska invasionen av Afghanistan. Varningarna för 
Sovjetunionens styrka fortsatte man med för säkerhets skull ända fram 
till Berlinmurens fall. Ochi maj 1999 bombade man den kinesiska 
ambassaden i Belgrad – av misstag, efter att en kontrakterad CIA-

anställd hade lämnat fel adress till Pentagon.

Sedan var det Irakkriget. Domaren Silberman och hans kommission 
som efteråt kunde konstatera att CIA rutinmässigt hade ”använt olika 
benämningar för samma källa” så att läsarna av rapporterna felaktigt 
fick intrycket av att det fanns tre samstämmiga källor av information, 
trots att det egentligen bara hade funnits en. CIA-chefen Tenet som till 
slut var tvungen att erkänna att CIA hade haft fel – inte av ”politiska 
orsaker eller en önskan om att leda landet i krig” utan på grund av 
inkompetens. ”Vi gjorde inte vårt jobb” som han sa.

Vilket man heller inte hade gjort när man före den 11 september 2001 
fick veta att en känd al-Qaida-medlem hade flugit in i landet. Trots 
rapporteringsplikt struntade man i att informera både FBI och 
utrikesdepartementet, och kanske hade man hoppats på att rekrytera 
Hazmi för egen del, i stället för att lämna över ärendet till FBI som till 
skillnad från CIA har rätt att operera inom landets gränser.

Att bedriva underrättelseverksamhet under Kriget mot terrorn hade 
nämligen visat sig vara mycket svårare än under det Kalla kriget. 
Förutom att man både saknade rätt språkkunskaper och rätt kompetens 
hade byråns CIA-officerare vant sig vid ett bekvämt liv i Washingtons 
förorter och var inte överdrivet sugna på att infiltrera rörelser för att bo 
i grottor.

Och det är ju sådant som man kan ha en viss förståelse för. Att förutspå 
vad som kommer att hända i framtiden verkar vara en hopplöst svår 
uppgift när man plöjer sig igenom CIA:s historia. Kanske är det också 
därför som man blir lite småorolig när man tänker på verklighetens 



Carrie och Saul-typer som röjer runt i världen i ett försök att styra upp 
saker och ting. När människor nu har kokats i Uzbekistan för 
underrättelseinformation som sedan har passats vidare till MI6 och 
CIA. När USA har gått ini andra länder samtidigt som de har skapat 
flyktingströmmar över hela världen. När demokratier i väst har visat 
ett stort överseende med både kidnappningar och tortyr och 
utomrättsliga avrättningar och drönare och massövervakning med 
hänvisning till säkerhetsläget.

Vad är det man tror sig kunna förutse och påverka? IS? Syrien? 
Ryssland? Eller Putin? (Som själv tycker att han bara hjälper till lite i 
Ukraina, precis som USA gör i andra länder.)

Har världen blivit en stabilare plats?

To be continued. I guess.

Lena Sundström är journalist och författare.

Lena Sundström centralred@dn.se”
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“Tårar och slagord när martyren Saim 
fördes till graven

Suruc. Kobane i nordöstra Syrien har blivit en symbol för 
motståndet mot terrororganisationen Islamiska Staten (IS). 
Kurdiska milismän är inblandade i hårda strider i området. Den 
tjugotreåriga kurden Saim Mustafa stupade i förra veckan. DN 
var med när Saim begravdes.

DN i Turkiet.
Det föll ett stritt regn på morgonen samma dag som Saim Mustafa 
skulle begravas. Men strax innan kistan hämtades från kylrummet i 
sjukhusets källare blåste de mörka skyarna undan och ersattes av tunna 
molnslingor som jagade över himlen.

Saim Mustafa blev bara 23 år. I tisdags i förra veckan dödades han i 
striderna om den kurddominerade syriska staden Kobane. Saim 
träffades av en kula i huvudet. Han dog förmodligen omedelbart. 
Kroppen fördes över gränsen till Turkiet, till bårhuset vid kliniken i 
Suruc.

Sedan terrorgrupperingen Islamiska statens (IS) offensiv mot Kobane 
inleddes den 6 september har närmare tusen människor dödats i staden. 
De flesta av dem är soldater. Kobanes civila befolkning flydde så fort 
de kunde. 200 000 människor har lämnat de kurdiska områdena i och 
omkring Kobane de senaste åtta veckorna.
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Saim Mustafa stred som skyttesoldat i de kurdiska 
självförsvarsstyrkorna YPG, som med handeldvapen och raketgevär 
försöker hålla Islamiska statens artilleri och pansar stången.

Jordfästningen är inte bara en begravningsceremoni utan också en 
manifestation för YPG och dess broderorganisation PKK. Förutom 
Saim begravs två äldre stridskamrater, Muhammed Bouzi och Ahmed 
Hassan. De döda ligger i enkla omålade kistor märkta ”Diyarbakirs 
storkommun” som också draperats i den rödgröngula kurdiska flaggan 
med PKK:s stjärna.

Anhöriga och vänner samlas framför sjukhuset. Saim Mustafas familj 
har tryckt upp en vykortsstor bild på den stupade sonen. Bilden visar 
en smärt ung man med markerade ögonbryn som oförfärat blickar in i 
kameran. Han är påfallande lik Hollywoodstjärnan Tom Cruise. På 
kortet står ”shahid” (martyr) textat, och Saim Mustafas krigarnamn, 
Dilovan.

När kistorna bärs upp från bårhuset stiger högljudd gråt och klagorop 
mot skyn. Sorgen blandas med trotsiga talkörer: ”Leve det kurdiska 
motståndet – leve motståndet i Kobane!” och ”Martyrerna dör inte!”.

Sjukhuset ligger i utkanten av jordbrukssamhället Suruc. Den 
muslimska begravningsplatsen är belägen halvannan kilometer bort. 
Unga släktingar bär kistorna på sina axlar längs grusvägen. Under 
färden ansluter mer och mer folk. När de taktfasta ropen emellanåt 
tystnar hörs trampet från begravningsprocessionen, och gråten. 
Fronten ligger bara en knapp halvmil bort, vilket mullret från de 
oregelbundna bombkrevaderna påminner om.

Omgivningen är platt med vida fält. Folket i trakten är stolt över sin 
jord och brukar hävda att den är Turkiets bästa. Här växer aprikoser, 
bomull, oliver, druvor och pistagenötter. Just nu är det säsong för 
granatäpplen. De knöliga frukterna ligger i dignande korgar efter 
vägarna och väntar på att transporteras till Turkiets storstäder.

Men här på begravningsplatsen minner den rödaktiga jorden inte om 
skördeglädje. Tre gravar är grävda för de tre kistorna, i ett hörn av 
området där gravstenarna märkts med nummer. Här ligger de stupade 
från Kobane. Jag räknar till uppåt sextio gravstenar. Och det finns plats 
för fler.

– När vi slagit tillbaka ishid (Islamiska staten) och befriat Kobane ska 
kistorna grävas upp och föras dit, säger Ahmed som är kusin med 
Saim. Han gör en gest mot söder.

Ahmed hjälper sina släktingar att skotta igen Saims grav. När de är 
klara formar de med sina händer jorden till en liten kulle. Arbetet sker 
ömt och varsamt, som om det är Saim de klappar, och inte marken. 
Därefter pryder de graven med pinjekvistar.

Hawaa, som är Saim Mustafas mor, knäfaller vid graven. Tårarna 
rinner nedför hennes kinder. Hon brister ut i en klagande gråt. Pappan, 
Massir, står en bit bort, med hängande armar, förlamad av sorg.

Dagen efter begravningen besöker vi familjen Mustafa i deras 
tillfälliga bostad i Sanliurfa, en stad i Turkiet fyra mil från gränsen till 
Syrien och Kobane. Sedan sex veckor är de inhysta hos släktingar i ett 
tvåvåningshus nära infarten till motorvägen. Hawaa och Massir har tio 
barn varav fem bor hemma. Saim var nummer sex i syskonskaran.



Begravningsdagen hade inslag av politik och hjältetal. Det var många 
som ryckte oss i armen och ville prata om sveket mot Kobane från 
västvärlden: hur kurderna ensamma får bekämpa Islamiska staten på 
marken, medan Turkiet står passivt och USA-koalitionen nöjer sig 
med flygbombningar. IS beräknas ha förlagt 4 000 man i och kring 
Kobane – kurderna är knappt 2 000.

– Bomber räcker inte. För varje ishid som vi dödar kommer två nya, 
konstaterade en av Saims stridskamrater.

Visst påminns vi om Saim, krigaren, när familjen samlas och minns. 
Vi får se ett inslag från en lokal kurdisk tv-station som sändes för två 
veckor sedan. Då hade Saim återvänt till fronten efter att ha vårdats i 
Suruc för en skottskada i låret. ”Jag tänkte hela tiden på mina kamrater 
som kämpar där ute. Därför ville jag återvända till striden så snart som 
möjligt”, säger Saim till reportern.

Men framför allt träder det fram en annan bild av Saim: sonen och 
brodern med sin stora omsorg om allt som växer. Som var så glad åt 
trädgårdens blommor. Han åkte till Irak och Libanon och jobbade som 
hantlangare på byggen, men längtade hela tiden hem till Kobane. Där 
ville han bilda familj med fästmön Yanda, skaffa ett hus och påta i 
jorden.

– Han ville bara ha det enkla livet, säger storebrodern Murad och 
visar en bild som han tog med sin mobilkamera i bårhuset. Saims 
ansikte är gråblekt och ögonlocken insjunkna. Kring munnen finns ett 
krampaktigt drag. Murad klickar snabbt bort bilden som om han inte 
vill påminnas om smärtan.

– Dilovan betyder ”den godhjärtade”. Det passar så bra in på Saim. 
Han var för god för denna världen. Jag skulle kunna göra vad som 
helst för att låta honom leva i mitt ställe, säger Murad.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Uppror satte fart på självständighetskamp

När upproret mot president Bashar al-Assad inleddes våren 2011 
intensifierades de syriska kurdernas självständighetskamp. Sedan 2012 
har delar av nordöstra, kurddominerade Syrien i praktiken varit 
självstyrande.

Den starkaste gruppen i regionen är Demokratiska unionspartiet 
(PYD) och dess militära gren YPG. PYD har nära band med de 
turkiska kurdernas PKK.

Islamiska staten inledde i somras en militär offensiv i Irak och Syrien 
som också inbegrep de kurdiska områdena. Sedan två månader har IS 
attackerat den syrisk-kurdiska staden Kobane och dess omgivningar. “
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“ Suu Kyi: Reformerna har helt stannat av

De politiska reformerna har sedan länge stannat av och USA är 
överoptimistiskt när det gäller fortsättningen. Varningen från 
Aung San Suu Kyi, den välkända oppositionsledaren i Burma, 
kommer en vecka innan president Barack Obama besöker landet.

Det är hennes tydligaste och mest öppna kritik hittills av att 
utvecklingen i landet hejdats och inte längre fortsätter i de spår som 
2011 och 2012 fick västvärlden att lyfta sanktioner och hälsa Burma 
välkommen in i den internationella gemenskapen efter 50 års 
militärstyre.

– Vi tycker att det funnits stunder då USA:s regering varit överdrivet 
optimistisk om reformprocessen, sa demokratiförkämpen vid en 
presskonferens i oppositionspartiets stökiga högkvarter i Rangoon.

– Om de verkligen studerar situationen i det här landet skulle de veta 
att reformerna började stanna av redan tidigt förra året. Jag vill utmana 
dem som talar så mycket om reformprocessen: Vilka avgörande steg 
för att genomdriva reformer har tagits de senaste 24 månaderna? sa 
Aung San Suu Kyi, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Tre år har gått sedan landets nya halvcivila regering frigav de flesta 
politiska fångarna, ökade yttrandefriheten och därefter lät Suu Kyi 
och hennes National League for Democracy ta plats i parlamentet.

Det senaste året har kritiken vuxit mot regeringen med presidenten 
Thein Sein i spetsen. Ledningen har misslyckats med att lösa etniska 
konflikter och stoppa våldet i provinsen Rakhine, där den muslimska 
gruppen Rohingya saknar medborgerliga rättigheter. En kampanj mot 
medier har lett till att 16 journalister fängslats det senaste året.

Aung San Suu Kyi, en av världens mest kända kvinnor och Burmas i 
särklass populäraste politiker, hade kunnat räkna med att bli vald till 
president i nästa års val – om det inte hade varit för att hon är 
förbjuden att kandidera.

Enligt lagen får ingen i Burma bli president som varit gift med en 
utlänning eller har barn med utländska pass. Militärjuntan skrev in 
paragrafen i grundlagen som antogs 2008, och det var knappast en 
tillfällighet. Suu Kyis framlidne man var britt och hon har två söner 
med brittiska pass. Med den nya grundlagen i ryggen var det lättare för 
militären att släppa henne ur husarresten 2010, där hon då hade suttit 
mesta tiden sedan 1990.

Sedan Suu Kyi tog plats i parlamentet har hon stridit för att ändra 
lagen. Varför skulle en valbar kandidat inte kunna bli president bara 
för att barnen saknar pass i Unionen Myanmar, som är landets 
officiella namn?

Hittills har Suu Kyi kört huvudet i väggen. Konstitutionen är 
hopsnickrad så att det krävs minst 75 procents majoritet i parlamentet 
för att ändra på den. Och 25 procent av platserna är alltid reserverade 
för militärer. Det gör förändringar i princip omöjliga utan militärt 
medgivande. Presidenten har sagt ja till förändringar, men garderat sig.



Ko Ko Lay, chefredaktör för tidningen Speakers Corner, hade sin syn 
klar när vi träffades på redaktionen i Rangoon i vintras:

– Det kommer aldrig att ske att Aung San Suu Kyi tillåts bli president, 
sa han. Militären vill inte ha ett fullt demokratiskt land. För om 
grundlagen ändras skulle de riskera att bli stämda i domstol för brott 
de begått mot landets befolkning sedan lång tid tillbaka.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se

Fakta.

Namn: Unionen Myanmar (från 1989), tidigare Burma.
Area: 678 000 kvadratmeter.
Invånare: 53 miljoner.
Folkgrupper: Burmaner 68%, shan 9%, karen 7%, arakaneser 4%, 
mon 2%, kineser, indier med flera 10%.
Religion: 89% är buddister, varav 400 000 munkar, 4% är kristna, 4% 
muslimer och 1,5% hinduer.
Huvudstad: Naypyidaw (från 2005).
Största stad: Rangoon (6 miljoner invånare).
Statsskick: Republik.
Stats- och regeringschef: President Thein Sein.
BNP per invånare: 602 dollar.
Källa: Utrikespolitiska institutet, DN “
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“Hon vill riva muren i tyskarnas huvuden

Andrea Lettrari var tio år när muren föll och säger att det gett 
henne en väldigt speciell erfarenhet som förpliktigar. Hon vill riva 
muren som fortfarande finns kvar i tyskarnas huvuden. – Den 
bygger på fördomar och stereotyper, säger hon.

Berlin.
Andrea Lettrari, 35 år, använder inte gärna uttrycken ”ossi” och 
”wessi”. De kommer från en tid då muren visserligen fallit, men fanns 
kvar inombords hos tyskarna.

– Fast när jag och min pojkvän grälar, då händer det att jag kallar 
honom ”besserwessi”, bekänner Andrea Lettrari.

Pojkvännen kommer från en familj i väst där man lärt sig att 
argumentera och tala för sin sak.

– Det irriterar mina föräldrar också, trots att de gillar honom, tillägger 
hon.

Så även om Andrea Lettrari säger att tyskarnas inre mur upprätthålls 
av fördomar och stereotyper finns det också fortfarande verkliga 
skillnader kvar.
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– Hos västtyskarna är det väl mycket ”jag” och hos oss fortfarande för 
mycket ”vi”. Jag kan fortfarande märka om någon kommer från öst 
eller väst. Förhoppningsvis jämnar det ut sig, säger hon.

Andrea Lettrari var tio år när muren föll, familjen bodde i Rostock 
vid Östersjökusten och hennes första påtagliga minne var en resa till 
Hamburg några dagar senare.

– Det var mitt allra första besök i väst. Vi for med ett fullpackat tåg 
och kom till en stad som vi barn uppfattade som ett enda stort nöjes
fält, säger Andrea Lettrari och berättar hur hon begav sig på jakt efter 
den finaste Barbiedockan.

I skolan uppstod ett vakuum. Gamla auktoriteter försvann, några nya 
kom inte. Andrea Lettrari uppfattade det som en stor frihet och tog för 
sig. Hennes mor vidareutbildade sig för att äntligen kunna bli lärare, 
något som hade förvägrats henne i DDR eftersom hon var 
konfirmerad.

– I dag är hon rektor för en skola i Rostock. För henne var murens fall 
en enorm befrielse, berättar dottern.

Andrea Lettrari leder ett nätverk som kallar sig 3:e generationen öst – 
det är de 2,4 miljoner unga tyskar som växte upp i öst och som var 
barn eller tonåringar när muren föll.

– Vi är socialiserade i två samhällen. Det ger en väldigt speciell 
kompetens.

Därför retar det henne att dagens Östtyskland förknippas med ”unga 
arbetslösa som är högerextrema och står och hänger vid en 
busshållplats”.

Lika mycket irriterar det henne att DDR ständigt stämplas som en 
”Unrechtsstaat”.

– Det var en diktatur och ingen rättsstat, men det fanns samtidigt en 
del landvinningar som var positiva.

Vilka då?

– Att det var fullt normalt att både kvinnor och män arbetade, att man 
hjälptes åt. För oss barn fanns det alltid något att göra, man kände sig 
aldrig lämnad åt sitt öde, förklarar Andrea Lettrari.

Syftet med nätverket är att träffa andra tyskar från samma generation 
och riva murarna. Samtidigt uppmanar hon sin östtyska 
föräldrageneration att söka försoning.

– Jag var på en debatt med både offer och Stasimedarbetare. Det 
slutade med att man bara skrek åt varandra, det fanns så otroligt 
mycket ilska. Man blev tvungen att avbryta. Man måste göra upp på 
något vis.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Fakta. Så firar Berlin 25-årsjubileet av murens fall
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Firandet börjar i dag med en minneshögtid i förbundsdagen, det 
tyska parlamentet, där sångaren Wolf Biermann framträder.

På eftermiddagen placeras 8 000 vita upplysta ballonger ut längs en 
15 kilometer lång sträcka mellan East Side Gallery och Bornholmer 
Strasse där muren låg. Varje ballong har en fadder.

Michail Gorbatjov inviger en utställning vid Checkpoint Charlie.

I morgon, lördag, hålls ett symposium om kalla kriget med Gorbatjov 
och den förre tyske utrikesministern Genscher.

På söndag invigningstalar förbundskanslern Angela Merkel när en ny 
permanent utställning på murmuseet vid Bernauer Strasse invigs.

Klockan 14 börjar en folkfest vid Brandenburger Tor.

Vid 19-tiden stiger de första ballongerna mot skyn i närvaro av den 
tyske presidenten Joachim Gauck, Michail Gorbatjov, Lech Walesa 
och flera tyska medborgarrättskämpar från 80-talet. Med varje ballong 
följer ett budskap från dess fadder. “

DN 7 nov 2014: 

“ Frivilliga valarbetare trotsar Madrid

Tusentals frivilliga katalanska valarbetare fortsätter att förbereda 
söndagens inofficiella medborgarmanifestation, trots de allt 
skarpare varningarna från Madrid.

Girona.
Madrid har de senaste veckorna skickat extra polisstyrkor och 
underrättelseagenter till Katalonien. Men som det såg ut på torsdagen 
kommer den spanska nationalistregeringen inte att försöka stoppa 
söndagens omröstning.

– Våld är otänkbart, åtminstone för vår del, säger Gironas borgmästare 
Carles Puigdemont till DN.

Girona är Kataloniens mest separatistiska stad, och medeltidskvarteren 
är tapetserade med flaggor, slogans och appeller till alla medborgare 
att göra sin plikt på söndag.

Eftersom den spanska regeringen förbjudit alla katalanska 
myndigheter att delta i, och bekosta, förberedelserna, sker allt på 
frivillig basis. En av eldsjälarna är historieprofessorn Jaume Pinyol.

– Vi vill leva i fred med Spanien. Vi kan till och med tänka oss att leva 
i samma stat. Men bara som vi gjorde i gamla dagar – två länder under 
en och samma krona. Först måste vi skiljas, sedan kan vi återförenas 
som likar.



Pinyol är dock orolig för att de katalanska separatistpartierna målat 
framtiden i alltför rosiga färger. Det kommer att bli mycket krångligt 
att bryta sig ut, med bråk om resurser, vatten, järnvägar och 
befogenheter:

– Baskerna kommer att följa efter, andra europeiska regioner kommer 
att ta oss till förebild; Bryssel kommer att slita sitt hår. Europa, 
Spanien och vi kommer att ha fullt upp med detta i decennier.

Ett legalt trassel har uppdagats inför söndagens drama: De katalanska 
poliserna, Los mossos de esquadra, är skyldiga att ta order dels av 
spanska, dels av katalanska myndigheter. Teoretiskt kan ett läge uppstå 
där Madrid ger de tjugotusen katalanska poliserna order att ingripa 
mot omröstningen – och där Barcelona ger dem order att inte ingripa.

Men röstlokalerna är så många och så utspridda att det knappast går att 
förhindra omröstningen. Hellre än att misslyckas med detta och göra 
sig till åtlöje gör man i Madrid upp planer för hur man skall reagera på 
en seger för separatisterna. En ledande katalansk politiker säger till 
DN: En seger för vår del är om minst två miljoner – av fem miljoner 
röstberättigade – katalaner går och röstar.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

DN 7 nov 2014: 

“ IS-strategin ett första test för samarbete

Denver. President Barack Obama och Republikanerna söker nu 
samarbete. Det är i dag den enda möjliga signalen att ge, men 
ingen tror på någon snabb förändring.

Analys.
Barack Obama kommer att be om kongressens stöd för sin militära 
strategi i kampen mot Islamiska staten. Den laddade frågan kan bli ett 
första test kring hur samarbetet i praktiken kommer att fungera mellan 
Vita huset och den nu helt republikanskt dominerade kongressen.

Både Obama och Republikanernas tillträdande majoritetsledare i 
senaten, Mitch McConnell, strax partiets mäktigaste man, öppnade i 
separata framträdanden för ett nytt samarbetsklimat efter de senaste 
årens dödläge, och nämnde handel och skatter som tänkbara områden. 
Med skämt om drinkar och golfrundor var herrarnas uttalanden 
inriktade på varandra – det demokratiska partiet lämnades märkvärdigt 
utanför diskussionen om framtiden.

De djupa åsiktsskillnaderna mellan lägren har emellertid inte alls 
förändrats och ingen tror på någon snabb förändring. Signalerna om 
kompromisser är ändå en bekräftande signal till de amerikaner som i 
tisdagens val med emfas markerade sitt avståndstagande till 
Washington.

Många gjorde det genom att inte rösta. Valdeltagandet i 
mellanårsvalen har sjunkit sedan 1840 och nådde i år nya bottennivåer. 
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Den verkliga siffran är dock ännu lägre än de 33 procent som 
rapporterats, och som avser registrerade väljare. Ytterligare 70 
miljoner röstberättigade amerikaner är inte registrerade.

Det sjunkande engagemanget är en demokratisk kris. En viktig 
förklaring ligger i att flertalet delstater i dag är så politiskt homogena 
att många betraktar röstandet som onödigt (i det starkt demokratiska 
Kalifornien röstade till exempel bara 21 procent). Det usla deltagandet 
visar även att aldrig så mycket kampanjpengar kan förmå människor 
att rösta (mellanårsvalets nota blev svindlande tre miljarder dollar) och 
att ett parti som misslyckas med att föra ut ett trovärdigt budskap 
förlorar.

Den som vinner är den som lyckas mobilisera. Demokraterna klarade 
inte att få sina sympatisörer till valbåsen, bland dem många unga, 
minoriteter och kvinnor. Enligt en undersökning av United States 
Election Project var de som röstade i år vitare, äldre och mer 
konservativa än tidigare.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

DN 7 nov 2014: 
“ Flera skadade när protester urartade

Stora demonstrationer lamslog Bryssel på torsdagen. Våldsamma 
sammandrabbningar med polis ledde till att ett tjugotal personer 
skadades, varav en allvarligt.

Bryssel.
De belgiska fackföreningarna protesterar mot den nya högerliberala 
regeringens planer på nedskärningar i den offentliga sektorn och 
reformer av bland annat pensionssystemet. Minst 100 000 deltog under 
manifestationen och under de första timmarna var det en lugn 
jättedemonstration som drog genom den belgiska huvudstadens gator.

Men sedan urartade protesterna. Bilar sattes i brand och i 
sammandrabbningar med polisen sägs ungefär 20 personer ha skadats, 
varav en allvarligt. Ungefär ett dussin av de skadade är poliser.

Vi 17-tiden bjöd Belgiens nye premiärminister Charles Michel in 
representanter för fackföreningarna till ett samtal, men regeringen 
backar inte utan tänker driva igenom de reformer som anses 
nödvändiga för att göra något åt Belgiens enorma statsskuld.

Torsdagens protester är början på det som kan bli en het höst i Belgien. 
Fackföreningarna har utlyst en generalstrejk till i början av december.

Regeringen får kritik också från annat håll. Franskspråkiga partier 
oroas över att Belgiens språkliga balans har rubbats eftersom tre av 
regeringens fyra partier är flamländska. De franskspråkiga partiernas 
planer på gemensam front har dock hittills inte lett till något resultat.
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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DN 7 nov 2014: 

“ Obama skrev till Khamenei om IS

USA.
President Barack Obama skrev i oktober ett brev till Irans högsta 
religiösa ledare Khamenei för att betona ländernas gemensamma 
intresse i att bekämpa den militanta Islamiska staten, IS, uppger Wall 
Street Journal. En förutsättning för att Iran ska kunna ta en mer aktiv 
roll i den kampen är att de pågående förhandlingarna i 
kärnenergifrågan mellan länderna blir framgångsrika. En deadline för 
ett avtal är satt till den 24 november, och även om ett långsiktigt avtal 
inte blir klart till det datumet tror många bedömare att man kan nå en 
bit på vägen. Tisdagens mellanårsval kan dock förmörka utsikterna för 
ett avtal, då många republikaner hellre vill se utökade än lättade 
sanktioner gentemot Iran.

Sanna Torén Björling “

DN 7 nov 2014: 

“ När Västberlin sveptes bort

På söndag har det gått ett kvartssekel sedan Berlinmuren föll. Det 
innebar också att den enastående och märkliga platsen Västberlin 
försvann. Jens Christian Brandt minns staden han bodde i.

Vissa datum förpliktar. År efter år passerar och ändå minns man i 
detalj vad man gjorde när Palme mördades eller då Neil Armstrong 
promenerade på månen.

På kvällen den 9 november 1989 låg jag hemma på soffan i Västberlin 
när ett par högklackade skor smattrade mot golvet i lägenheten över 
min. Jag minns att jag hann undra varför grannen hade så bråttom. I 
nästa ögonblick slogs tv:n på; volymen var så hög att jag hörde allt, de 
tutande bilarna, sorlet av en upphetsad folksamling och lokalpolitikern 
som om och om igen upprepade samma fras: Detta är ett historiskt 
ögonblick.

I efterhand har man, kanske av dramaturgiska skäl, gärna velat 
beskriva Berlinmurens fall som en fullkomligt oväntad händelse, en 
blixt från klar himmel. Faktum är att sprickorna i betongen blev allt 
synligare under hösten 1989. Hela oktober var ett enda 
undantagstillstånd. Östtyskarna flydde till väst via Ungern eller 
belägrade den västtyska ambassaden i Prag tills de fick löfte om utresa; 
stats- och partichefen Erich Honecker störtades och längs gatorna i 
Östberlin och Leipzig ringlade sig demonstrationståg långa som 
startfältet i Vasaloppet.



Så när muren slutligen föll hade berlinarna redan hunnit vänja sig vid 
tanken att den kunde – eller rent av skulle – falla. På tv kunde man 
därför snabbt lämna själva murfallet bakom sig och gå över till 
analysen. Alla var överens om att vad vi just bevittnat var 
kommunismens definitiva kollaps. Ridån gick ner för Marx och 
Engels, hammaren och skäran var så sönderrostade att bara historiens 
soptunna återstod.

Själv såg jag det också så. Med viss skadeglädje tänkte jag på allt som 
skulle försvinna: kontrollerna vid gränsen, de fascistiska 
passpolisernas gristrynen tidiga morgnar på kajen i Sassnitz, 
propagandabanderollerna på DDR:s järnvägsstationer, de röda 
flaggorna på Alexanderplatz. Där man satt på åskådarplats i Västberlin 
var det lätt att intala sig att den 9 november 1989 markerade den punkt 
i historien då allt det man tyckt illa om gick i graven, medan det man 
trodde på hade segrat. När jag så småningom stängde av tv:n och gick 
ut i novemberdiset var trottoarerna fulla av champagnekorkar.

Men redan nästa morgon hände något. En första liten varning, en 
påminnelse om att Berlin var en stad som hängde ihop och att ett 
jordskred i den ena halvan av staden med nödvändighet skulle få 
konsekvenser också för tillvaron i den andra halvan.

Samtidigt som lyftkranarna på den östra sidan bogserade bort allt 
större block av muren började man på den västra sidan riva de 
utsiktstorn från vilka man i väst hade kunnat speja över muren. Tornen 
hade alltid varit omtvistade och särskilt svenska Berlinresenärer tyckte 
om att påpeka att Östberlin minsann inte var något zoo som ölmagade 
västtyskar skulle stå och stirra på. Nu hade tornen hur som helst spelat 
ut sin roll, de monterades ned och transporterades bort av Västberlins 

brandkår.

Det var upptakten till en utveckling ingen räknat med – avvecklingen 
av Västberlin.

När muren byggdes i augusti 1961 var det ett dråpslag för Västberlins 
ekonomi. Företagen flyttade till Västtyskland och i deras kölvatten 
utvandrade unga människor som insett att de aldrig skulle kunna göra 
karriär och tjäna pengar i en stad som för sin överlevnad blev alltmer 
beroende av subventioner – alla de miljarder Västtyskland pumpade in 
för att kunna hålla sig med en enklav av neon mitt i den östtyska 
gråzonen.

Denna brain drain uppvägdes (åtminstone i viss mån) av att andra 
flyttade dit.

Konstnärer. Pacifister på flykt undan värnplikten. Allsköns sökare som 
uppskattade att bo med koleldning och betala runt trehundrafemtio 
kronor i månaden för en etta i bohemstadsdelen Kreuzberg.

Själv anlände jag hösten 1986 och framför allt minns jag hur snabbt 
man vande sig. Det gick på en vecka så flanerade man längs muren 
utan att riktigt se den.

Ändå var det provisoriska överallt. Ödetomterna, krigsruinerna. Brian 
Eno gjorde en klanginstallation på en övergiven tågstation. Gamla 
fabriker blev teaterscener, en bunker där det regnade in härbärgerade 
skulpturer som genom skicklig ljussättning i det oändliga 



mångfaldigades i cementgolvets sakta gungande vattenpölar. En del av 
allt det där skymtar förbi i Wim Wenders ”Himmel över Berlin”.

Den konstnär som berörde mig mest var en schlesier som hette 
Joachim Lodek. Han var egentligen teaterregissör men mest känd för 
sina tjurlika rusningar rakt in i muren. Han tog sats och sprang sen, i 
avsevärd hastighet, med huvudet före in i betongen. Ambulanspersonal 
var på plats; de tog ett sista bloss på sina cigarretter, hivade upp 
honom på båren och körde till närmaste sjukhus. Jag minns att jag 
bevittnade allt det och sen lugnt gick därifrån, för att dricka kaffe med 
hans assistent. Så här i efterhand kan jag tänka att just det var typiskt 
för Västberlin: hur vi blundade för det uppenbara faktum att den värld 
vi levde i var en anomali, en dröm som förr eller senare var dömd att 
ta slut.

Att murfallet skulle svepa bort alltsammans insåg vi inte förrän det var 
för sent.

Jens Christian Brandt

DN 8 nov 2014: 

“ Framsteg tyngda av dödsångest

Extremiströrelsen Islamiska staten såg i somras ut att krossa allt i 
sin väg i Irak. IS intog Mosul i norr, hotade kurderna i nordväst 
och närmade sig raskt Bagdad. Nu har åtminstone udden av 
offensiven brutits. De USA-ledda flygattackerna har tvingat IS att 
gömma sig och undvika förflyttning i öppen terräng.

Andra faktorer spelar också roll, men rymmer komplikationer. Iraks 
armé har stått upp bättre, uppbackad av amerikanska rådgivare – och 
shiitisk milis, som den sunnitiska minoriteten betraktar som mördare 
snarare än vänner. När armén återerövrade Jurf al-Sakhar jämnades 
staden i princip med marken. Sunniterna är fortfarande djupt 
misstänksamma mot Bagdadregeringen, och det gryende motstånd mot 
IS som ändå finns möter islamisterna med terror och massakrer.

Verkliga framsteg mot IS i Irak kräver att shiiter, sunniter och kurder 
kan och vill samarbeta. Det är lättare sagt än gjort. Förtroende är en 
bristvara mellan shiiter och sunniter, och kurderna är kanske mest 
intresserade av självständighet.

Om Irak är en utmaning, är Syrien ett kaos. Logiken säger att det 
gränslösa IS måste bekämpas i båda länderna samtidigt. Islamisterna 
har inte lyckats inta den kurdiska staden Kobane trots ett par månaders 
intensiva försök. USA har bombat oljekällor och reducerat deras 
inkomster. Men trots flygangreppen behärskar IS en tredjedel av 
Syrien.



USA har dessutom attackerat andra sunnitiska islamistgrupper i 
Syrien, som har slagits på samma sida som de moderata rebellerna i 
inbördeskriget mot diktatorn Bashar al-Assad. Det finns därför en 
växande misstro. Amerikanerna ser ut att rikta svärdet bara mot 
sunniter, medan de låter regimen vara trots att den dödar fler än IS.

Alla är överens om att extremisterna inte kan besegras från luften. 
Understöd av markstridskrafter behövs, och USA tänker inte skicka 
några. Den planerade utbildningen av moderata rebeller i Saudiarabien 
har inte ens börjat. Syrien blir alltmer ett trefrontskrig mellan al-
Assad, IS och andra islamister. Frågan om västvärlden har någon att 
lita på är obesvarad.

President Barack Obama söker nu sent omsider kongressens stöd för 
den militära insatsen mot IS, för att få sina politiska motståndare att 
dela ansvaret. Att det skulle lösa hans dilemman är tyvärr inte 
sannolikt.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 8 nov 2014: 

“ Aktivister gör allt för ja-sidans seger

Girona. Tiotusentals gulklädda frivilliga går man ur huse inför 
morgondagens inofficiella folkomröstning om ett självständigt 
Katalonien. De är uppe i ottan för att hugga folk i kragen på deras 
väg till jobbet: ”Du tänker väl rösta?” Från avsides pyreneiska 
bergsbyar till turistkusten Costa Brava och Barcelonas folkmyller 
tycks hela Katalonien mobiliserat, som om det gällde livet.

– Men min pension då? Den tar de ifrån mig om ni retar Madrid, säger 
Mari Bonet, 89, till aktivisterna, som replikerar med en svärm av 
argument: Allt skall bli bättre, pensionerna höjas, vägarna lagas och 
järnvägarna fixas. Och Mari skall förstås hämtas och skjutsas till 
vallokalen i morgon, söndag, som alla väljare.

– Det här är klassisk mobiliseringstaktik. Man sopar komplikationerna 
under mattan för att inte spoliera yran. Ingen seriös analys av 
konsekvenserna har gjorts. Invändningar viftas bort med vaga löften 
och paroller om hur allt kommer att ordna sig ”bara vi blir fria”.

Det säger den katalansk-svenske forskaren Pau Puig. I åratal har han 
studerat politisk mobilisering och självständighetsprojekt. Nu har hans 
forskningsämne dragit in som en stormvind i hans lilla by Monells.

– Det centrala är inte att katalanerna skall få det bättre, utan att den 
spanska federala staten inte är äkta. Vi har ingen riktig maktfördelning. 
Vår senat fungerar inte som det tyska Bundesrat (där delstaterna har 
sin arena). Våra befogenheter är inte garanterade, som skottarnas. 
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Ordföranden i Spaniens författningsdomstol är medlem  i det spanska 
regeringspartiet!

Enligt vad den katalanska regionregeringen lovat Madrid kommer inga 
katalanska myndigheter att delta direkt i valrörelsen.

Omröstningen är heller ingen riktig folkomröstning. Efter att den 
spanska författningsdomstolen förbjöd en folkomröstning har 
söndagens val i omgångar graderats ned till ”en manifestation av 
folkligt deltagande”. Om ja-sidan vinner kan katalanska nyval följa 
inom kort.

Inför söndagen arrangeras nu allt privat, närmare bestämt av den 
hyperaktiva lobbyn ANC, där många myndighetspersoner, föga 
överraskande, är med. En som ger allt och kuskar runt i byarna är 
Gironas borgmästare Carles Puigdemont:

– Det här är inte nationalism och eufori. Det är praktisk politik. 
Katalonien har 16 procent av Spaniens befolkning och står för 22 
procent av exporten. Men bara 9 procent av statens medel investeras 
här. Det går inte ihop för oss, jag har inga pengar till skolor, säger 
borgmästaren till DN.

Puigdemonts parti, borgerliga CiU, och i synnerhet dess ledare, 
regionens regeringschef Artur Mas, har slagit knut på sig för att inte 
frontalkollidera med premiärminister Mariano Rajoy i Madrid. ”Vi vill 
förhandla med Rajoy efter omröstningen”, bedyrar han. Men hans 
partner i självständighetsprojektet, radikala ERC, välkomnar öppen 
konflikt. ERC anser att hårda tag och indignation skulle stålsätta 
katalanerna och ge dem det kurage som krävs för smärtsamma beslut. 

På fredagen sade ERC-ledaren Oriol Junqueras till studenter i 
Barcelona:

– Att förhandla om självständighet går inte. Det katalanska samhället 
måste självt bestämma över sin framtid, utan Madrid.

Hur det än går på söndag så är detta bara krisens början. Ingen 
kommer att pusta ut på måndag. I vanliga val, i vanliga länder, 
markerar valnatten och resultaten slutet på ovissheten och en återgång 
till vardagen. I Katalonien är bara en sak säker: ovissheten kommer att 
tillta, och med den Spaniens huvudvärk, Kataloniens polarisering och 
Europas rådlöshet.

Miljoner katalaner vill ut ur Spanien. ”Röstar två miljoner på söndag 
är det en succé”, slår borgmästare Puigdemont fast.

Men många vill motsatsen. Miguel (som inte vill uppge sitt efternamn) 
föddes i Girona av inflyttade spanska föräldrar. Han är tvåspråkig. 
Hans mekaniska företag har gjort honom till pamp i staden. När DN 
undrar om han skall rösta på söndag kan han knappt lägga band på sin 
harm: ”Hur skulle jag kunna rösta mot mitt eget land?”

Det finns minst en miljon sådana personer bland Kataloniens fem och 
en halv miljoner väljare. Men de kommer inte att rösta. Och 
skeptikerna återfinns inte bara bland ”charnegos”, invandrarna. Många 
urkatalaner är också oroade. Taxichauffören i byn Flaça berättar att 
hans familj härjas av animerade debatter:



– Det kommer att bli svåra tider, med ekonomiska repressalier, 
trakasserier och politiskt trassel som kommer att skrämma bort 
investerare från Katalonien.

Detta är också den amerikanska storbanken JP Morgans åsikt. Banken 
rekommenderade på fredagen sina kunder att undvika spanska 
statspapper, eftersom ”växande politiska spänningar” nu stundar.

Två fundamentala rättigheter står mot varandra i uppgörelsen mellan 
Madrid och Barcelona: Dels folkens självbestämmanderätt, som är 
storpolitikens moraliska rättesnöre sedan Versailleskonferensen efter 
första världskriget, dels länders och staters rättighet att inte utsättas för 
ensidiga utbrytningar från regionala och etniska aktörer.

Bägge parter har goda skäl för sin sak, men argumenten är diametralt 
motsatta och går inte längre att överbrygga.

– Det är ett mysterium att EU gått så länge kring denna heta gröt utan 
att lyfta ett finger. Angela Merkel har lusläst rapporterna om Greklands 
finanser och Spaniens banker, men hon har inte brytt sig om detta. EU 
kunde ha tvingat Spanien och Katalonien till en kompromiss. I stället 
lät man minan driva, och nu är det kanske för sent. Framtida historiker 
kommer inte att kunna förklara det, säger historieprofessorn Jaume 
Pinyols till DN.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com

För & emot.
Därför bör Katalonien bli självständigt:

Därför att katalanerna vill det – principen om folkens 
självbestämmanderätt. Katalanerna har en egen identitet och ett eget 
språk – liksom svenskar och de flesta andra EU-folk.

Katalonien (kungariket Aragonien) och Kastiljen fördes samman i en 
union 1479, där bägge parter var likställda. Denna likställdhet 
upphörde då Barcelona erövrades 1714 och det katalanska parlamentet 
avskaffades. Sedan dess styr Kastiljen (Madrid) Katalonien mot dess 
vilja.

Katalonien diskrimineras ekonomiskt och politiskt av Madrid. Man 
vill själv förfoga över sina skatteintäkter. Madrid kontrollerar 
författningsdomstolen, så det finns inga möjligheter att förhandla på 
lika villkor när oenighet uppstår.

För & emot.
Därför bör Katalonien förbli en del av Spanien:

Därför att den spanska författningen utesluter utträde ur nationalstaten. 
Katalanerna gick med på den ordning som nu gäller när de accepterade 
1978 års författning.

Därför att Spanien är en geografisk och ekonomisk enhet. Spaniens 
försvar, dess ekonomi och dess kommunikationer med Europa skulle 
drabbas svårt utan Katalonien. Om en landsdel bryter sig loss kommer 
andra att följa efter, även runt om i Europa.
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Därför att de flesta spanjorer vill det. En folkomröstning om detta 
måste hållas i hela Spanien, inte bara i Katalonien. Dessutom vill 
mellan en och två miljoner katalaner fortsätta att höra till Spanien. DN

Fakta.
Omröstningen har nedgraderats

I söndagens katalanska självständighetsomröstning ställs väljarna inför 
två frågor. Bara de som svarar ja på den första frågan får svara på den 
andra:

1. Anser du att Katalonien bör vara en stat?

2. Anser du att denna stat bör vara självständig?

När den katalanska regeringen utlyste folkomröstning så förbjöds 
denna ”tills vidare” av den spanska författningsdomstolen. 
Katalanerna nedgraderade då evenemanget till en ”rådgivande 
omröstning”. Men Madrid godkände inte heller detta, och 
omröstningen kallas nu för en ”manifestation av folkligt deltagande” 
och har ingen officiell status. 

DN “

DN 8 nov 2014: 

“ De lokala styrkorna överlägsna

På fredagskvällen demonstrerade tusentals personer för katalansk 
självständighet. ”Madrid bestämmer alldeles för mycket”, säger 
Xavier Jene, som deltog i fredagens manifestation på Plaça 
d’Espanya i Barcelona.

Girona/Barcelona.
Den spanske premiärministern Mariano Rajoy har förbjudit 
morgondagens katalanska självständighetsomröstning, trots att 
katalanerna vikt sig för Rajoys krav om att undvika termen 
”folkomröstning”. I skrivande stund ser det dock ut som om Rajoy 
tänker ge vika och tillåta omröstningen. Men redan i oktober flyttade 
Spanien 500 poliser till en ort norr om Barcelona, ”för att skydda 
offentliga byggnader i Katalonien”, och under två år av akut kris har 
den spanska underrättelsetjänsten drastiskt ökat sin närvaro i 
Katalonien, säger en katalansk poliskälla i Girona till DN.

Om katalanerna röstar ja följer av allt att döma katalanska nyval 
mycket snart. Dessa blir ännu en inofficiell omröstning, där en seger 
för ja-sidan troligtvis skulle leda till en ensidig 
självständighetsförklaring i det katalanska parlamentet.

Hökarna i det spanska regeringspartiet Partido Popular kommer att 
vilja förhindra ett sådant nyval såsom författningsstridigt. Men hur 
skulle det gå till? Det spanska civilgardet, har omkring tre tusen man i 
Katalonien. Dessutom finns det fyra tusen nationella poliser i 
Katalonien. Men den viktigaste katalanska säkerhetsstyrkan är den 
inhemska Mossos de Esquadra, ungefär tjugo tusen man, inklusive 



elitenheter som har genomgått militär träning. Mossos de Esquadra 
kan tilldelas order både från Madrid och från Barcelona. Om de lyder 
de katalanska myndigheterna kan de avväpna de riksspanska enheterna 
utan svårighet.

Den spanska riksarmén består på papperet av 80 000 man, men bara en 
fjärdedel av dessa kan sättas in med kort varsel, och av dessa är de 
flesta på fredsbevarande uppdrag utanför Spanien. I dag finns endast 
ett par bataljoner reguljära spanska styrkor i Katalonien.

Om Spanien i något skede ändå skulle försöka sig på en militär insats 
skulle detta säkerligen mötas av protester från EU och Nato.

Om spanska styrkor skulle öppna eld mot katalanska civila skulle 
omvärlden tvinga Madrid att göra vad det helst av allt vill slippa: Att 
förhandla med katalanerna om just det Madrid hittills vägrat att 
förhandla.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

DN 8 nov 2014:

”Ryska stridsvagnar har gått in i Ukraina”

En rysk militärkolonn med 32 stridsvagnar, artilleri och soldater 
har tagit sig över gränsen och in i östra Ukraina. Det hävdade en 
armétalesman i Kiev på fredagen.

Kolonnen ska ha tagit sig in över den rebellkontrollerade delen av 
gränsen öster om Luhansk, och omfattar förutom stridsvagnarna 16 
haubitsar och 30 lastbilar med soldater och ammunition, enligt 
armétalesmannen överste Andrij Lysenko.

– Påfyllningen av krigsmateriel och legosoldater från Ryssland 
fortsätter, sa han under sin dagliga pressbriefing i Kiev.

Översten har tidigare pekat på stora ryska truppförflyttningar som inte 
har kunnat bekräftas av oberoende källor. Det fanns på kvällen inget 
officiellt Natouttalande, men en anonym Natokälla uppger för Reuters 
att man sett en ökning av rysk aktivitet vid gränsen och undersöker 
rapporter om en pansarkolonn.

Oavsett om rysk trupp är på väg in för att förstärka rebellernas 
positioner eller ej står det allt mer klart att vapenvilan i östra Ukraina, 
som inleddes den 5 september, inte observeras av någon part. Striderna 
fortsätter kring flygplatsen i Donetsk, som hålls av regeringsstyrkor 
och reportrar på plats vittnar om konstant artillerield från de norra 
delarna av staden. Representanter för de proryska rebellerna talar 
alltmer öppet om att gå på offensiven och utvidga sitt område.
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President Petro Porosjenko har öppet ifrågasatt Minskavtalet – som låg 
till grund för vapenvilan – och skickat ukrainsk militär österut för att 
försvara regeringskontrollerade städer som Mariupol, Slovjansk och 
Kramatorsk. För presidenten var förra helgens val på de 
rebellkontrollerade områdena spiken i kistan för fredsplanen.

Rebellerna och Ryssland å sin sida menar att valen legitimerar de 
styrande i separatisternas ”folkrepubliker”. Men från Moskva kom på 
fredagen ett förtydligande: att Ryssland ”respekterar” valen i Donetsk 
och Luhansk innebär inte att landet ”erkänner” de båda 
utbrytarstaterna.

– Ordet ”respektera” valdes medvetet, säger president Vladimir Putins 
rådgivare Jurij Usjakov till Ria-Novosti.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

Dela

DN 8 nov 2014: 

“ Eliasson hoppas på Iraks nya styre

Islamiska staten måste bekämpas med diplomati likväl som 
bomber. Det poängterar FN:s vice generalsekreterare Jan 
Eliasson, på snabbesök i Sverige. – Ett stöd till Iraks nya regering 
försvagar på sikt terroristerna, säger vice FN-chefen.

Eliasson är i Sverige på ett officiellt besök. Han ska möta statsminister 
Stefan Löfven och talade också vid ett seminarium som Svenska FN-
förbundet ordnade på fredagen.

Svårigheterna i Syrien är plågsamt väl kända vid det här laget – 200 
000 döda, tio miljoner männi-skor på flykt, nya svåra hot i form av 
terrororganisationen Islamiska staten (IS). FN:s fredsdialog har hittills 
varit fruktlös. Kriget är inne på sitt tredje år och FN är inne på sitt 
tredje Syriensändebud – svensk-italienaren Stefan de Mistura som 
tagit över där förre FN-chefen Kofi Annan och toppdiplomaten Lakh-
dar Brahimi misslyckats. Oroligheterna har spillt över till Irak och 
hotar hela regionen.

Jan Eliasson gjorde inledningsvis inget för att minska pessimismen. 
Han konstaterade att låsningen i FN:s säkerhetsråd består. USA och 
Ryssland står på var sin sida i konflikten vilket hindrar en resolution 
om ett samordnat och kraftfullt FN-ingripande i Syrien.

Och förutom fredsvilja saknas det pengar.
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– FN:s mathjälp till flyktingarna (i Syrien och Irak) är bara finansierat 
till 30–40 procent. World food programme (FN:s livsmedelshjälp) har 
tvingats minska ransonerna, konstaterar Jan Eliasson.

Men Eliasson, som just är hemkommen från ett besök i Iraks 
huvudstad Bagdad, andades visst hopp när han talade om den 
nytillträdda regeringen i Irak, som har ambitionen att nå ut till landets 
minoriteter.

– Vi har ett ansvar att med diplomati stödja den nya irakiska 
regeringens strävanden. Om den får stöd hos befolkningen kan 
extremistiska rörelser som dai’sh bekämpas både politiskt och militärt, 
säger Eliasson, som konsekvent använder Islamiska statens arabiska 
akronym (dai’sh).

– De är varken islamiska eller en stat. Det är en extremistisk rörelse 
som använder religionen att skapa rädsla och hat, säger FN:s vice 
generalsekreterare.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

DN 8 nov 2014: 

“ Nu känns krisen i ryska plånböcker

Alla siffror pekar åt fel håll för Ryssland: på fredagen störtdök 
rubeln till nytt bottenrekord samtidigt som börsen föll kraftigt. Nu 
börjar krisen och västs sanktioner kännas i vanligt folks 
plånböcker.

– Man ser det i affärerna. Folk har praktiskt taget slutat köpa fläsk- och 
nötkött. De väljer billig kyckling i stället. Jag gör likadant, berättar 
Sergej, en bekant till DN i Moskva.

Ryssarna har skäl att ändra sina köpvanor. Priserna på kött ökade med 
18 procent i oktober jämfört med ett år tidigare. Totalt steg inflationen 
till 8,3 procent på årsbasis.

Bakgrunden är ett dramatiskt fall för rubeln. Sedan januari har den 
sjunkit med mer än 35 procent mot amerikansk dollar. I går fredag 
nådde den ett nytt bottenrekord: drygt 48 rubel för en dollar. Kursen 
steg senare efter att centralbankens ledning kallats in till krismöte och 
lovat intervenera på marknaden.

I förra veckan höjde centralbanken sin styrränta till 9,5 procent, och i 
onsdags beslöt den att begränsa sina dagliga köp av rubel till 350 
miljoner dollar, jämfört med mer än 2 miljarder som har varit vanligt 
på sistone. Ingen av åtgärderna har hjälpt, och marknaden räknar nu 
med att rubeln snart kommer att flyta fritt.
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En faktor bakom krisen är EU:s och USA:s sanktioner, som infördes 
efter att Ryssland hade annekterat Krim i mars och som sedan har 
förstärkts. Moskvas egna ”motsanktioner” och importförbud för 
livsmedel bidrar också till inflationen.

Till detta kommer sjunkande oljepriser. Dagens nivåer kring 85 dollar 
per fat var inte vad Moskva hade räknat med, och nästa års statsbudget 
bygger på ett pris kring 100 dollar.

Så sent som i somras bekymrade sanktioner och fallande oljepriser inte 
den ryska allmänheten. ”Återtagandet” av Krim ansågs allmänt vara 
värt en del umbäranden.

Nu är hösten här och den första snön har fallit i Moskva. Så här skrev 
Uljana Skojbeda, kolumnist i den stora och Putintrogna tabloiden 
Komsomolskaja Pravda, häromdagen:

”Den patriotiska vågen efter Krim var stor, men den går över, har 
redan passerat. Visst har Ukraina sjunkit ännu djupare i 90-talsträsket 
än vi, men vi är trötta på andras problem. Vi har våra egna.”

Skojbedas tes är att Ryssland håller på att hamna i samma läge som 
under 1990-talet, en tid som alla förknippar med ekonomisk nöd och 
banditkapitalism.

Och det finns tecken på att ekonomiskt missnöje kan spilla över i 
politiska protester. President Putins popularitet är fortfarande hög, men 
har sjunkit från vårens toppar på över 80 procent.

Förra helgen demonstrerade över 5 000 sjukvårdsanställda i Moskva 
mot privatiseringar av sjukhus och massuppsägning av läkare och 
sjuksköterskor. I takt med att ekonomin försämras kan sådana protester 
bli allt vanligare.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se

Fakta. Alarmerande siffror

Rubelkursen. En dollar kostar nu runt 45 rubel. Sedan januari har 
Rysslands valuta försvagats med 37 procent mot USA:s.
Inflationen. Konsumentprisindex steg i oktober med 8,3 procent på 
årsbasis. Prisökningarna på livsmedel är betydligt högre än så.
Tillväxten. I torsdags förutspådde OECD nolltillväxt för Ryssland 
2015, sämst av alla världens större ekonomier. Den ryska regeringens 
egna prognoser ligger runt en procent.
Räntan. Ryska centralbankens styrränta höjdes i förra veckan till 9,5 
procent. Företag håller inne med investeringar och bolånemarknaden 
är iskall.
Oljepriset. I veckan sjönk oljepriset (Brent Crude) till 82 dollar per 
fat. Sedan årsskiftet handlar det om ett fall på över 20 procent. Olja 
och gas står för mer än två tredjedelar av Rysslands export och mer än 
hälften av statens inkomster.
18 procent dyrare kött.

Priserna på livsmedel har stigit kraftigt sedan samma period förra 
året.”
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DN 8 nov 2014: 
“ Det snabba prisfallet på oljan svider

Med lägre oljepris och geopolitisk oro är rysk ekonomi på väg mot 
bistra tider. Oljeintäkterna är avgörande för statens budget. 
Samtidigt planeras en kraftig militär upprustning. Följden kan bli  
utgiftsminskningar som drabbar befolkningen.

De ekonomiska pilarna pekar åt fel håll för Ryssland. Oljepriset är 
klart lägre än de dryga 100 dollar per fat som budgeten bygger på, 
inflationen är hög (över 8 procent) och tillväxten knappt över 
nollstrecket. Vill det sig riktigt illa hamnar landet i den värsta av 
ekonomiska världar, stagflation, när tillväxten står och stampar och 
priserna stiger snabbt.

Särskilt oroande för Ryssland är den snabba nedgången i oljepriset. 
För Ryssland, som är starkt oljeberoende, svider det tungt i 
statskassan. Hälften av budgetintäkterna kommer från energiexport 
och här står oljan för 80 procent. Sett till BNP så står energi för en 
fjärdedel.

I år räknar prognosmakare med att Rysslands tillväxt blir knappt över 
noll och det blir inte mycket bättre nästa år. Samtidigt tyngs landet av 
sanktioner som väst infört på grund av annekteringen av Krim.

Frågan nu är hur Ryssland ska få ihop till den försvarssatsning som 
planeras. Kreml vill inleda ett tio-årigt program för att stärka försvaret 
med start år 2015. En del kan tas av den stora kassareserven, men 
mycket talar för att den ryska befolkningen får stå för en stor del av 
notan.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se

DN 8 nov 2014: 

“ Herta Müller. ”Vladimir Putin är en 
lögnare och en simpel tjuv”

“ Den ryska aggressionen mot Ukraina fortsätter. I en exklusiv 
intervju med Mats Almegård berättar Nobelpristagaren Herta 
Müller hur Vladimir Putin har fått skräcken och rädslan att 
återvända i hela östra Europa.

Herta Müller tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2009 med 
motiveringen ”som med poesins förtätning och prosans saklighet 
tecknar hemlöshetens landskap”. Den hemlöshet hon tematiserat har 
alltid grundats i en sak: diktaturen.

I sina romaner, collageböcker, essäer och i sin Nobelföreläsning har 
Herta Müller återkommit till, och detaljerat beskrivit, vardagslivet i en 
diktatur och den ständiga förnedring hon utsattes för som 
oliktänkande. Hon stod länge under säkerhetspolisen Securitates 
övervakning, hennes lägenhet avlyssnades och hon trakasserades 
systematiskt.

I den i Tyskland nyutkomna intervjuboken ”Mein Vaterland war ein 
Apfelkern” (Mitt fosterland var en äppelkärna) samtalar Herta Müller 
med Angelika Klammer om sin uppväxt i en diktatur och om hur den 
präglat hennes liv och därmed hennes skrivande. Boken lanserades 
stort på bokmässan i Frankfurt tidigare i höst.

Erfarenheterna har gjort henne till en stark och öppenhjärtig kritiker 
av totalitära regimer. När vi sågs för två år sedan för en DN-intervju i 
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samband med Nobelmuseets utställning ”Livets kalla smycke” tog hon 
bladet från munnen. Svenska Akademien hade just utsett Mo Yan till 
Nobelpristagare i litteratur, och Herta Müller kallade det ”katastrofalt” 
eftersom han ”hyllade censuren” i Kina. Uttalandet gav eko över hela 
världen.

Under lanseringen av den nya boken har Herta Müller åter skapat 
rubriker. I bland annat en mycket uppmärksammad intervju i Der 
Spiegel har hon med sorg och vrede konstaterat att boken fått en kuslig 
aktualitet genom Putins regim. I tv, radio och tidningar har hon 
återkommit till att den skräck som genomsyrade det Rumänien hon en 
gång lämnade i dag återuppstått i Ryssland och Ukraina. Hon följer 
noggrant det som sker där.

Boklanseringen har tagit mycket kraft och Herta Müller har också varit 
sjuk. Men hon ställer gärna upp på en mejlintervju. Inledningsvis 
beklagar hon att hon – med tanke på ämnet och situationen – inte kan 
ge några speciellt angenäma svar.

I tyska medier har du sagt att du känner ett starkt band till 
Ukraina och att du som kommer från Rumänien lika gärna kunde 
komma från Ukraina. Vad menar du med det?

– Precis som alla östeuropéer har jag i årtionden upplevt repressalier 
från en förtryckarapparat (parti, militär, polis och säkerhetstjänst) som 
byggts efter sovjetiskt mönster. Personalen lärdes upp i Moskva och 
kontrollerades återkommande av Moskva fram till 1989. Vi 
östeuropéer känner alltför väl till skräcken för ryssarna och deras 
politiska arrogans, deras nationalistiska överlägsenhet liksom deras 
ekonomiska hänsynslöshet i plundringen av sina grannar. Inte ett enda 

östeuropeiskt land kunde, eller fick, skapa en egen identitet och 
tillvarata sina egna intressen. Efter Sovjetunionens fall andades vi ut 
och trodde att det skulle vara slut på detta för all framtid. Men efter att 
Putin, som en simpel tjuv, tog Krim är skräcken tillbaka i hela 
Östeuropa.

Putin nämns kort i ”Mein Vaterland war ein Apfelkern”. Herta 
Müller beskriver det typiska utseendet och beteendet hos de säkerhets
agenter som övervakade och trakasserade henne. I hennes ögon är 
Putin helt och hållet en KGB-agent som vridit tillbaka klockan till 
Sovjettid.

– Många, även i väst, blundar för den ryska verkligheten. Ryssland är i 
dag en likriktad stat. Allt utgår från Kreml och där regerar endast Putin 
och hans säkerhetstjänst-entourage. Putins tid i KGB har under de 
senaste åren i allt högre grad fått styra hans politiska handlingssätt. 
Han ser fiender överallt – både hemma och utomlands – så förstår han 
helt enkelt världen. Han behöver fiender som han kan skapa lögner 
om, som han kan visa att han överlistar för att få igenom de ryska 
intressena. Han framställer sig som försvarare av de slaviska värden 
som sägs ha blivit hotade av den dekadenta västliga kulturen, alltså av 
oss. Så övertygar han befolkningen om nödvändigheten av att skydda 
ryssar i utlandet och eldar samtidigt på nationalismen hemmavid.

Ett krig på två fronter alltså?

– Som agent i säkerhetstjänsten har Putin stor erfarenhet av de två 
ansiktenas spel: leendet som plockas fram vid stora sportevenemang, 
men också den kalla viskningen från en lätt förolämpad men mycket 
bestämd makthavare.



Som en författare som gjort diktaturen till sitt bärande tema är Herta 
Müller givetvis mycket upptagen av att press- och yttrandefriheten 
under senare år på allvar inskränkts i Ryssland.

– Det finns inte längre någon objektiv offentlighet som står upp mot 
den nationalistiska euforin. Allt som finns är en centralstyrd 
Kremlpropaganda som förstärks av en pinsam, skamlös personkult 
kring Putin, insvept i rökelsen från den ortodoxa kyrkan. Putins enda 
och största motståndare är det västliga pluralistiska samhället, 
individens frihet och ett oberoende rättsväsende – alltså demokratin i 
vilken vi lever. Den skulle människorna i Ukraina också vilja leva i.

Vad är det som, enligt dig, sker i Ukraina?

– Det är inget inbördeskrig. Det handlar om en aggression styrd av 
ryska säkerhetstjänsten som genomförs med ryska specialstyrkor. Det 
är ett oförklarligt krig signerat Putin, vars syfte är att destabilisera hela 
Ukraina för att därigenom misskreditera landet som en suverän partner 
för väst. Destabilisering ingår numera i Putins normala utrikespolitik, 
något han även sedan en längre tid iscensätter i Moldavien genom sitt 
”beskydd” av Transnistrien. Lika ostört gör han det i Georgien. Och 
jag befarar att han snart kommer på en variant av denna strategi även 
för de baltiska länderna.

Mats Almegård

Vägrade samarbeta med säkerhetspolisen.

Herta Müller, aktuell med ”Mein Vaterland war ein Apfelkern”, 
föddes 1953 i tyskspråkiga byn Nitzkydorf i Rumänien. Hon studerade 

vid universitetet i Timisoara där hon påbörjade kampen för 
yttrandefrihet under Ceausescus diktatur.

Hon blev översättare på en fabrik, men avskedades när hon vägrade 
samarbeta med säkerhetspolisen.

Müller debuterade 1982 med ”Flackland”” (på svenska 1985). Hon 
har bland annat gett ut ”Hjärtdjur” (1996), ”Kungen bugar och 
dödar” (2005) och ”Andningsgunga” (2009).

Hennes verk förbjöds efter att hon på Frankfurts bokmässa kritiserat 
Ceausescu. 1987 emigrerade hon till Berlin, där hon fortfarande bor.

Hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2009. “
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DN 9 nov 2014: 

“Peter Wolodarski. Ett kvarts sekel av 
fromma förhoppningar.

Samtidigt som Europa firar 25-årsdagen av Berlinmurens fall, 
försvarar Vladimir Putin den ökända Molotov-Ribbentrop-
pakten. Europas fred kan inte tas för given.

Det är knappt tio år sedan Vladimir Putin beskrev Sovjetunionens 
upplösning som 1900-talets största geopolitiska katastrof. I veckan 
gavs orden ny laddning när den ryske presidenten träffade en grupp 
unga historiker. Vid mötet uttryckte han förståelse för Moskvas ökända 
avtal med Nazityskland 1939, den så kallade Molotov-Ribbentrop-
pakten.

Enligt utskrifter som Financial Times publicerat, sade Putin: ”De 
fortsätter att argumentera om Molotov-Ribbentrop-pakten och anklaga 
Sovjetunionen för att ha delat upp Polen… Seriös forskning har visat 
att sådana metoder var en del av utrikespolitiken vid den tiden.”

Det kan tyckas oviktigt vad Rysslands president har att säga år 2014 
om ett avtal som ingicks i augusti 1939, strax före andra världskrigets 
utbrott. I stället för att gräva ner oss i det förgångna kan vi 
uppmärksamma den mer aktuella 25-årsdagen av Berlinmurens fall, 
som tusentals européer firar denna söndag.

Så skulle man kunna säga ifall Putins kommentarer handlade om det 
förgångna, om det inte fanns någon koppling mellan vår tid och dessa 
milstolpar i Europas mörka 1900-tal, om den ödesdigra pakten 

saknade relevans i dag.

Molotov-Ribbentrop var inte bara en icke-angreppspakt mellan 
Sovjetunionen och Nazityskland, som underlättade för Hitler att lägga 
stora delar av Centraleuropa under sig. Den var också ett avtal där 
Moskva och Berlin avgjorde sina grannländers öde.

I ett hemligt protokoll, som Sovjetunionen erkände först under 
Gorbatjovs 1980-tal, tydliggjordes hur Stalins och Hitlers välden 
skulle stycka området mellan sig i var sin intressesfär.

Finland, Estland och Lettland ingick i den sovjetiska delen, medan 
Litauen blev tyskt. Och Polen skulle delas upp i en tysk och sovjetisk 
sida.

Moskva och Berlin fastställde ett antal nationers öde – och gav 
varandra fria händer, mot löfte om att under tio år inte attackera 
varandra eller bistå tredje part.

Pakten upplöstes 1941 när Nazityskland gick in i Sovjetunionen, men 
fram till dess tillämpades avtalets principer inför en chockad omvärld. 
Moskva erövrade Polens östra rikshalva och överförde dessa områden 
till de vitryska och ukrainska sovjetrepublikerna, de baltiska länderna 
annekterades och områden togs från Finland, samtidigt som 
Nazityskland agerade på sin front.

”De fortsätter att argumentera”, säger nu alltså Putin om pakten från 
1939, och lägger till: ”sådana metoder var en del av utrikespolitiken”.



När ryska debattörer resonerat på liknande sätt de senaste 20 åren har 
de beskrivits som extrema nationalister. Nu kommer budskapet direkt 
från högsta ort, dessutom bara ett par veckor efter att samme Putin 
slagit fast att den säkerhetsarkitektur som skapats efter Sovjetunionens 
kollaps har gått sönder.

Budskapet skickar kalla vindar från historien: när omständigheterna 
skiftar måste nya metoder kunna testas. Territoriella gränser är inte 
heliga, tidigare löften om rätt till självbestämmande upphör att gälla.

Vintern kom tidigt till Europa år 2014, närmare bestämt i våras när 
Ryssland annekterade Krim och startade ett krig i östra Ukraina. Den 
konflikten är allt annat än över, trots att ett fredsavtal ingicks i början 
av september. I fredags rapporterades om att ryska pansarvagnar tagit 
sig över den ukrainska gränsen. ”Freden” är i själva verket ett 
pågående krig.

Kreml respekterar inte Ukrainas självständighet. Ryssland betraktar 
inte sitt grannland som en riktig stat med rätt att forma sin egen 
framtid.

I stället ingår Ukraina, precis som ytterligare ett antal länder, i vad 
Ryssland ser som sin naturliga ”intressesfär”.

Polens förre utrikesminister Radek Sikorski berättade i en intervju 
tidigare i höst att Putin 2008 föreslagit att Ryssland och Polen skulle 
dela upp Ukraina mellan sig, eftersom Ukraina enligt den ryske 
presidenten är ett ”artificiellt land”. Efter en storm av kritik på 
hemmaplan backade Sikorski från sina intervjusvar, och hävdade att 
han mindes fel. Men förklaringen liknar mest en 

efterhandskonstruktion, som syftar till att skydda Polens nationella 
intressen snarare än sanningen. Sikorski hade sagt något som borde ha 
sparats till memoarerna.

När Berlinmuren föll 1989 var Radek Sikorski 26 år. Tre år senare, 
1992, ingick han i en av Polens första fria regeringar som biträdande 
försvarsminister.

Liberalismen tycktes ha segrat, demokratin hade befriat Öst- och 
Centraleuropa från Sovjetkommunismen och den amerikanske 
skribenten Francis Fukuyama myntade det famösa begreppet 
”historiens slut”.

Vem anade vad som komma skulle? Många hoppades, många försökte, 
många ville väl – men nästan alla var naiva och fick fel. Muren revs 
och enade Europa, men hoten mot demokratin och friheten levde 
vidare.

Med den ekonomiska krisen kom dessutom inte bara pressen utifrån, 
utan från den europeiska politikens egen historia av extremism och 
främlingsfientlighet.

Nu brister den yttre sammanhållningen, det gemensamma projektet 
vittrar när det som mest behövs.

Om herr Putin gläds i dag är det av andra skäl än folkhavet i Berlin, 
som fortfarande minns.

twitter.com/pwolodarski Peter Wolodarski



DN 9 nov 2014: 

“ Katalanernas strävan efter frihet splittrar 
spanjorer

Málaga. I hela Spanien hölls under lördagen protestmöten och 
demonstrationer mot söndagens katalanska självständighetsom-
röstning. Tanken på en katalansk utbrytning väcker lika 
passionerade känslor i resten av landet som i Katalonien.

I Andalusien, Spaniens största självstyrande region, anordnades på 
lördagen evenemang med prominenta deltagare i Granada, Sevilla, 
Málaga, Córdoba och andra städer. Nobelpristagaren Mario Vargas 
Llosa, filosofen Fernando Savater och många andra celebriteter från 
konstens och scenens värld läste upp manifest för tolerans och 
pluralism och mot trångsynt nationalism.

– Omröstningen i Katalonien må vara legal eller illegal i strikt mening, 
det betyder mindre. Det avgörande är att valets avsikter går stick i stäv 
med Spaniens författning. All partikularism, den må vara spansk, 
baskisk eller katalansk, är bakåtsträvande, sade Savater, baskisk filosof 
och politiker.

Det finns också ickekatalanska spanjorer som sympatiserar med de 
katalanska självständighetssträvandena. De återfinns främst på 
Mallorca, bland baskiska nationalister och i vänsterpartierna Izquierda 
Unidas och Podemos led.

– Låt dem göra som de vill. Sedan gör vi också som vi vill och tar 
också farväl av Madrid. Madrid begriper sig inte på andra regioner, vi 
är lika trötta på dem här som de är i Katalonien, säger barägaren José 
Higueras i Marbella.

Men överlag är andalusier inte lika förstående. Ett av katalanernas 
ständiga argument för att gå sin egen väg är att de är trötta på att betala 
det fattiga Andalusiens räkningar. De tongångarna, som många 
andalusier uppfattar som sårande, känner man väl till här i den spanska 
södern.

Journalisten Mats Bergman, chefredaktör för svensk-spanjorernas 
tidning Sydkusten, tror dock att få katalaner i själ och hjärta strävar 
efter en brytning:

– Hela självständighetsprocessen drivs av känslor snarare än av 
eftertanke. Om katalanerna fick ett utökat självbestämmande och större 
kontroll över sina egna finanser så skulle det hela kunna lösas utan 
konfrontation.

Också i Katalonien höll unionisterna – som 
självständighetsmotståndarna kallas där – ambitiösa stormöten, bland 
annat i Tarragona, en av de katalanska provinshuvudstäderna. Sju 
tusen katalaner slöt där upp bakom högerpartiet Partido Populars 
katalanska ledare Alicia Sánchez-Camacho, och socialisten Carmé 
Chacón, före detta spansk försvarsminister.

Kataloniens politiska strid är också en strid mellan de olika lägrens 
flaggor, och Chacón manade de församlade att sluta upp bakom la 
senyera, den gulrödrandiga katalanska flaggan:



– Den står för integration och samarbete mellan oss katalaner och 
andra spanjorer. La estelada (separatisternas likadana flagga, fast med 
en infälld stjärna, reds anm) står för småskuren intolerans!

Skolchefer och rektorer i icke-separatistiska områden, som i Hospitalet 
de Llobregat, en spanskpräglad förstad till Barcelona, klagar över att 
den katalanska regeringen utsätter dem för starka påtryckningar att 
öppna vallokalerna – som i regel är skolor.

– Jag vill inte lämna över nycklarna till skolan eftersom det rör sig om 
en olaglig omröstning. Men vad skall jag göra om de tvingar mig? 
Varför hjälper inte utbildningsdepartementet i Madrid mig mot de 
katalanska myndigheterna? frågade sig en rektor i ett av Barcelonas 
valdistrikt i Spaniens radio.

Sådana situationer riskerar att ställa den katalanska poliskåren inför 
svåra dilemman. En katalansk polis sade till tidningen El Mundo:

– Vad skall jag göra? Jag vill vara lojal med både den katalanska och 
den spanska regeringen. Vad händer om den ena ger mig order att 
öppna skolan och den andra att hålla den låst?

Nathan Shachar naranjal@gmail.com

Fakta.
Halva Spanien vill inte ha en omröstning

Söndagens omröstning i Katalonien är inte en riktig folkomröstning, 
eftersom en sådan förbjudits av den spanska författningsdomstolen 
”tills vidare”. Evenemanget har nedgraderats och kallas nu för 
”manifestation av folkligt deltagande”.

I Katalonien vill mellan 70 och 80 procent ha en omröstning om 
självständighet. Uppgifterna om hur många som skulle rösta för 
självständighet i en sådan omröstning skiljer sig åt, men har i några 
undersökningar hamnat kring 50 procent.

Enligt de senaste opinionsundersökningarna står mellan 30 och 38 
procent av spanjorerna bakom Kataloniens krav på en omröstning. 
Över 50 procent står på regeringens sida och tycker inte att en sådan 
omröstning ska tillåtas. 

DN-TT “
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”Det är viktigt för barnen att få höra hur 
det var”

Peter Brune har ingen lätt uppgift. Denna lördag ska han berätta 
för sina barn att en betongmur en gång delade Berlin och om vad 
som hände för 25 år sedan.

– Det är viktigt för barnen att få höra av oss som var med hur det var, 
säger han.

Historielektionen började redan på tunnelbanan när familjen tog linje 
U8 från Kreuzberg till murmuseet vid Bernauer Strasse.

– Då kunde vi berätta för barnen om hur man passerade de stängda 
”spökstationerna” på östsidan innan man kom till västsidan igen, säger 
Peter Brune.

Väl framme vid Bernauer Strasse pekar hans hustru Bettina Giesecke 
på muren som står kvar och berättar om dramatiken för 25 år sedan, 
den 9 november 1989.

– Undret var att allt gick fredligt till, säger hon till sin åttaåriga dotter 
Lena och berättar för oss att den tre år yngre sonen Walentin just frågat 
om de hade ”pansar”.

Pappa Peter Brune säger att 25-årsjubileet är ett tillfälle att berätta för 
barnen hur det var.

– Jag minns ju hur viktigt det var för oss att få höra om andra 
världskriget av dem som var med, säger han.

Bettina Giesecke befann sig i Paris när det begav sig, Peter Brune 
bodde i Hamburg.

– Jag minns att det klockan två på natten kom hundra Trabanter i 
kolonn från öst och körde på Reeperbahn, det var rätt galet, säger han.

Denna lördag är det fullt med folk på Berlins gator och torg, 
inhemska och tillresta människor som börjat fira jubileet. Vid 
Världsuret på Alexanderplatz inleder guiden Matthias Rau sin 
stadsvandring i revolutionens spår. Han gör det med en kraftfull 
deklaration.

– Det retar mig oerhört när man talar om ”murens fall”, det låter som 
om den föll av sig självt. Det gjorde den inte, muren stormades och jag 
var med, säger östberlinaren Matthias Rau.

Tyskläraren Lisbeth Graverholt från danska Hjørring är en av de 
många deltagarna, redan på 80-talet var hon i Östberlin och deltog i de 
illegala stadsvandringar som Matthias Rau arrangerade på den tiden.

– Så nu vid 25-årsjubileet var jag bara tvungen att vara här, säger hon.

Femton kilometer österut, i ett kontors- och industriområde långt 
från all uppståndelse, håller väns-terpartiet Die Linke i Berlin sin 
kongress.



På det obligatoriska bokbordet finns det ingenting som antyder att 9 
november 1989 skulle ha varit en befrielsens dag. De få böcker som 
anknyter till temat har titlar som ”Min sista arbetsdag” och handlar om 
östtyskar som miste sina jobb i det återförenade Tyskland eller ”Den 
cementerade delningen”, en bok om klyftan mellan öst och väst.

Vänstern är arvtagare till det Moskvatrogna kommunistparti som 
styrde DDR enväldigt i fyra decennier.

Berlinordföranden Klaus Lederer inleder kongressen med ett fyrtiofem 
minuter långt tal där han lyckas undvika 25-årsjubileet helt och hållet.

Efter talet tar veteranen Axel Hildebrandt, 66 år, ett bloss ute i 
höstsolen. På frågan om det inte är tråkigt att befinna sig i detta ödsliga 
område när hela Berlin firar, svarar han.

– Ach, det är bara för turister, dessutom är det inget att fira. 
Fortfarande är lönerna och pensionerna lägre i öst och då har det ändå 
gått ett kvartssekel.

Hur hade det varit om muren stått kvar?

– Den frågan låter sig inte ställas. Tiden var mogen, det experiment 
som hade börjat med oktober- revolutionen hade misslyckats, 
konstaterar Axel Hildebrandt, som för 25 år sedan väntade till i slutet 
av november innan han begav sig till Västberlin.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Fakta. Så firar Berlin i dag

10.30 Andakt i det nybyggda Försoningskapellet som ligger där muren 
en gång gick.

11.20 Förbundskansler Angela Merkel talar och inviger en ny 
permanent utställning vid murmuseet på Bernauer Strasse.

13.00 Fredspristagaren och den före detta Sovjetledaren Michail 
Gorba-tjov avslutar ett symposium om det kalla kriget.

14.00 Folkfesten vid Brandenburger Tor inleds med Gorbatjov, Lech 
Walesa och flera kända östtyska medborgarrättskämpar som 
hedersgäster.

16.00 Minneshögtid i konserthuset vid Gendarmenmarkt. Tysklands 
president Joachim Gauck och förbundskansler Angela Merkel deltar. 
EU-parlamentets talman Martin Schulz talar.

19.00 De lysande ballongerna längs 15 kilometer av murens tidigare 
sträckning släpps upp i skyn. Festen vid Brandenburger Tor fortsätter.

Dn “
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“ Han satte punkt för DDR

Avskaffade DDR. Med sin signatur utraderade Lothar de Maizière 
det kommunistiska DDR som stat ett knappt år efter Berlin-
murens fall. Rekordkort politisk karriär. DN:s Jan Lewenhagen 
har träffat Lothar de Maizière, DDR:s siste regeringschef och 
mannen som upptäckte Angela Merkel. Hans politiska karriär 
började dagen efter murens fall och slutade ett år senare efter 
uppgifter om att han varit Stasimedarbetare.

Kaviar, gös och glass med bär. Lothar de Maizière har sparat menyn 
från mötet i Moskva där staten DDR utraderades med några penndrag.

Menyn hänger bakom glas och ram på hans advokatkontor mitt i 
Berlin. På baksidan finns de närvarandes signaturer – de fyra 
utrikesministrarna i andra världskrigets segrarmakter plus den 
västtyske utrikesministern Hans-Dietrich Genscher och DDR:s 
representant Lothar de Maizière, han var vid den tidpunkten både 
regeringschef och utrikesminister.

Värden har skrivit sitt namn på tvärs och med en annan penna: Michail 
Gorbatjov.

– Det var en märkvärdig känsla. Ett år tidigare hade jag varit en liten 
advokat i Berlin, nu satt jag i Moskva och undertecknade ett av 
efterkrigstidens viktigaste avtal, berättar den i dag 74-årige Lothar de 
Maizière.

Avtalet den 12 september 1990 innebar att segrarmakterna gav grönt 
ljus för den tyska återföreningen. Tyskland var suveränt och bestämde 
över sitt eget öde. Lothar de Maizière lyckades under sin korta tid i 
politiken att avskaffa DDR – den östtyska staten uppgick tre veckor 
senare i Förbundsrepubliken Tyskland.

Det började med murens fall den 9 november 1989.

Den torsdagen befann sig Lothar de Maizière på ett möte i den franska 
kyrkan vid torget Gendarmenmarkt i Östberlin. Sammankomsten 
arrangerades av kyrkan och alla de oppositionella grupperna var där 
för att ge sin vision av hur de ville att DDR skulle reformeras.

– Vid 20-tiden kom en man in och skrek ”muren faller”. Folk reste sig 
för att gå när ordföranden sade ”två grupper har inte redovisat”. Så vi 
stannade duktigt kvar tills alla var klara, minns Lothar de Maizière.

Själv gick han hem till sig och funderade på vad han skulle säga i sitt 
tal nästa dag, han skulle väljas till ordförande i det konservativa partiet 
Öst-CDU.

Kommunistdiktaturen DDR var på papperet en flerpartistat med CDU 
(Kristligt-demokratiska unionen), ett liberalt parti och till och med ett 
högerinriktat nationaldemokratiskt parti. Alla ingick i det så kallade 
antifascistiska blocket och fanns representerade i parlamentet.

Det såg bra ut och var lika förledande som de propagandistiska 
färgbilder som skulle framställa DDR som ”det bättre Tyskland”.



Partierna kallades föraktfullt för blockflöjterna, de spelade med utan 
att ha någon betydelse. Det var det Moskvatrogna SED (Socialistiska 
enhetspartiet) som bestämde enväldigt, blockpartierna beskylldes för 
att vara en del av diktaturen.

– Så var det också. Öst-CDU var medskyldigt, säger Lothar de 
Maizière utan omsvep.

Själv hade han gått med 1956, som 16-åring.

– Min lärare sade att om jag inte gick med i det kommunistiska 
ungdomsförbundet FDJ skulle jag inte få fortsätta i gymnasiet. Min 
mamma sade å andra sidan att om jag gick med i FDJ skulle jag bli 
utkastad hemifrån, berättar Lothar de Maizière.

Han gick med i CDU, det var en tillflyktsort.

– Man fick lugn och ro, men kunde förstås inte göra karriär efter det, 
säger han.

Han var aldrig aktiv i partiet, utan ägnade sin tid åt kyrkan.

När Öst-CDU dagen efter murens fall valde Lothar de Maizière till 
ny ordförande var det för att man ville ha en obefläckad företrädare när 
allt var på väg att förändras.

Sedan gick allt väldigt fort.

Det enväldiga partiet SED bildade en samlingsregering där Lothar de 
Maizière blev vice regeringschef.

Allmänna val skulle hållas den 18 mars 1990.

Öst-CDU bildade inför valet Alliansen för Tyskland tillsammans med 
två nybildade partier. Ett av de nya partierna var Demokratiskt 
uppbrott där den då 35-årige Angela Merkel var medlem sedan ett par 
månader.

Alliansen fick stöd av CDU i Västtyskland. Partiledaren och 
förbundskanslern Helmut Kohl avskydde visserligen ”blockflöjterna”, 
men ville å andra sidan inte ha ett rött Östtyskland efter valet.

Kohl var enormt populär i öst efter murens fall och hans stöd till 
Alliansen vägde tungt.

Alliansen fick 48 procent av rösterna, varav Öst-CDU stod för 40 
procent.

– På valkvällen kände jag skräck inför framtiden, men har man fått 40 
procent kan man inte undandra sig ansvar, säger Lothar de Maizière.

Han fick med sig Socialdemokraterna i en bred samlingsregering och 
blev DDR:s både förste och siste demokratiskt valde regeringschef.

Återföreningen hade varit Alliansens stora valfråga och 
förhandlingarna med Kohls Västtyskland började omedelbart. En 
valuta- union stod överst på dagordningen.



Den 1 juli 1990 infördes D-marken även i Östtyskland. Löner och 
pensioner skulle betalas i D-mark, bankbesparingarna upp till en viss 
gräns skulle räknas om till kursen ett till ett.

Ekonomerna sade att valutaunionen var vansinne.

– Varje vecka efter murens fall var det tusentals som flyttade till väst. 
Folk sade ”kommer inte D-marken till oss kommer vi till D-marken”. 
Så det var ett politiskt beslut, inte ekonomiskt, förklarar de Maizière.

Samtidigt förde de två tyska staterna förhandlingarna med de fyra 
segrarmakterna USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike.

Vice talesperson för den östtyska regeringen var Angela Merkel, hon 
följde med Lothar de Maizière på hans första resa till Moskva.

– Jag sade åt Angela som pratade bra ryska att åka tunnelbana och buss 
och fråga ryssarna vad de tyckte om den tyska återföreningen. Hon 
kom tillbaka och sade ”ryssarna anser att Stalin vann det andra 
världskriget och att Gorbatjov är på väg att förlora det”, berättar 
Lothar de Maizière.

Senare samma år, när Helmut Kohl skulle bilda sin första samtyska 
regering, tipsade de Maizière honom om Merkel.

– Kohl ville besätta en ministerpost med en östtysk kvinna och hade en 
annan kandidat. Jag sade ”ta doktor Merkel i stället, hon är klipsk” 
berättar de Maizière.

Efter återföreningen den 3 oktober 1990 och det första samtyska 
valet den 2 december var Lothar de Maizière vice partiordförande i det 
återförenade CDU och minister i Kohl regering.

Lothar de Maizières politiska saga blev ändå kort och slutade inte 
lyckligt.

Strax efter valet avslöjade nyhetsmagasinet Der Spiegel att han 
samarbetat med den östtyska säkerhetstjänsten Stasi.

Stasi hade vid murens fall 173 000 så kallade informella medarbetare 
(IM) som lämnade upplysningar om personer och organisationer. 
Under täcknamnet ”Czerni” skulle Lothar de Maizière ha varit en av 
dem.

Efter några turer fram och tillbaka lämnade Lothar de Maizière alla 
sina uppdrag.

Stämningen på det gemytliga advokatkontoret blir plötsligt spänd när 
frågan kommer upp.

– Som advokat var det omöjligt att inte komma i kontakt med Stasi. 
Men vi ska inte skriva en bok tillsammans, nu måste vi så sakteliga 
avsluta intervjun, säger Lothar de Maizière irriterat.

När arkiven öppnades efter murens fall haglade avslöjandena om vilka 
som varit IM under DDR-tiden. Själva anklagelsen räckte för att en 
person skulle vara politiskt död, vad personen i fråga faktiskt hade 
gjort spelade mindre roll.



Lothar de Maizière anklagades för att ha lämnat uppgifter om kyrkan. 
Forskare DN har talat med säger att ”sakläget är fortfarande oklart”.

Själv säger Lothar de Maizière:

– För några år sedan fick jag ett intyg från myndigheten som förvaltar 
Stasiarkivet att det inte går att fastställa något. För mig är saken 
avklarad. Punkt.

När vi en stund senare är på väg ut ur advokatkontoret har frosten 
tinat. Lothar de Maiziére pekar på en av de många tavlorna.

– Det där är en äkta Chagall, den heter ”Solen spelar fiol”. Rena 
cirkusen, precis som mitt liv. 

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Bilden av öst – enligt öst

Färgbilder från DDR var ovanliga. Det kommunistiska Östtyskland 
avbildades för det mesta i svartvitt vilket förstärkt det grå eftermälet.

Fotograferna Karl Schwarzer och Martin Schmidt lämnade dock ett 
par tusen kulörta bilder efter sig. De hade tagits på uppdrag av olika 
massorganisationer som det kommunistiska ungdomsförbundet FDJ, 
av de ”folkägda” företagen och olika tidskrifter.

Bilderna visades i somras på det historiska museet i Berlin. Med tiden 
blev det allt svårare att ta propagandabilder i DDR, framför allt 
innerstäderna förföll och landet var nära en bankrutt nära muren föll.”

DN 9 nov 2014: 

“ Trio erkänner mord på 43 studenter

Polisens utredare har hittat benrester och tänder efter vad man 
tror är de 43 mexikanska studenter som försvann tidigare i höstas. 
Tre medlemmar i ett kriminellt gäng har erkänt att de varit med 
och mördat dem.

Det var den 26 september som de 43 studenterna försvann i staden 
Iguala. Gruppen påstås sedan ha ockuperat några bussar varvid 
beväpnad polis skickades till platsen på order av borgmästaren Jose 
Luis Abarca. Sex personer dödades varefter 43 studenter greps och 
fördes bort.

Vad som sedan hände har hittills varit en gåta.

I helgen gick Mexikos justitieminister, general Jesus Murillo Karam, 
ut med uppgiften att de 43 hade dödats av gängmedlemmar från 
Guerreros Unidos.

I en video erkänner tre av medlemmarna hur de mördat studenterna 
och sedan eldat upp kropparna, skriver La Prensa.

Benrester och tänder lades i påsar och grävdes ned och askan spreds i 
San Juan-floden. Kvarlevorna kommer nu att skickas till universitetet 
i Innsbruck i Österrike för dna-analys.

Men gängmedlemmarna säger också att de 43 överlämnades till dem 
av den lokala polisen.
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I ett land där 27 000 försvunnit under de senaste sex åren har de unga 
studenternas död skapat starka reaktioner. Demonstrationer med plakat 
som pekar ut regeringen som ansvarig för studenternas död har setts i 
flera städer.

I tisdags greps borgmästaren och hans fru av polis och uppgifter i 
mexikanska tidningar säger att studenterna skulle ha stört ett tal av 
frun, som anses ha kontakt med Guerreros Unidos.

Studenternas föräldrar tvivlar på att de har fått höra hela sanningen:

– Regeringen försöker att avsluta fallet men det är bara ett sätt för den 
att fortsätta tortera oss, sa Felipe de la Cruz, far till en av de försvunna 
till AP.

Clas Svahn clas.svahn@dn.se “

DN 9 nov 2014: 

“ Extremister kan ha planerat knivattack 
mot drottningen

Fyra extrema islamister har de senaste dagarna gripits av brittisk 
polis. De gripna kan ha planerat en terrorattack där drottning 
Elizabeth var målet, skriver tidningen The Sun.

Natten mellan torsdag och fredag slog antiterroriststyrkor till mot olika 
adresser i och omkring London. Fyra personer mellan 19 och 27 år har 
gripits misstänkta för att förbereda terrorattentat.

Flera brittiska medier uppger att det handlar om extrema islamister 
som ska ha planerat att utföra ett attentat denna söndag.

I dag är nämligen en minnesdag för soldater som stupat i strid och 
ledande politiker och kungahuset deltar i olika ceremonier under 
helgen.

Enligt The Sun skulle drottning Elizabeth attackeras. Tidningen skriver 
att brittiska underrättelsetjänsten kom planerna på spåren och citerar 
en källa som säger:

– I huvudsak handlar det om misstankar om att använda en kniv för att 
mörda drottningen eller någon annan högprofilerad person.

Drottningen ska, enligt The Sun, ha informerats om hotet men har 
låtit meddela att hon avser att fullfölja sina offentliga uppdrag under 

mailto:clas.svahn@dn.se
mailto:clas.svahn@dn.se


helgen. Hon kommer i dag lägga ned en krans vid minnesplatsen för 
stupade, som finns i regeringskvarteren. Det gör även premiärminister 
David Cameron, Labourledaren Ed Miliband och andra ledande 
politiker.

Inför helgen har säkerheten höjts och delar av centrala London är 
avspärrade.

Scotland Yard fortsätter sin utredning av de misstänkta. De förhörs och 
polisen har gjort husrannsakan på flera adresser. Men Scotland Yard 
kommenterar inte om gripandena i torsdags och fredags har samband 
med helgens ceremonier.

– Dessa gripanden och husundersökningar ingår i en pågående 
utredning om islamistiskt relaterade terrorbrott, skriver polisen i ett 
pressmeddelande.

Flera brittiska medier påpekar dock att gripandena denna gång inte 
följde samma mönster som tidigare. Då har polisen slagit till på 
morgonen, när de misstänkta vanligen ligger hemma och sover. I 
torsdags och fredags slog man i stället till sent på kvällen och en av 
männen greps i en bil.

I slutet av augusti höjde Storbritannien sin terrorberedskap. Sedan 
dess har omkring 20 personer gripits vid olika tillfällen misstänkta för 
terrorbrott. De flesta gripandena har gjorts i London.

Efter mordet i Ottawa på en soldat som stod vakt vid den okända 
soldatens grav har britterna också höjt sin säkerhet vid olika 

minnesmärken.

Under söndagens minnesdag kommer tusentals brittiska soldater att 
delta vid olika ceremonier.

Fakta.

När Storbritannien i slutet av augusti höjde sin beredskap för 
terrorbrott motiverades det med utvecklingen i Irak och Syrien.

Forskare uppskattar att drygt 500 britter rest till området och strider 
för Islamiska staten. Det finns en oro för att fler har återvänt och kan 
vara potentiella terrorister.

Enligt The Sun ska de fyra som senast har gripits inte ha någon direkt 
koppling till Syrien.

Dn “



DN 9 nov 2014: 

“ Toppmöte kan bana väg för en islossning

Efter två år av djupfrusna förbindelser till följd av en strid om en 
ögrupp har Kina och Japan kommit överens om att börja arbeta 
för att förbättra relationerna. Det har lett till förväntningar på att 
ländernas högsta ledare till slut träffas på tu man hand i samband 
med Apecmötet i Peking på måndag eller tisdag.

Japans premiärminister Shinzo Abe sa till en japansk tv-station att 
parterna förberedde så att han och Kinas president Xi Jinping skulle 
kunna träffas i Peking för första gången sedan de bägge tillträdde sina 
poster. Men varken Kinas eller Japans utrikesdepartement har bekräftat 
att det är helt klart för diskussioner.

I ett uttalande med samma formuleringar som publicerades samtidigt i 
Kina och Japan sades att ”de båda sidorna enats om att stegvis 
återuppta den politiska, diplomatiska och säkerhetspolitiska dialogen”.

I en formulering på kinesiska utrikesdepartementets webbsida står att 
sidorna erkänner sina ”olika ståndpunkter” i fråga om den obebodda 
ögruppen i Östkinesiska havet. Och att parterna kommit överens om 
att förhindra att situationen förvärras genom att föra samtal och inrätta 
en gemensam krishanteringsmekanism för oförutsedda händelser.

Japan har länge vägrat att diskutera Kinas krav på suveränitet över 
öarna – som i Kina kallas Diaoyu och i Japan Senkaku – som 
kontrollerats av Japan sedan slutet av andra världskriget.

Efter att den japanska staten köpte öarna av en privat ägare 2012 
flammade protester upp i Kina. Halvmilitära kinesiska fartyg har sedan 
dess regelbundet sänts till området, även om de minskat i antal på 
sistone.

Japan vägrar ännu att gå med på Kinas krav att en dispyt råder om 
ögruppens suveränitet, men överenskommelsen visar att Shinzo Abe 
åtminstone erkänner att olika ståndpunkter förekommer. Även Kina 
tycks ha kompromissat, genom att minska på kraven för att starta en 
dialog på nytt.

– Tills nu har dörren olyckligtvis varit stängd, men den här 
överenskommelsen har gett kraft och energi, sa Shinzo Abe till tv-
stationen BS Fuji, enligt nyhetsbyrån AP.

Hoppet har ökat att ett genombrott kan nås vid sidan av Apecmötet i 
Peking i början av nästa vecka. Under mötet ska framför allt en rad 
ekonomiska frågor diskuteras av bland andra USA:s president Barack 
Obama och Rysslands president Vladimir Putin.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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“ Gorbatjov varnar för nytt kallt krig

Sovjetunionens siste ledare Michail Gorbatjov varnade i samband 
med 25-årsminnet av Berlinmurens fall för ett nytt kallt krig, 
anklagade väst för att ha utnyttjat Rysslands svaghet och manade 
USA och att återupprätta dialogen med Moskva.

Den i dag 83-årige Gorbatjov, som under jubileumsfestligheterna i 
Berlin hyllades för sitt bidrag till de händelser som ledde till 
Berlinmurens fall, tog tillfället att framföra kritik mot västs agerande 
efter 1989.

– Världen står på randen till ett nytt kallt krig. En del säger att det 
redan börjat, sade han.

Gorbatjov var den som satte i gång den politiska förändring i forna 
Sovjetunionen som några år senare ledde till Berlinmurens fall och till 
att hela östblocket, och senare även Sovjetunionen, föll sönder.

Gorbatjov uttryckte oro över utvecklingen i Mellanöstern och i 
Ukraina, där spänningen mellan Ryssland och västmakterna ökat 
kraftigt det senaste året.

Staffan Kihlström

DN 9 nov 2014: 

“ Björn Wiman: I dag möts murens fall och 
Förintelsen också i almanackan

En av Europas mest betydelsebärande platser finns i korsningen 
Wilhelmstrasse och Niederkirchnerstrasse i Berlin. Där ligger i dag det 
stora museet och dokumentations-centret Topographie des Terrors, 
byggt på den plats där två av Tredje rikets främsta terrororgan Gestapo 
och SS hade sina högkvarter. Men det är inte allt: längs gatan -precis 
utanför museet finns även en 200 meter lång sektion av Berlin-muren, 
intakt efter kommunismens sammanbrott. På så sätt sammanstrålar de 
två komponenter i hela kontinentens traumatiska minne som i dag 
möts också i almanackan: 25-årsdagen av murens fall 1989 och 
årsdagen av Novemberpogromen mot Tysklands judar, det som ibland 
eufemistiskt kallas ”Kristallnatten”.

Ett av fotografierna inne på Topographie des Terrors utställning över 
nationalsocialismens förbrytelser visar den tyske polismannen 
Wilhelm Krützfeld vid sitt skrivbord. Det var han som i samband med 
pogromen den 9 november 1938 räddade den stora synagogan vid 
Oranienburger Strasse i Berlin genom att driva iväg de nazistiska SA-
trupper som stuckit den i brand och tvinga brandkåren att släcka elden, 
i strid med myndigheternas instruktioner om att endast rädda ”tysk” 
egendom.

Runt 1 500 judar beräknas ha förlorat sina liv under 
Novemberpogromen 1938. Den polska författaren Anna Bikont lämnar 
i sin reportagebok ”Vi från Jedwabne” – som i en enastående 
kulturgärning av bokförlaget Atlas nu ges ut på svenska – en lika 



minutiös som kompromisslös redogörelse för en av Förintelsens 
mindre kända pogromer, den massaker där tusentals judar slogs, höggs 
och eldades ihjäl av sina egna grannar runt den lilla staden Jedwabne i 
östra Polen sommaren 1941 – delar av hennes bok ligger till grund för 
den uppmärksammade teaterpjäsen ”Vår klass” på Teater Galeasen i 
Stockholm.

”Vi från Jedwabne” är en av de mest ohyggliga böcker jag har läst. 
Inte minst för att den komplicerar och ytterligare förmörkar bilden av 
den gängse rollfördelningen i Förintelsen med mördare, åskådare och 
offer – under pogromerna i Polen kunde åskådarna bli mördare och de 
sedvanliga mördarna agera åskådare. De tyska nazisternas 
specialkommandon stod i bakgrunden och såg på medan folkmordet 
släpptes lös med ”vanliga” människor som slaktare – skolmagistrar, 
posttjänstemän, poliser och läkare.

Det besinningslösa våldet hämtade sin -näring i den antisemitism som 
likt ett virus alltid härjat Europa i allmänhet och dessa trakter i 
synnerhet. På landsbygden i östra Polen är judehatet alltjämt så 
genomgripande att de hjältemodiga polacker som vågade gömma judar 
undan en säker död inte ens i dag vågar erkänna det. ”Ett korn av hat 
föll på den bördiga marken som under åratal beretts av prästerskapet”, 
säger en av de överlevande i boken.

Pogromerna kulminerar den 10 juli 1941 när 1 600 judar bränns till 
döds i en lada. Judarna drivs dit av sina egna grannar med hackor, yxor 
och påkar. Döden är här en man som jagar sin granne över en åker och 
hugger ihjäl honom med spade, döden är en man som kastar ett 
levande spädbarn in i lågorna.

Att konkretionen i Anna Bikonts bok är så fasansfull gör inte dess 
ämne mindre universellt. Det som hände i Jedwabne hände också i 
Rwanda och i forna Jugoslavien. Det händer i dag i Syrien och Irak.

Före andra världskriget fanns över tre miljoner judar inom Polens 
gränser. I dag räknas de kvarvarande i några tusental. Men sedan 
sanningen om massakern i Jedwabne uppdagades har judarnas del av 
den polska historien fått ett erkännande som tidigare varit otänkbart – 
inte minst genom det nya judiska museet i Warszawa som invigdes 
förra veckan. Kanske kan det bli emblemet till en minnes- och 
erkännandeprocess som följer samma mönster som den tyska 
uppgörelsen med nazismens förbrytelser.

Det civilkurage som Anna Bikont genom arbetet med sin bok visat 
prov på är i alla händelser livsnödvändigt. Synagogan på 
Oranienburger Strasse i Berlin står där än i dag, tack vare polisen 
Wilhelm Krützfelds rättfärdiga ingripande; till hans ära sitter en 
minnesplakett på dess fasad. Men den anonyma person som håller rent 
på området kring den oansenliga minnestavlan över judarna i 
Jedbawne tvingas fortfarande göra det i smyg, när ingen ser.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se kulturchef på Dagens Nyheter”
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“ Tre IS-jihadister från Sverige har dödats i 
strider om Kobane

Tre IS-jihadister, en stockholmare och två göteborgare med 
somalisk bakgrund, har dödats under de senaste dagarnas strider i 
Kobane i norra Syrien.

De tre männen är alla i 20-årsåldern och har stridit för Islamiska 
staten, IS, uppger Expressen som talat med en vän till dem:

– Jag känner alla tre. De var de finaste bröderna som jag gjorde jihad 
med. De gav bort alla sina ägodelar och åkte ner för jihad. De ville inte 
ha någonting från jordiska livet. De strävade efter en martyrdöd, säger 
en person som deltar i en IS-styrka i området.

Två av de dödade, stockholmaren och en göteborgare, ska ha dödats i 
samband med ett amerikanskt flyganfall mot IS-styrkor i Kobane i 
fredags. Stockholmaren ska ha befunnit sig vid en frontlinje i Kobane.

Den tredje mannen skadades vid en tidigare attack och avled det 
senaste dygnet av sina skador.

I slutet av oktober dödades en annan IS-jihadist från Göteborg i en 
amerikansk flygattack. Enligt Göteborgs-Posten ska den attacken ha 
skett den 28 oktober. Tre unga män hemmahörande i Skåne ska också 
ha dödats några dagar tidigare i oktober, och ett tiotal ska ha skadats, 
enligt Expressen.

Enligt Säpo fanns för en dryg vecka sedan 23 bekräftade fall där 
personer från Sverige dött i samband med strider utomlands eller i 
självmordsattentat.

Säkerhetspolisen har uppgivit att det finns omkring 90 bekräftade fall 
av personer med svensk anknytning som anslutit sig till islamistiska 
extremistgrupper i utlandet. De allra flesta har rest till Syrien och Irak 
för att strida med IS-styrkor i området. Sannolikt är siffran högre 
eftersom det finns ett stort mörkertal.

Justitieminister Morgan Johansson vill snabbutreda hur jihadresor 
utomlands ska kunna stoppas. Han vill sända en tydlig signal om hur 
allvarligt Sverige ser på deltagande i IS-styrkor eller liknande 
terrorgrupper, och vill kriminalisera deltagande i träning och stridande 
för organisationer som är terrorlistade av FN.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se

Fakta.

En kriminalisering av jihadresor är i linje med en rekommendation 
från FN. Redan nästa år ska en lagstiftning kunna vara på plats.

Utredaren ska också i ett andra steg överväga ett förbud mot allt 
deltagande i strid utomlands – inte bara mot att ansluta sig till 
terrorstämplade grupper.

I dag kan svenskar ta värvning i vilken armé som helst, inklusive att 
delta i anfallskrig mot annat land.

Ett totalförbud skulle till exempel även stoppa svenska nazister som 
frivilligt krigar i Ukraina. “
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“ Tusentals ballonger steg från murens 
gamla plats

På söndagskvällen steg de vita ballongerna mot natthimlen – så 
avslutades 25-årsjubileet av murens fall. På väg mot sina okända 
mål hade ballongerna med sig faddrarnas budskap fästade i tunna 
snören.

DN i Berlin.
Det var fullt med folk längs den femton kilometer långa sträckan 
mellan East Side Gallery och Bornholmer Strasse. Där muren en gång 
skilde öst från väst stod de vita ballongerna uppradade. Berlinarna 
hade gått man ur huse för att se dem stiga mot skyn. Fullproppade 
trottoarer och gator förde tankarna till hur stämningen måste ha varit 
den magiska kvällen för 25 år sedan.

Med ballongerna följde en lapp dinglande i ett snöre, på lappen hade 
ballongfaddrarna skrivit sitt budskap till världen.

Faddern och lärarstudenten Svenja Bitzers budskap löd: Jag är född i 
Västberlin och är än i dag djupt berörd och tacksam över att jag aldrig 
behövt kämpa för min frihet. Jag önskar mig att alla murar i 
människors huvuden faller och att fler människor får uppleva friheten.

Så fort Svenja Bitzer hörde talas om ballongprojektet hade hon anmält 
sig som fadder.

– Det som hände då berör mig av någon anledning väldigt mycket. Jag 
vill bara gråta när jag ser bilderna från den tiden, säger 25-åringen som 
föddes 52 dagar innan muren föll.

Kanske beror hennes engagemang också på att hon hade en lärare som 
själv hade flytt från DDR-diktaturen. Dessförinnan hade 
säkerhetstjänsten Stasi hållit ögonen på honom.

– En gång tog han med sig sin Stasiakt till skolan. Vi elever var helt 
chockade. De hade kollat honom när han gick och handlade, vad han 
köpte, hur länge han talade i telefon och så vidare, berättar Svenja 
Bitzer.

Jubileumsdagen började vid murmuseet på Bernauer Strasse med en 
andakt i Försoningskyrkan, på högtiden talade också 
medborgarrättskämpen och prästen Ehrhart Neubert och 
förbundskanslern Angela Merkel.

På så vis slöts en cirkel. Neubert bildade det parti, Demokratiskt 
uppbrott, som Merkel anslöt sig till i december 1989, ett par veckor 
efter murens fall.

Merkel påminde om att revolutionen i DDR var en del av ett större 
skeende. Utan Michail Gorbatjovs perestrojka, fackföreningen 
Solidaritet i Polen och öppnandet av den ungerska gränsen mot 
Österrike hade muren sannolikt inte fallit. Så var också Gorbatjov, 
Lech Walesa och den förre ungerske premiärministern Miklos Nemeth 
hedersgäster när jubileet fortsatte med en folkfest vid Brandenburger 
Tor.



De första ballongerna släpptes iväg därifrån vid 19-tiden och snart 
hade vågen nått faddern Kayoon Kims ballong vid Spree-kajen 
mittemot riksdagshuset.

Kayoon Kim, 24 år, praktiserar på ett sydkoreanskt kulturcentrum i 
Berlin. Hon hoppades förstås att hennes land någon gång skulle 
återförenas precis som Tyskland, men medgav att det inte såg så ljust 
ut.

”Jag fyller min ballong av all sorg och längtan jag samlat ihop efter 
Koreas 64-åriga delning och låter den stiga mot skyn”, hade hon 
skrivit på sin lapp.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Röster från jubileet.

"Murens fall visade att drömmar kan bli sanna, att inget måste förbli 
som det är." Tysklands förbundskansler Angela Merkel vid en 
minnesceremoni.

"Nu kan vi östtyskar arbeta i väst. Se bara på vår förbundskansler." 
Den tidigare medborgarrättsaktivisten Ehrhart Neubert skämtade.

"Det finns fortfarande mycket att göra för att förverkliga demokrati, 
frihet och socialism." Vänsterpartiet Die Linkes ledare Katja Kipping 
är inte nöjd.

"Jag är stolt över att ha bidragit lite grann till att vi i dag kan leva som 
vi gör." Den tidigare Sovjetledaren Michail Gorbatjov på besök i 
Berlin.

"We can be heroes, just for one day." Peter Gabriel sjöng David 
Bowies Berlinklassiker ”Heroes” på folkfesten vid Brandenburger Tor.

Fakta.

Muren föll torsdagen den 9 november 1989 efter en höst där 
protesterna hela tiden tilltagit och tiotusentals hade flytt det 
kommunistiska Östtyskland via den öppna gränsen mellan Ungern och 
Österrike eller den västtyska ambassaden i Prag.

Den 18 mars 1990 hölls fria och demokratiska val i DDR.

Den 3 oktober 1990 återförenades de två tyska staterna sedan andra 
världskrigets segrarmakter gett sin välsignelse. “
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“ Nationalisterna mot seger i Katalonien

Allt pekar mot seger för de katalanska nationalisterna i söndagens 
självständighetsomröstning.

Två timmar innan vallokalerna i Katalonien stängde på söndagskvällen 
var arrangörerna nära sitt mål: över två miljoner deltagare i 
självständighetsomröstningen.

Enligt vice regeringschefen Joanna Ortega hade 1,97 av de 5,4 
miljoner röstberättigade katalanerna röstat klockan 18.00.

– Detta är en stor bedrift, och vi skulle aldrig ha uppnått detta resultat 
utan över fyrtiotusen hängivna frivilliga, sade Ortega.

Det är ännu ovisst hur rösterna fördelats, men med tanke på att 
motståndarna till ett oberoende Katalonien bojkottade valet så ser den 
informella folkomröstningen ut att bli en massiv seger för de 
katalanska separatisterna. De flesta valdeltagare torde ha röstat ja och 
ja. Alltså för en oberoende katalansk stat, medan färre tros ha röstat ja 
och nej. Det vill säga ja till en katalansk stat med någon form av 
relation till Spanien, men inte den nuvarande.

Det höga valdeltagandet har överraskat till och med arrangörerna och 
chockat den spanska regeringen, som gjort sig förhoppningar om att de 
senaste veckornas bråk och juridiska trassel kring omröstningens 
former skulle ha fått väljarna att tappa lusten. Men valarbetaren Joan 
Anton Llarch säger till DN:

– Kitsligheten och försöken att spoliera omröstningen från Madrids 
sida har förfelat sitt syfte. I stället för att tröttna har folk envisats och 
gett sig tusan på att delta.

Nästa rond i det spansk-katalanska dramat kommer att gå till så här: 
Kataloniens regeringschef Artur Mas kommer redan i veckan att 
föreslå sin spanske kollega Mariano Rajoy samtal om en regelrätt 
katalansk folkomröstning. Rajoy, som insisterar på att den katalanska 
omröstningen inte betyder någonting, sade på söndagen att han visst är 
beredd till dialog med katalanerna, men att han inte kommer att vika 
en tum från konstitutionen. Hur flexibel Rajoy än visar sig vara, så 
kommer hökarna i hans parti, det spansknationella Partido Popular, 
knappast att gå katalanerna till mötes i något väsentligt.

Artur Mas motdrag blir då med största sannolikhet att utlysa 
katalanska nyval. Om dessa nyval går separatisternas väg så hoppas 
Mas att Madrid skall bli mer medgörligt och gå med på en 
folkomröstning av den typ som hölls 2006.

Den gången röstade katalanerna ja till nya statuter för relationerna 
mellan Spanien och Katalonien, statuter som de spanska 
nationalisterna senare lyckades torpedera. Frustrationen över detta var 
en av de faktorer som drev katalanska nationalistväljare i riktning mot 
separatismen.

Men om Madrid också efter katalanska nyval vägrar acceptera en 
folkomröstning så kommer det radikala katalanska separatistpartiet 
ERC att tvinga Artur Mas att proklamera självständighet i parlamentet, 
utan att rådgöra vidare med Madrid.



– Självständighet är inget man dagtingar om, det är en rätt man utövar, 
sade ERC:s partiledare Oriol Junqueras när han röstade på söndagen.

Den socialistiska tidningen El País, Spaniens viktigaste 
nyhetsmedium, retade hundratusentals katalaner på söndagen med sin 
förstasidesrubrik: Katalanerna håller sin meningslösa omröstning.

Tidningen har på sistone misstänkliggjort de katalanska arrangörerna 
och påstått att vem som helst kan rösta, och mer än en gång. Under 
söndagen försökte flera personer i El País tjänst rösta mer än en gång, 
eller med utgångna id-kort. Alla försöken upptäcktes av arrangörerna, 
inget fusk var möjligt, rapporterade El País.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com

Fakta. Omröstningen i siffror

Söndagens omröstning var inte en riktig folkomröstning. En sådan har 
den spanska författningsdomstolen förbjudit ”tills vidare”. 
Omröstningen kallades därför för en ”manifestation av folkligt 
deltagande”.

Knappt 6 700 valurnor fanns tillgängliga i drygt 1 300 vallokaler. I ett 
vanligt val brukar det finnas drygt 9 000 valurnor.

Det fanns vallokaler i så gott som alla av Kataloniens drygt 900 
kommuner, en handfull saknade vallokal, de flesta var orter där 
spanska regeringspartiet Partido Popular även har makten lokalt. “

DN 10 nov 2014: 

“ Många skulle kunna ta över som IS-ledare

Islamiska statens (IS) ledare Abu Bakr al-Bagdadi rapporteras 
skadad i en USA-ledd flygattack. Men al-Bagdadi är knappast 
oersättlig. Extremiströrelsen IS är mer välorganiserad än vad som 
tidigare antagits, visar en ny forskningsrapport.

Det fanns på söndagen inga nya uppgifter om tillståndet för Abu Bakr 
al-Bagdadi, terroristgrupperingen Islamiska statens ledare. Enligt 
uppgifter tidigare i helgen ska al-Bagdadi ha skadats svårt – alternativt 
dödats – när attackflyg från den USA-ledda koalitionen angrep en 
militärkonvoj från IS nära staden Mosul i nordvästra Irak. Mosul 
erövrades i början av juli i år av den Islamiska statens styrkor.

Enligt det amerikanska centralkommandot dödades ett femtiotal i 
attacken, som var riktad mot tio militärfordon som färdades mot 
Mosul. Uppgifterna att al-Bagdadi skadats förmedlades av den all-
arabiska tv-kanalen al-Arabiya. Men centralkommandots talesman 
överste Patrick Ryder sade till internationella nyhets- byråer på 
söndagen att det inte fanns några oberoende uppgifter om att al-
Bagdadi varit närvarande.

Den 43-årige al-Bagdadi utnämndes i slutet av juni till ”kalif” över 
Islamiska staten, det vill säga det område i Syrien och Irak som terror- 
organisationen lagt under sig militärt. Det är en region som i storlek är 
jämförbar med Storbritannien och där närmare sex miljoner människor 
bor. I detta självutnämnda ”kalifat” finns också stora olje- och gasfält 
samt oljeraffinaderier. Försäljningen av framför allt råolja till mindre 
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nogräknade köpare i Turkiet och Jordanien utgör ryggraden i Islamiska 
statens krigskassa.

al-Bagdadi, eller ”kalif Ibrahim” som hans anhängare kallar honom, 
är en hemlighetsfull person som mycket sällan framträder offentligt. 
Den senaste gången var i en moské i Mosul den 4 juli i år. Trots sin 
upphöjelse – enligt Islamiska statens egen verklighetsbeskrivning är ju 
al-Bagdadi allerhögste ledare för världens alla muslimer – omfattas 
han inte alls av den personkult som fanns kring den sedermera 
mördade al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin.

En omfattande nyutkommen studie om Islamiska statens struktur av 
det amerikanska forskningsinstitutet Soufan Group visar att al-
Baghdadi knappast är oersättlig. Han har redan utsett två 
”kronprinsar”, Abu Muslim al-Turkmani och Abu Ali al-Anbari, den 
senare är chef för Syrienoperationerna inom IS. Det finns dessutom 
stor militär kompetens inom mellanskiktet av IS-ledare, där flera har 
en bakgrund i den störtade Irakledaren Saddam Husseins armé.

Lägg därtill den globala attraktion som Islamiska staten på kort tid 
skaffat sig inom den muslimska världen – en ny FN-rapport visar att 
terrorgruppen har 15 000 utländska krigare från 80 länder i sina led – 
så blir bilden den av hydran, den grekiska mytologins niohövdade 
monster: om ett huvud huggs av växer två nya ut.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

DN 10 nov 2014: 

“ Intensiva strider vid Donetsk

De mest intensiva striderna sedan i somras rapporteras från 
Donetsk, och att tala om vapenvila i östra Ukraina är allt mer 
meningslöst. Samtidigt kommer flera uppgifter om stora 
militärkolonner österifrån.

Natten till söndagen hördes oavbruten artillerield från området kring 
Donetsks internationella flygplats i åtta timmar i sträck. Ukrains-ka 
arméstyrkor håller flygplatsen, medan övriga delar av 
regionhuvudstaden är under de proryska separatisternas kontroll. 
Vanliga bostadshus ska ha träffats av projektiler och räddningstjänsten 
fick rycka ut och släcka bränder på sex ställen i två stadsdelar, enligt 
Interfax.

Efter ett kort avbrott på morgonen fortsatte eldgivningen med 
oförmins- kad kraft även under söndagen. Stridshandlingar rapporteras 
också från en rad andra platser längs hela fronten, som utgör en 
inofficiell gräns mellan separatisternas ”folkrepubliker” och resten av 
Ukraina.

Samtidigt rapporterade Osse, den europeiska 
säkerhetsorganisationen, att europeiska observatörer på plats hade sett 
flera stora militärkolonner röra sig österifrån mot Donetsk.

”Mer än 40 lastbilar och stridsvagnar” sågs köra längs landsvägen 
öster om Makijivka, en stad som är mer eller mindre hopväxt med 
Donetsk. Enligt Osse-observatörerna var 19 av fordonen stora lastbilar 
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utan nummerplåtar eller andra markeringar. Några av dem hade 
haubitsar på släp. Soldaterna bar mörkgröna uniformer.

Andra observatörer hade sett nio stridsvagnar på väg västerut strax 
söder om Donetsk. Och i lördags rapporterade reportrar från 
nyhetsbyrån AP att de hade sett 80 omärkta militärfordon på ungefär 
samma plats.

Osse-rapporterna pekar inte ut var- ifrån kolonnerna kommer, men i 
Ukraina tvivlar få på att det handlar om förstärkningar från Ryssland 
till rebellerna. Omärkta fordon och uniformer för osökt tankarna till de 
ryska styrkor som dök upp på Krim i våras strax före Rysslands 
annektering.

Moskva fortsätter dock att förneka aktiv inblandning i konflikten.

En vapenvila råder formellt sedan den 5 september, men ingen av 
parterna låtsas ens respektera den längre. Regeringen i Kiev anser att 
rebellerna bröt mot avtalet när de genomförde val i sina 
”folkrepubliker” förra helgen. Separatisterna å sin sida är öppna med 
sina avsikter att utvidga sitt område med vapenmakt.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

DN 10 nov 2014: 

“ Den ovärderliga sanningen om Jedwabne

Det som hände i byn Jedwabne 1941 tystades länge ned i Polen. 
Men Anna Bikont ville sprida sanningen: att 600 judar våldtogs 
och mördades av människorna i sin egen by – inte av nazisterna. 
Elisabeth Åsbrink har aldrig förr blivit så drabbad av ett 
dokument.

Anna Bikont
”Vi från Jedwabne”
Övers. Irena Grönberg Atlas
”Man kan blunda för verkligheten men inte för minnena.”

Orden är polske poeten Stanislaw Jerzy Lecs, men kunde lika gärna 
vara undertitel till journalisten Anna Bikonts reportagebok ”Vi från 
Jedwabne”. Hennes arbetsmaterial är nämligen tystnad och icke-
minne, och arbetsplats är byn Jedwabne i östra Polen, där katolska 
polacker beslöt sig för att tortera, våldta, slakta och elda upp sina 
grannar, de judiska polackerna, just för att de var judar, den 10 juli 
1941.

Även om massmordet delvis utreddes under det polska 
kommuniststyret, var det inte förrän år 2000, då den amerikansk-
polske historikern Jan T Gross gav ut sin rekonstruktion av pogromen i 
boken ”Neighbours”, som Polens offentlighet chockartat började 
bearbeta sin historia.

Det går inte att tala om Anna Bikonts bok, utan att nämna Jan T 
Gross. Fram till att han publicerade sin bok var massmordet och andra 
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liknande händelser nedsänkta i tystnad. Gross visade vad många ville 
förtränga: att polackerna själva utfört massmordet, inte tyska nazister – 
något som annars fungerade som standardförklaring. Reaktionerna 
fick polska Institutet för nationellt minne att inleda en förundersökning 
av massakern i Jedwabne, på utrikesdepartementets uppdrag.

När debatten bryter ut arbetar Anna Bikont på tidningen Gazeta 
Wyborcza, som hon var med om att grunda. Men när hon vill skriva 
om Jedwabne är chefredaktör Adam Michnik tveksam. Han vill 
skydda bilden av Polen inför EU-medlemskapet, och inte medverka till 
inre splittring. Men Bikont tar tjänstledigt, driven av både personliga 
och historiska frågor: Vad är Jedwabne i dag? Vad hände egentligen 
1941, och vad hände med minnet av massakern? Efter en tid ser också 
chefredaktören de uppenbara försöken att förvränga historien, och 
Anna Bikont publicerar ett flertal viktiga reportage i Gazeta Wyborcza.

Så börjar hon ett mödosamt, motsägelsefullt arbete med att resa till 
byn som inga besök vill ha, tala med människor som inget vill säga, 
försöka skilja sanning från lögn när många vill att de blandas samman, 
och försöka se bakom förnekelsen av den heta, soliga sommardag då 
judiska män tvingades till förödmjukande ritualer på torget, kvinnor 
våldtogs, spädbarns huvuden slogs sönder av hammare eller mot 
husväggarna och runt 600 personer tvingades in i en av bybornas lada, 
som dränktes i bensin och tändes på.

Det står klart att byns katolska befolkning intog olika grader av 
aktivitet under pogromen; några beslutade om den, organiserade och 
drev på, andra deltog genom att bilda barriärer kring byn så att ingen 
jude kunde fly, och många stod som iakttagare. Nästan alla stal de 
mördades ägodelar, kläder och bostadshus.

Och det är dessa människor Anna Bikont söker; mördarna, sonen till 
den man som lånade ut sin lada till massmordet, mannen som räddade 
en judisk kvinna genom att gömma henne, be henne att konvertera och 
sedan gifta sig med henne. Hon spårar den handfull överlevande 
vittnen som nu spritts över världen, och hon kartlägger mönstret. Det 
hände inte bara i Jedwabne den 10 juli 1941. Judar mördades brutalt i 
byn Wasosz en vecka tidigare, den 5 juli, och i byn Radzilów den 7 juli 
och senare i byn Tykocin den 25 augusti 1941 – alla inom några mils 
avstånd från varandra. Vittnesuppgifter säger att man åkte från 
intilliggande byar för att ta del av varandras pogromer, våldtäkter och 
rån.

Mellan 1939 och 1945 förlorade Polen en femtedel av sin befolkning, 
av dem var tre miljoner judar. Här i Sverige har polsk nutidshistoria 
lyfts till ytan de senaste åren, inte minst genom föreställningen ”Vår 
klass” på Teater Galeasen i Stockholm. Dramatikern Tadeusz 
Slobodzianeks pjäs bygger sin första akt på Jan T Gross bok, och sin 
andra akt på just Anna Bikonts bok, som nu förtjänstfullt översatts till 
svenska av Atlas förlag. På bio kan vi just nu se Polens bidrag till 
Oscarstävlingen: filmen ”Ida” som också följer glömskans tråd genom 
Polens kollektiva tystnad, förnekelse och motstånd.

Anna Bikont låter sin bok få formen av en loggbok, snarare än ett 
berättarflöde. Det ger närvaro men ingen omedelbar överblick – och 
just det är bokens nerv och helvetesvandring. Jag har läst en del om 
rasism och morden på de europeiska judarna, men aldrig blivit så 
drabbad som av de sakliga noteringarna om det pågående judehat som 
Anna Bikont mötte i Jedwabne för tio år sedan. Hennes bok befinner 
sig här och nu. Mitt bland dem som inget vill säga för att de, eller 
deras pappor, deltog, eller blev rikare genom mördandet. Mitt bland 
dem som vittnade falskt i rättegångarna 1949 och 1966, för att undgå 



repressalier. Mitt bland dem som, utan att vare sig tveka eller dölja, 
intensivt hatar judar.

Byn Jedwabne ligger i nordöstra Polen, i en trakt som kallats för 
polskhetens och katolicismens vagga. Området har omväxlande varit 
utsatt för både Sovjets och Nazitysklands aggression och totalitära 
styre, och invånarna vändes mot varandra genom angiveri och 
deportation. Vid sidan om att anklagas för girighet och rikedom 
beskylldes de polska judarna för samarbete med kommunismen. Och 
trots motsägelsen, var bägge anklagelserna nog för att brutalt döda 
människor, som till exempel sjuttonåriga Dora, som våldtogs och vars 
huvud sågades av för att hon skulle ha varit angivare åt Sovjet.

Katolska kyrkan har under hela nittonhundratalet fört intensiva 
antijudiska kampanjer, och Anna Bikont möter samma sak än i dag.

Den tystnad som la sig tungt över Polen efter kriget har många 
ansikten. Den sovjetiska kommunismen var i sig själv starkt 
antisemitisk och erkände helt enkelt inte judarna som särskilt utsatta 
för nazisternas våld. I stället handlade det om fascismens brott mot 
folket och i det stora begreppet försvann judarnas öde.

Gazeta Wyborczas chefredakör Adam Michnik bad senare om ursäkt 
för sitt initiala motstånd, och skrev bland annat i New York Times:

”Jag känner mig inte skyldig gentemot de mördade, men jag känner 
mig ansvarig … därför att man efter deras död mördade dem igen, man 
begravde dem inte som det anstår en människa, begrät dem inte, 
avslöjade inte sanningen om det avskyvärda brottet, utan lät lögnen 
sprida sig genom årtionden.”

Med de orden svarar han på frågan om varför vi ska läsa en bok till om 
folkmordet på de europeiska judarna. För att varje nytt historiskt 
faktum förhindrar förnekelse och lögn, hedrar offren och för att vi 
efterlevande är ansvariga – inte skyldiga, men ansvariga – att se 
rasism, hat och mord med klara ögon och varje gång kalla det vid sitt 
rätta namn. Då och nu. Därför är Anna Bikonts bok ovärderlig.

Elisabeth Åsbrink deltar i kväll i ett slutet seminarium med bland and
ra Anna Bikont på Teater Galeasen i Stockholm om Jedwabne och 
antisemitism i vår tid. Samtalet leds av DN:s kulturchef Björn Wiman.

Elisabeth Åsbrink kulturdebatt@dn.se “
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“ Putin startar om kriget

Vapenvilan i östra Ukraina har aldrig varit fullständig. Efter 
helgens hårda strider mellan proryska separatister och 
regeringstyrkor framstår dock freden som ett avlägset minne.

Den europeiska säkerhetsorganisationen Osses observatörer bekräftar 
också att flera stora militärkolonner med stridsvagnar och truppfordon 
rört sig mot Donetsk. Inga nummerplåtar är synliga och uniformerna 
saknar igenkänningstecken, en taktik som Ryssland använde även på 
Krim för att dölja sin inblandning. President Vladimir Putin har 
ogenerat ljugit sig genom hela Ukrainakrisen.

Uppenbart anser Putin att hans ”rebeller” behöver förstärkning. 
Avsikten med upptrappningen är dock oklar. Kanske ska flygplatsen i 
Donetsk erövras, men det kan handla om en ny militär offensiv för att 
utvidga separatisternas territorium.

Av Minskavtalet från den 5 september återstår inte mycket. Det 
låtsasval som hölls i öster för drygt en vecka sedan var ett flagrant 
brott mot uppgörelsen. Inte ens Kreml har erkänt tillställningen, även 
om man säger sig ”respektera” resultatet. Separatisterna har dessutom 
ignorerat kravet att dra tillbaka sina tunga vapen från gränslinjen.

Ukrainas president Petro Porosjenko har svarat med att stoppa alla 
statliga utbetalningar till separatistkontrollerat område. Den lag som 
skulle ha gett de ryskspråkiga regionerna ökat självstyre upphävs.

Hela landet befinner sig i ett slags skymningsvärld. Separatisterna går 
inte att besegra så länge Putin backar upp dem, men han verkar inte 
vilja annektera eller ha ett självständigt Donbass. Ukraina ska förbli ett 
instabilt väsen med osäker status, vars önskan att tillhöra Europa 
saboteras.

Rubeln återhämtade sig något på måndagen efter förra veckans ras, 
men är fortfarande skakig. Det speglar dels det internationella 
oljeprisfallet, dels västvärldens sanktioner. Den ryska centralbanken 
skriver nu ner tillväxtprognosen till noll ända till 2017. Rubelfallet 
bidrar till att öka den redan höga inflationen.

Putins cyniska övergrepp på Ukraina bidrar till att sänka Rysslands 
vanskötta och oljeberoende ekonomi. Båda länderna förtjänar något 
bättre.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

Dela
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“ Folkmord förnekas ett sekel senare

Målet bland dem som vill få Turkiet att erkänna folkmordet 1915 
är att ge landet en historia det inte kan hantera, sade i går 
ambassadör Altay Cengizer, anställd på turkiska utrikesdeparte-
mentet, till Hürriyet Daily News.

Han menar att ordet folkmord är besvärligt och att Turkiet inte 
förtjänar att bli presenterat som ett land som genomfört något sådant. 
Men vilken stat förtjänar det i så fall? Mellan 1915 och 1916 mördades 
mellan 800 000 och 1,5 miljon kristna armenier, syrianer/assyrier, 
kaldéer och pontiska greker.

Cengizers attityd är typisk för hur Turkiet har förhållit sig till frågan. I 
en nyutkommen bok påstår han att staten var ”tvingad av 
omständigheterna” eftersom det ”tyvärr” inte fanns någon annan 
utväg.

Så låter det alltså i ett land som inte ens 100 år senare är berett att 
erkänna att det som hände faktiskt var ett folkmord.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 11 nov 2014: 

“ Avtal om visum ses som ett framsteg

Fem år har gått sedan USA:s president Barack Obama senast 
besökte Kina. Han landade i går i Peking i en tid då Kina och 
Ryssland sökt sig närmare varandra. Samtidigt har förbindelsen 
mellan Kina och USA kantats av en rad stridigheter som lett till 
rivalitet och misstro.

– Vi vill att Kina ska klara sig bra, sa Obama vid Apecmötet. Vi tävlar 
om affärer, men söker också samarbete för att möta utmaningar och 
dela möjligheter.

Om USA och Kina kan arbeta tillsammans så är det till nytta för hela 
världen, fortsatte han.

För att peka på den goda viljan länderna emellan presenterades 
nyheten att USA och Kina ska börja bevilja vissa av varandras 
medborgare upp till tio år långa visum.

Men några avgörande avtal väntas inte, enligt experter. På 
tisdagskvällen blir det middag på tu man hand hos Xi Jinping i 
partihögkvarteret i Peking. Handskakningar i offentligheten och någon 
mindre uppgörelse (som med visumen) – mer krävs inte för att mötet 
ska kunna kallas en framgång.

För två år sedan fanns det förhoppningar om att Xi Jinping och 
Barack Obama skulle finna varandra på ett personligt plan, vilket 
skulle bana väg för överenskommelser. Sedan dess har Kina och USA 
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beskyllt varandra för cyberspionage, de har tvistat i säkerhetsfrågor i 
Asien, om gränsdragningar i haven utanför Kina och i handelsfrågor.

I Kina har Xi Jinping stärkt sin ställning som landets nye ledare efter 
en hård antikorruptionskampanj. I USA har Barack Obamas 
inrikespolitiska ställning försvagats.

Möjligen skulle länderna kunna enas om vissa klimatmål, om militär 
koordination och i strävan efter att försöka förmå Nordkorea att avstå 
från kärnvapen. Men det har blivit allt mer tydligt att USA och Kina 
oftast talar förbi varandra.

När Xi besökte Obama i Kalifornien för ett och ett halvt år sedan 
upprepade han flera gånger vikten av att länderna skapar ”en ny typ av 
relationer mellan stora nationer” – som underförstått tillåter Kina att ta 
mer plats.

Den gången pågick förhandlingar fram till klockan tre på morgonen 
om huruvida Obama skulle skriva under på Xis slogan, rapporterar 
Washington Post.

Den kinesiska sidan talade om att en förbindelse fordrar ömsesidig 
respekt för ländernas kärnintressen, men eftersom rådgivarna i Vita 
huset inte tyckte sig få veta vad Kinas kärnintressen innebar, så blev 
det inget av med det gemensamma uttalandet.

Sedan dess skyr USA formuleringen.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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“ Vapenvilan utnyttjas för att förstärka 
trupperna

Hårda strider rasar åter i östra Ukraina trots ett avtal om 
vapenvila. Samtidigt har militära fordon utan nationalitets-
beteckningar synts. DN:s Michael Winiarski reder ut vad detta 
betyder för konflikten.

Frågor & svar.
1. Det finns ett avtal om vapenstillestånd. Ändå trappas striderna 
mellan proryska separatister och regeringsstyrkorna upp. Varför?

– Att den vapenvila som signerades i den vitryska huvudstaden Minsk 
den 5 september nu kränks alltmer regelbundet beror främst på att 
parterna inte litar på varandra. Vad som händer nu är att båda sidor 
använder eldupphöret till att bygga upp sina styrkor inför vad man ser 
som motsidans förberedelse för en attack.

Regeringssidan har förstärkt sina ställningar i kuststaden Mariupol, 
och även den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE bekräftar att 
rebellerna har fått förstärkningar från Ryssland.

Det betyder inte att vapenvilan helt kan dödförklaras; striderna är 
fortfarande mindre intensiva och dödsbringande än före den 5 
september.

2. Vilken sida vinner på striderna?
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– Striderna missgynnar i första hand Ukraina, där de nyvalda politiska 
ledarna tvingas avsätta mycket resurser till militärt försvar och för att 
ta hand om de tiotusentals flyktingarna från krigszonen. Att Ukraina 
destabiliseras som stat ligger i Kremls intresse; genom sina klienter 
bland separatisternas ledare i Donbass (östra Ukraina) får Moskva ett 
inofficiellt inflytande över ukrainsk politik, samtidigt som man 
försvårar eller omöjliggör Kievs försök att knyta västliga institutioner 
som EU och Nato närmare sig.

3. Den senaste veckan har det rapporterats om konvojer av 
militärfordon utan registreringsskyltar och 
nationalitetsbeteckning. Vilka är det?

– Ryssland förnekar det, men Ukraina, USA och de flesta oberoende 
bedömare anser att kolonnerna med tunga vapen, haubitsar, 
raketartilleri och militärfordon med övermålade nationalitets
beteckningar som rullar på rebellkontrollerat område kommer från 
regionen Rostov i södra Ryssland.

Man kan fråga sig varifrån de annars skulle ha kommit? Just denna 
metod – att sända in ”små gröna män” – användes när Krim 
annekterades i slutet av februari 2014, även om Putin till en början 
förnekade att det handlade om ryska specialtrupper. Senare belönades 
dessa ”gröna män” med militära förtjänstmedaljer – av samme Putin.

4. Om det är ryska fordon, finns det i så fall en risk att östra 
Ukraina kan annekteras på samma sätt som Krim?

– Inget tyder på att Putin har för avsikt att stanna vid annekteringen av 
Krim, det strategiska målet är att på ett eller annat sätt skaffa kontroll 
över Ukraina, eller som minimum förhindra att landet glider ur 
Moskvas geopolitiska inflytandesfär. Putin har ju framhållit att han 
inte betraktar Ukraina som en naturlig statsbildning och att stora delar 
av grannlandet historiskt tillhör Ryssland.

Det behöver inte betyda att en öppen militär invasion eller formell 
annektering skulle vara aktuell för dagen. Putin är tvingad till en viss 
balansgång, dels för att Ryssland inte ska drabbas av ännu kraftigare 
sanktioner, dels för att ett öppet krig mot Ukraina inte har stöd av det 
ryska folket.

Det är ett skäl till att Kreml är känsligt för läckor om stupade ryska 
soldater. Omständigheterna kring de tolv fallskärmsjägare från 76:e 
luftlandsättningsdivisionen och GRU:s andra spetsnazbrigad i Pskov, 
som begravdes den 25 augusti, har av Rysslands militäråklagare 
förklarats vara en ”statshemlighet”.

Därför skulle det kunna ligga i Moskvas intresse att å ena sidan skicka 
in nytt tungt krigsmateriel och specialtrupper till separatisterna, tills 
vidare utan att annonsera nationell tillhörighet. Å andra sidan förklarar 
Kreml försiktigtvis att man ”respekterar” men inte ”erkänner” de val 
(olagliga enligt ukrainsk lagstiftning) som genomfördes i de 
rebellkontrollerade delarna av Donetsk- och Luhanskregionerna förra 
helgen.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se
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Fakta.
Kiev saknar kontroll över gräns mot Ryssland

Det område som de proryska separatisterna i östra Ukraina kontrollerar 
har utvidgats sedan i somras, men har varit relativt stabilt alltsedan 
avtalet om vapenvila slöts i Minsk den 5 september.

I dag befinner sig omkring en tredjedel av de två länen Donetsk och 
Luhansk i rebellernas händer, och där har också Folkrepubliken 
Donetsk och Folkrepubliken Luhansk utropats.

Gränsen mellan de icke erkända ”folkrepublikerna” och Ryssland har 
Ukrainas regering ingen kontroll över, och genom den öppna gränsen 
kan vapen, förnödenheter, soldater och frivilliga stridande passera utan 
att regeringen i Kiev kan ingripa. 

DN “
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 “ Den stupade soldatens rum bevarat

Hubert, 21 år, föll i Flandern en aprildag 1918. Men minnet av 
honom – och hans pojkrum – lever vidare.

Sängen är bäddad. På skrivbordet ligger pennorna i god ordning vid en 
teckning av en ryttare. Böckerna väntar i bokhyllan och uniformen 
hänger redo – om än allt mer maläten.

Hemma hos Daniel Fabre i Belabre, några mil öster om Poitiers i 
centrala Frankrike, tycks tiden ha stannat. Åtminstone i det rum där 
den franske löjtnanten Hubert Rochereau föddes år 1896 – och som 
fortfarande var hans när han stupade i första världskriget vid 
Kemmelberg i belgiska Flandern 1918.

Föräldrarna sörjde djupt sin ende son och lämnade hans saker i princip 
orörda. När de sedan sålde huset krävde de att rummet skulle lämnas 
som det var – i 500 år.

Rent juridiskt spelar kravet visserligen ingen roll, men 72-årige Fabre 
låter allt stå ändå.

– Ärligt talat så bryr jag mig inte. Men det vore synd att göra sig av 
med allt det här, säger han när nyhetsbyrån AFP kommer på besök.

Runt om i Europa hedras på tisdagen offren i första världskriget på 
årsdagen av vapenstilleståndet den 11 november 1918. Bland annat 
inviger Frankrikes president François Hollande ett nytt monument i 
Ablain-Saint Nazaire, där 600 000 av de döda listas i bokstavsordning, 
utan hänsyn till vilken sida de stred på. 

TT “
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“ Två IS-ledare döda i flygattacker

Två av toppnamnen inom terrororganisationen Islamiska staten 
(IS) har dödats i flygattacker de senaste dagarna. Men det är ännu 
oklart om rörelsens ledare Abu Bakr al-Bagdadi skadats.

”Det finns inga bekräftelser på att al-Bagdadi dödats”. Det meddelade 
det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon på måndagen som svar 
på de ymnigt förekommande medieuppgifterna att IS-ledaren skadats 
eller till och med dödats  i en attack mot en militärkonvoj utanför den 
irakiska staden Mosul i helgen.

Däremot tycks det fastslaget att en nära medhjälpare till al-Bagdadi 
dödades i attacken tillsammans med ett femtiotal andra IS-män. På 
måndagen kom uppgifter från den irakiska statstelevisionen att 
ytterligare en högt uppsatt person inom terrororganisationen, Abu 
Huthaifa al-Yamani, dödats i en flygattack utanför staden Falluja strax 
väster om Iraks huvudstad Bagdad.

Men trots framgångarna i att lokalisera och döda Islamiska statens 
toppnamn är de USA-ledda flygoperationerna i Irak och Syrien 
omstridda och kritiserade. I helgen ordnade studenter och aktivister i 
Syriens största stad Aleppo en spontan demonstration mot flyg
anfallen sedan det kommit uppgifter om att stridsflyg av misstag 
angripit ett flyktingläger utanför Idlib i Syrien. ”Koalitionens styrkor 
dödar det syriska folket” var ett av plakaten som förekom i protesten 
som hölls i stadsdelen Bustan al-Qasr.

Washington Post publicerade häromdagen en artikel som pekade på 
att attackerna i Syrien riskerar att driva de så kallade ”moderata” 
oppositionsgrupperna i armarna på Islamiska staten. Mer uttalat 
islamistiska grupper som tidigare stridit mot Islamiska staten, 
exempelvis Anshar al-Sham, har redan närmat sig IS eftersom USA 
räknas som den gemensamma fienden.

I den kurddominerade syriska staden Kobane nära Turkiets gräns 
fortsätter flygattackerna mot Islamiska statens fästen. Islamiska statens 
offensiv mot Kobane har därmed stoppats upp, men enligt nyhetsbyrån 
Reuters källor har IS beordrat förstärkningar till regionen.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Flygbombningarna inleddes i augusti

För att stoppa Islamiska statens (IS) offensiv i Irak tog USA i augusti 
initiativet till flygbombningar. USA har fått med sig ett tiotal länder, 
bland dem Australien och Danmark.

Den 23 september utökades operationen till IS ställningar i Syrien. Till 
skillnad från Irak följde dessa bombningar inte en formell begäran från 
landets regering.

Över 3 000 uppdrag har genomförts i Irak och Syrien, enligt USA:s 
centralkommando. 
DN “
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“ Ärkerivaler går ihop för självständighet

De bägge stora katalanska självständighetspartierna, borgerliga 
CiU och radikala ERC, planerar efter söndagens informella 
omröstning att utlysa nyval i januari och ställa upp på en 
gemensam lista.

Barcelona.
Det säger en källa i ANC, den organisation som anordnade söndagens 
informella självständighetsvotering, till DN.

Både i Barcelona i Katalonien och i den spanska huvudstaden Madrid 
är man väl medveten om att ett katalanskt nyval vore detsamma som 
en förklädd folkomröstning, och att en framgång för separatisterna där 
skulle leda till en ensidig katalansk självständighetsdeklaration någon 
gång nästa år.

Allra helst skulle den katalanske regeringschefen Artur Mas och hans 
CiU vilja ha med ERC i regeringen redan nu. Men innan han slår sina 
påsar ihop med ärkerivalen vill ERC:s ledare Oriol Junqueiras ha 
garantier för att Mas verkligen är redo att ta det ödesmättade steget.

I Madrid kallar medierna söndagens omröstning för ”fars” och 
”låtsaslek”. Men den politiska ledningen är tydligt skakad över 
katalanernas relativt höga valdeltagande. Allt gällare röster inom 
regeringspartiet PP anklagar premiärminister Mariano Rajoy för att ha 
svikit nationen. PP:s ledare i Katalonien, Alicia Sánchez-Camacho, 
hade lovat sina katalanska väljare att Madrid skulle ingripa och stoppa 

söndagens inofficiella omröstning.

– Hur är detta möjligt? Spaniens författningsdomstol förbjöd 
omröstningen och vår regering tillät den? Rajoy lovade stoppa valet 
men lyfte inte ett finger! Vårt parti är förnedrat i Katalonien, vi har 
svikit våra anhängare, säger en PP-aktivist till DN.

Allra hårdast åt Rajoy går den spanska högerns mest kände 
opinionsbildare, kolumnisten och radiomannen José Jímenez Losantos:

– Rajoy borde åtalas för landsförräderi. Han har sjabblat bort 
Katalonien. Var är våra soldater, som borde ha ingripit mot det olagliga 
valet? Jo, i Libanon och i Afghanistan, där de inte gör någon nytta!

En av de mest inflytelserika ledarna för det katalanska 
regeringspartiet CiU, staden Gironas borgmästare Carles Puigdemont, 
sade på måndagen till DN att han förstår de spanjorer som är besvikna 
på sin regering:

– Ju mer aktiva vi är, desto mer passiv och orörlig verkar Rajoy. Vi 
måste förhandla med varandra, annars går det riktigt illa!

Det som kan ”gå illa” är mycket. Spanien kan stänga av Kataloniens 
elektricitet och dess vatten. Katalonien kan blockera nästan hela 
Spaniens – och Marockos – export till Europa. De flesta katalaner har 
sina besparingar i spanska banker. Om parternas ledare, pressade av 
uppjagade opinioner, börjar skada varandras vitala intressen så är det 
upplagt för plågsamma och långvariga förvecklingar.



Nathan Shachar naranjal@gmail.com

Fakta.
Mindre än 50 procent valde att rösta

2,25 miljoner katalaner, mindre än hälften av de röstberättigade, deltog 
i söndagens val. Två frågor stod på valsedeln:

1 Anser du att Katalonien bör vara en stat?

2 De som svarade ja på den första frågan fick svara på en till: Anser du 
att den staten bör vara oberoende?

81 procent av de röstande svarade ja på bägge frågorna. 10 procent 
svarade ja-nej (en katalansk stat med vissa band till Spanien). Drygt 4 
procent svarade nej på första frågan. 

DN “
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“ H&M anklagas stödja ”landgrabbing” i 
Etiopien

Klädkedjan H&M samarbetar i Etiopien med en person som 
anklagas för ”landgrabbing”, beslagtagande av mark, en typ av 
statligt organiserad markexploatering som slår hårt mot 
ursprungsbefolkningen i de drabbade områdena.

Förra hösten startade H&M testproduktion i etiopiska textilfabriker. 
Nu avslöjar ”Kalla Fakta” i TV4 som sänds i kväll, att H&M 
samarbetar med den saudiske shejken Mohammed Al Amoudi, som av 
människorättsorganisationer anklagas för landgrabbing.

I Etiopien ägs all mark av staten som hyr ut den till utländska 
investerare för storskalig produktion av exempelvis ris och bomull. 
För lokalbefolkningen innebär det tvångsförflyttningar med militärens 
hjälp, och i dess spår våld, våldtäkter, tortyr och till och med mord, 
konstaterar människorättsorganisation Human rights watch, HRW.

Al Amoudi har stora affärsintressen i Sverige: bland annat äger han 
Preem. Ett av hans företag i Etiopien, Saudi Star, hyr sedan 2009 mark 
av den etiopiska staten.

”Kalla Faktas” granskning visar att ett annat av hans företag, MAA 
Garments, köper bomull från ett hårt exploaterat område i södra 
Etiopien där ursprungsbefolkningen av stammarna Mursi och Kara 
tvångsförflyttats och att MAA Garments bomull används i H&M:s 
kläder.
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– Man frågar inte varifrån bomullen kommer, man frågar inte hur det 
står till med de mänskliga rättigheterna, man ställer inte några av de 
frågor man borde ställa till tillverkarna och distributörerna, säger Felix 
Horne vid HRW till ”Kalla Fakta”.

H&M säger att företaget inte kan garantera att bomull från områden 
som utsatts för landgrabbing inte används i de fabriker man använder 
sig av, men att man ska utreda sitt eventuella ansvar.

Saudi Star förnekar att man brutit mot mänskliga rättigheter på den 
mark företaget hyr.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se”
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“ Anne Applebaum: Judarnas historia är 
omöjlig att förstå utan Polen

Där fanns ministrar och presidenter och en stor publik med människor 
från hela världen. Men under den officiella öppningsceremonin för det 
vackra Museet över de polska judarnas historia i Warszawa 
häromveckan var det ett av de många talen som stod ut bland de andra. 
I det kalla ljuset från höstsolen steg Marian Turski upp framför 
folkmassan och inledde sitt anförande med följande ord: ”Under 
krigsåren brukade judiska partisaner sjunga en sång som senare blev 
ett slags nationalsång för hela deras motståndsrörelse. Den slutade 
med orden ’Mir zenen do’ – Vi är här! Nu när detta museum är färdigt 
kan även jag, som medlem av den judiska gemenskapen i Polen, känna 
lusten att upprepa deras ord: ’Mir zenen do’ – Vi är här!”

Efter sitt tal tog den 88-årige Turski en 13-årig polsk-judisk flicka vid 
handen, varefter de tillsammans – två representanter för en gammal 
och en ny generation polska judar – symboliskt kunde öppna museets 
portar.

”Vi är här!” Medan jag lyssnade satt jag och reflekterade över hur 
märkligt allting var. Turski är en liten, glasögonprydd man som inte 
ser ut som någon krigare. Och trots det stod han där, en överlevande 
från Auschwitz som beslutade sig för att stanna kvar i Polen under ett 
halvt århundrade av kommunistiskt styre.

Efter befrielsen ledde han arbetet vid Institutet för judisk historia och 
spelade därmed en stor roll i detta kontroversiella projekt som kunde 
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ha utvecklats i en katastrofal riktning men som nu anses vara en stor 
framgång – de som planlade museet hade att ta hänsyn till skilda 
önskemål från utländska donatorer, nya borgmästare i Warszawa och 
flera på varandra följande polska regeringar.

Det nya museet är inte en minnesplats för Förintelsen, utan en 
utställning över de polska judarnas tusenåriga historia: det handlar om 
de polska kungar som tog emot judarna under Medeltiden, om den roll 
judarna spelade i landets utveckling och i framväxten av dess städer, 
om de judiska politiker och poeter som i århundraden talat och skrivit 
på polska. Museet högtidlighåller de polska judarnas liv, inte deras död 
under den tyska nazismen. Allt detta för att bevisa: ”Vi är här.”

Det finns, i denna del av världen, en viss förståelse för denna typ av 
stämningar. När allt kommer omkring inleds också den polska 
nationalsången med orden ”Än är Polen ej förlorat, så länge vi är vid 
liv”. Texten härstammar från en tidsperiod då landet inte gick att hitta 
på Europas kartor: på 1800-talet styckades det upp av de ryska, 
preussiska och österrikiska imperierna. Efter första världskriget 
återuppstod Polen – bara för att återigen suddas ut från kartan efter 
Sovjets och Tysklands invasion 1939. Men vid varje tillfälle 
återskapades Polen av människor som, mot alla odds, fortsatte att 
insistera: ”Vi är här!”

Faktum är att även Ukrainas nationalsång inleds med nästan exakt 
samma mening: ”Än är Ukraina inte förlorat, inte hennes ära, inte 
hennes frihet.” Denna textrad kommer från en dikt som skrevs under 
andra hälften av 1800-talet, det vill säga en tid då inte heller Ukraina 
fanns på Europas karta. Men ändå sjöngs den – under den korta period 
då Ukraina var oberoende efter första världskriget och sedan återigen 

efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Givetvis sjöngs den också 
under de väldiga demonstrationerna på Majdantorget i Kiev förra året. 
På tolvslaget den 1 januari 2014 var det över 100 000 människor som 
sjöng dessa rader. Också de insisterade: ”Vi är här!”

Jag är inte säker på att denna känsla är möjlig att förstå för någon som 
bor i en större nation. Den trotsiga deklarationen ”Vi är här” ingår i 
vilket fall inte i något större lands nationalsång. Amerikaner sjunger 
om ”The land of the free and the home of the brave”, britterna om 
”God save the Queen” och fransmännen sjunger om hur ärans dag är 
kommen. Ingen av dem sjunger för att bevisa att de inte har blivit 
utplånade.

För dem som bor i geografiskt osäkra nationer borde det dock vara 
möjligt att bättre leva sig in i varandras situation. Om inte annat visar 
det nya museet i Warszawa att Polens historia är omöjlig att förstå utan 
den roll som judarna spelat i den – och att inte heller judarnas historia 
är möjligt att förstå utan Polen, där så många av dem levt och verkat 
under så många århundraden. Och att vi, trots händelserna under 1900-
talet, fortfarande finns här för att minnas detta. Jag hoppas att museet 
och dess besökare kan få denna medkänsla att växa.

Anne Applebaum Författare, Bland Annat Till "Järnridån" Och 
"Gulag – De Sovjetiska Lägrens Historia". Övers. Från Engelska Björn 
Wiman “
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“ Farväl till Katalonien

Det är ingen tillfällighet att det är till Barcelona som Cervantes 
låter sin hjälte komma för att konfrontera den lömske plagiatören 
Avellaneda på ett boktryckeri. Kataloniens huvudstad har alltid 
legat närmre axeln Paris–Rom och de impulser av modernitet som 
detta medför. Trakten har också en annan plats i många svenskars 
och européers hjärtan än Don Quijotes karga kastilianska 
högland.

Efter söndagens provomröstning, där en stor majoritet av den lilla 
minoritet som röstade sade ja till självständighet svallar nu 
känslorna. Det är som det brukar. Kanske är det inte 
självständigheten i sig som utgör den största faran i denna och 
liknande processer, utan de anspända känslor av nationalism som 
drömmarna om den ger upphov till. Separatism handlar inte om 
charm, utan om chauvinism.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se “
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“ Östasien behöver USA

Kina har utan tvekan bemödat sig om sin image under 
Stillahavsländernas stora möte i Peking. Inte nog med att 
luftföroreningarna har skruvats ned med diverse metoder. 
Dessutom har värdet på den hårt kontrollerade valutan tillåtits 
stiga, till båtnad för exportörer som försöker kränga grejer till 
Mittens rike.

En tämligen oväntad uppgörelse med USA om minskade tullar på 
elektronikvaror presenterades också på tisdagen, av självaste 
president Barack Obama. Förhandlingarna har stått och hackat länge, 
på grund av kinesiska krav på undantag.

Kina är världens största exportör av IT-varor, men ofta främst 
angeläget om att andra sänker sina tullmurar. Detta var därför en viktig 
gest, och förhoppningsvis kan nu ett avtal med 50-talet länder 
uppdateras.

På andra områden har Obama desto fler tvistefrågor att diskutera 
med sin kinesiska kollega Xi Jinping. I Östasien pågår en kapplöpning 
mellan USA och Kina, som handlar om stora ekonomiska insatser, 
krockande geopolitiska intressen och åtskilliga nationers känsla av 
otrygghet inför den framväxande och alltmer fordrande asiatiska 
stormakten.

USA arbetar för ett omfattande frihandelsavtal, TPP, där tolv länder är 
tänkta att ingå – däremot inte Kina. Det är en central del av Obamas 
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försök att flytta det utrikespolitiska fokuset från Mellanöstern till 
Östasien, i sin tur ett sätt att hantera Kinas ökade ambitioner. TPP 
skulle kunna bli ett verktyg för att få kineserna att rätta sig efter vissa 
principer, till exempel för patentskydd och rättssäkerhet.

Dessvärre sitter TPP fast i kontroverser om bland annat japanska 
jordbruksprodukter. Efter Republikanernas seger i mellanårsvalet till 
den amerikanska kongressen har Obama möjligen bättre chans att få 
igenom avtalet på hemmaplan, men blindskären är många.

Kina har å sin sida tagit initiativ till ett luddigare ramverk för att 
liberalisera handeln i regionen. Idén om en ny asiatisk bank för 
infrastrukturinvesteringar, med säte i Peking, har brett stöd men 
irriterar USA.

Medan Obama är inrikespolitiskt stukad har Xi Jinping blivit den 
mäktigaste ledaren i Kina på över 15 år. Han bedriver en kampanj mot 
korruptionen, dels för att sätta åt rivaler, dels för att den skadar 
ekonomin. Landet måste reformeras så att balansen förskjuts från 
investeringar till konsumtion.

Vladimir Putin var också med i Peking, och passade på att skriva ännu 
ett gasexportavtal med Xi. Rysslands president skulle gärna stärka 
kompanjonskapet med Kina, som motvikt till de relationer med väst 
som hans militära överfall på Ukraina har raserat. Xi ser kontakterna 
med Putin som en nagel i ögat på USA, och de bådas inställning till 
mänskliga rättigheter är inte olik. Någon närmare allians är ändå 
mindre sannolik, eftersom Ryssland får svårt att finna sig i en 
underordnad roll.

Xi Jinping träffade som hastigast Japans premiärminister Shinzo Abe, 
men det blev inga foton med glada miner. Kina gör anspråk på de 
klippöar Japan kallar Senkaku, och inkluderade dem förra året i sin 
ensidigt proklamerade flygförsvarszon i Östkinesiska havet.

Ett skäl till Abes intensiva försök att sätta fart på den japanska 
ekonomin är att skaffa fram resurser till försvaret. En omtolkning av 
den pacifistiska konstitutionen pågår, som kineserna hävdar är bevis på 
japansk revanschlusta. USA har för sin del understrukit att 
säkerhetspakten med Japan också innefattar Senkaku.

Andra östasiatiska länder är starkt beroende av handeln med Kina, 
men oroas av den stora grannens utmanande beteende. Filippinerna 
och Vietnam, som också är inblandade i territoriella konflikter med 
Kina, är ytterst måna om att amerikanerna fortsätter att engagera sig i 
regionen.

Klyftan mellan USA och Kina är svår att överbrygga, samtidigt som de 
behöver varandra och tjänar på samarbete. Utan tvekan är Pekings mål 
att minska både den amerikanska militära närvaron och USA:s 
inflytande på länderna i regionen. Det är ingen annan betjänt av. Om 
Xi Jinping menar allvar med att ingen har något att frukta borde han 
sluta skrämma sina grannar.

Internationella toppmöten är ofta en ändlös parad av kostymer. Men 
elektronikavtalet är inte fy skam, och det är viktigt att ledare träffas. 
Det är bättre att försöka desarmera konflikter än att leva med 
spänningen.

Dn 12/11 2014 “



DN 12 nov 2014: 

“ Världen väntar på nya lösningar

I Ukraina, Mellanöstern och Östasien utmanas den gamla 
världsordningen. Det krävs nya svar – men inte bara för att 
bevara freden utan också för att möta globala hot som pandemier 
och växthuseffekten.

Kan vi bygga upp en internationell ordning som bevarar freden och 
låter länderna spela efter överenskomna regler? Det är den fråga Henry 
Kissinger ställer i sin nya bok ”World Order”. Tyvärr är det fel fråga.

Kissinger definierar världsordning som ett koncept av internationella 
arrangemang som ”anses tillämpliga i hela världen”. Ett exempel på 
detta är att Europa före EU:s tillkomst tolkade begreppet som en 
balans mellan stormakter där olika religioner och statsskick kunde 
samexistera.

Som civilisation och religion uppfattar islam den optimala 
världsordningen som något helt annat: ett kalifat där tro och stat är 
förenade och fred härskar i Dar al-Islam, Islams hus. Det är 
sannerligen inte en tanke som alla muslimer eller stater med muslimsk 
majoritet ansluter sig till, men den radikalism som exempelvis 
Islamiska staten hyllar vill sprida inte bara uppförandekoder utan en 
komplett världsuppfattning.

Kissinger anser att motstridiga världsordningsbegrepp nu tar form 
även i Asien. Kina spelar för närvarande efter internationella regler 
men sänder allt starkare signaler om att det förväntar sig att behandlas 

som främst bland jämlikar i regionen (precis som USA länge har krävt 
på båda de amerikanska kontinenterna). Men hur länge dröjer det 
innan Kina fordrar att få skriva om de internationella reglerna 
efterhand som det växer sig starkare och återtar vad det anser vara sin 
historiska ställning i Asien och världen?

Ryssland bryter öppet mot dessa regler och gör sig inte längre besvär 
med att hänvisa till folkrätten. I stället återtar det skamlöst territorier 
som en gång styrdes av Kreml och hotar att tillgripa våld för att 
”skydda” etniska ryssar från påstådda hot.

När ryssarna annekterade Krim i mars i år påpekade Kadri Liik på 
tankesmedjan European Council on Foreign Relations att de hade 
hanterat invasionen av Georgien 2008 på ett helt annat sätt. Den ryska 
regeringen provocerade Georgien att anfalla först och arbetade sedan 
ut en invecklad motivering där invasionen framställdes som 
överensstämmande med folkrätten. Den här gången ”har Moskva 
trotsat hela den europeiska ordning som etablerats efter kalla kriget, 
liksom dess regelsystem”, skrev Liik.

Kissinger hoppas att dessa länder och framväxande makter som Indien 
och förmodligen Brasilien (han har inte med Latinamerika i sin 
redogörelse för världsordningar) kommer att enas om regler som alla 
anser legitima och på så sätt upprätthålla en stabil global maktbalans. 
Westfaliska fredens mångfaldsprincip blir avgörande, hävdar han, 
eftersom olika länder och civilisationer måste tillåtas att operera i 
enlighet med sina helt olika egna principer.

En effektiv världsordning för 2000-talet måste emellertid göra 
mycket mer än att bevara freden. Kissinger inriktar sig på 



mellanstatliga relationer – på hur ett land undviker krig med andra 
länder samtidigt som det avskräcker dem från aggression eller andra 
handlingar som kan störa en regional eller global maktbalans. En blick 
på dagens rubriker visar dock att det som med störst sannolikhet 
kommer att döda och driva miljoner, om inte hundratals miljoner, på 
flykt de kommande decennierna är globala hot som pandemier, 
klimatförändring, terroristnätverk och organiserad brottslighet, inte 
krig mellan länder.

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat mer än 4 000 människors 
död. Aktuella projektioner av ebolavirusets spridning förutsäger en 
miljon fall fram till januari. Enligt Världshälsoorganisationen har 
aidsepidemin dödat 36 miljoner personer, omkring 10 miljoner mer än 
det beräknade antalet stupade i andra världskriget, och ytterligare 35 
miljoner är smittade.

Många av dessa globala hot är hoptvinnade med krig, men med krig 
som snarare utkämpas inom ett lands gränser än över dem. Omkring 
två tredjedelar av Syriens befolkning har blivit hemlösa till följd av 
inbördeskriget och miljoner lever i misär i flyktingläger.

Att bevara freden är huvudsakligen en fråga om återhållsamhet eller 
tvång. Ett effektivt globalt samarbete kräver mycket mer. 
Regeringarna måste kunna samarbeta med viktiga aktörer i näringsliv 
och civilsamhälle om övergripande handlingsplaner.

Dessa planer fordrar i sin tur finansiering, arbetskraft, kollektiv vilja 
och kapacitet att verkställa dem. I dag, inför ett virus som dödar 
hälften av de smittade och kan decimera en hel region i Afrika, stör 
flygtrafiken och sätter människor jorden runt i karantän, har världen 

bara levererat en bråkdel av den finansiella och materiella hjälp som 
behövs.

Vi lever i en värld av globala problem och mestadels nationella 
lösningar. Vi behöver mer än någonsin internationella institutioner som 
kan agera snabbt och effektivt, så som regeringen gör i välstyrda stater. 
De institutioner som skapades efter andra världskriget räcker inte. Det 
är dags att reformera dem och bygga nya strukturer och instrument 
som tar itu med globala problem.

Anne-Marie Slaughter

Översättning: Margareta Eklöf “
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“ FN-medlare vill satsa på lokala vapenvilor

Staffan de Mistura, FN:s medlare i Syrien, hoppas att lokala 
vapenvilor på sikt kan leda till reella fredsförhandlingar i det 
krigshärjade landet. Syriens ledare al-Assad är försiktigt positiv, 
men oppositionen är kritisk.

Svensk-italienaren de Mistura har de senaste dagarna vistats i de 
regeringskontrollerade delarna av Syrien. Vid en tv-sänd 
presskonferens i huvudstaden Damaskus på tisdagen lanserade FN-
medlaren idén om särskilda zoner där konflikten ”fryses” genom 
överenskomna lokala vapenvilor. Det skulle bland annat betyda att 
humanitär nödhjälp kan distribueras till civilbefolkningen.

de Mistura tog Aleppo, Syriens största stad, som ett exempel på där en 
lokal vapenvila skulle kunna införas. Aleppo har sedan juli 2012 varit 
delat mellan regimtrogna styrkor och den väpnade oppositionen, som 
alltmer kommit att influeras av jihadistiska grupperingar.

Enligt Staffan de Mistura finns det tecken på att de stridande parterna 
är mer motiverade att närma sig varandra än tidigare. Ett skäl skulle 
vara att ingen sida är stark nog för att vinna kriget. Ett annat att 
terrorgrupperingen Islamiska staten (IS) skulle kunna utgöra en 
”gemensam fiende”.

FN-medlaren underströk dock att det är långt kvar innan de lokala 
vapenvilorna kan genomföras.

– Att påstå att vi har en fredsplan vore självbedrägeri. Men vi har ett 
handlingsprogram som börjar på marken – med att stoppa striderna 
och minska våldet, säger de Mistura till brittiska BBC.

Syriens president Bashar al-Assad har enligt den statliga nyhetsbyrån 
Sana reagerat försiktigt positivt på förslaget och anser det ”värt att 
studera”. Oppositionen uttryckte dock genast sina tvivel över om al-
Assad kommer att efterleva en eventuell fredsplan. Tidigare eftergifter 
som gjorts från Damaskus under den drygt tre år långa konflikten har 
nämligen inte visat sig hålla i praktiken.

Hadi al-Bahra, ledare för Syriska nationella rådet (SNC), den 
sekulära oppositionens exilorganisation, kritiserade på tisdagen den 
USA-ledda koalition som genom flygbombningar bekämpar Islamiska 
staten i Syrien och i Irak.

– Det syriska folket ser hur koalitionens stridsplan attackerar IS, men 
blundar för al-Assads flygvapen, som använder bensinfatsbomber och 
missiler mot civila i Aleppo, sade al-Bahra under ett möte i London.

Den oppositionsvänliga nyhetsbyrån Syrian organization for human 
rights (SOHR) dokumenterade 850 flygattacker från regimen bara 
under de tio sista dagarna i augusti, rapporterar nyhetsmagasinet The 
Economist.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta. Tredje FN-sändebudet
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Förre FN-chefen (1997–2006) Kofi Annan var FN:s och 
Arabförbundets gemensamma sändebud i Syrien februari-augusti 
2012. Annan hoppade av eftersom han inte tyckte sig få tillräcklig 
uppbackning av FN:s säkerhetsråd för att mäkla fred.

Han efterträddes av den då 80-årige FN-veteranen Lakhdar Brahimi 
som innehade medlaruppdraget i Syrien från september 2012–maj 
2014. Brahimi ordnade två rundor av fredssamtal mellan de stridande 
parterna i Genève, men kriget och den humanitära katastrofen 
eskalerade.

Den 10 juli i år tillträdde den 67-årige svensk-italienske diplomaten 
Staffan de Mistura som FN-sändebud i Syrien. “ 

DN 12 nov 2014:
”Balterna bör vara rädda”

“ Någon större fara för Sveriges säkerhet finns inte. Men Estland 
och Lettland har all anledning att vara rädda för Ryssland. Det 
sade den Putintrogne kommentatorn Sergej Markov till SVT:s 
”Korrespondenterna” i går.

– Ni i Sverige behöver inte vara rädda. Lettland och Estland har där- 
emot all anledning att vara rädda. Om det blir ett stort krig är det 
möjligt att det inte blir något kvar av de här länderna, sade Sergej 
Markov till SVT i en intervju som sändes på tisdagskvällen.

Uttalandet har inte oväntat väckt uppmärksamhet i Baltikum, där 
Rysslands agerande under Ukrainakrisen varit en stark källa till oro.

Markov är statsvetare och ordförande i en kommission för ”offentlig 
diplomati och stöd för landsmän utomlands” i den rådgivande 
Civilkammaren. Han är allmänt sedd som en av hökarna i Moskvas 
politiska elit och har bland annat beskrivit annekteringen av Krim som 
ett ryskt försvar mot en fientlig omvärld – något som i första hand 
syftar på försvarsalliansen Nato.

– Problemet är russofobin som finns hos den ledande eliten i väst. 
Russofobi är rasism mot ryssar. Få era länder att sluta vara russofober, 
då kommer det bli mycket lättare för er att leva, säger Markov i 
intervjun med SVT.

Sergej Markov uppger själv att han står Putin nära och har tidigare 
sagt att han träffar presidenten ”en till tre gånger i månaden”. Men 
exakt hur stort inflytande han har i sin roll som rådgivare är oklart. 
Hans ord representerar heller inte nödvändigtvis Rysslands linje, 
eftersom han inte är en talesman för den ryska staten.

Erik De La Reguera erik@delareguera.se “
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“ Intriger skakar politiska eliten

Frankrikes förre president Nicolas Sarkozy väntades bli åtalad 
för illegal kampanjfinansiering. I stället dras nu den sittande 
presidenten, François Hollande, in i en härva som kan tvinga hans 
stabschef och närmaste vän att avgå.

– Det är skandalöst och ohållbart att försöka dra in Elyséepalatset i det 
här smutsiga kriget inom UMP, sa Carlos Da Silva, talesperson för det 
franska socialistpartiet häromdagen.

I Frankrikes största oppositionsparti, konservativa UMP, kämpar den 
förre presidenten Nicolas Sarkozy för att återta ledningen i partiet – 
med målet att vinna presidentvalet 2017. Mot sig har han, bland andra, 
den tidigare premiärministern François Fillon.

Nicolas Sarkozy förlorade valet 2012 efter en hård och påkostad 
valkampanj. Efter valnederlaget lämnade Nicolas Sarkozy inte bara ett 
politiskt sönderslitet parti bakom sig, partiet befann sig också på 
ruinens brant med skulder på omkring 100 miljoner kronor.

När UMP i somras fick en ny ledning, där Sarkozys konkurrent 
François Fillon ingick, vände den ut och in på räkenskaperna. Fillon 
ansåg att Sarkozy nog bör betala sina böter i korruptionsmålet själv.

Inte nog med det: Fillon stämde i juni möte med president Hollandes 
stabschef Jean-Pierre Jouyet på en restaurang nära presidentpalatset. 
Enligt två journalister på Le Monde ville Sarkozys tidigare 

premiärminister att den nuvarande socialistiska regeringen skulle sätta 
press på åklagarämbetet för att åtal skulle väckas mot Nicolas Sarkozy 
(vilket också gjordes följande vecka). Ett sådant åtal skulle bromsa 
Sakozys väg mot en revansch i presidentvalet 2017.

– Om ni inte gör det snabbt så kommer Sarkozy tillbaka, ska François 
Fillon ha sagt, enligt journalister från Le Monde som fick citatet ur 
Jean-Pierre Jouyets mun.

Fillon förnekar att han skulle sagt så.

– Det är lögn! Jag ska ge tillbaka slag för slag, säger Fillon och hotar 
nu sin lunchkamrat med åtal för förtal.

Men skandalen är ett faktum: en tidigare konservativ premiärminister 
misstänks knacka på dörren hos socialisterna för att be fienden om 
hjälp att lägga krokben för partivännen och den tidigare presidenten 
Nicolas Sarkozy.

Jouyet trasslade först in sig i nekanden – men bekräftade sedan 
historien.

I förbifarten framstod rättvisan som en marionett som skulle styras 
från presidentpalatset. Jean-Pierre Jouyet är inte bara president 
François Hollandes stabschef och personlige vän sedan ungdomsåren 
på en elitskola. Han var under ett par år även EU-minister i Fillons 
högerregering. Förvirringen är därmed total i många fransmäns ögon.



Eller rättare: historien ger vatten på kvarn åt extremhögern som vill 
framstå som det enda alternativet mot en intrigerande politisk klass där 
vänskapsband – även över partigränserna – spelar större roll än klara, 
politiska linjer.

– Det visar att de alla är av samma skrot och korn! De arbetar 
tillsammans med samma metoder från höger och till vänster, myser 
Marine Le Pen, ledare för högerextrema Front National.

Magnus Falkehed magnus@falkehed.com “

DN 13 nov 2014: 

“Le Pen tackar och tar emot

Franska skandaler har en speciell kvalitet, vare sig de gäller sex 
och otrohet eller korruption. Den senaste är ett slags 
blocköverskridande samarbete.

Förloraren i förra presidentvalet, Nicolas Sarkozy, vill gärna försöka 
igen 2017. En av rivalerna om kandidaturen för det borgerliga UMP är 
François Fillon. Som tidningen Le Monde berättar historien åt Fillon i 
juni lunch med socialistpresidenten François Hollandes stabschef 
Jean-Pierre Jouyet. Sarkozy är inblandad i en rad rättsprocesser om 
maktmissbruk och olagliga kampanjbidrag. Fillon bad Jouyet skynda 
på åklagarna. Vilket också skedde.

Jouyet nekade först, erkände sedan. Fillon hävdar att kumpanen 
blåljuger. Vem som drar i vilka trådar kan man undra. Men affären är 
ett tecken på hur illa det är ställt i partietablissemanget.

Hollande har nått halvtid i sin mandatperiod och är nere på 13 
procent i förtroendemätningarna. En antikapitalistisk valrörelse följdes 
av massiva skattehöjningar som ströp ekonomin. Efter lång tvekan 
försöker han byta till en mer företagsvänlig kurs, och sena insikter är 
bättre än inga. Men det är motsatsen till vad socialisterna lovade 
väljarna och väcker ramaskri i partivänstern, som inte blev gladare av 
att rensas ut ur regeringen.

UMP är svårt sargat, nästan ruinerat av valkampanjen 2012 och likaså 
splittrat om den politiska linjen. In på scenen träder då en Sarkozy som 
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anser sig vara nationens räddare. Han hoppas att folklig nostalgi ska 
föra honom tillbaka till makten, men tycks helt ha glömt att han också 
var en djupt impopulär president. Sarkozy var hyperaktiv men 
ineffektiv och som sicksackare står han inte Hollande långt efter.

Den 29 november hoppas Sarkozy bli vald till UMP-ordförande i en 
medlemsomröstning. Olyckligtvis anser en växande majoritet utanför 
partiet att han borde stanna hemma. Varför fransmännen skulle ändra 
åsikt om honom för att de föraktar Hollande är inte omedelbart klart.

Risken är att Socialistpartiet och UMP går in i valet 2017 med varsin 
skadskjuten anförare. Nationella fronten och Marine Le Pen frodas 
alltmedan de gamla ser ut att hjälpas åt med att begrava varandra.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“ Matpriserna skenar när rubeln faller

Rysslands ekonomi är i gungning efter rubelns spektakulära fall. 
Vanliga ryssar drabbas hårt och snart kan 15 år av ekonomisk 
stabilitet under Vladimir Putin vara över. Men presidenten gör 
allt för att slippa få skulden för krisen.

Ryssar över 30 minns 1990-talets finanskrasch, hyperinflation och 
rubelkriser. Därför är det inte konstigt att den sjunkande nationella 
valutan är på allas läppar i Moskva.

Under oktober stödköpte Rysslands centralbank rubel för ungefär en 
miljard amerikanska dollar i  genomsnitt per dag. Förra fredagen stod 
det klart att interventionerna inte räckte – marknaden hade förlorat 
förtroendet för rubeln. I måndags kom det väntade beskedet: rubeln 
släpps i praktiken fri och får flyta mot andra valutor.

Till en början hade åtgärden effekt och rubeln stärktes mot dollar och 
euro under måndagen. Men i  tisdags fortsatte fallet och i går blinkade 
röda neonsiffror 47 rubel för en dollar utanför Moskvas många 
växlingskontor, nära fredagens bottenrekord.

En av president Putins stora landvinningar under 15 år vid makten har 
varit en stabil valuta. Under den pågående krisen har han varit snabb 
att peka ut ”spekulanter” som skyldiga till rubelfallet.
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– Om centralbanken också höjer bankernas likviditetskrav kommer det 
att straffa spekulanter som har förberett sig på fortsatta attacker, sa 
presidenten i veckan under ett besök i Kina.

Ekonomer pekar snarare på låga oljepriser och västs sanktioner som 
faktorer bakom rubelns försvagning. Men ”spekulant” är fortfarande 
ett fult ord i Ryssland sedan det under Sovjeteran användes om alla 
som över huvud taget ägnade sig åt handel.

Och dagens spekulanter – det är i stor utsträckning vanliga ryssar. 
Minnet av 1990-talets ekonomiska sammanbrott gör att många helt 
enkelt inte litar på den egna valutan. Så mycket som en fjärdedel av 
ryssarnas insatta besparingar är i utländsk valuta. Lägg därtill okända 
mängder dollar instoppade i madrasser över hela landet.

En som minns 1990-talskriserna livligt är Sergej Dubinin, som var 
centralbankschef från 1995 och fick sparken efter finanskraschen i 
augusti 1998.

– Det är erfarenheterna från den tiden som gör folk skeptiska mot 
rubeln än i dag. 1994 hade vi en inflation på 1 700 procent. Tyskarna 
minns fortfarande sin hyperinflation för 100 år sedan, i vårt fall har det 
bara gått 20 år, säger han till DN.

Dubinin, som i dag är ekonomiprofessor vid prestigeuniversitetet 
MGU, är mycket kritisk till dagens centralbank.

– Rubeln har varit övervärderad länge. Nu har man slösat många 
miljarder dollar av våra reserver på att försvara kursen i onödan, säger 

han.

Inflationen i Ryssland väntas bli över 8 procent i år. Och i takt med att 
den har stigit har hushåll och företag växlat in allt mer dollar och euro 
– varefter priserna har stigit ytterligare samtidigt som rubelfallet har 
fortsatt.

– Alla jag känner har dollar hemma, det har jag också. De som redan 
har växlat in är väl nöjda i dag, säger Dmitrij Nikolov som äger en 
liten butik med asiatiska dekorationer vid affärsgatan Novyj Arbat.

Hans små hinduiska gudar i porslin och feng shui-prylar tillverkas 
utomlands – i Kina, Indien och Mellanöstern. Han betalar i rubel till 
en grossist och än har han inte hört om några prisökningar.

– Men det lär ju komma med några månaders eftersläpning, säger han 
bekymrat.

Dmitrijs vän Alexej Gavrilov tittar in i butiken för en kopp grönt te. 
Han är en känd skådespelare som syns i ”Univer”, en såpa som har 
sänts i  många år på tv-kanalen TNT.

– Även i vår bransch märks krisen. Pågående projekt får fortsätta, men 
ingen vågar dra i gång något nytt. Och reklambranschen är iskall – jag 
brukar göra tv-reklam ibland men nu kommer det inga erbjudanden, 
säger han.



Inte bara reklambranschen går dåligt. Det gäller även försäljningen av 
bilar, kläder och andra produkter där utländska märken dominerar 
marknaden. Detta är särskilt påtagligt i Moskva, där försäljarna har det 
ganska ensamt i lyxgalleriorna med sina Gucci- och Versacebutiker. 
Storstadens välbärgade är det kanske ändå inte så synd om. Men 
Moskvas ”motsanktioner” och bojkotten av livsmedel från bland annat 
EU och USA slår mot konsumenterna i hela landet i form av höjda 
priser.

För vissa varor är prisökningarna långt högre än inflationen. Under 
årets nio första månader ökade exempelvis priset på kött med 15,2 
procent, på frukt med 11,9 procent och på fisk med 9,9 procent.

På det politiska planet handlar mycket om att lägga skulden för krisen 
på andra än landets ledning. I  medier och bland proffstyckare pekar 
man finger åt valutaspekulanter och menar att prisfallet på olja är en 
ryskfientlig aktion iscensatt av USA och dess allierade Saudiarabien.

Kriget i Ukraina är ur den ryska elitens perspektiv – och även ur 
folkmajoritetens – EU:s och USA:s fel, inte Rysslands. Sanktionerna 
ses därmed som djupt orättvisa.

Inget tyder i dag på att Moskva tänker backa från sitt stöd till de 
proryska rebellerna i Donetsk och Luhansk. Och lika lite troligt är det 
att väst lättar på sina ekonomiska sanktioner. Snarare finns en 
möjlighet att de förstärks efter uttalanden i veckan av bland andra 
Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Annekteringen av Krim i mars hyllades av de flesta ryssar och 
skickade Putins popularitet till rekordnivåer. Men euforin har klingat 

av, och även om majoriteten fortfarande stöder Kremls agerande i  
Ukraina börjar opinionen långsamt att förändras.

Enligt färska siffror från institutet Levada-Center tror 61 procent av 
ryssarna att deras levnadsstandard kommer att försämras. Hela 56 
procent ser ett direkt samband mellan detta och Rysslands inblandning 
i  den ukrainska krisen.

– Allt det här beror på storpolitik, säger skådespelaren Alexej 
Gavrilov.

– Alla är osäkra på vart världen är på väg, åt öster eller åt väster. Men 
vi stöder förstås vår president, skriv inget annat.

Förre riksbankschefen Sergej Dubinin tror att rubeln kommer att 
stabiliseras någonstans kring dagens nivå strax över 45 för en dollar.

– Vi borde hamna i ett nytt jämviktsläge nu. Men sanktionerna och 
storpolitiken är osäkra faktorer som gör det omöjligt att förutsäga 
framtiden.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se

DN frågar. Hur påverkas du av rubelkrisen? “

mailto:ingmar.neveus@dn.se
mailto:ingmar.neveus@dn.se


DN 13 nov 2014: 

“ Få ljuspunkter för ”förklädd bensinmack”

“ Rubeln faller fritt sedan ryska centralbanken har gett upp sina 
försök att stabilisera valutan. Nu ska marknaden bestämma 
värdet, men det blir misstron mot Ryssland som avgör. Någon 
botten kan ännu inte skönjas.

Analys
Med de oroliga förhållanden som råder i Rysslands ekonomi gör 
centralbanken rätt i att låta rubeln flyta. Tidigare försök att försvara 
växelkursen misslyckades och ledde till att valutareserven höll på att 
tömmas.

Inflationen, som närmar sig nio procent, får i  stället bekämpas med 
hög ränta. Centralbankens styrränta är uppe i 9,5 procent, efter en 
oväntat stor höjning nyligen.

Rysslands banker fungerar ändå relativt väl, trots att de i praktiken är 
avskurna från de internationella kapitalmarknaderna. Centralbanken 
har gått ut med stora lån och försörjer dem med likviditet. Det råder 
inte någon akut fara för att finansiella systemet ska bryta ihop, 
liknande vad som hände vid slutet av 1990-talet.

Även de offentliga finanserna är alltjämt i gott skick, med överskott i 
statsbudgeten. Exportföretag utanför oljesektorn gynnas av den svaga 
rubeln, vilket i någon mån kompenserar för förlusterna till följd av det 
låga oljepriset. Bytesbalansen mot omvärlden försvagas visserligen, 
men går hittills inte med underskott.

Men sedan är det slut på ljuspunkterna. Rysslands ekonomi är inne i 
en recession med sjunkande BNP och fallande investeringar. Även den 
privata konsumtionen, som hittills har varit drivkraften i ekonomin, 
väntas krympa under nästa år. Någon verklig vändning är ännu inte i 
sikte, vilket gör att även finanserna snart kan komma att försämras.

Rysslands ensidiga beroende av oljeinkomster, som står för 60 
procent av den totala exporten, slår nu stenhårt tillbaka. Med 
amerikanske senatorn John McCains ord rör det sig om ”en 
bensinmack förklädd till ett land”. Man behöver ett oljepris på över 
100 dollar per fat för att ekonomin ska gå runt, i stället för nuvarande 
pris på cirka 80 dollar.

Den samlade produktionen av olja och gas stagnerar dessutom 
volymmässigt, till följd av bristen på investeringar. Affärsklimatet för 
utländska bolag, vars kompetens skulle behövas i Ryssland, är sådant 
att många drar sig undan. Vissa av västs sanktioner riktas också mot 
olje- och gassektorn, även om deras tyngdpunkt inte ligger där.

Sanktionerna som helhet är mer kännbara, framför allt genom den 
isolering som de har medfört. Ryssland skulle ha haft problem ändå, 
men nu förvärras de utan att de styrande gör något åt det.

President Putin, som i början av 2000-talet ledde en växande ekonomi 
och stod för framåtsyftande reformer, är nu främste ansvarig för 
stagnationen. Han kan hålla på i tio år till, men då är det svårt att se 
hur situationen skulle vändas till det bättre.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

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


DN 13 nov 2014: 

“ Polisen anklagas för mord på de 43 
saknade studenterna

Våldsamma protester skakar Mexiko efter att kropparna till de 
43 försvunna lärarstudenterna ännu inte har hittats. 
Demonstranter misstänker att lokala myndigheter ligger bakom 
morden och har tänt eld på partilokaler i protest.

– Över 400 personer har tagit sig in i partibyggnaden och tagit 
partifunktionärer till gisslan, men alla är släppta nu, sa Cuauhtémoco 
Salgado, partiordförande för det styrande PRI i delstaten Guerrero, till 
mexikansk tv.

Lärarnas fackförbund och polisen har försökt förhandla med de 
maskerade studenterna i staden Chipancingo, men inte lyckats. Under 
några timmar tog studenterna även delstatens säkerhetschef till gisslan.

Protesterna sköljer över Mexiko och har även nått Morelia som är 
huvudstad i granndelstaten Michoacán. I tisdags tågade studenter, 
klädda i svarta huvor, till partihögkvarteret och anklagade den före 
detta guvernören för att inte ha velat utreda fallet med de 43 försvunna 
lärarstudenterna.

– Jag förstår smärtan och lidandet hos familjerna till de 43 försvunna 
studenterna, men det rättfärdigar inte att denna smärta förvandlas till 
våld och vandalism, säger Rogelio Ortega, ställföreträdande guvernör i 
Guerrero.

Krisen i Mexiko började den 26 september då ett 50-tal studenter 
protesterade utanför borgmästarkontoret i staden Iguala. De 
anklagade borgmästaren för att samarbeta med knarkkartellen och 
krävde krafttag mot det ökade våldet. Polisen förde bort 
lärarstudenterna och säger sig ha lämnat över dem till en knarkkartell. 
Men allt fler tror att det i själva verket var polisen som avrättade 
studenterna på order av lokala politiker.

– Vi har 43 försvunna personer och förtroendet för myndigheterna är i 
botten. Vi tror att de ligger bakom försvinnandet, sa den hyllade 
mexikanske filmregissören Guillermo del Toro vid en presskonferens 
i New York häromdagen.

Oroligheterna i delstaten Guerrero, som är centrum för turismen vid 
Stilla havskusten, har gjort att turisterna flyr regionen. Inför 
långhelgen som inleds på torsdag i nästa vecka har över 14 000 
hotellreservationer avbokats. I måndags stängde de protesterande 
studenterna även av den internationella flygplatsen i Acapulco.

– Dessa avbokningar är mycket allvarliga, säger Erick Santiago, som 
driver turistföreningen Habla Bien de Acapulco (”Tala väl om 
Acapulco”).

Han vill att livet ska återgå till det normala och vill sopa försvinnandet 
av de 43 lärarstudenterna under mattan. Han menar att studenterna 
som protesterar är svartklädda anarkister som bara vill sprida kaos.

De 43 lärarstudenternas försvinnande har blivit droppen som fått 
bägaren att rinna över i det våldsamma Mexiko och har växt till den 



48-årige presidenten Enrique Peña Nietos värsta kris sedan han till
trädde den 1 december 2012.

Henrik Brandão Jönsson

riojonsson@gmail.com
Fakta. Kidnappade studenter

Den 26 september attackerades en buss med lärarstudenter i del
staten Guerrero. Sex dödades och 43 kidnappades. Borgmästaren 
flydde och greps först den 5 november.

En åklagare menar att lärarna mördats och bränts på en soptipp i 
utkanten av staden Iguala, men inga kroppsdelar har påträffats.

Under Enrique Peña Nietos regeringstid – han tillträdde i december 
2012 – har nästan 10 000 personer försvunnit i Mexiko. “

DN 13 nov 2014:

”Allt går ut på en sak: att behålla makten”

“Det vore fel av EU att mjuka upp sin inställning till Alexander 
Lukasjenkos regim, man ska inte låta sig luras av hans spel, 
varnar den vitryske demokratiförkämpen Ales Bialiatski, som 
nyligen besökte Sverige.

– Jag är oroad över tendensen att förändra politiken gentemot regimen, 
eftersom ingenting i Vitryssland har ändrat sig, och förtrycket mot 
medborgarsamhället fortgår, säger Bialiatski, som i somras frigavs i en 
amnesti efter tre år i en fångkoloni.

Under sitt besök i Stockholm träffade Bialiatski riksdagspolitiker från 
alla partier, liksom utrikesminister Margot Wallström. Hans budskap 
var att det inte finns någon grundval att förhandla eller än mindre odla 
vänskap med Lukasjenko, som i år har suttit 20 år vid makten.

Ännu sitter politiska fångar inspärrade i Lukasjenkos fängelser, och 
någon lättnad i förtrycket har inte skett. Inga fria val förekommer, allt 
styrs från toppen av den auktoritära, eller diktatoriska regimen.

Det är krisen i Ukraina som har fått EU-politikerna att modifiera sin 
inställning till regimen i Minsk. Lukasjenko har markerat viss distans 
till Ryssland och har vägrat att erkänna den ryska annekteringen av 
Krim. Han har också agerat fredsmäklare; det var i Minsk som avtalet 
om vapenvila den 5 september mellan Kiev och de proryska rebellerna 
skrevs på.
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– Det gör inte Lukasjenko till en bundsförvant till EU, han kan ju 
ändra sig i morgon. Allt går ut på en sak: att han ska behålla makten. 
För visst existerar det ett potentiellt hot från Ryssland. Ukraina visar 
att Putin kan vifta med ett finger och det blir en ”anschluss”.

Bialiatski konstaterar att Lukasjenko har fört en prorysk politik i 
tjugo år, och har haft stöd för detta från en stor del av den vitryska 
allmänheten, i första hand äldre, prosovjetiska människor för vilka 
ännu Stalin är en stor ledare.

– De tillhör i praktiken Putins väljarkår, eftersom Putin spelar på dessa 
sovjetiska känslor, precis som Lukasjenko har gjort under alla år. Så 
vem kommer att stå upp för Lukasjenko om det plötsligt visar sig vara 
läge för en rysk annektering av Vitryssland? Putin har ju en gång sagt 
att om vitryssarna vill ha samma subventioner som ryska regioner, så 
är ni välkomna att uppgå i den Ryska federationen.

Bialiatski tror inte att risken är överhängande, men han ser det 
upptrappade imperietänkandet i Ryssland, där Vitryssland betraktas 
som en del av ”den ryska världen”, som ett framtida hot.

– Lukasjenkos reaktion på händelserna i Ukraina är hans sätt att rädda 
sitt maktinnehav. Han vill inte som Janukovytj bli avsatt och hamna i 
Ryssland, utan tänker sig att fortsätta styra landet i 20 år till. Men 
samtidigt har Vitryssland redan förlorat en stor del av sin 
självständighet, i tullunionen med Ryssland och Kazakstan, och med 
den militära alliansen med Ryssland.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“ Nato: Ryska styrkor inne i östra Ukraina

Ryska stridsvagnar, artilleri och soldater har tagit sig in i östra 
Ukraina under veckan, säger Natos högste militärbefälhavare. 
Han bekräftade därmed tidigare uppgifter från europeiska 
observatörer – men Moskva förnekar inblandning.

Moskva.
– Vi har sett ryska stridsvagnar, ryskt artilleri, ryska luftvärnssystem 
och rysk trupp. Vi har ännu inte någon fullständig bild över hur många 
det rör sig om, säger den amerikanske generalen Philip Breedlove 
under sitt besök i Bulgariens huvudstad Sofia.

Tidigare under veckan har både observatörer från OSSE, den 
europeiska säkerhetsorganisationen, och västjournalister rapporterat 
om stora kolonner med militärfordon och soldater i det område som 
kontrolleras av proryska rebeller.

OSSE:s talesman Michael Bociurkiw summerade på onsdagen 
organisationens fynd i en intervju för Radio Svoboda i Kiev. Sedan 
den 8 november har hela 126 omärkta militärfordon observerats i och 
kring Donetsk:

– Med omärkta menar jag utan nummerplåtar. Och männen i fordonen 
har inga beteckningar på sina uniformer. Men de fraktar tung 
utrustning, vi talar om raketartillerisystem, vi talar om 126-
millimeters haubitsar. Det här är inte vad man väntar sig efter avtalet i 
Minsk, säger Bociurkiw.
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Avtalet i Minsk den 5 september lade grunden för den vapenvila som 
nu knappt är värd papperet den skrevs under på.

En talesman för Rysslands försvarsministerium förnekade senare att 
ryska styrkor finns i Ukraina – något som Moskva har förnekat under 
hela den halvårslånga konflikten.

– Det finns inga bevis bakom sådana påståenden, säger generalmajor 
Igor Konasjenkov till nyhetsbyrån Interfax.

De aktuella fordonskolonnerna finns dock dokumenterade med foto 
och videofilm av bland andra OSSE:s observatörer. Att de skulle 
komma från annat håll än Ryssland förefaller osannolikt.

Men Moskva fortsätter att dementera, precis som man dementerade 
att de ”små gröna männen” på Krim var ryska soldater – ända tills 
samma gröna män fick medaljer av president Vladimir Putin för sina 
insatser på Krim.

Längs fronten mellan regeringskontrollerat och rebellkontrollerat 
område – det som i praktiken har blivit en gräns – fortsatte striderna 
under onsdagen. Bland annat från Donetsks flygplats och ett område 
norr om Luhansk rapporterades intensiv artillerield.

På kvällen sammankallades FN:s säkerhetsråd i New York för ett 
extrainsatt krismöte om situationen i Ukraina. Mötet skedde på 
begäran av USA, med anledning av uppgifterna om att rysk militär 
trängt in över gränsen.
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

DN 13 nov 2014: 

“ Rolig och odräglig toryanarkism

Johan Hakelius
”Rule, Britannia!”
Atlantis

General Kitchener blev den stilbildande symbolen för den brittiska 
imperialismen. Inte den första romantiska och äventyrliga fasen, 
snarare den andra mer industriella och råa som tog fart under andra 
hälften av 1800-talet.

Generalen var en ståtlig man men såg lite illa och hade problem med 
skyttet. Därför döpte han sina fyra fågelhundar till Shot, Bang, Miss 
och Damn.

Visst är det roligt? Sådant hade knappast kunna inträffa i det stolta 
Frankrike eller stelbenta Tyskland. Humor och självironi tycks 
inpräntad i den engelska nationalkaraktären. Av det skälet har många 
förlåtit dem synder som inte hade passerat ostraffat i andra fall.

Det är förstås anglomanen Johan Hakelius som berättar om 
fågelhundarna och diskuterar den väldige Kitchener i sin nya bok 
”Rule, Britannia!”. Bara titelns retsamma överlägsenhet kunde förtjäna 
deportation till en mindre kultiverad ö.

I ”Döda vita män” (2009) och ”Ladies” (2010) skildrade han mest 
färgstarka gestalter från 1900-talets första hälft. Nu ligger fokus 
snarare på 1800-talet och den viktorianska epoken, även om Hakelius 
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är den typ av skribent som gärna gör avstickare i tid och rum men ändå 
oftast hamnar på rätt spår igen.

Så hur kul kan man ha med de sippa viktorianerna? Fördomar, 
fördomar. Åtminstone om vi ska tro ärkereaktionären Hakelius som 
sällan försitter ett tillfälle att uppgradera det gamla klassamhällets 
förtjänster på bekostnad av vårt moderna mainstreamsamhälle, där de 
sanna individualisterna påstås tystas ned i framstegets och 
jämlikhetens namn.

Problemet med Hakelius individualister är att nästan alla lutar åt 
samma excentriska håll. Man måste ju inte larva runt med 
teddybjörnar och tweedkostymer – eller vara en halvalkad promiskuös 
lady från sociteten – för att stå fri och/eller bli ett lyckat essäämne.

Det var lite orättvist sagt. För i ”Rule, Britannia!” vidgar författaren 
sin motivkrets och fångar träffande paradoxerna under epoken då 
lantdadelns gamla ideal krockar med den uppåtstigande medelklassens 
vurm för industrier och nya uppfinningar.

I essän ”Kristallpalatset” skildrar Johan Hakelius fängslande 
Världsutställningen i London 1851 och tidens kommande hjältar: 
Vetenskapsmannen, ingenjören och resenären. Med den obändiga 
viktorianska framstegstron fick den heroiske militären livlig 
konkurrens av orädda snillen som ville testa gränserna för det möjliga. 
Nya marknader öppnades för hejdlös exploatering och människans 
kunskaper vidgades radikalt.

Annars tycker jag mest om det stillsamma porträttet av konstnären Rex 
Whistler, av vissa utpekad som förebilden till Charles Ryder i Evelyn 

Waughs roman ”Brideshead revisited”. Det är en fantastisk text där 
Hakelius utvecklade personkänsla paras med en skarp och öm blick för 
den konst som föll i glömska efter modernismen.

I den avslutande och polemiska ”Anarkism i tweed” drar han lansen 
för publicistisk offensiv. Den notoriske tvivlaren bör inte avhålla sig 
rätten att gå till satirisk attack mot folk som alltid tror sig veta bäst.

Instämmer. Men i likhet med de präktiga radikaler som Hakelius älskar 
att retas med gör sig hans odrägliga toryanarkism mycket bättre på 
papper än i verkligheten.

Jan Eklund jan.eklund@dn.se “
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“ Staten och maffian i samma båt

Borgmästaren är rädd för att demonstrerande lärarstudenter ska 
störa hans frus tal, och beordrar polisen att ingripa. I 
sammandrabbningen dödas 6, medan 43 lämnas över till ett 
narkotikasyndikat som mördar allihop och bränner upp 
kropparna. Askan och de få kvarlevorna kastas i en flod.

Det är den förfärande sanning om händelserna i staden Iguala som de 
federala myndigheterna i Mexiko ska ha uppdagat efter sex veckor och 
ett 70-tal gripanden. Studenternas familjer tvivlar; de är vana vid 
lögner och väntar på bevis.

Knarkkartellernas extrema våld och samarbete med poliser såväl som 
politiker är en gammal nyhet i Mexiko. Flera massgravar med okända 
offer upptäcktes i sökandet efter de 43. Men nu handlade det inte om 
en gänguppgörelse, utan om en massaker på unga människor beställd 
av statens företrädare.

Den förre presidenten Felipe Calderón förklarade krig mot knark
maffian när han tillträdde 2006. Följden blev en våldsvåg där runt 80 
000 personer dog och över 25 000 försvann spårlöst.

Efterträdaren Enrique Peña Nieto, som tillträdde för två år sedan, har 
inte utan framgång ägnat sig åt ekonomiska strukturreformer. 
Energisektorn har avreglerats efter 80 år under statlig kontroll, 
telekombranschen har öppnats för konkurrens. Efter finanskris, rekyl 
och bakslag tickar tillväxten sakta uppåt.

Antalet mord har minskat, medan statistiken för annat våld och 
kidnappningar är fortsatt alarmerande. Många knarkkungar sitter i 
fängelse, men har lämnat plats för andra ligor. Peña Nieto har velat 
tona ned korruptionen och brottsligheten, för att lugna utländska 
investerare, men problemen försvinner inte av sig själva.

Presidenten har också fastnat i en egen smet. Han tvingades skrota ett 
kontrakt på höghastighetsjärnväg med ett kinesiskt konsortium, 
eftersom han står misstänkt nära en mexikansk intressent i affären.

Ambitionen i Peña Nietos ekonomiska reformer är det inget fel på. 
Risken är att effekten uteblir om mutor och maffia ignoreras. Så länge 
Mexiko har en stor amerikansk narkotikamarknad norr om gränsen 
kommer landet att vara utsatt, men det måste finnas en strategi som gör 
att både medborgare och näringsliv kan börja lita på rättsstaten.

Presidenten reste till Kina i stället för Iguala. Han måste kunna hålla 
två tankar i huvudet.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Mycket talar emot en rysk invasion

Medan de tilltagande striderna i östra Ukraina är på väg att sänka 
avtalet om eldupphör har Washingtons ordkrig mot Moskva 
trappats upp till en ny nivå. Frågetecknen är många.

Kommentar.
USA:s FN-ambassadör Samantha Power anklagade natten till 
torsdagen Ryssland för att undergräva vapenvilan genom att föra in 
rysk militär och krigsmateriel till Ukraina.

Rysslands biträdande FN-ambassadör Alexander Pankin avvisade 
anklagelserna som ”propaganda”, och sade att Natos och USA:s 
påståenden inte avspeglar situationen på marken.

Duellen mellan de amerikanska och ryska representanterna i FN:s 
extrainkallade säkerhetsrådsmöte kom efter en veckas samstämmiga 
rapporter om stora förflyttningar av trupper och tungt krigsmateriel i 
de delar av Donetsk och Luhansk i östra Ukraina som kontrolleras av 
de ryskstödda rebellerna.

Mer än två månader har gått sedan eldupphör-avtalet mellan de 
proryska separatisterna och regeringen i Kiev signerades i den vitryska 
huvudstaden Minsk. Under denna tid har vapenvilan brutits dagligen 
av båda parter, särskilt i form av artilleribeskjutning kring flygplatsen 
i Donetsk.

De senaste dygnen har läget försämrats i den grad att Ihor Prokoptjuk, 
den ukrainske representanten i OSSE (den europeiska säkerhets- och 
samarbetsorganisationen), på torsdagen förklarade vapenvilan för 
”praktiskt taget död”.

– Det är knappast möjligt att tala om en vapenvila. Sedan avtalet i 
Minsk har vi haft över 2 400 brott mot vapenvilan från militanta 
gruppers sida, mer än 100 ukrainska soldater och dussintals civila har 
dödats, sade Prokoptjuk.

Föregående dag hade general Philip Breedlove, Nato:s befälhavare i 
Europa, uppgett att konvojer med stridsvagnar, artilleri och soldater 
strömmat in över gränsen från Ryssland. Även OSSE:s observatörer 
och utländska journalister rapporterade om att de bevittnat 
förflyttningar av omärkta militärfordon på det område som rebellerna 
har utropat som ”folkrepubliker”.

Ukrainas försvarsminister meddelade att han befarade ett ryskt anfall 
och som motåtgärd hade beordrat regeringsstyrkorna att omgruppera 
sig vid fronten mot rebellernas utbrytarrepubliker.

Moskva har rutinmässigt tillbakavisat alla uppgifter om att man 
skickat in soldater och vapen för att stödja separatisterna. Trots alla 
dementier är beläggen övertygande. Militära experter noterar att de 
aktuella typerna av vapen (”Grad”-raketartilleri, 120-mm-haubitsar 
och tunga stridsvagnar) är standard i den ryska armén, och någonstans 
måste de komma ifrån.

Moskva har samtidigt vägrat att förklara omständigheterna kring de 
många stupade ryska soldater som begravdes i Ryssland i slutet av 



sommaren – just efter de blodiga strider i Donetsk och Luhansk då en 
kraftfull rysk insats hjälpte rebellerna att stoppa Ukrainas försök att 
driva bort rebellerna. När redaktören för en tidning i Pskov begärde ut 
uppgifter från försvarsmakten om tolv fallskärmsjägare som begravts i 
staden kom svaret från Rysslands militäråklagare: ”Frågan är en 
statshemlighet.”

I onsdags hävdade Andrij Lysenko, talesman för den ukrainska 
militären, att fem lastbilar fyllda med döda ryska soldater kördes i 
motsatt riktning, in i Ryssland. Och på torsdagen bekräftade OSSE:s 
observatörer att flera fordon med kvarlevor av ryska militärer – märkta 
”Last 200” – körts över den ukrainsk-ryska gränsen vid den 
rebellkontrollerade gränsstationen Dovzjanskij.

En ännu obesvarad fråga är vad det främsta syftet med den ryska 
förstärkningen kan vara. Enligt Natogeneralen Breedlove kan det vara 
att säkra det erövrade landområdet – som i dag utgör mindre än 
hälften av regionerna Donetsk och Luhansk. En annan teori är att det 
är en förberedelse för en regelrätt invasion.

Det finns mycket som talar emot det senare scenariot. De redan 
kännbara EU- och USA-sanktionerna, som tillsammans med fallande 
oljepriser drabbar Rysslands ekonomi hårt, skulle i så fall skärpas. Den 
17 november samlas EU:s utrikesministrar för att ännu en gång dryfta 
läget i Ukraina och sanktionerna. Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel har sagt att hon nu inte vill skärpa sanktionerna, men läget 
förändras helt om vapenvilan kollapsar.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se”

DN 14 nov 2014: 
“ Tyst i medierna om Rysslands roll

Anklagelserna från väst om en rysk inmarsch i östra Ukraina får 
ingen stor uppmärksamhet i ryska medier. Man nöjer sig med att 
konstatera att Moskva ännu en gång förnekar all militär 
inblandning i konflikten.

– Jag säger öppet och officiellt att det inte har varit några trupprörelser 
över gränsen och absolut ingen rysk militär närvaro på ukrainskt 
territorium, sa utrikesdepartementets talesman Alexander Lukasjevitj 
på torsdagen – citerad av bland andra Sputik, den nya ryska 
propagandacentral som har ersatt anrika nyhetsbyrån Ria-Novosti.

Nato, den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE och flera 
västmedier på plats i Ukraina har som bekant en annan uppfattning. 
Men om den rapporterar nästan inga ryska nyhetskällor.

Under hela detta dramatiska år har alla stora ryska tv-kanaler och 
tidningar gett en och samma bild av händelserna i Ukraina: 
Regimskiftet i Kiev var en statskupp iscensatt av EU och USA, 
annekteringen av Krim var nödvändig och kriget i östra Ukraina sker 
utan rysk inblandning.

Bara tre fyra oberoende ryska medier har undersökt hur det egentligen 
står till med den ryska inblandningen. Tv-kanalen Dozjd, 
affärstidningen RBK och tidskriften Novaja Gazeta har alla publicerat 
vittnesmål från anhöriga till reguljära ryska soldater som har dödats 
eller tillfångatagits i Ukraina.

Men övriga medier håller tyst. Och att de nu skulle bekräfta – eller ens 
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undersöka – om en rysk inmarsch pågår är kanske mycket begärt.

Både tv-kanalen Dozjd och den oberoende radiostationen Echo 
Moskvy hotas av stängning och har fått varningar just för sin 
Ukrainabevakning eller annan opatriotisk verksamhet.

Visst finns det ryssar som kritiserar den nuvarande Ukrainapolitiken. 
En av dem är Andrej Illarionov, en tidigare ekonomisk rådgivare till 
president Vladimir Putin som på senare år har blivit en av hans 
hårdaste belackare.

I dag jämför Illarionov världsläget med det som rådde sommaren 
1939, alldeles före andra världskrigets utbrott. Och han tilldelar Putin 
Hitlers roll:

– Under de tre senaste veckorna har Putin föreslagit Obama en stor 
uppgörelse, ungefär som det Hitler föreslog Chamberlain och Stalin i 
augusti 1939, säger han i en intervju.

Illarionov syftar på att Putin skulle erbjuda väst att dra sig ur Ukraina 
mot att man erkänner att Krim tillhör Ryssland. Hans åsikter 
presenteras inte i någon rysk tidning – utan i en ukrainsk.

Vid det pågående toppmötet i Asien träffade den ryske 
premiärministern Dmitrij Medvedev USA:s president Barack Obama 
på torsdagen. Enligt nyhetsbyrån Interfax kommenterade Medvedev 
problemen i relationen med väst och sade att det är ”nödvändigt att 
sanktionerna tas bort för att relationerna ska återgå till normala, 
produktiva samtal”.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

DN 14 nov 2014: 

“ Halva Syriens befolkning flyr undan 
kriget

Flyktingströmmen från krigets Syrien ökar dramatiskt. Men 
omvärldens vilja att ta emot flyktingarna har minskat i samma 
omfattning. Det visar en rapport från Norska flyktinghjelpen 
(NRC), vars chef Jan Egeland talar om ”total kollaps för den 
internationella solidariteten”.

Flyktingkatastrofen som följt på det över tre år långa inbördeskriget i 
Syrien är väl dokumenterad vid det här laget. Närmare 3,3 miljoner 
syrier är nu registrerade av FN:s flyktingkommissariat UNHCR som 
registrerar flyktingar utanför landets gränser. Den största andelen av 
dessa finns i Turkiet och Libanon, som tagit emot drygt en miljon 
syriska flyktingar vardera.

Till detta kommer ett stort mörkertal av syrier som flytt sitt land men 
av olika skäl valt att inte registrera sig som flyktingar. Bara i Turkiet 
beräknas det finnas en miljon oregistrerade syriska flyktingar. I Syrien 
har över sju miljoner civila tvingats lämna sina hem på grund av 
kriget. De lever nu som flyktingar i sitt eget land. Detta betyder att 
över hälften av Syriens befolkning, som innan kriget uppgick till 
närmare 21 miljoner människor, har tvingats på flykt i eller utanför 
landet.

Flyktingsituationen i regionen förvärras av att kriget spillt över till 
Irak, som noterat stora flyktingströmmar sedan i somras, då terror
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organisationen Islamiska staten påbörjade en offensiv mot större 
irakiska städer.

Trycket på framför allt Syriens grannländer har nu nått 
bristningsgränsen, konstaterar NRC i en rapport med namnet ”No 
return” (”Ingen utväg”) som offentliggjordes på torsdagen. Libanon, 
med en befolkning på 4,5 miljoner människor, har den högsta andelen 
flyktingar per capita som hittills noterats i något land: här finns 1,1 
miljon registrerade syriska flyktingar. Fram till nu har Libanons 
gränser varit öppna för flyktingarna, men nu försöker myndigheterna 
hejda inflödet.

Under förra året flydde i genomsnitt 150 000 människor i månaden 
striderna i Syrien. Men nu stoppas flyktingarna vid gränsen, noterar 
NRC i sin rapport. I oktober i år lyckades bara 18 000 syrier lämna 
landet.

Norska flyktinghjelpen riktar hård kritik mot USA och Europa och 
andra i-länder. De har hittills tagit emot mindre än 2 procent av det 
totala antalet syriska flyktingar. Syriens grannländer Libanon, 
Jordanien, Turkiet och Irak har släppt in över tre miljoner syriska 
flyktingar under den senaste treårsperioden. Medan exempelvis USA 
fram till september i år bara tagit emot 166 flyktingar från Syrien.

Frankrike har lovat att ta emot 500 syriska kvotflyktingar och 
Storbritannien tar emot något hundratal. Sverige och Tyskland är 
undantagen inom EU, med en liberalare flyktingpolitik. I Sverige har 
över 20 000 syriska flyktingar beviljats uppehållstillstånd, närmare 26 
000 har sökt asyl och nästa år räknar Migrationsverket med närmare 
100 000 asylsökanden, de flesta av dem från Syrien och Irak.

Flyktinghjelpens chef, den före detta diplomaten Jan Egeland, 
uppmanar omvärlden att ta emot fler flyktingar från Syrien, men också 
att öka sina bidrag till humanitär hjälp. FN:s verksamhet i 
flyktinglägren i Syriens grannländer och i Irak behöver motsvarande 
en halv miljard kronor för att möta behoven av livsmedel, läkemedel 
och nödbostäder.

– Det vi ser nu är den totala kollapsen för den internationella 
solidariteten, konstaterar Jan Egeland.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Grannländer stänger sina gränser

Inbördeskriget i Syrien har pågått i över tre år och orsakat samtidens 
värsta flyktingkatastrof. Av den totala befolkningen på 21 miljoner 
människor beräknas 3,3 miljoner vara på flykt utanför Syrien, enligt 
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

Men det faktiska antalet som flytt bedöms vara mycket högre än FN:s 
beräkningar, eftersom många flyktingar inte kan eller vill registrera sig 
hos UNHCR.

Närmare sju miljoner människor är på flykt inne i Syrien, en siffra 
som väntas stiga brant eftersom grannländerna nu har stängt sina 
gränser för syriska flyktingar. “
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”Danska frihetsideal bakom den 
hälsofarliga livsstilen”

Köpenhamn. Danskar brukar kallas världens lyckligaste folk. 
Lyckliga eller inte – de lever inte lika länge som sina nordiska 
grannar. Förklaringen är den danska livsstilen med många rökare, 
hög alkoholförbrukning och fet mat.

–  Danskar lever i snitt tre år kortare än svenskar, och livslängden 
ligger även under snittet i OECD-länderna. 80 procent av skillnaden 
kan förklaras av att vi röker och dricker mer, säger Morten Grønbæk, 
chef och forskare vid Statens institut for folkesundhed i Köpenhamn.

Danskarna ligger även högst i Norden i antalet nya cancerfall per år. 
Alkoholbruk och övervikt är riskfaktorer för flera cancerformer.

Danska ungdomar har Europarekord i förbrukning av alkohol, även 
diabetes typ 2 ökar och går allt längre ned i åldrarna. Men det är ändå 
rökningen som pekas ut som den stora boven.

Trenden är visserligen nedåtgående, liksom i nästan alla länder. På 80-
talet rökte mer än hälften av alla danskar, runt år 2000 hade det 
minskat till cirka 30 procent som rökte dagligen och 2013 låg siffran 
på 17 procent.

– Ja, fler slutar röka, men det som spelar in för vår sjuklighet och 
dödlighet nu är det vi gjort de senaste 10–15 åren, säger professor 

Morten Grønbæk.

– Framför allt är det rökningen bland kvinnor som märks. Det är en 
stor skillnad i frekvens av lungcancer hos danska kvinnor jämfört med 
nästan alla andra europeiska länder.

Dessutom har det stora antalet rökare lett till att Danmark, och särskilt 
Köpenhamn, har mycket höga dödstal i KOL (kronisk obstruktiv 
lundsjukdom). Fem gånger fler danskar än svenskar dör av KOL.

Morten Grønbæk har forskat på förebyggande åtgärder mot de 
stora folksjukdomarna. Han menar att danska frihetsideal är en del i 
förklaringen till att danskar röker och dricker mer.

– Vi har ju föreställningen om den ultimativa friheten att få göra allt. 
Och från myndigheternas sida är argumentet ofta: Vi ska informera om 
att det är skadligt, men sedan kan vi inte göra mer.

– Rätten att fullt medvetet röka ihjäl sig, sammanfattar Morten 
Grønbæk ironiskt.

Utvecklingen på cancerområdet har nu lett till att både den 
socialdemokratiskt ledda regeringen och oppositionen i höst lagt fram 
miljardsatsningar på ”hälsopaket”, med särskild inriktning på snabbare 
och säkrare cancerbehandling.



Så sent som i januari presenterade dåvarande hälsoministern 
nationella mål för hur rökning, supande och antalet överviktiga barn 
ska minska fram till 2024, samtidigt som fler motionerar regelbundet.

Men några nya röklagar eller dyrare tobak och sprit blev det inte.

För att vända köpenhamnarnas hälsofarliga livsstil öppnade 
kommunen för tio år sedan det första ”hälsohuset”, nu finns det fem. 
Här kan invånarna få gratis rökavvänjning, kostrådgivning och 
specialträning.

Kostrådgivaren Tine Nygaard visar bilder på grönsaker och frukter, 
och varnar för sockerstinna juicer. Åtta Vesterbrobor med hjärtproblem 
och diabetes lyssnar noga.

Grönsaksjuice är bättre än apelsinjuicen tipsar Morten Høiyer 
Andersen, som i samband med en blodpropp fick beskedet att han hade 
ålderdiabetes. Men vin till maten vill han ogärna avstå.

– Och förr i tiden sade man ju att en snaps skulle vara bra för hälsan?

– Det är fortfarande alkohol och rekommenderas inte för den som har 
diabetes, påpekar Tine Nygaard.

Några i gruppen berättar att de lägger råa grönsaker i kylen för att 
kunna knapra på när de blir sugna.

– Mitt förhållande till grönsaker är ju inte det bästa, suckar Birgit 
Kimberg, som tycker om blomkålsgratäng och brysselkålsgratäng, 

men då blir det med redning, smör, kanske en äggula.

Forebyggelsecenter Vesterbro tar varje år emot cirka 2 500 invånare 
mellan 18 och 80 år, berättar verksamhetschefen Susanne Westergren.

Några kommer på remiss från läkare.

– Men det finns också de som kommer direkt in från gatan och vill 
prata om sin egen hälsa, säger hon.

Karin Zillén karin.zillen@sydsvenskan.se “
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“ Egyptiska militärer saknas efter attack 
mot fartyg

Åtta militärer från den egyptiska flottan saknas sedan deras fartyg 
attackerats av terrorister utanför Medelhavskusten. Det 
rapporterade den egyptiska tidningen al-Ahrams nätupplaga på 
torsdagen.

Fartyget, en jagare från Egyptens flotta, deltog i en övning strax 
utanför Damietta nära mynningen till Suezkanalen när det besköts av 
minst fyra mindre båtar. Attacken inträffade natten till torsdagen. And
ra fartyg kom till undsättning. De attackerande båtarna förstördes och 
deras besättning, sammanlagt 32 personer, kunde gripas. En liknande 
attack inträffade redan i onsdags, men då lyckades marinen genast 
avvärja angreppet och ingen kom till skada.

Åtta militärer saknas efter den senaste attacken och fem fick föras till 
sjukhus med skador. al-Ahram, som citerar militärkällor, har ingen 
information om vilken gruppering som ligger bakom attacken. Men 
det är sedan tidigare känt att islamistiska extremistiska grupper 
opererar på den närbelägna Sinaihalvön.

En av dessa grupperingar, Ansar Beit al-Maqdis, som tidigare legat 
bakom dödliga attacker mot turister på Sinaihalvön, bekände nyligen 
sin trohet till terrororganisationen Islamiska staten.

Angreppet mot den egyptiska jagaren är den första marina attacken 
från militanta extremister i regionen. Säkerhetsläget på Sinaihalvön 
har stadigt försämrats de senaste åren. På torsdagen dödades två 
poliser och tre soldater i två attacker i Sinai. Samtliga var civilklädda, 
men identifierades av bilburna maskerade våldsmän som under 
vapenhot drog ut dem ur deras fordon och sköt dem till döds.

På torsdagen inträffade en explosion i Kairos tunnelbana. Enligt 
polismyndigheten handlade det om en ”ljudbomb” som placerats i en 
väska på ett fullsatt t-banetåg. Bomben orsakade inga personskador, 
men minst 20 resenärer skadades i den efterföljande paniken.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“ 13 kvinnor dog efter ingrepp – läkare 
gripen

Indisk polis har gripit en läkare som genomfört de massterili
seringar som ledde till att 13 kvinnor dog och ytterligare flera 
tiotal vårdas på sjukhus.

Läkaren greps i delstaten Chhattisgarh i norra Indien. Under fem 
timmar hade han genomfört ingrepp på 83 kvinnor. Kvinnorna deltog i 
en statlig steriliseringskampanj mot en ersättning på 1 400 rupier (170 
kronor), skriver nyhetsbyrån AFP.

Sterilisering är en brett använd metod i Indien för familjeplanering, 
och många delstatsregeringar sätter upp temporära sjukhusläger där 
kvinnor kan genomgå ingreppet.

– Det görs med titthålskirurgi. Själva ingreppet behöver inte gå på så 
väldigt många minuter. I Sverige tar det lång tid för att man ska städa 
ur rummet efter föregående patient, och förbereda den nya patienten, 
säger läkaren Ingrid Eckerman som varit i Indien ett 20-tal gånger.

– Man har en löpande band-princip, som på många ställen där det är 
ont om sjukvårdsresurser.

Delstatspolisen planerar nu att beslagta den utrustning som användes 
under ingreppen, eftersom den misstänks ha varit dåligt rengjord före 
operationerna.

Läkaren hävdar att han pressats av delstatsregeringen att utföra 
operationerna, och skyller också på de läkemedel som använts.

– Det var inte mitt fel. Regeringen pressade mig att uppnå mål. 
Operationerna gick bra men problemet var de läkemedel som gavs till 
kvinnorna, sade mannen när han greps på onsdagskvällen, enligt tv-
kanalen NDTV.

Steriliseringskampanjen har fått kritik från både läkare och 
människorättsorganisationer.

– Det är skillnad om du har upplysta kvinnor som gör ett fritt val, men 
här har du kvinnor som inte riktigt vet vad det handlar om. För dessa 
är 170 kronor mycket pengar, säger Ingrid Eckerman.

Eckerman menar också att kampanjen är felriktad, eftersom Indien inte 
längre har speciellt höga födelsetal.

– I Indien är födelsetalet nu 2,6 barn per kvinna, och sedan är det några 
stycken av barnen som dör. Så det är antagligen mindre än två barn per 
kvinna. Förmodligen beror de fortsatta steriliseringskampanjerna på att 
man ser en befolkningstillväxt, men man ser inte var den sker, det vill 
säga bland de äldre, säger hon.

Tt “
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“ Ur vanmakten föddes en idé

Även enskilda initiativ behövs för att bekämpa ebola, menar 
ekonomen Tove Strauss som nu samlar in pengar från näringsliv 
och privatpersoner.

I början av september planerade Tove Strauss en resa till Liberia, det 
västafrikanska land som hon under flera år haft mycket kontakt med i 
sitt arbete som ekonom. Den här gången kunde hon dock inte flyga dit 
eftersom gränserna i princip var i helt stängda. Det berodde på att allt 
fler människor i Liberia och i grannländerna Sierra Leone och Guinea 
hade insjuknat i ebola, sjukdomen som orsakat panik i stora delar av 
världen.

– Men trots rapporterna om att sjukdomen skördade allt fler offer var 
FN och enskilda stater otroligt passiva, säger Tove Strauss. Nästan 
ingenting gjordes för att förhindra en ytterligare smittspridning. Allt 
gick så långsamt och väldigt lite hjälp fanns på plats då. Jag upplevde 
både vanmakt och förtvivlan.

Tove kände att hon ville göra något, men hade ingen aning om hur hon 
skulle gå till väga. Det enda hon var säker på att något måste ske 
snabbt.

– Jag talade med kolleger och vänner i Liberias huvudstad Monrovia 
och de beskrev läget som akut. Lidandet bland de insjuknade och deras 
anhöriga var enormt. Men inte bara de värst utsatta länderna 
påverkades. Allt färre turister valde att åka till Afrika, även till platser 

som inte drabbats av ebola. Ekonomin i stora delar av denna väldiga 
kontinent var hotad, förklarar Tove Strauss.

Så fick hon kontakt med Axel Lagerbielke på kommunikationsbyrån 
Spotlight. Tillsammans arbetade de fram den ideella kampanjen 
”Utmana ebola”, som lanserades för en månad sedan. Den riktar sig till 
företagare och privatpersoner som vill bidra till att den fruktade 
virussjukdomen kan stoppas. Hittills har varje krona som skänkts gått 
till organisationen Läkare utan gränser, från och med i dag slussas 
bidragen i stället till Röda korset.

Bland givarna finns kung Carl XVI Gustaf, komikern ”Babben” 
Larsson, författaren Jonas Gardell och finansmän som Sven 
Hagströmer och Sebastian Knutsson på King. Hittills har sex miljoner 
kronor samlats in, och det är det största bidrag från ett enskilt initiativ 
som Läkare utan gränser tagit emot.

– Ebola är en jättekatastrof där jag kände att jag inte kunde vara passiv. 
Kriget i Syrien, situationen i Gaza … behovet av humanitära insatser 
är stort på många håll i världen. Med mina kopplingar till Västafrika 
kändes det naturligt att försöka göra något där, förklarar Tove Strauss.

Många i kommunikationsbranschen och på företag som arbetar med 
reklam och pr vill göra något som bidrar till att världen blir lite bättre 
att leva i, enligt Axel Lagerbielke. Allt handlar inte bara om att tjäna så 
mycket pengar som möjligt.

– Jag har alltid haft ett engagemang mot alla former av orättvisor. 
Ebola är en ”orättvis” sjukdom som drabbar några av jordens fattigaste 
länder. När Tove hörde av sig tvekade jag inte att försöka hjälpa till. 



Jag kände att jag kunde bidra genom det som jag framför allt kan, 
nämligen kommunikation.

Sedan Tove och Axel startade sin kampanj har FN meddelat att det nog 
behövs minst en miljard dollar för att bekämpa det senaste utbrottet av 
ebola. Den svenska regeringen beslutade nyligen att bidra med pengar 
för att skicka ned läkare och sjukvårdspersonal till de värst drabbade 
länderna.

– Visst är det i första hand ett ansvar för FN, EU och enskilda länder 
att hjälpa till vid katastrofer som nu i samband med spridningen av 
ebola. Men vi lever inte i en perfekt värld och därför tror jag också att 
det behövs enskilda initiativ från privatpersoner och företag, säger 
Tove Strauss.

Axel Lagerbielke tror att det finns något i den ”svenska folksjälen” 
som säger att staten ska ansvar för att hjälpa fattiga och utsatta 
människor eller länder.

– Men genom årtusenden har många enskilda velat stötta dem som har 
det svårt. Kampanjen mot ebola innebär att de som vill förhindra att 
medmänniskor insjuknar, och i värsta fall dör, har en möjlighet att 
bidra, säger han.

Är inte kampanjer som ”Utmana ebola” bara ett sätt för rika i 
väst att undvika dåligt samvete?

– Jag tycker inte det, svarar Tove Strauss. När jag studerade ekonomi i 
Lund hade jag Mauricio Rojas som lärare. Han talade om hur viktigt 

det är att bidra till att de allra fattigaste länderna kan utvecklas. Det är 
hans förtjänst att jag fokuserat på u-landsekonomi. Många har 
liknande erfarenheter och vill verkligen bidra – och då inte bara via 
skattsedeln.

I USA är det sedan länge vanligt att privatpersoner och företag bidrar 
till olika välgörenhetsprojekt och liknande. Bill Gates, grundaren av 
Microsoft, har till exempel genom sin stiftelse satsat 50 miljoner dollar 
i kampen mot ebola. Både Tove Strauss och Axel Lagerbielke tror att 
allt fler svenska företagare och privatpersoner kommer att vilja skänka 
pengar till olika hjälpprojekt i framtiden.

– Jag har märkt att många vill ha kontroll över att deras bidrag 
verkligen kommer till rätt adress, att pengarna inte försvinner i 
korrupta politikers eller tjänstemäns privata fickor. Organisationer som 
Läkare utan gränser är därför oerhört betydelsefulla. De gör så viktiga 
insatser och inga pengar försvinner på vägen, säger Tove Strauss.

Hon är nationalekonom, har bland annat arbetat för Internationella 
valutafonden i Washington och är nu knuten till den brittiska 
tankesmedjan Overseas development institute. Där är hon ansvarig för 
att ta fram åtgärder som kan stärka budgeten i Liberia, ett land hon 
snart kunna besöka på nytt.

Fotnot: Mer info om ”Utmana ebola” finns på webbplatsen 
www.utmanaebola.se

Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se
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Fakta. ”Utmana ebola”

Ebola är en virussjukdom där de första symtomen är feber, huvudvärk 
och muskelsmärtor. Senare kan det uppstå blödningar i hud och inre 
organ, och dödligheten är hög.

I februari 2014 bekräftades det första fallet av ebola någonsin i 
Västafrika. Utbrottet har spridit sig från Guinea till Sierra Leone och 
Liberia, även i Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali har 
ebolafall bekräftats.

Kampanjen ”Utmana ebola” går ut på att engagera Sveriges näringsliv 
och på att företagare och privatpersoner ska lämna bidrag.

Bakom insamlingen står den ideella föreningen Johanniterhjälpen, 
men pengarna har oavkortat gått till Läkare utan gränser. Från och med 
i dag går de insamlande medlen till Röda korset eftersom Läkare utan 
gränser inte kan ta emot fler öronmärkta gåvor.

”Johanniterna” finns representerade i 153 länder. Med cirka 400 000 
volontärer är det en av världens största välgörenhetsorganisationer. “

DN 15 nov 2014: 
“ Guldruschen lämnar sår som aldrig kan 
läka

Guyana har en av världens största guldfyndigheter. Ändå är 
landet det fattigaste i Sydamerika. Inkomsterna från guldet 
försvinner utomlands, och kvar till befolkningen lämnas en sargad 
regnskog. DN reste till guldgrävarbyn Port Kaituma.

Travis McCarthy står upp till midjan i lervällingen och sprutar vatten 
med en högtrycksspruta på väggarna i gropen. Leran sjunker till botten 
och löses upp. En slang suger sedan upp det leriga vattnet i ett rör som 
leder till en hemmagjord vaskningsanläggning som drivs av en 
dieselmotor. När vattnet forsar fram genom rännan är det meningen att 
guldpartiklarna ska fastna i en trådig plastmatta som spikats fast på 
botten.

– Det är inte lätt, men vi har fått fram mycket guld här, säger Travis 
McCarthy, 28.

Han arbetar varje dag, från tidig morgon till kväll, med 14 andra 
guldgrävare för att få upp guld ur en grop som de grävt för hand. De 
bor i ett provisoriskt tältläger som de själva byggt och ironiskt döpt till 
Purple Heart, efter den hedersmedalj som delas ut i USA till sårade 
eller stupade soldater.

Maten lagas av en 34-årig kvinna som har åtta barn och har dragit till 
gulddistriktet för att tjäna pengar till sina barns utbildning. Efter två 
år i guldlägret har hon ännu inte kunnat skicka hem några pengar.



– Guldet börjar ta slut här. Förra veckan fick vi bara upp 100 gram. Det 
blir inte mycket när alla ska ha sin del, säger Rhonda Aulder.

Hon står på en ölback i köket för att nå upp till den stora grytan där 
hon kokar ris med curry.

– Vi går snart med förlust om vi inte hittar mer guld, säger hon.

En smäll dånar över guldlägret. Några av männen vrålar från den 
öppna gruvan.

En sten har sugits upp i slangen och sprängt plaströret. Det leriga 
guldvattnet sprutar över marken.

– Fan! Om det inte går att laga kan vi inte fortsätta, säger Travis 
McCarthy och sågar av platsröret som spruckit.

Sedan fyra år tillbaka bor han i tältlägret mitt i den öde djungeln och 
går alltid beväpnad. Om någon hittar guld sprids ryktet snabbt och 
andra guldgrävare kan komma för att råna dem.

– Folk dödar för några gram guld. Livet är inte värt mycket här, säger 
han.

Guyana ligger i Sydamerika, men påminner mer om Karibien. 
Befolkningen pratar engelska och kör på vänster sida av vägen. Nästan 
hälften av invånarna härstammar från Indien och arbetade som 
tjänstefolk åt engelsmännen när Guyana var en koloni i det brittiska 
imperiet. Efter självständigheten 1966 tog indierna över 
engelsmännens position och den svarta befolkningen, som härstammar 
från afrikanska slavar, tvingades bli tjänstefolk åt indierna.

Att svarta inte har en chans att få ett välbetalt jobb i Guyana gör att 
stora delar av den afroguyanska befolkningen migrerar. Engelska är 
deras modersmål och de får lätt jobb i New York, Toronto eller 
London, vilket gör att det i dag bor fler guyananer utomlands än det 
gör i Guyana. Många av dem som väljer att stanna kvar söker sig till 
guldindustrin.

När guldpriset sköt i höjden efter finanskrisen i USA 2008 
invaderades Guyana av utländska guldgrävare som kände till de 
gynnsamma geologiska förutsättningarna. Geologer uppskattar att det 
finns upp till 3 000 ton guld i marken, en av världens största 
guldfyndigheter. Över en tredjedel av guldgrävarna i Guyana kommer 
från Brasilien.

– Vi har sålt ut vår självständighet. Och vad får vi tillbaka? Ingenting, 
säger Keith Burrowes, chef över investeringskontoret Go-Invest i 
huvudstaden Georgetown.

Han uppskattar att över hälften av inkomsterna från landets guld 
försvinner utomlands. Anledningen till det är att den guyanska 
regeringen är involverade i guldhandeln. De tjänar privata pengar på 
utvinningen och placerar ofta vinsten i fastigheter i USA, Kanada eller 
på Barbados. Det enda som blir kvar till befolkningen är öppna sår i 
regnskogen som aldrig kommer att läka.

– Vi vet inte ens hur många guldgrävare det finns i landet. Regeringen 
har tappat kontrollen, menar Keith Burrowes.

Guyana är täckt till åttio procent av urskog och har en av världens 
sista orörda regnskogar. Att landet är glesbefolkat gör att flera 
guldgruvor uppstått utan att myndigheterna vet något om dem. I 
regionen kring byn Port Kaituma, nära gränsen till Venezuela, är det 



som värst. De senaste åren har guldfebern gjort att den lilla byn gått 
från att ha några hundra invånare till att ha över 3 000. Det finns inget 
avloppssystem och grundvattnet är förgiftat.

– Det finns risk för kolerautbrott, många lider redan av svåra diarréer, 
säger Allan Woolford, Röda korsets chef på plats.

Även flodvattnet är förgiftat på grund av att guldgrävarna använder 
kvicksilver när de vaskar guld.

– Du får skador på huden om du badar här, varnar Allan Woolford och 
pekar mot floden.

Han menar att det förgiftade vattnet är ett resultat av att regeringen 
inte bryr sig om guldfeberns konsekvenser. Guyana har styrts av 
samma parti sedan 1992 och korruptionen blir bara värre.

– Regeringen vet att den är hatad och inte kommer att bli omvald. 
Därför säljer de ut koncessionerna nu. De försöker tjäna så mycket 
pengar som möjligt innan de avgår, säger Allan Woolford.

Längs en av de leriga gränderna i den laglösa guldgrävarbyn Port 
Kaituma har brasilianarna sitt egna kvarter. Här ligger restauranger, 
barer och bordeller på rad som målats i brasilianska färger. Med utsikt 
över floden har Edna dos Santos sin restaurang ”Brazil” och nedanför 
driver hennes dotter byns största bordell, ”Eldorado”.

– När guldgrävarna kommer tillbaka efter några månader i djungeln 
vill de ha lite kul, förklarar Edna dos Santos.

Hon har varit i guldbranschen i femton år och drivit andra mat
serveringar kring guldgruvor i Brasilien. Men efter att myndigheterna 
blivit noggrannare med miljölicenser har guldgrävandet nästan 
upphört i Brasilien. Många har dragit vidare till grannlandet Guyana.

Även andra länder har intresserat sig för guldboomen i Guyana. En 
av de största utländska investeringarna har gjorts av det australiska 
gruvbolaget Troy Resources Ltd. De håller på att öppna en guldgruva i 
hjärtat av Guyanas regnskog som ska ha 500 anställda.

– Det är skonsammare för miljön om man satsar ordentligt på ett och 
samma ställe. Det är bättre än alla dessa brasilianska guldgrävare som 
bara fördärvar skogen, säger Ken Nilsson, vd för Troy Resources i 
Guyana.

Han är född och uppvuxen i Södertälje, men har bott i Australien i mer 
än fyrtio år.

– Jag ser en stor potential i Guyana. Problemet är deras regering. Vi 
vill vara transparenta, men det vill inte de vara, säger han.

Vid tältlägret Purple Heart har Travis McCarthy lagat plaströret. Det 
är fredag eftermiddag och dags att lossa gummimattorna i vasknings
rännan för att se hur mycket guld som fastnat. Guldet samlas i en 
klump som Travis lägger i en vaskpanna. Sedan bränner han bort 
kvicksilvret med en gasolbrännare. Bakom honom ställer sig Devi 
Felix, 31, som är chef över tältlägret. När hon ser hur lite guld de fått 
ihop under veckan kan hon inte dölja sin besvikelse.

– Det här är ju under 100 gram. Det betalar knappt dieseln som vi 
använt till vattenpumpen, suckar hon.



– Hittar vi inte mer guld måste vi dra vidare, säger Devi Felix.

Hon har hört talas om en ny guldåder, ytterligare en dagsresa in i 
djungeln. Problemet är att brassarna redan är där och påstår att de äger 
rätten till fyndet.

Henrik Brandão Jönsson riojonsson@gmail.com

Fakta. Guyana

Statsskick: Republik

President: Donald Ramotar

Befolkning: 795 000 (2012)

Yta: 214 970 km2

Export: Guld, socker, ris, räkor, bauxit och timmer

BNP: 3 336 US dollar per person (2013)

7,5 miljarder kronor var värdet på det guld som Guyana exporterade 
2013. Guld är den största exportvaran.

Källor: Landguiden, Wikipedia “

DN 15 nov 2014: 

“ Obama uppmanar till fria val i Burma

USA:s president Barack Obama uppmanade till fria, rättvisa och 
inkluderande val i Burma när han i går mötte Aung San Suu Kyi i 
hennes villa i landets största stad Rangoon.

Peking.
Han stöttade hennes krav på en förändring i grundlagen, som för 
närvarande hindrar henne från att bli president.

Fram till för fyra år sedan satt demokratiförkämpen i husarrest. Efter 
politiska reformer och en jordskredsseger i ett fyllnadsval 2012 tog 
hon plats i parlamentet. Hennes parti NLD tros allmänt kunna vinna 
valet 2015 stort. Och Aung San Suu Kyi har öppet sagt att hon gärna 
vill bli landets nästa president.

Men hon stoppas av en paragraf som utestänger alla som gift sig med 
en utlänning eller som har utländska barn. En regel som 
militärledningen lät skriva in i grundlagen som antogs 2008.

Aung San Suu Kyis framlidne man var britt och hennes två söner har 
brittiska pass.

– Jag förstår inte åtgärden som utesluter kandidater som president 
beroende på vem deras barn är, sa Obama vid en gemensam 
presskonferens med Aung San Suu Kyi.

mailto:riojonsson@gmail.com
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Saken diskuteras för närvarande i parlamentet där militärer har en 
fjärdedel av platserna och därmed också kan förhindra en förändring.

Obama, som i torsdags träffade landets president Thein Sein, uppges 
ha uppmanat denne att göra en förändring av grundlagen som 
inkluderar i stället för exkluderar kandidater. Däremot undvek han 
noggrant att ge sitt stöd till Aung San Suu Kyi som Burmas nästa 
president.

– Vi ska inte förneka att Burma i dag är ett annat land än för fem år 
sedan. Men processen är ofullständig, sa Obama om reformerna.

Han tog även upp frågan som Suu Kyi kritiserats för att försöka tiga 
ihjäl, den om den muslimska minoriteten Rohingya, som saknar 
rättigheter och som föraktas av en stor del av befolkningen.

Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

DN 15 nov 2014: 

“Plan används för massövervakning

Data från tiotusentals amerikaners mobiltelefoner plockas upp när 
USA:s justitiedepartement försöker spåra enstaka brottslingar. Det 
hemliga övervakningsprogrammet som varit i gång sedan 2007 
använder sig av Cessnaplan och tillsammans täcker de en majoritet av 
USA:s befolkning, skriver The Wall Street Journal (WSJ).

Planen är utrustade med teknologi som imiterar telekommaster och 
lurar mobiltelefoner, även när de inte är i bruk, att koppla upp sig mot 
flygplanen och därmed lämna ifrån sig information, som var mobilen 
befinner sig. Och tekniken är så pass bra att flygplanet kan lokalisera i 
vilket rum i en byggnad som telefonen finns.

Men tekniken som planen är utrustade med kan även avbryta samtal 
och plocka upp sms och foton.

Övervakningsprogrammet får kritik av den amerikanska 
medborgarrättsorganisationen ACLU som säger till WSJ att även om 
domstolarna godkänner övervakningen så har de nog ingen aning om 
hur utvidgad den är.

Tt “
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DN 15 nov 2014: 

“ Hembesök skapar nya jobb åt brittiska 
företag

När fler arbetar hemifrån efterfrågas också fler tjänster i hemmet. 
För Nicola Kazan var det svårigheten att som nybliven mamma 
hinna sköta hunden som gjorde att hon startade mobil 
hundsalong.

London
Skåpbilar med olika företagsemblem som snurrar omkring i  kvarteren 
på dagarna har blivit en vanligare syn i Storbritannien, särskilt i de 
välmående regionerna i sydöstra England. De är mobila företagare 
som reparerar din bil eller cykel, klipper ditt hår eller din hund, gör 
rent ugnen, reparerar dina möbler eller annat som är bekvämt att få 
ordnat hemma.

– Den här typen av företag kommer att bli fler eftersom vi tillbringar 
mer tid i bostaden. Då är det praktiskt att någon kommer hem till oss 
och utför en tjänst, säger Richard Cope, senior trendkonsult på 
Mintel, ett företag som analyserar konsumentbeteenden.

Att britterna är mer hemma hör ihop med att det traditionella 
arbetslivet, där ”alla” gick till ett kontor eller en fabrik, är förbi. Fler 
arbetar hemifrån eller driver egna företag från bostaden. Till det 
kommer den åldrande befolkningen, som väntas leda till att ännu fler 
tjänster utförs i hemmen framöver.

Richard Cope framhåller också att e-handeln gjort att konsumenterna 
vant sig vid att det ska vara snabbt och bekvämt att köpa varor. Att få 
varorna hemlevererade eller färdigpackade på ett hämtställe upplevs 
av många som personligt och lite lyxigt, enligt honom.

– Det som känns speciellt och utvalt i den digitala världen har i  dessa 
tjänsteföretag sin motsvarighet i den riktiga världen, säger han.

För Nicola Kazan var det egna erfarenheter som fick henne att starta 
Barkshear Grooming. Namnet är en ordlek. Bark (skälla) och shear 
(klippa) syftar på grevskapet Berkshire utanför London där hon bor 
och har sin verksamhet.

– När jag var föräldraledig och behövde ta min hund för att trimmas, 
var det svårt att passa in tiderna med till exempel min sons matning, 
berättar Nicola Kazan.

Hon sökte efter någon som i stället kunde komma hem till henne och 
fick tag i en firma. Den visade sig vara uppbokad sex veckor framåt.

– Då förstod jag att det här borde vara något att satsa på.

Via program som staten har för dem som vill starta företag fick 
Nicola Kazan hjälp med lån och investerade motsvarande 350 000 
kronor i en skåpbil som byggdes om hos ett företag som specialiserat 
sig på att inreda mobila hundsalonger. Bilen har bland annat badkar 
med tillhörande tank för vatten som värms upp via eluttag, en höj- och 
sänkbar arbetsbänk och en stor fön som ser ut som en dammsugare.



Trots att Barkshear Grooming bara är en månad gammalt har Nicola 
Kazan redan fullt upp.

– Numera är folk är beredda att spendera mycket på sina hundar, 
konstaterar hon.

Det är den andra trenden hon lyckats pricka in – att hussar och mattar 
gärna investerar i sina husdjur. I Storbritannien finns salonger som 
både målar klor och bleker pälsen. Nicola Kazan håller sig till att 
vårda tassar, tänder och päls.

I hennes bekantskapskrets finns flera som startar mobila företag. En 
vän som är massös åker till exempel runt till företag med sin 
specialstol och masserar kontorsanställda. Fördelarna är att de slipper 
hyra dyra affärslokaler och de behöver inte betala kommunalskatt, som 
alla som hyr eller äger lokaler måste göra.

Trendkonsulten Richard Copel påminner också om att delar av 
Storbritannien är väldigt tättbefolkat. Det gör att tjänsteföretag snabbt 
kan nå många kunder inom en rätt snäv radie och därmed bli 
lönsamma.

– De övriga förutsättningarna, som att befolkningen åldras och att fler 
arbetar hemifrån, finns i stora delar av Europa, säger Richard Cope.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se

Fakta. Många olika tjänster

Hur vanligt det är med mobila tjänsteföretag i Storbritannien finns 
inga uppgifter om. Flera av de som nämns nedan finns som franchise
företag. DN har hittar företag som kommer hem till kunderna inom 
följande tjänster:
Bilreparatör
Biltvätt
Cykelreparatör
Frisör
Katt/hundtrimmare
Massör
Möbelreparatör
Sminkör
Tandläkare
Trädgårdsmästare
Tvätteri
Ugnsrengörare
Veterinär “
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DN 15 nov 2014: 

“ Tucholskypristagaren Muharrem Erbey: 
Omvärlden måste reagera på kurdernas 
vädjan om hjälp

Jag växte upp i ett område vid den gamla stadsmuren i 
Diyarbakır där jag lekte med träsvärd bland kyrkor, moskéer och 
synagogor. Uppväxten där gjorde att det blev naturligt för mig att 
vara för demokrati, fred och ett mångkulturellt samhälle där flera 
språk talas.

Som ordförande i den turkiska människorättsorganisationen IHD 
gjorde jag gällande att kurdfrågan inte kan lösas genom våld och 
förtryck utan måste ske med fredliga metoder och genom demokratisk 
dialog. Till följd av våra aktiva aktioner, mina principfasta 
ståndpunkter och mina kritiska uttalanden om polisen och militärens 
övervåld blev jag en måltavla. Efter att ha suttit fängslad i fyra år, tre 
månader och tjugo dagar blev jag frisläppt den 14 april 2014.

Kurdfrågan är Republiken Turkiets viktigaste angelägenhet och för 
att få en lösning måste man erkänna och omfamna det 40 miljoner 
stora kurdiska folket. Att både regering och kurdiska politiker visar 
beslutsamhet i fredsprocessen är mycket uppmuntrande, men för att 
kunna etablera en ömsesidig tillit måste alla sjuka fångar försättas på 
fri fot och man måste ta tydliga steg. För ett starkt och stabilt Turkiet 
krävs att alla turkar, kurder, armenier, greker, araber, assyrier, lazer, 
jazidier, aleviter, romer och personer med olika sexuell läggning 
accepteras och erkänns.

Det kurdiska folket vill bli erkända som det här landets verkliga 
grundare. De vill själva få bestämma i förvaltningen i sina egna 
områden, få sina identiteter accepterade i grundlagen, få utbildning på 
sitt eget språk och möjlighet att tala det inom den offentliga 
administrationen. Det här är legitima och universella förhoppningar 
som inte kommer att dela landet utan tvärtom göra det starkare.

I Kobane kämpar sedan fyrtiosju dagar kurder mot våldsamma IS-
styrkor för att försvara sina hem, ägodelar och sin heder. Europa och 
det moderna samhället måste höra deras skrik och göra det som 
behövs. Kurder är för demokrati, jämlikhet och likvärdig frihet för 
alla. Kurder är för humanism. Det är något att tänka på för dem som 
står tysta gentemot grupper som livnär sig på brutalitet och död.

I det här landet fängslas man om man är kurd, står i opposition, är 
marginaliserad och framför kritik. Jag växte upp med drömmen om en 
rättvis och förnuftig värld och jag var beredd att försvara rättvisan med 
mitt träsvärd vid slottsporten innanför den flera tusen år gamla 
stadsmuren. När jag växte upp stred jag vid Diyarbakırs stadsport mot 
alla de orättvisor, det förtryck, den fanatism och den auktoritet som 
alla despotiska kungar, kejsare, fanatiska emirer, grymma satrapfurstar 
och mongoler utsatt befolkningen för.

När jag var tretton år publicerades min första novell i en tidskrift 
1981. Sedan den dagen har jag arbetat och skrivit genom att lyssna till 
mitt samvete och inre röst. I möte med andra människor har jag alltid 
agerat efter den humanism och mänsklighet som jag fått med mig från 
de kurdiska sagoberättelserna.



Mitt modersmål är förbjudet i mitt eget land. Vår kamp för frihet 
kommer att fortsätta till dess att mina barn kan få undervisning på 
kurdiska och till dess att vi blir jämlika medborgare.

Muharrem Erbey

Svenska PEN:s pris.

Svenska PEN tilldelar 2014 års Tucholskypris till den kurdiske 
författaren och juristen Muharrem Erbey (bilden) ”som genom sitt 
språkliga och sociala engagemang med fredliga medel försvarat sitt 
språk och minoriteters rättigheter”.

Den 15 november varje år påminner PEN om kampen för hotade 
författare och det fria ordet. Priset delas ut under Fängslade författares 
dag på ABF i Stockholm kl 15. Pristagaren samtalar med Ola Larsmo, 
författare och ordförande i Svenska PEN.

Sedan 1985 delas Tucholskypriset ut till en författare som gjort 
särskilda insatser för yttrandefriheten. Det instiftades till den tyske 
journalisten och författaren Kurt Tucholskys minne. Bland tidigare 
pristagare märks Salman Rushdie, Bei Dao, Samar Yazbek och Masha 
Gessen. “ 

DN 15 nov 2014:
» Ljuset kommer från djupt mörker«

Hon lämnade Sverige som artonåring för ett nytt liv i Västindien. I 
dag är hon känd som Yogagirl och har 1,3 miljoner följare på 
Instagram. Men livet har inte alltid varit en yogastund i solen för 
Rachel Bråthén.

På Blue hotel på Lidingö sitter Rachel med en skål yoghurt, färska bär 
och frön. Snart dyker Ringo upp. Han är en certifierad globetrotter som 
bott på otaliga hotell och gått på restauranger världen över. Ringo har 
cirka 70 000 följare på Instagram. Det är inte vilken hund som helst. 
Hans matte Rachel Bråthen, numera världsberömda, Yogagirl, har 
nämligen mer än 1,3 miljoner följare. Och det är inte vilka följare som 
helst utan människor redo att korsa Atlanten för att ledas av Rachels 
röst in i helande hundpositioner och handstående.

Rachels nyblivne make Dennis Schoneveld ansluter i surfbyxor och t-
shirt.

Det är andra dagen på Rachels första retreat i Sverige. Hon är tillbaka 
på sin hemö Lidingö som hon lämnade när hon som artonåring ville 
mer.

Då sålde hon moppen hon fått av pappa och köpte en flygbiljett till 
Costa Rica tillsammans med två kompisar. Det som för väninnorna var 
en backpackerresa blev för Rachel början på ett nytt liv. Hon lämnade 
pojkvännen sedan fyra år per telefon, (vilket hon nu bett om ursäkt för) 
och slog ned sina bopålar i ett hostel med kackerlackor och vägglöss.



– Jag insåg direkt att detta var min väg. Att jag var på rätt plats. Hela 
livet hade varit en uppförsbacke. Allt utom skolan hade varit svårt.

Rachel var två år när föräldrarna skilde sig. Hos pappa bodde hon ett 
par veckor om året eftersom han pendlade mellan Spanien och 
Lettland. Om livet med en ensamstående flerbarnsmamma präglades 
av brist och asketism, präglades papparesorna av överflöd.

Men Yogagirls tonår var allt annat än yogiskt harmoniska.

– Jag var destruktiv. Som 15-åring hade jag falskt leg som det stod 21 
år på. Jag rökte ett paket cigaretter om dagen trots astma. Jag söp och 
ville mest vara snygg och hänga på coola Stureplansklubbar.

Var det en mognadsprocess eller en ungdomsrevolt?

– Det fanns många oläkta sår i familjen. Det fanns så mycket smärta. 
Det var skilsmässor och uppbrott och mammas fästman dog före 
bröllopet och mamma kämpade för att få ihop livet och försörja sex 
barn.

Hur vände det?

– Med min mammas spirituella uppvaknande. Hon insåg att hon aldrig 
bearbetat sorgen efter allt som hänt och åkte till ett retreat. Sedan 
tvingade mamma mig att tillbringa en vecka på samma 
meditationscentrum i Dalarna, där vi höll på med allt från 
traumahealing till meditationer i en vecka. Du kan ju förstå ångesten – 
från stökiga Stureplansnätter till total tystnad.

Men tillbaka till Costa Rica. Eller den veckolånga familjesemestern på 
västindiska ön Aruba där hon sprang på surfaren Dennis. En månad 
senare hade hon flyttat ihop med mannen hon skulle gifta sig med på 
ön där solen alltid skiner och det står ”One Happy Island” på alla 
registreringsskyltar.

Du blev en stjärna genom sociala medier. Men hur föddes fenomenet 
Yogagirl?

– Jag jobbade som yogainstruktör på ett hotell i Aruba och för att hitta 
de kända yogalärarna internationellt sökte jag på sociala medier. 
Snabbt lärde jag mig hur man kunde få en Facebook-sida att växa. 
2012 startade jag även ett eget Instagramkonto. Men sociala medier är 
så filtrerade och ytliga och jag ville skriva viktiga saker: om yogan 
som botat min skolios, som balanserat mitt liv och dämpat dramat, om 
glädjen och tacksamheten. Jag vill inte bara vara ännu en blondin i 
bikini.

Rachel delade det som kom till henne under morgonmeditationerna.

I början uppdaterade hon fem–sex gånger om dagen. När hon efter 
bara ett par månader hade 50 000 följare reste hon och Dennis till 
Florida. Inför resan googlade hon fram en liten yogastudio i en förort. 
Hon postade på Instagram: ”Är du i Miami och vill ta en klass med 
mig är du välkommen”.

– Det bara vällde in folk. En tjej körde sex timmar i bil för att komma 
dit. Förra året gjorde vi 36 städer på amerikanska västkusten. Ringo 
skaffade vi på den turnén. En tjej flög från Paris till LA för att ta en 
enda klass, sedan flög hon hem igen direkt. Nu bokar vi en USA-turné 
via Instagram i 25 städer som börjar med Coachella i Los Angeles.



Du har lyckats designa ditt drömliv. Mycket tack vare att du lyckats 
knäcka koden för sociala medier. Har du några framgångstips? Vad vill 
människor ha?

– Det ska vara genuint. Autentiskt. Jag har laddat upp bilder på när jag 
var onykter efter några tequilarundor. Det kan få stort genomslag bara 
för att jag säger att det är okej att vara mänsklig. Sedan måste man 
uppdatera regelbundet. Försvinn inte en vecka. Du måste finnas där för 
dina följare.

– Det finns knep, folk går ihop och taggar varandra. Men det känns 
fejk. Själv är jag en tyst följare som mest scrollar igenom surfares 
bilder. Nästan aldrig andra yogamänniskor. Mina sociala medier är 
sammankopplade och jag är mobilfri morgon och kväll.

Du lever i ständigt solsken och tropisk natur, lyckligt leende i en 
vacker, vig kropp, i ett kärleksfyllt äktenskap. Kan det vara 
provocerande?

– Det är en hårfin skillnad mellan att inspirera och väcka avund. Du 
kan få människor att känna sig otillräckliga. Därför blottar jag både 
celluliter och magfett. Unga tjejer som skriver att de vill vara som jag 
får veta att inget hos mig är perfekt. Därför drog jag i gång kampanjen 
”love your body love your soul – #myrealbody”.

Och livet är givetvis inte bara solsken.

– När jag gjorde omslaget till tidningen Wellness fick de lova att inte 
retuschera bort mina ärr från blindtarmen som brast samtidigt som min 
bästa vän omkom i en bilolycka i en annan del av världen. Under min 
sorgeprocess tappade jag 100 000 följare – de som bara ville se en 

blondin i bikini. Det var som att mina följare slängdes in i en 
tvättmaskin. Vissa kom visserligen tillbaka. Men jag är inte redo att 
retuschera mitt liv. När vissa undrar hur jag kan vara så lyckligt leende 
hela tiden förklarar jag att det där ljuset kommer från djupt mörker.

Nu får du gåvor från hela världen, astronomiska sponsorerbjudanden, 
du har fem assistenter och agenter i två länder. Hur är ditt förhållande 
till pengar?

– Pappa hade väldigt gott ställt medan vi knappt fick någon 
månadspeng hos mamma som försörjde sex barn. Så jag har en ganska 
skev syn på pengar. Antingen kom det för fort, för lätt och för mycket 
eller inget alls. Jag vet hur det är att leva både med och utan.

– I Costa Rica var jag så fattig att jag var tvungen att välja om jag eller 
min hund Quila skulle få äta. Jag bodde i en hydda med fladdermöss 
utan el och varmvatten. Jag tjänade en dollar i timmen som servitris. 
Men jag var så lycklig. Ibland kan pengar förhindra mer än förenkla. 
De skapar så mycket energi och väcker omättligt ha-begär”.

Som barn drömde Rachel om att arbeta med ”Läkare utan gränser”. Att 
hjälpa andra. Det började med en resa till Indien med pappa.

– Där mötte jag fattigdom för första gången. När vi kom till vårt fina 
hotell och åt god mat förstod jag inte varför jämnåriga barn stod 
utanför och tiggde. När vi åkte till Sydafrika med skolan valde vissa 
att spela cricket medan jag arbetade på ett barnhem. Jag grät mig till 
sömns varje natt. Barnen dog nästan i den där misären medan chefen 
körde Porsche.



Sedan Rachels Instagramkonto exploderade på bara några månader 
följer fansen henne överallt. Och med följarna kommer finansiella 
framgångar:

– Vi har förlorat så mycket pengar och blivit så utnyttjade. Men nu vet 
jag vilken makt det innebär med 1,3 miljoner följare. Jag skulle kunna 
göra kampanjer och tjäna hur mycket som helst på att sälja saker, men 
marknadsför i princip ingenting. Jag vill inte vara kommersiell. Jag 
vill helst bara att folk kommer och yogar. Mitt Instagramkonto är mer 
en community. Folk flyger inte från Paris till LA för att yoga med dig 
för att du säljer krimskrams.

Det rasar dagligen in mejl från sponsorer. Rachel och hennes 
assistenter svarar nästan alltid: Tack men nej tack.

– Vi tackar nej till Nike och andra giganter. Ett av USA:s största 
klädmärken erbjöd mig den största summa pengar jag någonsin sett på 
papper för att jag skulle bära deras kläder. Men nästa år kommer vi att 
samarbeta med ett stort företag, säger Rachel.

Gåvor får de dock ändå. Från ekologiska soyavaxljus till böcker, 
smycken, ayurvediska oljor och kläder. Det mesta ger Rachel bort men 
funderar på att starta en egen online-shop där intäkterna ska investeras 
i välgörenhet.

– Vi bor på jättefina hotell, flyger fint, vi skulle om några år kunna 
fylla Globen men Dennis vill helst vara hemma i en liten hydda vid 
havet och surfa hela dagarna. Jag vill skapa en rörelse. Jag älskar 
klasser och retreats och hittills har jag haft 50 egna. I LA ledde jag en 
klass för 650 personer. Det tog mig 3,5 timmar att krama dem alla 
efteråt.

Men retreats handlar mycket om individen. Rachel vill gärna 
kombinera individualismen med idealismen genom sociala projekt 
som gör världen bättre.

Nu kommer hennes första livsstils- och inspirationsbok.

– Det är en resa genom min spirituella värld. Det jag kämpat med. Och 
recept, säger Rachel som blev ostätande vegan i Costa Rica.

– Jag var allergisk mot allt – rök, pollen, pälsdjur. Alla mina allergier 
försvann. Efter bara tre veckor som vegan provade jag till och med 
nötter för första gången i mitt liv. Mjölkprodukter är det man helst ska 
undvika, säger Rachel som älskar choklad och gärna dricker vin.

I den svartmålade yogasalen på Blue hotel har ett sjuttiotal 
yogautövare från olika länder rullat ut sina färgglada mattor. Mantran 
på sanskrit och healingmusik fyller rummet. På ett litet podium sitter 
Rachel i lotusställning. Dennis och Ringo sitter på första raden.

– Vi ska öppna hjärtat i dag, säger Rachel.

Hon talar om gamla sorger som blockerar kroppen. Om vikten av att 
låta hjärtat leda oss och utmana rädslan.

– Varje gång vi flyr sorg och rädsla kommer de i kapp oss. Det 
manifesteras.

Mitt i passet avbryter vi praktiken för en skrivövning. Vi ska besvara 
frågan:

Vad skulle jag göra om rädslan inte stod i vägen?



Själv skulle Rachel aldrig sminka sig, raka benen eller se sig själv i 
spegeln, erkänner hon.

– Inte för att jag är rädd för att bli lämnad utan för att det är så djupt 
rotat i oss att vi måste tänka på hur vi ser ut för att bli accepterade. Om 
vi inte var rädda skulle samhället vara mindre utseendefixerat.

Sen får Dennis demonstrera en brygga på den lilla scenen. Ringo gosar 
in sig mellan paret. Rachel tackar sin man och sin hund med var sin 
puss. Hennes resa med miljoner medresenärer har bara börjat. Det slår 
mig att framgångssagan fångas tydligast av hittehunden Quila som 
varit med Rachel sen första tiden på Costa Rica. De har varit hungriga 
ihop, de har sovit i hyddor, tagit sig igenom ödsliga regnsäsonger och 
sorger.

– I dag är Quila så tjock att ingen skulle känna igen henne, säger 
Rachel innan hon börjar krama sina yogisar.

Alexandra Pascalidou

Rachel Bråthén

Ålder: 26 år.

Bor: Aruba

Familj: Gift med Dennis Schoneveld, 3 hundar Quila, Ringo och 
Laika. Växte upp med mamma, sex syskon och halvsyskon i Uppsala 
och på Lidingö.

Gör: Internationell yogainstruktör och inspiratör.

Aktuell med: Över 1, 3 miljoner följare på sociala medier. En 
inspirationsbok om bland annat yoga. Den engelska utgåvan kommer i 
vår och är redan såld till flera länder.

Instagram @yoga_girl

1 ,3

miljoner människor följer Yogagirl på Instagram.

DN TV. Vakna upp med Yogagirl. Se Lotta Härdelins film.

Yogagirl på Instagram

Rachel Bråthéns tips för framgång på sociala medier är att man ska 
vara ärlig och uppdatera regelbundet. Bilderna till höger är från 
Yogagirls Instagramflöde. “



DN 16 nov 2014: 
“ Tiden för Afrikas envåldshärskare på väg 
att rinna ut

Efter 27 år vid makten störtades Burkina Fasos president Blaise 
Compaoré häromveckan. I Zimbabwe, där regeringspartiet Zanu 
PF håller kongress i december, försöker en alltmer desperat 
president Robert Mugabe säkra sitt ekonomiska och politiska arv. 
Afrikas sista ”dinosaurier” är på utdöende.

Nairobi.
Det är inte många som återstår av de män som under ett halvsekel 
personifierade korruptionen och maktmissbruket söder om Sahara.

De mest spektakulära exemplen, som Centralafrikanska republikens 
kejsare Jean-Bédel Bokassa och president Mobutu Sese Seko, 
president i dåvarande Zaïre, tillhör sedan länge historien.

Men fortfarande styrs en fjärdedel av Afrikas stater av ledare som 
suttit mer än 15 år vid makten. Dessa ”dinosaurier”, som de ofta 
kallas, är ett hinder för utveckling. Om det är de flesta bedömare 
överens.

– Problemen som uppstår i enpartistater förvärras ofta om en enda 
person dominerar. Korruption, en svag rättsstat, begränsning av medier 
och allmän intolerans mot opposition ökar. En ensam ledare tenderar 
att vara ännu mer intolerant mot konkurrens och utvecklar ofta 
paranoida drag, säger statsvetarprofessorn Staffan Lindberg vid 
Göteborgs universitet till DN.

Lindberg har forskat på spridningen av demokrati i Afrika. Han 
menar att den ”afrikanska vår” som många hoppas ska följa i spåren av 
revolten i Burkina Faso redan har inträffat – för 20 år sedan.

– Under åren 1989 till 1994 ökade antalet länder som höll val från fyra 
till 42. Den afrikanska våren var då. Förändringens vindar blåste över 
kontinenten, säger Lindberg.

Efter kalla krigets slut föll många regimer i Afrika och författningarna 
skrevs om, under tryck både utifrån och inifrån. Presidenternas 
inflytande begränsades och bistånd villkorades mot demokratiska 
reformer.

Men två steg framåt innebar inte sällan ett steg bakåt.

I Uganda infördes 1995 en begränsning av antalet mandatperioder som 
en president kunde sitta till två. Tio år senare slopades regeln och ännu 
styrs landet av Yoweri Museveni, som regerat i 28 år sedan han 
störtade sin företrädare Milton Obote 1986.

I Uganda är det välkänt hur Museveni och hans parti NRM – tidigare 
det enda tillåtna i landet – reser land och rike runt och distribuerar 
allmosor i valtider. Men röstköp behöver inte vara något enbart 
negativt utan är ett tecken på en positiv tendens, enligt Staffan 
Lindberg.

– Det är en företeelse som uppstår när auktoritära stater börjar bli lite 
mer demokratiska. En envåldshärskare kan fuska med resultaten som 
han vill utan att ifrågasättas. När han får konkurrens tar han till våld 
eller hot om våld, vilket är fallet i till exempel Zimbabwe. Men snart 
kommer inte våld att accepteras och då blir pengar en utväg.



Inte heller i Europa var demokratiseringen plötslig och linjär utan 
den tog lång tid att genomföra, påpekar Lindberg, och ekonomiska 
incitament är fortfarande närvarande på många håll i världen.

Han betonar dessutom att många ledare, främst i de länder som har en 
relativt färsk historia av frihetskamp, faktiskt har legitimt stöd hos 
befolkningen.

Han får medhåll av William Gumede, sydafrikansk statsvetare och 
ordförande för Democracy Works-stiftelsen.

Gumede menar att man måste skilja på frihet och demokrati. De som 
stred för frihet var inte nödvändigtvis intresserade av demokrati.

– Den koloniala erfarenheten var så bitter att många nöjde sig med 
friheten. Men vi ser nu att en ny generation, som saknar minne av 
kampen, inte nöjer sig med detta.

Gumede blir inte förvånad om det politiska trycket på de auktoritära 
regimerna ökar ytterligare under de kommande åren.

Afrika har visat en enastående tillväxt under tio års tid och nu vill den 
yngre generationen ha en del av kakan. Det är en generation som 
dessutom sett en häpnadsväckande kommunikationsrevolution som 
ytterligare förvärrar läget för gamlingarna.

I Zimbabwe lär Robert Mugabes 34-åriga maktinnehav snart nå sitt 
slut. I december håller regeringspartiet Zanu PF kongress och många 
spekulerar i vad som ska hända.

– I Zimbabwe pågår ett slutspel nu. Det är inte långt kvar och han gör 

sitt yttersta för att säkra familjens tillgångar innan det är för sent, säger 
Gumede.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com

Fakta.
Miljardär vill bana vägen för att ledare ska kliva åt sidan

Den brittisk-sudanesiska miljardären och filantropen Mo Ibrahim har 
lagt mycket möda på att lösa dilemmat kring ledarskap i Afrika.

Ett pris som han instiftade 2007 ger mottagaren 5 miljoner dollar samt 
en årlig summa på 200 000 dollar under resten av livet.

Pristagare som kan komma ifråga ska leverera utveckling till sina 
medborgare samt under ordnade former lämna över makten till sin 
efterträdare.

På så sätt vill Ibrahim skapa incitament för ledare att stiga åt sidan.

Dessvärre har stiftelsen som delar ut priset inte funnit några lämpliga 
kandidater under fyra av sju år som priset existerat.

Mo Ibrahim-stiftelsen rankar dessutom afrikanska länder enligt fyra 
parametrar: säkerhet och rättssäkerhet, delaktighet och mänskliga 
rättigheter, hållbara ekonomiska möjligheter samt mänsklig 
utveckling.

Listan toppas av Mauritius, Kap Verde, Botswana, Sydafrika och 
Seychellerna. “

mailto:erikesbjornsson@gmail.com
mailto:erikesbjornsson@gmail.com


DN 16 nov 2014:

”Ängeln från Kobane” – bara en myt?

“ Jorden runt.
Den unga uniformerade kvinnan tittar leende rätt in i kameran. 
Automatkarbinen av typen Kalasjnikov har hon nonchalant lutat mot 
ena benet. Hennes långa hår är uppsatt i en slarvig hästsvans. Hon gör 
ett övermodigt v-tecken med vänster hand.

Bilden har spridits över hela världen och sägs visa en av de kvinnliga 
kurdiska krigare som kämpar mot terrororganisationen Islamiska 
staten (IS) i Kobane.

Enligt medieuppgifterna heter den unga kvinnan Rehana och hon ska 
ha dödat över hundra IS-soldater. Rehana har blivit något av en medial 
galjonsfigur för det kurdiska motståndet. När hennes bild lades ut på 
Twitter för en månad sedan delades den över femtusen gånger. Hon 
har haft en framträdande roll i krigsrapporteringen från Kobane, och 
kallats ”Kobanes hjältinna” och ”Ängeln från Kobane”.

Nyligen kom uppgifter från Islamiska statens propagandakanaler att 
IS-soldater dödat Rehana. På sociala medier publicerades en bild på en 
kvinna med avhugget huvud som påstods vara ”Ängeln från Kobane”. 
Uppgifterna tillbakavisades dock från andra källor.

Men, som det heter, krigets första offer är sanningen. Och denna 
slitna klyscha är tillämplig även på historien om ”Kobanes hjältinna”.

För i själva verket heter hon förmodligen inte Rehana och det är högst 
osäkert om hon ens har varit i strid. Än mindre dödat hundra IS-
krigare.

Brittiska BBC har en särskild redaktion, #BBCtrending, som granskar 
historier som florerar på nätet och när de satte ljuset på Rehana kom 
hennes förmodade hjältedåd att omges med flera frågetecken.

BBC kontaktade bland annat en av de ytterst få journalister som 
verkligen talat med ”Rehana”, nämligen den svenske frilansreportern 
Carl Drott som befann sig i Kobane den 22 augusti, när de kurdiska 
självförsvarsstyrkorna mobiliserade mot Islamiska statens offensiv.

– Jag bevistade en ceremoni på en fotbollsplan för nya väpnade 
kurdiska enheter. Det var ett slags hemvärn vars medlemmar i första 
hand skulle ägna sig åt enklare sysslor, som att vakta vägspärrar, säger 
Carl Drott till DN.

En av de frivilliga i hemvärnskåren var den unga kvinna som senare 
fått namnet ”Rehana”. Carl Drott bytte några ord med henne och tog 
en bild.

Men det var inte hans foto som fick världsvid spridning, utan en bild 
som lades ut på en kurdisk blogg någon månad senare, i slutet av 
september.

Bloggposten snappades upp av en twittrare och politisk aktivist i 
Indien (!) som på eget bevåg döpte den kvinnliga soldaten till 



”Rehana” och försåg henne med de bloddrypande meriter som senare 
valsat runt i världspressen.

– När jag pratade med henne fick jag inte alls intrycket att hon var 
stridserfaren, säger Carl Drott.

Han har fått många samtal från journalister världen över som velat 
veta mer om kvinnan.

Men ingen journalist har hittills lyckats ta reda på var ”Rehana” finns i 
dag. Och hon har inte trätt fram med sin rätta identitet. Därför lever 
myten om henne vidare. Om än tilltufsad.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Sovjet krossade revolten. ”Folkets 
hjältemodiga frihetskamp är slut”

Ungern 1956. DN i dramats centrum
Den så kallade Ungernrevolten slogs brutalt ned av sovjetiska styrkor i 
november 1956. Händelsen visade med skrämmande tydlighet att 
Sovjetunionen var berett att använda militärt våld för att hålla ihop 
Warszawapakten.

”Sovjetunionen – under Stalin, Malenkov, Chrusjtjov – har totalt 
misslyckats i sina strävanden att åstadkomma ett homogent östblock 
som i ett kritiskt läge skulle hålla ihop inför yttre och inre 
påfrestningar”, konstaterade DN på ledarplats när upproret tog sin 
början.

Den 24 oktober 1956 dominerades DN:s förstasida av nyheten att 200 
000 människor demonstrerade i Budapest. Krav ställdes på en 
ombildning av regeringen, på att fria val skulle hållas, på att de ryska 
trupperna lämnade landet och på en omläggning av den ekonomiska 
politiken.

Det uppskattades inte i Moskva, och dagen efter kunde DN rapportera 
att ”ryska trupper och stridsvagnar har slagit en järnring kring 
Budapest för att kväva det våldsammaste upproret som förekommit i 
östblocket”.
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Våldsamt var det. Dag efter dag skrev DN om sammandrabbningar 
och dödsoffer. ”Kuvad frihetslängtan, uppdämt hat mot främmande 
förtryck, kränkt nationell stolthet – när sådana känslor bryter igenom 
fördämningarna, så låter de sig inte hejdas med tillsägelsen att 
respektera den rådande ordningen”, konstaterade DN på ledarplats.

Ett tag såg revolten ut att ha lyckats. Det talades om att Moskva var 
berett att förhandla med medlemmarna i Warszawapakten om att dra 
tillbaka trupper. Den ungerske ledaren Imre Nagy sades ha slagit till 
full reträtt inför folkets krav. De gamla politiska partierna skulle 
återuppstå och en koalitionsregering bildas. Den 31 oktober vågade 
DN till och med sätta en rubrik där det stod att det ungerska folkets 
vilja hade segrat.

”Allmän glädjeyra rådde i Budapest efter radiomeddelandet att 
sovjettrupperna redan hade börjat dra sig tillbaka, men då striderna 
fortsatte ännu sent på eftermiddagen förbyttes glädjen i nya farhågor”, 
rapporterade DN:s Agne Hamrin.

De farhågorna skulle besannas. Den 4 november slog Sovjetunionen 
till med full kraft.

”Det ungerska folkets hjältemodiga frihetskamp är slut. Med nattsvart 
förräderi och brutalt våld har Sovjetunionen krossat allt motstånd. Den 
kommunistiska stormaktens järnhäl trampade hänsynslöst på den stolta 
ungerska nationens nacke”, skrev Hamrin.

Per Ahlin per.ahlin@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Minnet är ännu ett oläkt sår

Upproret i Budapest 1956 var ett förtvivlat försök att skaka av sig den 
sovjetiska övermakten. Minnet utgör fortfarande ett öppet sår i dagens 
Ungern.

Historien gör sig ständigt påmind i Ungern, landet som har tre 
nationaldagar och flera så kallade lagstadgade minnesdagar.

Nationaldagen den 23 oktober är tillägnad upproret 1956, det var 
tisdagen den 23 oktober som de första demonstrationerna gick genom 
Budapest.

Upproret slogs ned brutalt, sopades under mattan i mer än tre 
decennier och är än i dag ett oläkt sår i den politiska debatten.

Det plågar landet och bidrar till det oförsonliga politiska klimatet i 
dagens Ungern – det kan tyckas som en paradox eftersom händelserna 
som ledde till kommunismens fall 1989 var tämligen odramatiska och 
fridfulla. Eller så är det just därför som såret inte har läkt.

Fidesz (Ungerska medborgarförbundet) heter det national-konservativa 
parti som sedan 2010 regerar Ungern med egen, absolut majoritet.

Kittet som håller Fidesz samman är anti-kommunismen.
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Den nya författning som väckte sådan uppståndelse för några år sedan 
var just ämnad att en gång för alla ta avsked av kommunismen och 
ersätta den med nationen, familjen och den kristna tron.

Oppositionspartiet, MSZP (Ungerns socialistiska parti) betecknar sig 
självt som socialdemokratiskt, men har sina rötter i det gamla 
kommunistpartiet.

Partiet ligger inte sällan till höger om Fidesz när den politiska debatten 
handlar om marknadsekonomins välsignelser.

Dess medlemmar kallas ändå alltid för kommunisterna i Fidesz-
vokabulären.

Någon försoning eller ett försök att stryka ett streck över det som 
varit är inte i sikte.

– Vi har en moralisk förpliktelse att bekämpa kommunismen, säger 
den 32-årige Fidesz-ledamoten i parlamentet Gulyás Gergerly till DN.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Växande grupp ryssar väljer ett nytt liv i 
Finland

I Helsingfors kan man i dag ordna stora delar av sin vardag på 
ryska. Finlands största invandrargrupp växer hela tiden och det 
senaste årets politiska händelser gör att fler ryssar väljer ett liv i 
Finland.

Helsingfors.
Framför en flygel i den medelklassiga stadsdelen Tölö i Helsingfors 
sitter tioåriga Anastasia Maria Zaitsoff och övar på ledmotivet från 
filmen ”Pirates of the Caribbean”.

Anastasia är uppvuxen i Finland men hennes mamma kommer från 
Ryssland. På pianolektionerna kan hon tala ryska med sin lärare Irina 
Kamalova.

– Jag går i finsk skola så jag pratar mest ryska på kvällarna med 
mamma, säger Anastasia.

Musikskolan startades i september av tre professionella ryska musiker 
som fått sin utbildning i Finland. De hade inte räknat med att 70 
procent av deras elever skulle vara barn till ryskspråkiga familjer.

– Vi visste att det fanns ett intresse, och vi tänkte det skulle bli kanske 
en tredjedel. Men ryktet har spridit sig och nu har vi plötsligt många 
ryskspråkiga elever, säger Natalia Vaskinova, som är violinist.

mailto:jan.lewenhagen@dn.se
mailto:jan.lewenhagen@dn.se


Den ryska befolkningen i Helsingfors har vuxit kraftigt sedan 1990-
talet. I fjol angav 15 341 personer att de har ryska som modersmål, 
jämfört med bara 2 000 personer 1990. Helsingfors har i dag ungefär 
620 000 invånare.

Men de officiella siffrorna täcker inte ens hälften, menar 
frilansjournalisten och företagaren Petr Potjinsjtjikov, som bott i 
Finland sedan 1994.

– Det finns tvåspråkiga, det finns ryskspråkiga från de baltiska 
länderna och till exempel ingermanlänningar som anger finska som 
modersmål. Sanningen ligger närmare 30 000 eller till och med upp till 
50 000, säger han.

Det syns också i vardagen: från och med denna vecka lanserar till 
exempel Helsingfors stadsbibliotek sina webbsidor även på 
ryska.Ökningen innebär också att de ryskspråkiga börjar bli lika 
många som de 36 000 finlandssvenskarna i Helsingfors.

Enligt en kartläggning gjord av Statistikcentralen i fjol är ryska redan 
nu det näst vanligaste språket efter finska i stora delar av landet, 
bortsett från västkusten och Åboland. Till exempel Uleåborg och 
Tammerfors har fler ryskspråkiga än finlandssvenskar. Det innebär att 
de som motsätter sig den obligatoriska skolsvenskan får vatten på sin 
kvarn – många barn i Finland skulle ha mer nytta av ryska i sin vardag, 
speciellt i östra Finland.

Petr Potjinsjtjikov anser att det vore dags att den rysktalande 
minoriteten får en egen nyhetsbevakning i Finland. Public service-

bolaget Yle har nyheter på ryska, och det finns enstaka satsningar, men 
ingen mer regelbunden bevakning.

– Bäst skulle en radiokanal med ett varierat och brett flöde vara. 
Problemet är att om man frågar de ryskspråkiga själva, så säger de att 
de är nöjda med att följa nyheter från Ryssland. Där finns visserligen 
ett påkostat och brett utbud, men frågan är hur bra innehållet är. Också 
för Finlands egen del vore det bra om den ryska befolkningen kunde få 
kvalitetsnyheter gjorda i Finland, säger han.

Det politiska läget under det senaste året har skruvat upp tonläget, 
också bland landets rysktalande.

– Bara för något år sedan skulle jag ha sagt att folk inte var särskilt 
intresserade av politik. För många ryssar i Finland finns det andra 
frågor som är viktigare än Putin. Men nu förväntas man nästan välja 
läger. Speciellt finländare vill veta vad man tycker om det som händer 
i Ryssland just nu.

Det senaste året har Putin varit på löpsedlarna så gott som varje vecka 
i Finland. Ofta för löpsedlarna tankarna till Finlands inflammerade 
historia med Ryssland. Helsingin Sanomat gjorde en undersökning 
tidigare i höstas där 42 procent av de svarande ansåg att finländare har 
skäl att vara rädda för Ryssland.

Hur mycket som är gammal historisk ”rysskräck” och hur mycket som 
är politisk realism är svårt att avgöra.



Att många ryssar flyttar till Finland har att göra med den geografiska 
närheten. Sankt Petersburg ligger bara tre och en halv timme bort med 
tåg. Det har också blivit lättare att få visum till Finland sedan i fjol.

– Många välutbildade människor lämnar Ryssland om de kan just nu. 
Dels på grund av den politiska situationen, men också för att lagarna 
blivit strängare. Man behöver inte vara homosexuell för att inte vilja 
leva i ett land som förtrycker homosexuella, säger Potjinsjtjikov.

Natalia Vaskinova på musikskolan i Tölö har finländskt pass, och har 
bott i Finland sedan hon var tio. Hennes kolleger har ännu inte bestämt 
sig för om de ska stanna för gott.

– För tillfället bor jag i Helsingfors och har inga planer på att flytta, 
säger Ivan Zoteev.

Den ryskspråkiga minoritetens socio-ekonomiska bakgrund är 
varierad. Enligt migrationsinstitutet handlar det om alltifrån 
studerande och ingifta ryssar till nyrika miljonärer. Många är också 
arbetslösa.

På musikskolan i Tölö är kundkretsen i regel medelklass.

– Många är företagare, de äger skönhetssalonger och allt möjligt. Men 
de som vill att deras barn ska lära sig spela något musikinstrument 
brukar vara likadana oavsett om de är finskspråkiga eller ryssar, säger 
Natalia Vaskinova.

Philip Teir litteratur@dn.se

Fakta.
70 000 är ryskspråkiga

Enligt officiella siffror bor det upp till 70 000 ryskspråkiga i Finland. 
Men siffrorna täcker inte hela sanningen, eftersom det även finns 
många tvåspråkiga ryssar som anger finska som modersmål.

Av Finlands tjugo största kommuner är femton mer ryskspråkiga än 
svenskspråkiga, och ryska är Finlands tredje största språk.

I hela landet är finlandssvenskarna fortfarande fem gånger fler än de 
ryskspråkiga.

År 2050 beräknas det bo 240 000 ryskspråkiga i Finland.

Finland var en del av det ryska storfurstendömet mellan 1809 och 
1917. Finland låg i krig med Sovjet två gånger – under Vinterkriget 
1939–40 och Fortsättningskriget 1941–44. Det finns många spår av 
rysk arkitektur i Helsingfors. “
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DN 17 nov 2014: 

“ Ord som ”rysskräck” får nytt liv

I Finland väcker diskussioner om Ryssland fortfarande historiska 
associationer. Ord som ”finlandisering” och ”rysskräck” har gjort 
comeback i debatten.

Helsingfors.
Löpsedlar om Ryssland har blivit vardag i Finland under det senaste 
året. Enligt Jussi Konttinen, journalist på Helsingin Sanomat, har 
debatten blivit inflammerad. Häromdagen hade kvällstidningarna 
Iltalehti och Ilta-Sanomat stora rubriker om Putins möjliga hot mot 
Finland och de baltiska länderna.

Och statsminister Alexander Stubb använde ordet ”russofobi” för att 
beskriva kritiken som riktades mot att regeringen nyligen klubbade 
igenom byggandet av ett nytt kärnkraftsverk med rysk ägare.

– Jag är Rysslandsvän men hör också till dem som tycker det är 
ofattbart att beställa ett kärnkraftverk från Ryssland år 2014, samtidigt 
som EU fördömer Rysslands agerande i Ukraina och försöker komma 
bort från energiberoendet, säger Jussi Konttinen.

Konttinen skrev en artikel häromveckan där han konstaterade att 
han, som länge varit hängiven russofil och själv bott många år i Sankt 
Petersburg, inte längre orkar skriva ”vackert” om Ryssland. Artikeln 
delades över 4 000 gånger.

–  Många rysslandsvänner hörde av sig och sa att de kände igen sig, 
också mina ryska bekanta. Det senaste året har varit ganska tröttsamt 
och frustrerande för oss som försökt vara optimistiska när det gäller 
landet. Det gamla Ryssland har gjort comeback. Nu talar ju Putin själv 
om Stalin, säger Konttinen.

Ett annat återkommande ord i debatten är ”finlandisering”, alltså det 
fenomen som beskriver hur Finland undvek att kritisera Sovjetunionen 
under decennier.

En av de politiker som dagligen får förhålla sig till grannen i öst är 
Finlands försvarsminister Calle Haglund. Han röstade för 
kärnkraftsbygget.

– Det finns helt klart kvar spår av finlandisering i vårt land. Samtidigt 
förekommer nog en viss russofobi. Bägge fenomen har kommit upp till 
ytan under Ukrainakrisen.

Haglund resonerade också kring den svenska ubåtsjakten i oktober, 
men enligt honom handlade det inte om kritik.

– Min kommentar om den svenska ubåtsjakten handlade om hur vi i 
Finland skulle agera vid ett hypotetiskt motsvarande fall och jag 
konstaterade att det lätt blir en fars om man börjar en ubåtsjakt där 
man inte kan visa på resultat eller där man av militärstrategiska skäl 
inte kan offentliggöra resultat. Det här tolkades som att jag kritiserade 
Sveriges underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Det var en för 
långtgående och felaktig tolkning.
Philip Teir litteratur@dn.se “
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DN 17 nov 2014: 
“ Spanien på tur att erkänna Palestina

Den spanska kongressen röstar i morgon av allt att döma för ett 
erkännande av staten Palestina, sedan det regerande högerpartiet 
Partido Popular och socialistoppositionen enats om ett gemensamt 
lagförslag.

Israels utrikesminister Avigdor Lieberman, som gett sina diplomater 
order att bekämpa den europeiska Palestinavågen med alla medel, har 
meddelat Spanien att dess erkännande förfelar sitt syfte, eftersom det 
skickar en signal till palestinierna att de kan uppnå sitt mål utan att 
förhandla med Israel.

Det officiella svenska erkännandet av Palestina har satt i gång en lavin 
av parlamentariska initiativ i flera länder, bland annat i Irland och 
Storbritannien. Också Danmarks, Frankrikes, Belgiens och Finlands 
parlament väntas hålla liknande voteringar inom kort.

– Nu ser vi hur viktigt det svenska erkännandet var – och modigt. Om 
det ena efter det andra parlamentet erkänner Palestina så kommer fler 
regeringar att följa Sveriges exempel och göra detsamma också på 
regeringsnivå. Detta kommer att påverka styrkeförhållandena i FN 
och, viktigast av allt, det kommer att påverka Washington och 
Jerusalem, säger Israels förre kabinettssekreterare Alon Liel till DN.

EU-källor har de senaste dygnen läckt till israeliska medier att unionen 
putsar på ett utkast till förslag om sanktioner mot Israel om Israel 
skulle göra något drastiskt för att sabotera en tvåstatslösning. I klartext 
betyder detta att EU snappat upp ryktena om att Israel står i begrepp 
att börja bygga i det så kallade E1-området mellan Jerusalem och 
Jeriko.

Extremisterna och bosättarna i Israels koalition – som utgör mer än 
halva regeringen – ser med rätta E1 som ett nyckelområde. Bara via 
E1, som förbinder norra och södra Västbanken, skulle en 
sammanhängande palestinsk stat kunna upprättas. För två år sedan var 
premiärminister Benjamin Netanyahu nära att ge vika för bosättarnas 
påtryckningar och bebygga E1, men drastiska hotelser från London 
och Paris om nedgraderade diplomatiska förbindelser fick honom på 
andra tankar.

Ett mått på den israeliske utrikesministerns frustration över det allt 
kärvare diplomatiska klimatet var hans ingripande på fredagen, då den 
colombianska utrikesministern María Holguín förbjöds besöka 
Ramallah. Holguín befann sig på statsbesök i Jordanien och ville 
utnyttja närheten till den palestinska ledningen. Lieberman ställde som 
villkor att hon också skulle göra en visit i Jerusalem. Colombia, som är 
en av få Israelvänliga stater i Latinamerika, avböjde.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com

Fakta.

112 av FN:s 193 medlemsländer har officiellt erkänt Palestina. Det 
handlar huvudsakligen om länder i Afrika, Asien, Mellanöstern och 
Latinamerika.

8 av EU:s 28 medlemsländer har erkänt Palestina, Sverige är det 
senaste. I Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Tjeckien och 
Ungern gjordes erkännandet innan länderna blev medlemmar. I Europa 
har dessutom Island erkänt en palestinsk stat.

Enligt bedömare väntas Sveriges erkännande leda till att fler länder 
följer efter. “
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DN 17 nov 2014:
”Blodtörsten kan minska stödet till IS”

Terrororganisationen Islamiska staten riskerar att tappa folkligt 
stöd i Irak och Syrien efter att organisationen publicerat en video 
där de mördar en amerikansk hjälparbetare och ett tiotal syriska 
regimsoldater.
När den brittiske biståndsarbetaren Alan Henning halshöggs i början 
av förra månaden visade terroristerna på filmen upp Kassig/Rahman i 
en brandgul fångdräkt och sade att han stod näst på tur. Den nya 
videofilmen som offentliggjordes i  går väckte avsky i stora delar av 
världen.

Amerikanen Peter Kassig, 26, tog sig namnet Abdul Rahman när han 
under fångenskapen konverterade till islam. När han togs som gisslan 
i  Syrien i oktober förra året verkade han som sjukvårdare i 
hjälporganisationen Special Emergency Response and Assistance som 
han själv grundat. Innan dess hade han tjänstgjort som soldat i Irak.

– Jag har aldrig stött på en väpnad grupp som så omfattande sprider 
sitt skräckinjagande budskap via sociala medier. Andra grupper brukar 
fokusera på militära attacker, men IS visar de mest hemska scenerna, 
säger Michael Jonsson, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) till nyhetsbyrån TT.

– De använder inspelningarna för att skrämma människor i områden de 
kontrollerar och få uppmärksamhet i västerländska medier. Hittills har 
det varit framgångsrikt, men gruppens blodtörst kan leda till att den 
tappar folkligt stöd bland sunnimuslimer, säger Michael Jonsson.

Dn/Tt “

DN 17 nov 2014: 

“ Rysk björnkram

När några av världens mäktigaste ledare möttes för G20-mötet i 
Brisbane stod kramar med koalan Jimbelung på schemat, före hetsiga 
diskussioner och ekonomiska beslut. Till och med Rysslands president 
Vladimir Putin, som inför och under G20-träffen pressades hårt med 
anledning av Ukrainakrisen, poserade leende med koalan i famnen.

Den tvååriga koalahonan Jimbelung fick vila och äta eukalyptusblad 
efter mötet, men ska snart skickas som present till Japan.



DN 17 nov 2014: 

“ Maria Schottenius: Landet har ett 
politiskt system som gör att det inte går att 
styra

De etniska och nationella konflikterna lever kvar i Bosnien. Hatet 
går i arv i ett land där moralen är upplöst och hälften av 
befolkningen är arbetslösa.

Teaterchefen på bosniska Nationalteatern gjorde en aning svårmodigt 
intryck. Vi satt på hans tjänsterum i Sarajevo för 14 år sedan. Han 
kändes tung, var lite besviken, folk ville helst ha pang-pang. Det var 
då inte många år sedan en festklädd, frihetstörstande och optimistisk 
symfoniorkester i Sarajevo gav en utomhuskonsert mitt i den iskalla 
vintern för att visa att konsten övervinner allt.

Men kriget nötte i stället ner allt och i dag är Bosnien fattigt, rörigt, 
genomkorrumperat och omgivet av en likgiltig omvärld. Samma 
omvärld som för tjugo år sedan deltog med stort engagemang för att 
hjälpa. Sverige bidrog med ett av de historiskt största biståndsprojekt 
som finansierats av Sida.

Själv kände jag en fläkt av framtidsoptimismen när jag stod bredvid 
den italienska arkitekten Renzo Piano, som år 2000 befann sig i 
Sarajevo för att rita ett nytt konstmuseum. Den internationella 
uppställningen var stor. Men resultatet litet. En minimal bro över 
floden Milijacka, ingenting mer. Det historiska museet står nu tomt 
liksom Nationalmuseet, som restaurerats med svenskt bistånd. 

Serberna vill inte vara med och betala till driften eftersom de då skulle 
bidra till staten Bosnien-Hercegovina, ett gemensamt land. De vill 
hellre se en splittring.

Moralen är upplöst. För några år sedan blev en liten pojke i Sarajevo 
påkörd av en ambulans som körde mot rött ljus. Eftersom hans 
föräldrar inte hade pengar till mutor hade han svårt att få sjukvård. 
Pojken överlevde, men blev svårt handikappad.

Den 12 oktober var det val i Bosnien-Hercegovina, med 65 partier 
och 24 kandidater som deltog. Ett val som känns som ett tragiskt 
skämt. På grund av Dayton-avtalet, som upprättades efter kriget och 
som de flesta är överens om är en katastrof, har landet fått ett politiskt 
system som gör att det nästan inte går att styra. Det består av två 
republiker, Republika Srpska där majoritetsbefolkningen är ortodoxa 
serber, och Federationen Bosnien-Hercegovina där de flesta är 
muslimska bosniaker och katolska kroater.

Styrelseordningen är helt inriktad på etnisk tillhörighet. Det här 
innebär att Bosnien-Hercegovina har tre presidenter med ett 
gemensamt parlament där platserna är etniskt fördelade. I federationen 
finns det 10 kantoner med egna folkvalda representanter och 
departement. Går vi sedan till Republika Srpska finns där också en 
president och vice president.

Inget land kan bedriva politik på det här sättet. Om en kulturminister 
vill få igenom ett beslut måste det förankras hos de 10 övriga 
kulturministrarna i de andra kantonerna.



Jag ringer upp Mirza Foco, arkitekt som ingår i Kommissionen, som 
ungefär motsvarar Riksantikvarieämbetet. Politikerna använder 
skamlöst nationalismen, säger han, ”en effektiv metod, särskilt i 
förhållande till outbildade människor”.

På Titos tid undertrycktes de etniska motsättningarna. Sedan 
exploderade de och nu upphöjs de till norm, den avgörande faktorn i 
samhällets organisation.

Och de nationella konflikterna lever kvar, underblåsta av de enorma 
kadrarna av politiker. En 15-årig serbisk pojke fick av en vän till mig 
frågan var en viss moské låg. Han svarade: ”Den stod där, men den ser 
ni ingenting av för den har vi grävt upp med rötter och allt.” Trots att 
kriget slutade 1995 har hatet gått i arv.

För politikerna finns det inga incitament att ta itu med korruptionen. 
Hellre tjäna sitt levebröd på mutor än få 1700 i månaden, som är en 
vanlig månadslön i ett land där nästan hälften är arbetslösa.

Och varifrån ska pengarna komma? Internationella företag kan inte 
arbeta i ett land utan infrastruktur. Så där sitter stackars Bosnien. I en 
rävsax. Och drömmer om EU.

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Mellan verklighet och idé. Rapport från 
ett krisande Europa

Dan Jönsson
”Kontinentaldrift. Resa genom ett Europa i förvandling”
10-tal bok

Övergivna spökstäder i Spanien, lettiska arbetare som emigrerar och 
en demokrati i kris. Var det såhär det var tänkt att Europa skulle bli? 
Och vad är alternativet? Författaren Dan Jönsson har gett sig ut på en 
resa genom ett Europa präglat av den ekonomiska krisen. I sin nya bok 
”Kontinentaldrift” försöker han finna vägarna framåt.

För vi slipper inte undan frågorna längre, konstaterar Jönsson i boken. 
Syftet är inte att leverera svar men däremot att ta i de riktigt besvärliga 
frågeställningarna. Och visst känns det som att det är på tiden?

I mer än två decennier – och i samband med kommunismens 
sammanbrott – har de ideologiska diskussionerna om en alternativ 
gemensam framtid varit nästintill obefintliga. Nu har den ekonomiska 
krisen öppnat för en villkorslös diskussion om vilken väg Europa ska 
ta. Samtidigt, konstaterar Jönsson, som den som ifrågasätter 
kapitalismen inte kommer undan frågan om vilket som i så fall skulle 
kunna vara alternativet. Och de som försvarar kapitalismen envisas 
med att peka på Sovjetunionen som beviset för att ”jämlikhetens ideal 
en gång för alla leder till ett omänskligt samhälle”.

mailto:maria.schottenius@dn.se
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Resan genom Europa och sökandet efter svaren är präglat av Dan 
Jönssons egna personliga erfarenheter. Han föddes 1963 och var under 
1980-talet och fram till Berlinmurens fall med i svenska 
kommunistpartiets ungdomsorganisation. Sommaren 1989 tillbringade 
han i Bulgariens huvudstad Sofia. Alltså samma år som Berlinmuren 
föll. Den sommaren fick han en inblick bakom kulisserna som gjorde 
att han kände lättnad när den totalitära kommunisteran tog slut.

Den ekonomiska krisen har dock visat att detta också är en kris för den 
liberala ekonomin. För om nu resultatet av det nuvarande ekonomiska 
systemet är ökad ojämlikhet – är det rimligt att fortsätta på samma 
sätt?

Enligt Jönsson är kaoset på den europeiska ränte- och 
valutamarknaden inte ett resultat av ett illa fungerande system utan 
tvärtom ”ett system som är beroende av detta kaos för att fungera”.

Vi behöver tänka om, kanske börja om på nytt som Jönsson föreslår.

De rumänska romer som tigger på gatorna finns numera i de flesta 
större västeuropeiska städer. Deras närvaro påminner oss om baksidan 
av den europeiska ojämlikheten. Tiggarna gör det omöjligt att 
förtränga orättvisorna. I flera länder har det talats om förbud mot 
tiggeri och en begränsning av den fria rörligheten för att slippa komma 
i kontakt med tiggarna. Kanske för att det är enklare att ge sig på dem 
som är utsatta än själva strukturerna som fattiggör människorna?

Avståndet mellan idén om Europa och den krassa verkligheten 
beskriver Jönsson träffande i mötet med en romsk kvinna. Hon heter 
Elena och har kommit till Sverige med sin man och två barn i hopp om 

att kunna försörja sig. Men det finns inga jobb a tt få, därför sitter 
Elena med en skrynklig pappersmugg utanför en mataffär. Bakom 
hennes rygg öppnas och stängs dörrarna till butikshyllor fulla med 
varor från hela världen. Trots att Elena endast befinner sig fysiskt ett 
par meter från mat som skulle kunna mätta hennes barn är distansen 
till varorna oändligt lång.

Det är inte ofta som Dan Jönsson kommer nära de människor han 
möter. De förblir många gånger en kuliss i hans bok. Möjligtvis har det 
att göra med just den ojämlikhet han själv försöker beskriva i boken. 
Han kommer från en västerländsk miljö som är överordnad i Europa, 
ekonomiskt och kulturellt, eller som han beskriver det: ”vi som växte 
upp i Västeuropas överflöd”. I Jönssons fall lyckas han inte skaka av 
sig sin position och blick i mötet med andra människor. Därför förblir 
de han intervjuar utomstående objekt.

I det stora hela är annars ”Kontinentaldrift” ett välkommet inslag i den 
annars så andefattiga idédebatten om Europa. Det är en obekväm bok 
men absolut inte pessimistisk. Tvärtom.

Somar Al Naher “ 



DN 18 nov 2014:
“ Ett skalv i Bukarest

I år minns Polen folkrörelsen som tvingade diktaturen att avveckla sig 
själv. Ungrarna firar en historisk picknick för 25 år sedan och 
kommunismens fall iscensätts med vita ballonger där muren en gång 
stod i Berlin.

I Rumänien förknippas året 1989 med de dagar i december då protester 
mot den stalinistiska regimen övergick i upplopp. Generalerna svarade 
med gevärseld.

Många hann dödas innan paret Ceausescu arkebuserades efter en 
skenrättegång. Någon genomlysning av detta svarta tumult har 
Rumänien aldrig fått, och vägen till demokrati blev sedan svår.

Att centrala maskindelar i Ceausescus maktapparat funnits kvar har 
hindrat landet på resan. Arvtagare till kommunistpartiet har blivit 
nätverk av affärsmän, politiker och tjänstemän som berikat sig själva.

Utvecklingen har rullat framåt och bakåt i vågor. I en rapport från EU-
kommissionen om rättssäkerheten i Rumänien som skrevs 2012 
pekades politikerna i Bukarest ut som bromsklossar.

Premiärminister Victor Ponta och hans socialdemokratiskt ledda 
regeringskoalition var då mitt uppe i ett tvivelaktigt åtgärdsprogram. 
Medborgarnas ombudsman hade sparkats, liksom riksåklagaren och 
flera chefer inom public service.

Arbetet mot korruptionen var teater; i stället för att jaga den politiska 
maffian ställde åklagarna lärare inför rätta.

Samma år gjordes ett smutsigt försök att avsätta den konservative 
presidenten Traian Basescu. Premiärminister Ponta tog över 
presidentens portfölj tillfälligt, men försöket att välta honom 
misslyckades.

I höstens val ville Victor Ponta själv bli president. Resultatet av 
söndagens sista valomgång blev dock en chock. Utmanaren Klaus 
Iohannis segrade oväntat.

Sorin Ionita, analytiker vid Expert Forum i Bukarest, beskriver för 
DN valet som ett blixtnedslag. Missnöjet mullrade förvisso redan. 
Iohannis utlöste dock åskan.

Valdeltagandet blev det högsta sedan 1990-talet och Iohannis vann 
med bred marginal. Unga väljare strömmade till valurnorna.

Att Victor Ponta sölade med utlandsrösterna i den första valomgången 
kan ha varit droppen som fick bägaren att rinna över. Redan fientligt 
inställda utlandsrumäner ilsknade till när de inte kunde rösta. De fick 
med sig många storstadsväljare i en protestaktion riktad mot 
premiärministern och arrogansen i hans parti.

Iohannis är ett oskrivet blad i nationell politik. Meriterna kommer 
från tiden som borgmästare, och han framställs som en blek figur i 
jämförelse med Ponta. Men bagaget är betydligt lättare och 
trovärdigheten större när han säger sig vilja bekämpa korruptionen. 
Den pekar rumäner alltid ut som roten till det onda. Men i misstron 
frånsvär de sig ofta sitt ansvar att avsätta politiker som ertappats med 
fingrarna djupt i syltburken.



Helgens signal från väljarna var därför välkommen. De destruktiva 
striderna mellan presidenten och premiärministern lär fortsätta. Men 
bättre det än att Pontas parti får fritt spelrum.

Flera andra ljuspunkter har setts den senaste tiden. Årets upplaga av 
den återkommande EU-granskningen är mer positiv än tidigare. I ett 
porträtt av den nya chefen för landets antikorruptionsbyrå beskriver 
New York Times en ”jordbävning”.

Åklagaren, som tillsattes av den avgående presidenten, har åtalat 16 
parlamentariker och därtill fångat en lång rad andra högdjur i sitt nät. 
Något som tidigare var otänkbart.

Domarna mot eliten blev en sporre för väljarna. Klaus Iohannis fick 
mandat att fortsätta bygget av en rättsstat.

Ibland kan det låta som om EU:s näst fattigaste befolkning är dömd att 
leva utblottad i en sorts halvdemokrati. I en recension av Dan Jönssons 
bok ”Kontinentaldrift” i gårdagens DN Kultur lät skribenten Somar Al 
Naher rumänska romer vara levande bevis för en europeisk ordning 
som håller människor i ofrihet.

Och jo, tiggarna från Rumänien påminner oss om en ojämlikhet i 
Europa. Men är den inbyggd i EU? Snarare är den en nationell politisk 
tragedi. Det senaste kapitlet började med en blodig kupp för 25 år 
sedan. Hur det slutar är dock inte ödesbestämt.

Att göra upp med rättsrötan är Rumäniens chans att bli ett rikare, 
tryggare och mer demokratiskt land. Romerna hålls som gisslan av 
landets korrupta småpåvar. Bara rättsstaten kan befria dem.

Dn 18/11 2014 “

DN 18 nov 2014:

“ Att bete sig som en människa

Att uppträda mänskligt är inte något man ”bara” gör. När 
känslorna svallar och främlingen ses som fiende är det mänskliga 
uppträdandet undantag.

När jag var korrespondent i Tyskland för 15 år sedan bevistade jag en 
ceremoni på en militärbas som fått ett nytt namn efter en soldat i 
Hitlers armé. Han hade vägrat att lyda order. Han hette Anton Schmid. 
Han var sergeant och hans samvete slog honom när han såg hur 
judarna i Vilnius getto led.

Tusentals sköts av tyskarna varje dag med hjälp av litauiska 
kollaboratörer. Det var samma historia i hela Litauen hösten 1941. 
Enligt den nazistiska bokföringen sköts mer än 2 200 judar i min 
farmors hemstad Zagaré på en enda dag, den 2 oktober 1941.

I ett brev till sin hustru Stefi beskrev Schmid sin fasa vid åsynen av 
detta massmord och av ”barn som misshandlades på vägen”. ”Du vet 
hur vekhjärtad jag är. Jag kunde inte tänka klart och var helt enkelt 
tvungen att hjälpa dem.”

Genom att förfalska papper åt den judiska motståndsrörelsen och 
gömma barn lyckades Schmid rädda mer än 250 judar innan han greps 
1942 och avrättades summariskt. ”Jag betedde mig bara som en 
människa”, skrev han i det sista brevet till Stefi.



Men människorna hade försvunnit, sopats bort i den nazistiska 
dödstransen. ”Bara” hade blivit ett felaktigt adverb, ”undantagsvis” 
hade legat närmare. Ett motstånd som Schmids förekom nästan aldrig. 
Det kan vara avvikande att bete sig som en människa. Man kan bli 
mycket ensam. Det kan kosta livet.

Jag kom att tänka på Schmid när jag nyligen blev inbjuden att tala på 
en skola som ville hedra Ron Ridenhour. Han var helikopterskytt i 
Vietnam och samlade information som ledde till den offentliga 
utredningen av massakern i Song My 1968. Det var besvärligt men 
han gjorde det rätta. Han angrep starka intressen i USA:s krigsmakt, 
mötte byråkratiskt motstånd och utsattes personligen för befälets och 
andra soldaters fientlighet.

Hans insatser ledde till att löjtnant William Calley dömdes för mordet 
på obeväpnade sydvietnamesiska civila. Under betydande personliga 
risker bröt Ridenhour ordningen i sanningens, anständighetens och 
rättvisans namn.

Massakrer brukar äga rum i upphetsade situationer när känslorna 
flammar upp, omdömet kastas överbord och flockinstinkten tar 
makten. Plötsligt är främlingen fiende, plötsligt är allt tillåtet, plötsligt 
försvinner samhällets hindrande mekanismer och tabun, plötsligt spills 
blod.

Att någon tar ett steg bakåt, in i samvetet, i sådana ögonblick är 
sällsynt. Få står emot. I terrorns tid är massan entusiastisk, foglig, 
beräknande eller kuschad.

De få rättrådiga rättar sig efter en inre kompass. Deras anonyma 
handlingar, hur hopplösa de än är, riktar en skarp tillrättavisning till 
förövare och omkringstående. Motstånd är aldrig meningslöst, även 
om det är kortlivat eller dödsdömt. Den oidentifierade man som ensam 
hejdade en stridsvagnskolonn på Himmelska fridens torg upphör inte 
att fascinera oss.

Huruvida man ska välja samvete eller bekvämlighet är en ständigt 
återkommande fråga. Jag insåg det inte när det hände, men för mig 
ställdes den mycket tidigt då jag bevittnade apartheidsystemet i 
Sydafrika. Det lätta och det rätta är sällan samma sak. I en konflikt 
höjs insatserna därför att det kan vara en fråga om liv och död att välja 
det ena eller det andra. Att rädda sig själv eller rädda någon annan – 
där kan valet stå.

Mina föräldrar lämnade Sydafrika 1957 för att de inte uthärdade 
apartheids ondska och förödelse. Jag hade inte fyllt två år men hade 
redan absorberat rasismen, som ett smittämne i blodet. När jag blev 
politiskt medveten i tonåren vägrade jag i flera år att resa tillbaka. I 
min släkt fanns det de som gjorde motstånd, särskilt en faster som gick 
med i motståndsrörelsen Svarta bältet. Hon fick hela tiden hålla sig 
undan polisen.

Men de flesta släktingar hade ingenting att invända, liksom de flesta 
andra judar. Jag hörde fler än en säga att man inte har så mycket tid 
över för tiotusentals judar när man är fullt upptagen med att förfölja 
tiotals miljoner svarta. De svarta var en buffert mot det som pågick i 
Europa. De sydafrikanska judar som mindes gaskamrarna och dikena 
fyllda med döda kroppar i det Europa de hade flytt från blev illa 
berörda av Sharpevillemassakern och åsynen av de svarta utan pass 



som knuffades in i polisens piketbilar. Men folkmord var det ju inte, 
resonerade de. Med iögonfallande undantag (det var till stor del judar 
som tog risken att ställa upp som försvarare åt Nelson Mandela) tittade 
de flesta judar åt andra hållet.

Hur kunde Förintelsen ske? Hur kunde en civiliserad nation i Europas 
hjärta bedriva industrialiserat massmord ostraffat? Förklaringen är att 
människor som Schmid och Ridenhour är sällsynta i denna värld. Det 
är lättare att vända bort blicken.

Roger Cohen

Översättning: Margareta Eklöf “

DN 18 nov 2014:

“ Vi oroar oss för fel saker

Vilket är det mest akuta hälsoproblemet i USA? Cancer, som beräknas 
döda nästan 600 000 amerikaner bara i år? Den så utbredda fetman, 
som lurar bakom ett brett spektrum av dödsorsaker och sjukdomar?

Nej. 17 procent av de amerikaner som tillfrågats i en ny 
Gallupundersökning svarar ebola.

När mätningen gjordes hade en amerikan dött i denna sjukdom. I går 
avled den andre, en läkare som smittats i Sierra Leone. Ändå placerar 
sig ebola som trea bland de upplevda hoten. Före både cancer och 
fetma.

”Resultatet visar vilket allvarligt hot ebolaviruset är”, kommenterar 
Gallup. Jag skulle snarare säga att det visar helt andra saker. Till 
exempel riskerna med att lyssna på snabbt uppflammande opinioner, 
vår skräck för det främmande, mediernas viktiga ansvar att rapportera 
balanserat och sakligt – samt människans ständigt bevisade förmåga 
att oroa sig för fullständigt fel faror.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN 18 nov 2014:

“ Nya toaletter ger ett bättre liv i slummen

Bombay. Med löftet att bygga fem miljoner nya toaletter har 
Indiens premiärminister Narendra Modi gjort storpolitik av en 
fråga som omgärdas av många tabun. I Indien saknar svindlande 
600 miljoner tillgång till toalett. I morgon uppmärksammar FN 
frågan i samband med Världstoalettdagen.

I en hörna mellan två trånga gränder i slumområdet Bandra Plot i 
stadsdelen Jogeshwari i Bombay råder febril aktivitet. Tre män bär upp 
hinkar med cement till övervåningen. Nu i november, om bara någon 
vecka, ska de nya efterlängtade toaletterna invigas. Socialarbetaren 
och politikern Nisar Nakwa visar stolt upp de 24 båsen där snart bara 
dörrarna saknas. Tolv för kvinnor på nedervåningen och tolv för män 
en trappa upp.

– Skillnaden blir enorm. Hittills har nästan två tusen människor delat 
på tio toaletter, berättar han.

Toaletterna är av enkel och lättskött modell med ett hål i golvet där 
besökaren spolar för hand med en hink vatten. Till de befintliga tio 
toaletterna får slumområdets invånare själva bära med sig vattnet. På 
den nya byggnaden finns två stora runda tankar och vatten kommer att 
ledas till kranar i varje bås.

– Vi bygger också ett tvättrum på varje våningsplan. För familjer där 
fem sex personer bor trångt i ett enda rum är det svårt att sköta sin 
hygien. För de kvinnor som arbetar långa dagar som hembiträden 

utanför slumområdet blir livet enklare, säger Nisar Nakwa.

Sanitära problem är långt ifrån unikt för Indien. Var tredje människa i 
världen saknar tillgång till toalett. I samband med den FN-stödda 
Världstoalettdagen i morgon är det ändå naturligt att rikta blicken mot 
de folkrika länderna i södra Asien. Av världens 2,5 miljarder toalett
lösa finns 600 miljoner i Indien. Tack vare en stark ekonomisk tillväxt 
har landet moderniserats snabbt det senaste årtiondet, men 
utvecklingen går i otakt. I dag finns mer än 900 miljoner 
mobiltelefonabonnemang i Indien samtidigt som bara hälften av de 1,2 
miljarder invånarna har tillgång till ordentliga toaletter. Bristen orsakar 
sjukdomar och innebär att människor hålls kvar i fattigdom.

Problemet är synligt för alla som åker tåg genom Indien. Män som 
uträttar sina behov längs banvallen är ständigt en del av utsikten.

Värst är situationen för kvinnorna på landsbygden. Många byar 
saknar helt sanitära anläggningar. När kvinnorna i skydd av mörkret 
söker sig ut i skogen, ofta i små grupper, är de extra utsatta för att bli 
sexuellt ofredade eller våldtagna.

När två tonårsflickor i våras hittades döda, hängande i ett träd utanför 
en by i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien, reagerade både Indien 
och omvärlden med vrede. Det aldrig blev helt klarlagt om flickorna, 
som lämnat sina hem för att gå på toaletten, hade våldtagits. Dock 
greps flera poliser för att ha skyddat de misstänkta gärningsmännen.

Några månader senare vann hindunationalisten Narendra Modi en 
jordskredsseger i parlamentsvalet. Mot bakgrund av händelsen i Uttar 



Pradesh lovade han som ny premiärminister att bygga fem miljoner 
toaletter på 100 dagar. När bristen på toaletter kopplades ihop med 
kvinnors säkerhet blev uppmärksamheten stor. Plötsligt pratades det 
öppet om ett ämne som är omgärdat med många tabun.

I slumområdet Bandra Plot i Bombay berättar 45-åriga Kulsum 
Shaikh om samma utsatthet. Även om den gemensamma sanitära 
anläggningen bara ligger några minuters promenad från skjulet där hon 
bor med sin mamma och sina tre barn går hon aldrig dit ensam på 
kvällen. Eller tidigt på morgonen.

– Vi är flera kvinnor som gör sällskap. Ofta har vi en man med som 
vaktar utanför. Det har hänt att kvinnor har blivit antastade inne i 
båsen. Jag har aldrig råkat illa ut själv, men slumområdet är inte säkert 
på kvällen.

Kulsum Shaikh och hennes grannar följer med stort intresse det nya 
toalettbygget. Ingen har tidigare sett ett tvåvåningshus med toaletter.

– Jag har bott i samma slumområde i hela mitt liv och är inte så van 
vid positiva förändringar. Köerna blir väl kortare på morgonen, men 
jag tror att vattentankarna kommer att innebära den största 
förändringen. Flera av de tio toaletterna vi har nu är ofta igenkorkade. 
Barn går dit utan att ha med sig vatten till spolning. Det känns också 
tryggt att vi kvinnor får ett eget våningsplan.

Kulsum Shaikh hämtar vatten från den gemensamma pumpen och 
tvättar sig när hon är ensam hemma på dagarna. Hennes dotter, som är 
lärare, ser dock fram emot den avskildhet som det nya tvättrummet 
kommer att innebära.

Några fem miljoner nya toaletter har det ännu inte blivit, men arbetet 
har kommit i gång på många platser. I Bombay har myndigheterna 
räknat ut att det måste uppföras mer än 20 000 toaletter i de många 
slumområdena. Bara att frigöra mark i de myllrande kåkstäderna är en 
svår nöt att knäcka.

I Bandra Plot tröttnade Nisar Nakwa på att vänta på hjälp från 
regeringen.

– Jag tiggde till mig nästan allt byggmateriel från en stor 
cementtillverkare. Sedan har jag samlat in lite pengar genom mitt 
politiska parti. Det kostar inte så mycket att bygga toaletter, det är 
viljan snarare än pengarna det hänger på, säger Nisar Nakwa.

Fakta. Sanitet i olika länder
Populärare bygga idrottsplats än avlopp

Brasilien. När den brasilianska staten genomförde en undersökning för 
några år sedan upptäcktes att endast 55,2 procent av landets 5 570 
kommuner har avloppssystem. I de andra kommunerna flödar 
avföringen i öppna kloaker. Undersökningen visade också att endast en 
tredjedel av kommunerna har reningsverk. Situationen gör att det 
luktar kiss och bajs i nästan halva landet.

Vad Brasilien är bättre på är att tillverka och sälja toalettstolar. Även i 
det djupaste Amazonas har urfolken vita toalettstolar och i de 
avloppslösa favelorna råder det inte heller någon brist på toaletter. 
Många skyller avloppssituationen på borgmästarna som inte bygger 
avlopp eftersom det är något som inte syns när arbetet är avslutat. I 



Brasilien är det lättare att bli omvald på att bygga en upplyst 
fotbollsplan.

Henrik Brandão Jönsson
Behoven uträttas ofta i en plastpåse

Kenya. Kibera är om inte Kenyas största så landets mest kända 
slumområde. Stadsdelen, som ligger i huvudstaden Nairobi, har runt 
en halv miljon invånare. Där har begreppet ”flying toilets”, flygande 
toaletter, sitt ursprung.

Enligt en studie från 2006 uträttar två av tre Kiberabor sina behov i 
plastpåsar som sedan slängs i diket. Vid ett tillfälle orsakade flygande 
toaletter till och med en urspårning av ett tåg på väg genom 
slumområdet.

Det svenska företaget Peepoople har i Kibera försökt vända företeelsen 
till något positivt genom att lansera en biologiskt nedbrytbar påse som 
sedan tas om hand och används som gödsel.

Erik Esbjörnsson
Flera reningsverk utslagna av bomber

Västbanken-Gazaremsan. I gamla dar – alltså långt in på 1980-talet – 
fanns det toaletter bara i Västbankens städer. På landet var alla hem 
omgivna av olivlundar och buskage, och toalettbesök kallades ”yiruh 
bein al-ashdjar”, att gå mellan träden. Numera har byarna vuxit till 
små städer, och alla har wc inomhus. Avloppet går till en ”djora”, en 
borrad kloakbrunn som husägaren själv får se till att tömma ett par 

gånger om året. En tankbil för bort slammet som lämpas på avsides 
platser utan behandling.

På Gazaremsan ledde öppna kloaker länge till avloppssjöar, som 
svämmade över i regntiden med obeskrivliga obehag för dem som 
bodde intill. Det finns i dag fem moderna reningsverk i Gaza, som 
byggdes av europeiska givare under fredsåren, men flera av dem har 
slagits ut under israeliska bombningar.

Nathan Shachar

2,5 miljarder
Så många saknar tillgång till toalett, enligt World Toilet Organisation, 
som arrangerar Världstoalettdagen med stöd av FN.

1 400 barn
Så många dör varje dag av diarrésjukdomar orsakade av brist på rent 
vatten och undermålig sanitet och hygien, enligt 
biståndsorganisationen Wateraid. Det betyder mer än en halv miljon 
barn om året. “ 



DN 18 nov 2014:
“ Rumäner i exil kan ha avgjort

Utlandsröster ses som avgörande i det som kallas Rumäniens 
största politiska jordbävning sedan störtandet av Nicolae 
Ceausescu. Klaus Iohannis från landets tysktalande minoritet blir 
ny president efter valet, och ska nu försöka styra ihop med 
maktrivalen Victor Ponta.

Ponta får nu nöja sig med att förbli premiärminister. Han vann lätt 
presidentvalets första omgång den 2 november, medan Iohannis fick 
sensationella 54 procent i söndags. En viktig skillnad, enligt experter, 
var att rumäner i exil lättare kunde rösta i den andra omgången.

– Att rumäner utomlands fick något att säga till om är ett stort steg 
framåt. De kan inte köpas, och de känner till ett annat Europa, säger 
Alina Mungiu Pippidi, professor vid Hertie School of Governance i 
Berlin, till AFP.

Iohannis, på tyska stavad Johannis, rivstartar sin utlovade kamp mot 
korruptionen.

– Jag vädjar till parlamentet att på tisdag avvisa amnestilagen, säger 
han, syftande på en lag om åtalsfrihet för korruptionsanklagade 
makthavare som Ponta stödjer.

Det oväntade valresultatet ses som ett välkommet brott mot auktoritära 
politiska vindar i Östeuropa.

– Rumänien är ett positivt undantag från trenden, särskilt som landet 
väljer en president från en etnisk minoritet, säger den politiske 
analytikern Radu Alexandru till AFP.

Tt “ 

DN 18 nov 2014:

“ Finlands IT-miljonärer vill tävla med 
Silicon Valley

I Helsingfors inleds i dag Nordens största mässa för unga 
hungriga digitala företag. DN träffade det finska succéföretaget 
Supercells vd Ilkka Paananen som gillar att betala skatt och 
toppar företaget som ett NHL-lag.

1,1 miljarder euro, eller cirka 10 miljarder kronor. Det fick finländs-ka 
Supercell när företaget sålde hälften av sina aktier till japanska 
investerare förra året. Affären gjorde vd Ilkka Paananen och hans fyra 
medgrundare till några av Finlands mest omskrivna miljonärer.

De senaste veckorna har rubrikerna dock handlat om hur mycket 
Supercells ledarkvintett betalade i skatt på sin enorma vinst.

– Det känns konstigt att få den typen av uppmärksamhet. När vi 
grundade Supercell ville vi ha en ny sorts företagskultur där vi endast 
koncentrerade oss på att göra så bra spel som möjligt, säger Paananen, 
förmodat anspråkslöst.

Han tar emot på Supercells kontor i Gräsviken i Helsingfors. 
Dämpande grå heltäckningsmattor, en hög med skor vid ingången.

Här arbetar 155 personer från 38 olika länder med att utveckla 
succéspelen ”Clash of clans” och ”Hay day”. Supercells framgång 
bygger på en relativt liten organisation i kombination med en 



världsmarknad. Produkten fungerar enligt Freemiummodellen: Själva 
spelet är gratis, men för att det ska vara roligt att spela måste man köpa 
tilläggsfunktioner.

Paananen borde inte vara så anspråkslös. Han betalade 54,1 miljoner 
euro i skatt 2013. Summan kan jämföras med finansmannen Björn 
Wahlroos, som betalade ungefär lika mycket på tretton år, mellan 1999 
och 2012.

Tidningen Helsingin Sanomat har räknat ut att skatteintäkterna från 
Supercell och dess grundare kunde finansiera hela Finlands riksdag 
inklusive assistenter och tjänstemän, plus president Sauli Niinistös lön.

– Vi har haft ofattbar tur och det känns helt enkelt bra att betala 
tillbaka till det samhälle där man själv har börjat, säger han.

Historien om Supercell började för fyra år sedan då Paananen och 
hans kollega Mikko Kodisoja lånade en analogi från ishockeyvärlden: 
Tänk om de skulle sätta ihop spelvärldens motsvarighet till ett NHL-
lag? De samlade de bästa spelutvecklarna de kände till i ett litet kontor 
på 30 kvadratmeter.

– Vi fungerar fortfarande enligt samma filosofi, säger Paananen. Men 
han tar analogin ett steg längre.

– Varje juniorspelare kan inte värvas till NHL. Man måste komma ihåg 
att speltillverkning är en väldigt specialiserad gren. Däremot kan 
samhället skapa goda förutsättningar genom att uppmuntra och stöda 
idrott. Eller för att överföra det på spelvärlden: man kan uppmuntra 

kodning bland unga, säger han.

Själv tror Paananen att Finland har reella möjligheter att tävla med 
Silicon Valley som miljö för teknologiska innovationer.

– Varför inte? Vi har bra skolor, vi har en fungerande infrastruktur, 
man behöver inte pendla i timmar för att komma till jobbet, vi har en 
betydligt mer gynnsam företagsbeskattning än många tror. Det enda vi 
inte kan tävla med är vädret i Kalifornien.

Redan nu är hälften av Supercells anställda inflyttade från andra 
länder. Och självförtroendet hos de finländska företagen har vuxit 
under senare år.

– Jag fascineras av de som säger att de vill bli nästa Google. För fem 
år sedan hörde man inte sådant i Finland. Men till exempel Rovio har 
gjort mycket för att höja ribban.

Rovio är speltillverkaren bakom dundersuccén ”Angry birds”, ett 
företag som redan för ett par år sedan riktade blickarna mot Finland.

Nordens största mässa för startup-företag och investerare, 
Slushkonferensen, samlar i dag och i morgon närmare 12 000 
besökare, inklusive över 700 investerare. Programansvariga Miki 
Kuusi säger att det finns rätt uppskruvade förväntningar bland unga 
företagare.



– Det vi kan göra är att försöka skapa de bästa tänkbara 
förutsättningarna. Resten är upp till företagen själva, säger han.

Philip Teir litteratur@dn.se

Fakta. Stor konferens i Helsingfors

Nordens största konferens för uppstartsföretag, Slush, inleds i 
Helsingfors i dag. Under två dagar samlas 12 000 besökare från 80 
länder. Mer än 2 500 företag och 750 investerare är representerade.

Bland talarna i år finns Martin Lorentzon från Spotify och Frankrikes 
minister för digitala ärenden, Axelle Lemaire.

Slush ordnar en pitchtävling där den bästa affärsidén premieras. 
Vinnaren får en summa på motsvarande 2,3 miljoner kronor.

Dn
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miljoner kronor

eller 54,1 miljoner euro, betalade Ilkka Paananen i skatt förra året. “

DN 18 nov 2014:

“ Japans ekonomi in i recession

Analys. ”Abenomics”, den japanske premiärministern Shinzo 
Abes offensiva tillväxtpolitik har åkt på ett rejält bakslag. Efter ett 
BNP-tapp det tredje kvartalet i år är världens tredje största 
ekonomi, Japan, återigen nere i en recession.

Med kraftiga offentliga stimulanser och en låg ränta hoppades Shinzo 
Abe, som blev vald till Japans premiärminister för två år sedan, att han 
skulle väcka liv i den japanska ekonomins 20-åriga slumrande sömn 
med deflation och stillastående tillväxt.

Miljarder yen pumpades in i ekonomin samtidigt som centralbanken 
satte i gång tryckpressarna. ”Abeonomics” blev ett begrepp som fick 
många tillskyndare.

Och till att börja med verkade experimentet fungera. Yenen föll i 
värde, till fördel för exportindustrin, samtidigt som börsen steg. Den 
efterlängtade tillväxten började ta fart.

Men Japan har en svår balansgång att gå. Förutom behov av att få i 
gång ekonomin är statsfinanserna usla, statsskulden är uppe på 243 
procent av BNP. När tillväxten började ta fart passade därför Abe på 
att höja momsen, ett beslut som han ärvt från den förra regeringen. I 
ett första steg höjdes den från 5 till 8 procent i början av året och nästa 
år låg en höjning till 10 procent i korten.
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Med momshöjningen vände lyckan. Den slog direkt mot den viktiga 
konsumtionen, som står för 60 procent av BNP. Nu har BNP sjunkit 
årets tre första kvartal. Därmed är Japan återigen inne i vad som brukar 
definieras som en recession, sjunkande BNP tre kvartal i rad. Tredje 
kvartalet i år var nedgången 1,6 procent, kvartalet innan 7,3 procent.

Förutom konsumtionen har inte heller exportbolagen, som dragit nytta 
av en svagare yen, agerat som politikerna hade önskat sig. I stället för 
att höja löner och investera sina ökade vinster har de suttit på 
pengarna.

Nu spekuleras det i att Abe kommer att utlysa nyval redan i december 
samtidigt som han skjuter upp nästa momshöjning. Även om stödet 
har minskat för Abe väntas han vinna ett sådant val, särskilt som 
oppositionen är splittrad. Om han vinner räknar de flesta med att han 
fortsätter på den inslagna vägen, att fortsätta pumpa in stimulanser i 
ekonomin. Så än kan inte Abenomics avskrivas, och flera bedömare 
räknar fortfarande med att Japan kommer tillbaka och får en tillväxt 
nästa år. Exempelvis Danske Bank ligger kvar vid prognosen om en 
BNP-tillväxt på 1,2 procent nästa år, förutsatt att momshöjningen sätts 
på framtiden.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se

243 procent av BNP är den japanska statsskulden uppe i. “

DN 18 nov 2014:

“ Så ska banker bli mer hbtq-vänliga

Storbritannien. Den könsneutrala titeln mx, i stället för mr eller 
mrs, kan bli ett alternativ för kunder hos storbanken RBS, som 
ser över sin policy.

Ett modernt samhälle där familje-bildningarna inte automatiskt följer 
mönstret mamma, pappa, barn eller där personer inte identifierar sig 
som man eller kvinna, ändrar också företagens relation med sina 
kunder.

Som till exempel säkerhetsfrågan som brittiska banker ställer när 
kunden registrerar sig i deras IT-system: ”Vilket efternamn hade din 
mamma som ogift?”

Den frågan planerar RBS, en av Europas största banker, att skrota 
framöver när man ser över sin policy. Förutom det självklara, att 
föräldrarna kanske inte är gifta eller att familjen har tagit mammans 
efternamn, är det framför allt kunder med föräldrar av samma kön som 
banken har i tankarna.

Marjorie Strachan, chef för vad bankens kallar inbegripande 
(inclusion), säger till The Times att allt fler kunder tycker att frågor om 
en förälders namn är förvirrande och svåra att svara på.

– Vi tittar på omedvetna fördomar. Om vi utgår från något så enkelt 
som att använda ett neutralt språk kan det vara en bra startpunkt, säger 
hon till tidningen.
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RBS går nu igenom hur mammor, pappor och familjer nämns i olika 
dokument för att se till att de återspeglar dagens moderna familje- 
bildningar. Personalen tränas till exempel i hur de ska bemöta kunder 
som berättar att de ska byta kön.

Banken överväger också att införa titeln mx för transpersoner eller 
dem som inte vill uppge sitt kön i stället för dagens mr, mrs, miss och 
ms.

– Det är något vi tittar på som ett alternativ, även om vi brukar följa 
samma terminologi som folkbokföringen använder, säger Marjorie 
Strachan.

Även andra banker, som Barclays och Lloyds, ser över hur de 
kommunicerar med hbtq-kunder, enligt The Times.

Finansbranschen har blivit allt mer uppmärksam på den här kategorin 
av kunder, som dessutom är mycket köpstark, och på sitt eget 
förhållningssätt internt.

Sedan tre år tillbaka håller nätverket Out on the street Europe årliga 
konferenser. Vid den senaste, i London förra veckan, uppmanade 
storbanken HSBC:s brittiska chef Antonio Simoes, fler att bli öppna 
med sin sexualitet.

Antonio Simoes är en av få uttalat homosexuella i finansbranschen och 
anser att det är dåligt ledarskap av höga chefer att dölja sin läggning 
för sina anställda.

– Vi är i London, det är 2014. Det är inte acceptabelt att vi tar för givet 
allt det arbete som andra gjort i frågor som samkönade äktenskap, sade 
han på konferensen.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se

Fakta. Köpstark mixter

I Brighton är det sedan 2013 möjligt för kommuninvånarna att 
använda det könsneutrala mx (mixter).

Köpkraften globalt för hbtq-personer beräknas till 3 000 miljarder 
dollar, drygt 22 000 miljarder kronor, vilket är lika mycket som 
Brasiliens bruttonationalprodukt. Källa: The Times “ 
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DN 19 nov 2014: 

“ Terrorns vidriga vardag

Israels omstridda säkerhetsmur mot Västbanken har bidragit till att 
hålla självmordsbombare borta. Den senaste terrorvågen, med mer 
primitiva vapen, är svårare att försvara sig mot.

Fyra människor dödades och ett tiotal skadades vid attentatet mot en 
synagoga i västra Jerusalem på tisdagsmorgonen. Förövarna var två 
palestinier, förklädda till judar och beväpnade med yxor och en pistol. 
De bodde i östra delen av staden, där ingen mur hindrar invånarna från 
att förflytta sig.

Det var det värsta dådet i staden på sex år, och den blodigaste i en serie 
palestinska attacker mot judar i Israel och på Västbanken under hösten. 
Fram till i går hade fem israeler och en utländsk besökare dött på drygt 
en månad efter att ha blivit avsiktligt påkörda med bil eller 
knivhuggna.

Den islamistiska terrorrörelsen Hamas låg bakom morden på tre 
kidnappade judiska tonåringar i somras, som i sin tur ledde vidare till 
det senaste Gazakriget. Men även om Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu skyllde tisdagens illdåd på både Hamas och den 
palestinske presidenten Mahmoud Abbas, ser de senaste attackerna 
inte ut som någon samordnad aktion. Den israeliske polischefen 
kallade gärningsmännen ”ensamvargar”.

Abbas fördömde attentatet mot synagogan, till skillnad från tidigare 
incidenter i höst. Hamas prisade i vanlig ordning våldet och 
uppmanade till fortsatta ”hämndoperationer”. Den sortens avskyvärda 
uttalanden, liksom vissa israeliska ministrars hysteriska utfall, är 
uppenbart avsedda att hetsa upp stämningen ytterligare.

Oron under hösten är en spegling av den för tillfället stendöda 
fredsprocessen. Bitterheten på båda sidor späddes på av Gazakriget, 
där över 2 000 palestinier dog och tusentals missiler sköts mot civila 
israeler.

Därtill har motsättningarna om Tempelberget blivit alltmer 
infekterade, vilket ger ännu en skrämmande dimension till konflikten. 
Muslimer har haft exklusiv rätt att be på den heliga platsen vid 
Klippdomen och al-Aqsamoskén även efter Israels annektering av 
östra Jerusalem. Men Tempelberget är sakrosankt även för judar, och 
religiösa aktivister kräver nu också tillträde till mer än Västra muren 
(Klagomuren).

Abbas anklagar Netanyahu för att vilja ändra villkoren, vilket 
premiärministern ilsket förnekar. Medlemmar av hans parti Likud 
liksom av regeringen gör dock ingen hemlighet av att det är precis vad 
de är ute efter. För muslimer skulle det vara en öppen provokation.

Potentialen finns dessvärre för en upptrappning av våldet. Palestinierna 
är frustrerade, över den evigt fortgående ockupationen och över sina 
egna ledare. Stora delar av den judiska befolkningen har tappat tron på 
att samtal ska leda någonvart, samtidigt som högernationalister och 
hårdföra bosättare agerar med allt större självförtroende.



På båda sidor finns djupa politiska sprickor. Netanyahus regering 
grälar om lagstiftning som definierar Israel som en judisk stat. Ett par 
koalitionspartier vill ha nya fredssamtal, andra vill skrota dem för 
evigt. Åtskilliga signaler tyder på nyval, men det lär inte leda till några 
avgörande skiften.

Abbas organisation Fatah ingår på papperet i en samlingsregering med 
Hamas, men någon maktdelning är det inte fråga om. Islamisterna styr 
enväldigt Gaza, tänker inte ge upp sina raketer och har inga intentioner 
att erkänna Israels rätt att existera.

På Västbanken anklagas Abbas för att varken stötta ett nytt uppror 
eller erbjuda något alternativ. Fatahs ledare har sina liv investerade i 
Palestinska myndigheten, och har inget intresse av en tredje intifada. 
Inte heller vill de ha några val som Hamas kan vinna. Det mesta är 
blockerat.

Samtidigt finns extremister bland både judar och palestinier som tar 
varje chans att förstöra alla ansatser till eftertanke och kompromiss. 
Jerusalem är en potentiell krutdurk. Netanyahu måste stå emot när det 
gäller Tempelberget. Att lösa upp status quo vore livsfarligt i nuläget.

Tvåstatslösningen är fortfarande den enda framkomliga vägen, även 
om tisdagens terrordåd gör den ännu längre. I en ideal värld vore 
Jerusalem mötesplats för de tre världsreligioner som betraktar staden 
som helig, och för de två folk som vill ha den som huvudstad. 
Dessvärre ser världen ännu inte sådan ut.

Dn 19/11 2014 “

DN 19 nov 2014: 

“ Islands milda vrede

Sex år efter kraschen pekar mycket uppåt för Island. Men under 
ytan bubblar ilskan mot regeringen.

Nu brakar det loss, tänker jag. Folksamlingen utanför parlamentet hade 
börjat banka allt hårdare på kravallstaketen. Polisen hade dittills hållit 
sig i bakgrunden, men nu tog ett befäl några snabba, resoluta steg mot 
de bankande demonstranter som stod längst fram. ”Nu brakar det 
loss.”

Och så sträckte han ut högerhanden. Inte för slag eller knuff utan för 
att hjärtligt skaka en demonstrants utsträckta hand. De var tydligen 
vänner, kanske kusiner.

Föreställ er en revolution. Jag lovar att det inte ser ut som denna. 
Familjer, småbarn, hundar och märkeskläder. Detta är Reykjavik.

Det var den 3 november och jag hade redan upplevt tre för staden 
mycket ovanliga saker. En polis i kravallmundering. Avspärrningar. 
Och islänningar som var ute i god tid.

Uppropet hade, förstås, börjat på Facebook. Det var dags för protest 
igen, sex år efter den ekonomiska kraschen och 
massdemonstrationerna som följde.

Saker och ting har förvisso förbättrats. Landet är inte längre färdigt att 
kantra i Atlanten. De brittiska och holländska fordringsägarna har 



sedan länge plockat bort islänningarna från de terrorlistor där de 
tronade tillsammans med al-Qaida. En del talar om ett isländskt 
ekonomiskt under. Turismen efter krisen har exploderat – på gott och 
ont, den tar alltmer formen av en bubbla.

Men många av förbättringarna har karaktären av två steg fram, ett 
tillbaka. Fastighetsmarknaden är fortfarande ett moras. Efter kraschen 
kopplades många bolån till ett inflationsindex, och när inflationen sköt 
i höjden följde lånen med. Nu står många hus öde, för dyra både för att 
köpas och för att rivas.

En regeringsåtgärd nyligen ger många låntagare rabatt – men den har 
också fått kritik för att slå orättvist och framför allt missgynna dem 
som hyr sin bostad. En man jag talar med har sett sin hyreskostnad 
fyrfaldigas bara de senaste åren. Nu tvingas han flytta ut ur Reykjavik: 
”Kvar finns turisterna och affärer som säljer ylletröjor och lunnefåglar 
till dem”, muttrar han.

Skepsisen mot center-högerregeringen är utbredd och känns förstås 
extra påtaglig en kväll som denna. Till viss del är den kopplad till ett 
allmänt och gammalt isländskt politikerförakt – vilket i sin tur hör ihop 
med en lång tradition av vänskaps- och släktkorruption bland maktens 
män och kvinnor.

De offentliga skandalerna på Island tycks avlösa varandra. Den av 
tradition så milda polisen, Lögreglan, utrustas plötsligt och hemligen 
med automatvapen från Norge. En gåva, säger myndigheterna när 
historien avslöjas. Inte alls, säger norrmännen och visar kvittot.

En politisk tjänsteman läcker personuppgifter och falska 
brottsanklagelser mot asylsökande. Ansvarig minister duckar för 
medierna, och sitter kvar. Läkarna strejkar. Lärarna strejkar.

Och nu samlas människorna utanför parlamentet. Ett av plakaten 
citerar 90-talsbritpopbandet Manic Street Preachers: ”If you tolerate 
this your children will be next”. Ett annat, svårbegripligare, bär texten 
”Malkovich Malkovich Malkovich”, också det en popkulturell referens 
från samma tid. Tillsammans ger de en bra bild av demonstranternas 
kärna: unga hipsterfamiljer vars framtidstro fransats i kanten.

Ett vackert par röker i vrede.

”Vi protesterar mot regeringen. Klyftan växer på Island”, säger hon. 
”Fiskeindustrin har fått skattelättnader och blir rikare, men de fattiga 
får allt mindre.”

”Är det därför vi är här?”, säger han. ”Jag trodde det var den dåliga 
sjukvården?”

Alltså, säger jag, det är en sak jag inte förstår. Ni verkar ju ha det så 
bra, inte minst ni som är här. Det är barnfamiljer och dyra vagnar och 
lugn och leenden, och jag såg nyss en tvååring som bar ett plakat med 
texten ”Jag protesterar” och en Cintamanijacka för 2 500 kronor.

Den unga kvinnan nickar, långsamt. ”Det var ännu bättre förr.”

Och så fortskrider kvällen, och kylan. Det luktar gräs, sånt man 
trampar på och som multnar under ens fötter så här års i Reykjavik. En 



kanske treårig flicka sparkar taktfast på kravallstaketet, det ser ut att 
vara roligt, jag får lust att prova själv. Ytterst få är maskerade. Ingen 
kastar knallskott eller bengaliska eldar mot de fåtaliga poliserna.

Förra gången, under krisen, hettade det faktiskt till några gånger. Inte 
nu. Jag har aldrig varit så lite rädd för en uppretad folkmassa.

”Men den här typen av fredlig manifestation störtar väl ingen 
regering”, invänder nu vän av oordning.

Nej, och tack och lov för det. Regeringen har ju röstats fram av det 
isländska folket.

Däremot kanske ilskan, om än avmätt, ger en och annan isländsk 
politiker ett och annat att tänka på. Demonstrationerna har fortsatt. 
Medborgarna visar att de är där, alldeles nära parlamentet, att de ser 
vad som försiggår.

Den vetskapen har ingen politiker farit illa av.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “

DN 19 nov 2014: 

“ Extremister på båda sidor vill piska upp 
känslor

Fyra israeler dödades i går vid en knivattack mot en synagoga i 
Jerusalem. Attacken är den blodigaste på sex år i staden och 
förvärrar de ömtåliga relationerna mellan israeler och palestinier. 
”Vi kommer att svara hårdhänt”, säger Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu.

Israel anklagar den palestinske presidenten Mahmud Abbas för 
attacken, då fyra rabbiner dödades och flera sårades svårt.

– Här ser vi resultatet av Hamas och president Mahmud Abbas hets de 
senaste veckorna, sade premiärminister Benjamin Netanyahu.

Abbas skyndade sig att fördöma attacken, enligt den gängse formeln 
”vi fördömer allt våld”. Efter hård kritik från USA och EU skärpte 
Abbas sin reaktion:

– Vi beklagar och fördömer mordet på israelerna, och i synnerhet 
vanhelgandet av en religiös helgedom.

Klockan halv åtta på morgonen attackerade de bägge kusinerna 
Ghassan och Udai Abu Jamel, från byn Jabel Mukabber i östra 
Jerusalem, de morgontidiga i synagogan Bnei Torah i förorten Har 
Nof. Under ropet ”Allahu Akbar!” (Gud är stor) angreps de bedjande, 
många av dem barn, med yxor, knivar och en pistol. Efter fem minuter 
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hörde ett par beväpnade poliser skrik. De skyndade sig till platsen, 
dödade de bägge terroristerna i en eldstrid, men fick själva livshotande 
skador.

Trots israeliska ministrars anklagelser mot Abbas underströk 
rikspolischefen Yohanan Danino att det inte finns något som tyder på 
att mördarna i synagogan skulle ha skickats av någon organisation:

– De agerade troligtvis på eget bevåg, utan några instruktioner utifrån.

Underrättelsetjänsten Shin Bets chef Yoram Cohen sade samtidigt att 
han inte ser några tecken på att Abbas underblåser terrorismen. Han 
vädjade till israeliska politiker att inte lägga fram några lagförslag om 
ändrade rutiner på Tempelberget och att inte göra de heliga platserna 
till konfliktens fokus.

Orosmolnen tornar upp sig, men det är fortfarande långt kvar till ett 
allmänt palestinskt uppror. De sjuttiotusen palestinska 
säkerhetsmännen på Västbanken lyder president Abbas stränga order 
att undvika sammanstötningar med israeliska soldater.

Tidigare palestinska uppror har börjat som civila protestaktioner, och 
först efterhand utvecklats i våldsam riktning. Tisdagens attack var den 
svåraste i Jerusalem på sex år, och kommer efter flera veckors 
eskalering, med flera palestinska terrorattacker och israeliska 
dödsskjutningar av demonstrerande palestinier.

Men de upphetsade stämningarna är en grogrund för kedje- reaktioner 
av våld av det slag som är typiska för denna konflikt. Det går inte att ta 

fel på att både israeliska och palestinska extremister är mycket 
angelägna om att piska upp känslorna, och ett par till blodsdåd av 
denna sort kan lätt föra parterna in på långt farligare mark.

Hamas radio- och tv-kanaler manar oavbrutet palestinierna att ”göra 
motstånd”, en term som i Hamas terminologi också inkluderar mord på 
civila. Samtidigt pressar de israeliska extremisterna regeringen att 
vidta drastiska åtgärder, dels genom att bygga kolonier på palestinska 
områden, dels genom att låta judar bedja på Tempelberget.

Palestinska talesmän i Ramallah framställer attacken mot synagogan 
som ett svar på en händelse som vållat stor indignation i östra 
Jerusalem. Häromdagen påträffades en palestinsk busschaufför, Yusef 
al-Ramuni, hängd intill sin buss i en avsides skogsdunge. Israeliska 
obduktionsläkare slog fast att han begått självmord, men stadens 
palestinier är övertygade om att han mördats av bosättare eller judiska 
extremister.

Nathan Shachar

naranjal@gmail.com
Fakta. Tidigare händelser i höst

22 oktober. En palestinier kör in i människor vid en 
spårvagnshållplats i Jerusalem. En tremånaders israelisk flicka dödas.

6 november. Tre israeliska soldater skadas då en palestinier kör på 
dem intill Hebron.
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7 november. Israeliska poliser dödar en palestinsk knivman som 
försökt tränga in i deras bil i byn Kafr Kanna.

10 november. En israelisk soldat och en kvinnlig gästarbetare 
knivdödas i Tel Aviv av en 20-årig palestinier.

10 november. En israelisk kvinna knivdödas av en palestinier på 
Västbanken.

12 november. Israel erkänner att två palestinska ungdomar som sköts 
ihjäl i maj dödades av en israelisk skarpskytt.

16 november. En palestinsk busschaufför hittas hängd utanför 
Jerusalem. Enligt israeliska polisläkare rör det sig om självmord, enligt 
palestinierna om mord. “

DN 19 nov 2014: 

“ Minsta felsteg i konflikten om 
Tempelberget kan bli förödande

Tempelberget är brännpunkten för det ökade våldet mellan 
israeler och palestinier i Jerusalem. Judiska aktivister kräver 
tillträde till platsen. Det vållar vrede bland palestinierna och på 
andra håll i den muslimska världen.

För två veckor sedan drog ett högljutt protesttåg genom östra 
Jerusalem. Judiska aktivister viftade med israeliska flaggor och ropade 
slagord. Deras mål var Tempelberget, där de tänkte hålla bönestund. 
Men aktionen stoppades av säkerhetsstyrkor.

Den senaste tidens ökade våld i Jerusalem har fokus på Tempelberget. 
Frågan om vem som får beträda höjden – och förrätta bön där – har 
varit föremål för diskussioner på högsta globala nivå.

Tempelberget reser sig i utkanten av östra Jerusalems husgytter. På 
mindre än en kvadratkilometer finns några av de heligaste platserna 
inom islam, judendomen och även kristendomen.

Israel kontrollerar hela Jerusalem sedan sexdagarskriget 1967 och 
betraktar staden som sin huvudstad. Palestinierna vill ha östra 
Jerusalem, inklusive Gamla staden med Tempelberget, som sin 
huvudstad.



På Tempelberget, Haram al-Sharif på arabiska, står helgedomarna 
bokstavligt talat på varandra. Klippdomens gyllene kupol och al-
Aqsamoskéns mer modesta rundvalv reser sig på den plats där enligt 
traditionen två av judarnas heligaste tempel stod. Och enligt toran 
(judarnas heliga skrift) och Bibelns Moseböcker var det på 
Tempelberget som Abraham skulle offra sin ende son Isak.

Klagomuren är en rest från denna tid och den enda plats där judar 
tillåts förrätta bön. Palestiniernas muslimska myndighet, wakf, 
administrerar Tempelberget medan israeler har säkerhetsansvaret. 
Överrabbinatet – Israels högsta religiösa myndighet – förbjuder judar 
att gå upp på Tempelberget. Förbudet utmanas dock av judiska 
aktivister, som anser att det är orättvist att de inte får bedja på berget. 
För någon vecka sedan kallade Jordanien hem sin ambassadör från 
Israel i protest mot ”exempellös israelisk upptrappning” kring 
Tempelberget.

Minsta felsteg på denna känsliga kvadratkilometer kan bli förödande. 
I september år 2000 besökte den israeliska högerledaren Ariel Sharon 
Tempelberget, en gest som anses ha bidragit till den andra intifadan 
(palestinska upproret).

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Frågan om vem som får beträda höjden – och förrätta bön där – 
har varit föremål för diskussioner på högsta globala nivå. “

DN 19 nov 2014: 

“ USA förbereder sig för nya 
Fergusonkravaller

Oron för kravaller i staden Ferguson och på andra håll i USA 
ökar inför det kommande beslutet från en åtalsjury om det finns 
skäl att väcka åtal mot den vite polis som sköt ihjäl en svart 
tonåring i augusti. Guvernören i Missouri har kallat in 
nationalgardet och utlyst undantagstillstånd.

Samtidigt varnar den federala polisen FBI polisen över hela USA att 
beslutet kan leda till att ”extrema” protesterande kan hota eller till och 
med attackera poliser. Samtidigt betonar FBI att fredliga protester och 
demonstrationer är skyddade i USA:s konstitution.

– De åtgärder vi vidtar grundas på två skäl: att garantera allmänhetens 
säkerhet och samtidigt tillåta demonstrationer, kommenterade 
guvernören Jay Nixon.

Det är inte klart när åtalsjuryns beslut kommer, men det väntas inom 
den närmaste tiden. Undantagstillståndet och möjligheten att kalla in 
nationalgardet gäller i 30 dagar.

Enligt myndigheterna i St Louis, där Ferguson ligger, ska inte 
nationalgardet finnas i den omedelbara närheten av eventuella 
demonstranter utan bevaka polisstationer och offentliga byggnader för 
att frigöra lokala polisresurser.
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En Missourisenator, Maria Chappelle-Nadal, som tidigare kritiserat 
guvernörens agerande efter dödsskjutningen, har vänt sig till president 
Barack Obama för att den federala regeringen ska ta över kontrollen av 
Missouris nationalgarde, skriver St. Louis Dispatch.

Det var den 9 augusti som den obeväpnade 18-årige Michael Brown 
sköts till döds av polismannen Darren Wilson. Wilson hävdade att 
Brown attackerat honom och sträckt sig efter hans pistol. Enligt andra 
vittnesuppgifter skulle Brown ha skjutits när han försökte ge upp eller 
fly.

Dödsskjutningen ledde till kravaller och plundring i Ferguson och St 
Louis i flera dagar i augusti, och gav nytt bränsle till debatten om i 
USA om rasistiskt polisvåld riktat mot landets svarta befolkning.

I en obduktion som beställdes av familjen framkom att inget av skotten 
mot Michael Brown avlossats på nära håll.

Den senaste tiden har uppgifter som stöder polisens version av vad 
som hände läckt ut. Det har ökat oron för våldsamma protester om 
polismannen inte åtalas.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se

DN 19 nov 2014: 

“ Premiärminister Abe utlyser nyval för att 
stärka sitt parti

Japans premiärminister Shinzo Abe anser att han och hans parti 
behöver en nystart efter att landet åter hamnat i recession och har 
därför utlyst ett nyval till mitten av december. Han skjuter även 
upp en andra etapp av en momshöjning till 2017.

Peking.
Det var den första etappen – en höjning från 5 till 8 procent av 
momsen i april – som försatte den japanska ekonomin i de senaste 
svårigheterna.

Tanken var att ökade momsintäkter för staten skulle leda till att 
nationens finanser förbättrades. Japans statsskuld är uppe i 243 procent 
av BNP. Tur för landet är att långivarna är ovanligt välvilligt inställda 
eftersom det är dess egna invånare som nästan helt står bakom 
utlåningen. Men i stället har, enligt vissa kritiker, momshöjningen och 
Shinzo Abes reformer motverkat varandra.

Att utlysa nyval i det här läget kan verka som ett märkligt beslut, men 
regerande Liberaldemokraterna har en stark position och oppositionen 
är svag och splittrad. Abe förväntas inför valet tillkännage ett nytt 
enormt stimulanspaket på motsvarande tiotals miljarder dollar, som 
stöd till särskilt utsatta grupper i samhället. Med det löftet räknar han 
med att vinna valet, som tros hållas den 14 december.
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Under de två år som han varit premiärminister har Japan fört en 
expansiv stimulanspolitik och lättat på valutapolitiken i ett försök att 
bryta den stillastående trenden som pågått i två årtionden. Den tredje 
så kallade pilen i premiärministerns program – strukturella reformer – 
har det däremot inte blivit mycket av med.

Följden har gett en betydligt svagare japansk valuta, som gjort 
japanska exportföretag mer konkurrenskraftiga.

Tanken har varit att det japanska folket genom att börja konsumera 
varor och tjänster i större omfattning skulle sätta i gång en 
återhämtning av hela nationens ekonomi.

Men vinsterna för företagen har inte vuxit så mycket att det lett till 
löneökningar. Därför har hushållen inte fått mer pengar att röra sig 
med, medan priset på bland annat mat ökat. Samtidigt har den svagare 
valutan lett till ökade kostnader för import av olja, kol och gas som 
Japan blivit mer beroende av, alltmedan kärnkraftverken i landet under 
långa stunder stått stilla. Politiska experter i Japan tror nu att Shinzo 
Abe kommer att söka öppna fler av de stängda kärnkraftverken för att 
minska importutgifterna för energi.

Momshöjningen har varit en hjärtefråga, men nu tycks Abe beredd att 
tänka om:

– Jag kommer att bedöma momsen med kallt huvud. Folks liv kommer 
inte att bli bättre utan ekonomisk tillväxt, sa han enligt nyhetsbyrån 
AFP i går.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “

DN 19 nov 2014: 
“ Över två miljoner barn i USA hemlösa

Antalet hemlösa barn i USA har nått rekordnivåer. Under förra 
året levde nästan 2,5 miljoner barn helt eller delvis utan fast 
bostad, vilket motsvarar vart trettionde barn i landet.

Washington.
– Hemlösheten bland barn har nått epidemiska proportioner i USA, 
säger Carmela DeCandia på National Center of Family Homelessness, 
som har tagit fram rapporten.
Den främsta orsaken är enligt henne den stora andelen fattiga i landet. 
Drygt 45 miljoner amerikaner lever under fattigdomsstrecket, enligt 
myndigheterna.
Men medan antalet hemlösa bland exempelvis krigsveteraner 
minskat, så ökade antalet minderåriga som lever utan bostad med 8 
procent mellan 2012 och 2013.
– Hemlösa barn är den mest osynliga och negligerade gruppen i vårt 
samhälle. Om vi inte tar till krafttag nu så kommer det vara omöjligt 
att nå målet om att få bort barnhemlösheten till 2020, säger Carmela 
DeCandia.
Förutom fattigdom generellt är andra orsaker som nämns bristen på 
billiga bostäder, den ekonomiska recessionen och segregation. Särskilt 
utsatta är barn till ensamstående svarta och spansktalande.
Enligt rapporten lider uppemot 25 procent av de hemlösa 
förskolebarnen av mentala hälsoproblem, något som blir ännu 
vanligare längre upp i skolåldern.
Tt-Afp
45 miljoner amerikaner lever under fattigdomsstrecket, enligt 
myndigheterna i USA.
Tt “
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DN 19 nov 2014: 

“ Samtal med Iran riskerar bli uddlösa

På måndag löper fristen för en uppgörelse med Iran om landets 
nukleära program ut. Mycket står på spel, men lite talar för att 
det blir något genombrott.

Österrikiska Wien är skådeplats för slutförhandlingarna som inleddes 
på tisdagen.

Tidigare i år såg det ljusare ut. Delegationer av utländska investerare 
besökte Iran för att räkna på möjliga affärer. Men förutsättningarna för 
att sanktionerna mot landet ska tas bort eller mildras verkar ha 
försämrats. Möten mellan USA:s utrikesminister John Kerry, den 
iranske kollegan Javad Zarif och EU-sändebudet Catherine Ashton i 
Oman tidigare i november slutade till synes resultatlösa.

Irans försök att köpa eftergifter med samarbete mot jihadistgruppen 
Islamiska staten (IS) har inte hjälpt.

– Sidorna står för långt ifrån varandra för att kunna nå en bred 
uppgörelse. Men ingen sida vill att samtalen avbryts helt och hållet. 
Samtalen kommer att fortsätta, säger sanktionsexperten Matthew 
Kroenig, professor i internationella relationer vid Georgetown 
University i Washington DC.

Alastair Newton, analytiker på investmentbanken Nomura, tror på mer. 
Han räknar med en 50-procentig chans att Wienmötet avslutas med ett 
nytt ramverk till uppgörelse.

Diplomater från Iran och Ryssland, som deltar i förhandlingarna, 
pläderar för en förlängd förhandlingsfrist. Och enligt regeringskällor i 
Washington ingår detta även i Vita husets kalkyler, rapporterar The 
Wall Street Journal.

– De kan kanske förlänga samtalen i några månader. Men läget är 
väldigt oklart, säger Reza Khelili Dylami, vd på Skandinavisk-iranska 
handelskammaren.

Han ser landets 79 miljoner invånare som de stora förlorarna i den 
isolering av Iran som väntas öka om en uppgörelse uteblir.

Redan nu har sanktionerna halverat oljeexporten, låst in miljardbelopp 
på utländska bankkonton och stoppat normala banktransaktioner med 
Iran. Ekonomer ser i förlängningen en risk för valutakollaps och 
inflationschock i Iran, redan präglat av hög arbetslöshet och stora 
budgetunderskott.
Tt

Fakta. Prisras på råolja

Prisraset på råolja på drygt 30 procent sedan i juni och begränsad 
tillgång till dollar och euro i Iran ökar pressen på Teheran att gå med 
på begränsningar och oberoende kontroller av landets nukleära 
program.
Risken för skärpta sanktioner har ökat markant efter de 
republikanska framgångarna i mellanårsvalet till USA:s kongress i 
början av november.
Tt “



DN 20 nov 2014: 

“ Abenomics till prövning

Låt oss säga att en skattehöjning har sänkt ekonomin och retat 
medborgarna. Ett andra steg planeras. Snilleblixten att gå till nyval på 
att stoppa beslutet borde vilken politiker som helst kunna träffas av.

Men Japans premiärminister Shinzo Abe har redan tillräckligt med 
stöd i parlamentet för att rösta igenom vad han vill – och halva 
mandatperioden kvar. Momsen hade han kunnat frysa på eget bevåg. 
Ändå kom besked i veckan att nyval väntar redan den 14 december.

Vad det egentligen gäller är förtroendet för hela Abes ekonomiska 
politik. När hans LDP, Liberaldemokratiska partiet, vann valet 2012 
hade Japan släpat sig igenom två decennier av stagnation och 
pessimism. Deflationen, tendensen till fallande priser, måste besegras. 
Med normal inflation har centralbanker lättare att styra räntor och 
konsumenter sina liv.

”Abenomics” tre delar var tänkta att samverka för att sätta fart på 
landet. Finanspolitiska stimulanser skulle skapa efterfrågan. 
Centralbanken skulle fördubbla penningmängden med hjälp av väldiga 
köp av statsobligationer, och tvinga upp inflationen till 2 procent. 
Strukturreformer skulle skapa ett dynamiskt Japan med långsiktig 
tillväxt.

Allt har prövats förr, förgäves. Tricket var kombinationen, att göra alla 
tre sakerna samtidigt.

Enligt en bred politisk uppgörelse skulle dessutom momsen höjas, 
först från 5 till 8 procent och sedan till 10. På så sätt kunde den väldiga 
statsskulden, över 240 procent av BNP, successivt reduceras.

Inledningsvis såg det hyggligt ut, men de senaste siffrorna visar att 
lågkonjunkturen är tillbaka. 2014 började starkt, fram till den första 
momsökningen den 1 april. Andra kvartalet kom i stället ett veritabelt 
ras, BNP backade 7,3 procent, och även det tredje slutade på minus. 
Japanerna hade köpt vad de behövde innan momsen höjdes, och 
därefter gått i konsumentstrejk. Inte gav det någon mersmak.

Det är för tidigt att skriva domen över Abenomics. Resultatet är 
blandat, och flera faktorer drar åt olika håll.

Inflationen har visat livstecken, men har svårt att ta sig från 1-
procents-nivån upp mot målet. Centralbankens åtgärder har drivit ned 
yenkursen mot dollarn. Det ger exportföretagen fördelar, men 
bytesbalansen visar ändå underskott. Importen har blivit dyrare och 
elpriserna högre, eftersom mer fossila bränslen gått åt i frånvaro av 
den kärnkraft som stängdes av efter olyckan i Fukushima. På senare 
tid har dock världsmarknadspriset på olja gått ned.

Och lönerna har inte hängt med ens denna måttliga inflation, vilket 
inte stärker hushållens shoppingbenägenhet.

Världsekonomin ger tillväxten dålig draghjälp. Företagen tjänar bra 
med pengar, men lägger dem på hög i stället för att investera trots de 
låga räntorna. Infrastrukturinvesteringar har Japan sällan lidit brist på, 
och något lokomotiv har de inte blivit nu heller.



De utlovade strukturreformerna förblir löften. Konkurrensen är för 
dålig. Den stela arbetsmarknaden är ett skäl till att lönerna inte stiger. 
Sysselsättningen bland kvinnor stiger, men sakta. Jordbrukets 
regleringar består, i sin tur ett avgörande hinder i förhandlingarna om 
frihandelsavtal med USA.

Shinzo Abe gör rätt i att skjuta upp det andra steget av 
momshöjningen, till att börja med i 18 månader. Det går inte att ta 
risken att konsumtionen dämpas ytterligare. Statsskulden får bli ett 
senare problem, särskilt som det mesta finns i inhemska händer. Japan 
får hålla tummarna för att förtroendet överlever på 
obligationsmarknaden.

Utrymmet minskar nu för att sänka till exempel företagens skatter, 
och den vägen stimulera ekonomin. Men någon brist på 
investeringsmedel råder alltså inte.

Ett färskt mandat ger Abe en ny impuls att ta sig an starka 
lobbyintressen, om han klarar att fokusera. Hans lista med 
strukturreformer har hittills för många punkter och för få detaljer. Efter 
en given nyvalsseger har han fyra år till på sig för att få Abenomics att 
fungera.

Det finns också en nationalistisk sida i Abes projekt. Ett strategiskt mål 
med att blåsa liv i ekonomin är att möta det växande Kina, bland annat 
genom satsningar på försvaret. Parallellt vill han omtolka den 
pacifistiska konstitutionen, vilket kan underlättas om ordinarie val 
flyttas.

Japansk politik handlar inte bara om momsen.

Dn 20/11 2014 “

DN 20 nov 2014: 
“ Regeringen vill se en ny granskning av 
kraschen

Sverige byter linje i FN och kommer att aktivt driva på för en 
granskning av omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död 
1961. Den nya regeringen överger därmed regeringen Reinfeldts 
passiva hållning i frågan. – Det är en skyldighet för Sveriges 
regering att försöka bringa klarhet, säger UD:s kabinetts
sekreterare Annika Söder.

Den 15 december kommer Dag Hammarskjölds död upp på 
dagordningen i FN:s generalförsamling. Detta sedan ny information 
lagts fram som talar för att flygkraschen där Hammarskjöld omkom 
kan ha varit ett attentat. Generalförsamlingen ska besluta om fallet ska 
utredas på nytt och i så fall i vilken form.

Tidigare i höst kunde DN med hjälp av interna UD-dokument avslöja 
att regeringen Reinfeldt inte hade för avsikt att driva på i frågan om en 
ny granskning. Den nya regeringen intar en annan linje. Annika Söder 
bekräftar att Sverige kommer att lägga fram en resolution när frågan 
diskuteras av generalförsamlingen och talar om en moralisk plikt.

– För oss är det en fråga om att skapa klarhet. Vi har alldeles för 
många stora kvinnor och män som dött utan att det har skapats klarhet. 
Här handlar det om våra landsmän som omkommit och deras 
anhöriga. Om inte Sverige tar det här initiativet tror jag inte att något 
annat land kommer att göra det heller, säger Söder.

I september förra året lade en oberoende juristkommission fram en 
rapport med nya uppgifter om flygkraschen i Ndola, som kostade den 



dåvarande generalsekreteraren Hammarskjöld och ytterligare 15 
personer, varav åtta svenskar, livet. Kommissionen hade ringat in flera 
hemligstämplade dokument, som den amerikanska säkerhetstjänsten 
NSA inte vill lämna ut. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 
uppmanade tidigare i år medlemsländerna att offentliggöra alla 
relevanta dokument och förklarade att han vill att fallet utreds på nytt. 
Han gav tre alternativ:

Att låta en expertpanel granska den nya informationen, att öppna FN:s 
utredning från 1961–62 på nytt eller att starta en ny utredning.

UD utarbetar just nu formuleringarna i resolutionen. Klart är att 
Sverige kommer att ställa sig bakom det första förslaget eftersom man 
tror att det gör det lättare att få fler länder med sig.

– Vi skulle naturligtvis kunna gå rakt på en ny utredning, men vi tror 
att det här är sättet som gör att vi får fram mest information. Sedan får 
vi se, det finns ett steg efter det att expertpanelen har arbetat, säger 
Söder, som betonar att det inte bara är arkivuppgifter från olika länder 
som är av vikt för att kunna lösa gåtan, utan även vittnesmål, särskilt 
från de afrikaner bosatta vid platsen för kraschen som inte hördes på 
60-talet.

Hon tror att det finns goda utsikter att resolutionen antas av 
generalförsamlingen.

Annika Söder, som är UD:s högsta tjänsteman och tillträdde vid 
regeringsskiftet, var tidigare chef på Dag Hammarskjölds minnesfond i 
Uppsala. Hon säger att den nya svenska linjen inte har något med 
hennes tidigare position att göra.

– Jag fick kunskap om de här frågorna när jag arbetade på stiftelsen, 
men där har vi inte ägnat oss åt frågan om Hammarskjölds död, utan 
stiftelsens uppgift är att förvalta hans politiska arv. Det här initiativet 
har med svensk öppenhetspolitik att göra, säger Söder.

UD har tidigare fått kritik för att man inte agerat för att bringa 
ytterligare klarhet kring flygkraschen. Tidigare utrikesministern Carl 
Bildt och hans medarbetare har hänvisat till den enmansutredning som 
gjordes 1993 och vars slutsats var att kraschen sannolikt berodde på 
pilotfel. Anhöriga till dödsoffren har tolkat UD:s passivitet som att 
ärendet kan vara känsligt för det svenska förhållandet till andra länder.

Söder tror inte att en ny granskning skulle kunna vara känslig för 
Sverige.

– Jag kan inte tänka mig det och skulle den vara det får vi ta det, säger 
hon.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se

Ingrid Carlberg

Fakta. FN-chef 1953–61

Dag Hammarskjöld, jurist, nationalekonom och författare, är mest 
känd som FN:s generalsekretare 1953–61.

Han omkom i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia natten till den 
18 september 1961, då han var på väg till ett medlingsuppdrag under 
Kongokrisen. Vid olyckan omkom 16 personer varav nio svenskar.
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Flera utredningar har gjorts kring kraschen. Den senaste svenska från 
1993 slog fast att planet sannolikt störtade på grund av pilotfel. Under 
åren har en rad teorier lagts fram om att planet blev utsatt för ett 
attentat.

Hammarskjöld tilldelades Nobels fredspris postumt 1961. Han kom-
mer att pryda den nya 1 000-kronorssedeln som utkommer nästa år.

DN berättade den 11 maj om arbetet för att kraschen ska utredas på 
nytt. Läs artikeln och se ett tv-inslag från dagen Sverige nåddes av 
dödsbudet: dn.se/nyheter/sverige/jakten-pa-sanningen-om-
hammarskjold/

Fakta. Frågan om utredning upp i FN:s generalförsamling

Hösten 2013 presenterade en oberoende juristkommission ny 
information om hemligstämplade arkivuppgifter hos den amerikanska 
säkerhetstjänsten NSA, som skulle kunna bringa klarhet kring 
flygkraschen där Dag Hammarskjöld omkom.

Tidigare i år uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 
medlemsländerna att släppa alla relevanta fakta. Han gav också tre 
alternativ för att arbeta vidare med fallet: att en expertpanel granskar 
den nya informationen, att den tidigare FN-utredningen öppnas på 
nytt, att en helt ny utredning inleds.

Den 15 december kommer frågan upp i FN:s generalförsamling.
Sveriges regering har nu bytt linje och kommer att försöka få fler 
länder med sig på det första alternativet.

En sådan resolution måste sedan godkännas av generalförsamlingen.”

DN 20 nov 2014: 

“ Riskfylld kamp om Tempelberget

Temperaturen kring Jerusalems heliga platser har stigit ännu 
några grader efter tisdagens palestinska terrorattack mot en 
synagoga med fem dödsoffer som följd. Tempelberget är 
brännpunkt för det ökande våldet mellan palestinier och israeler.

Tempelberget, en fyrkant stor som ett par fotbollsplaner i den gamla 
stadens östra hörn, domineras av den praktfullt kulörta Klippmoskén 
och den gråaktiga al-Aqsamoskén. Under dem ligger ruinerna efter 
forntidens judiska tempel, som lades i grus av babylonier och romare, 
men som israeliska het- sporrar nu vill resa på nytt, kosta vad det kosta 
vill.

Spänningarna i Israel-Palestina-konflikten ackumuleras på många sätt 
och platser, men gnistan alstras numera oftast här. Tre gånger, 1990, 
1996 och 2000, har det eldfängda religiöst-etniska paketet detonerat 
med full styrka, med ett tjugotal dödade palestinier och internationella 
komplikationer varje gång.

En vinterdag i solnedgången är där fridfullt mellan apelsinträden. De 
vita arabiska tänkespråken mot Klippmoskéns blå fajans skimrar och 
vyerna med världshistoria i alla väderstreck är inspirerande.

Men det är en bedräglig illusion. De till synes sysslolösa palestinska 
ungdomarna följer vaket klungorna av turister med blicken, redo att 
gripa in om någon av dem skulle visa sig vara en jude med planer på 
att förrätta bön.



De israeliska poliserna håller sig på diskret avstånd, men de är också 
på helspänn.

Både ungdomarna, avlönade av olika muslimska organisationer, och 
poliserna kan på ett par minuter trumma ihop förstärkningar på 
hundratals man.

Varför får muslimerna sluta upp till bön tiotusenfalt, medan en enda 
bedjande jude är tabu? I juni 1967, när Israel erövrade området, fanns 
det bara en enda jude som på fullt allvar ställde den frågan, och han 
ansågs av många som en galning. Han hette Shlomo Goren och var 
Israels överrabbin. Så snart de jordanska soldaterna drivits på flykten 
var han framme, öppnade ett kontor, hissade en israelisk flagga och 
satte igång mätningar för ett nytt tempel.

När försvarsminister Moshe Dayan fick nys om det lät han hala 
flaggan, körde bort rabbinen och gav tillbaka nycklarna till wakf, den 
muslimska stiftelse som förvaltar platsen. Judar, bestämde Dayan, får 
inte bedja på berget. Denna ordning är i kraft än i dag.

Dayans beslut var inte kontroversiellt. Redan på 1800-talet förbjöd 
ledande rabbiner judar från att beträda tempelområdet. Det var 
förorenat av blod och krig och det kunde bara renas – på villkor att 
Messias först anlänt och givit klartecken – efter ett komplicerat 
brännoffer av en brunröd ko. 1904, när den brittiske filantropen Moses 
Montefiore trots förbudet besökte platsen, blev han utskälld av 
rabbinerna.

Men i dag delar 30 procent av Israels judar rabbinen Gorens åsikt att 
ett nytt judiskt tempel borde resas på platsen, muslimerna må säga vad 

de vill. En judisk terrorliga som avslöjades på 1980-talet hade långt 
gångna planer på att spränga moskéerna. En dag efter den israeliske 
oppositionsledaren Ariel Sharons besök på berget i september 2000 
utbröt den andra palestinska upproret, som varade i tre år och slutade 
med fullt krig mellan Israel och palestinierna.

Det finns i dag ett tjugotal olika judiska tempelorganisationer. Några 
av dem leds av personer på marginalen. Andra drivs med stor energi 
och slughet och uppbär på omvägar statligt stöd. Det är de som ligger 
bakom det lagförslag som bidragit till att sätta känslorna i svallning 
denna höst: att tillåta judisk bön på Tempelberget.

Liksom sekulära muslimer gjort platsen till en nationell symbol, så har 
också sekulära judar ryckts med. Den nationalistpolitiker, Miri Regev, 
som driver på mot en lagändring, är antireligiös.

Man kunde tro att det rör sig en ärorik historisk dispyt. Men bägge 
parters Jerusalemfeber är ny och har odlats fram under de senaste 
decennierna, som reaktion på motståndarens excesser. Både den 
palestinske presidenten och den israeliske premiärministern är ateister. 
Men bägge får numera se till att rulla med ögonen och sätta darr på 
stämman när Tempelberget kommer på tal.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com

Fakta. Tempelberget är helig mark både för judar och muslimer

Tempelberget (Har ha-Bait på hebreiska och Haram al-Sharif på 
arabiska) är heligt för judar och muslimer. Klippan i hålrummet under 
den stenlagda plattan är Moria, där Abraham gjorde sig redo att offra 
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sin son (Isak i judendomen; Ismael i islam). Ovanför Moria stod 
forntidens olika judiska tempel och strax intill for profeten 
Muhammad till väders på sin nattliga himlafärd.

I Israel-Palestina-konflikterna spelade Tempelberget ingen roll fram 
till 1967. Men i dag finns livaktıga turkiska, iranska och andra 
aktionsgrupper, ofta statlıgt fınansierade, till områdets försvar och 
stöd. Detta intresse härrör från den dåvarande israeliska 
oppositıonsledaren Ariel Sharons ryktbara besök på platsen i 
september 2000, vilket utlöste det andra palestinska upproret.

Administrationen av Tempelberget är delad, så att en del lyder under 
palestinska religiösa myndıgheter, och en annan under det jordanska 
kungahuset. DN

DN frågar. Tror du våldet kommer att fortsätta? “

DN 20 nov 2014: 

“ Våldet slår mot fredsprocessen

Vad betyder knivdådet i synagogan för den fortsatta utvecklingen? 
DN svarar på fyra centrala frågor.

1 Benjamin Nethanyahu har sagt att Israel ska svara ”hårdhänt”. 
Vad betyder det?

Netanyahu säger så för att han i detta läge inte vill blotta sig för kritik 
från de militanta lägren. Han vill ogärna trappa upp läget, men om han 
låter svag och obeslutsam så får han genast de extrema nationalisterna 
– många av dem i hans eget parti – över sig.

2 Mahmud Abbas, som styr på Västbanken, fördömer knivmorden 
i synagogan, medan Hamas i Gaza kallar dådet för ”en naturlig 
reaktion på sionistisk kriminalitet”. Blir det svårare för Abbas och 
Hamas att samregera nu?

Det blir knappast lättare. Tidtabellen för Gazas uppbyggnad är redan 
försinkad, delvis på grund av ömsesidig misstänksamhet och avund 
mellan lägren. Hamas ser att Abbas idéer får internationellt gensvar 
och är mycket angeläget om att korsa hans planer. Men Hamas är hårt 
trängt, inte minst av Egyptens fientlighet och dess planer på att bygga 
en vattenfylld vallgrav mellan Egypten och Gazaremsan, och är inte 
berett att ta en strid i solidaritet med Jerusalems araber.



3 Hur påverkas den redan haltande fredsprocessen?

Sedan Israel drog sig ur de USA-ledda förhandlingarna i april inriktar 
den palestinske presidenten Mahmud Abbas sig på att vinna 
erkännande internationellt. Våldsdåd, i synnerhet ett överfall mot 
bedjande i en helgedom, skadar hans möjligheter. Till vardags har 
palestinierna internationellt stöd mot Israels ockupation. Men varje 
gång situationen urartar till en långdragen våldsorgie blir de fredliga 
palestinierna lidande. Tålamodet i väst med Israels politik är nästan 
utrunnet. Palestinskt våld mot civila israeler kyler av sympatierna för 
deras sak och ger de israeliska nationalisterna diplomatiskt andrum.

4 Sverige har nyligen erkänt Palestina. I flera andra EU-länder 
diskuterar man samma sak. Senast i tisdags kväll antog det 
spanska parlamentet ett uttalande. Påverkar knivdådet den 
internationella debatten?

Sveriges erkännande gav Mahmud Abbas vind i seglen. Det räcker inte 
med ett par terrordåd för att sabotera Abbas planer, men ett kroniskt 
kaos i Jerusalem med många döda israeler kommer göra det mycket 
svårare för Abbas att mobilisera diplomater och opinioner för 
palestinierna. Den spanska parlamentsvoteringen om Palestina i 
tisdags var en urvattnad kompromiss, där ”den spanska regeringen 
uppmanas erkänna Palestina efter att israeler och palestinier slutit 
fred”. Till skillnad från det svenska beslutet, som var en verklig nyhet, 
utgör den spanska omröstningen inget erkännande av Palestina.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

DN 20 nov 2014: 
“ Premiärminister Netanyahu beordrade att 
attentatsmännens hus ska rivas
Israel skärpte på onsdagen säkerheten kring flera platser och 
gränspassager till palestinska områden, dagen efter terroristdådet 
mot en synagoga i Jerusalem.

Synagogan öppnades åter samtidigt som tusentals personer samlades i 
en by i Galiléen för att begrava attackens femte offer, en drusisk 
polisman, som avlidit under natten.

Israeliska säkerhetsstyrkor grep tolv familjemedlemmar till de två 
palestinska kusiner som utförde attacken i det palestinska området 
Jabal al-Mukaber i Jerusalem. De två kusinerna sköts ihjäl av israelisk 
polis. Senare på dagen släpptes nio av de gripna. I samband med 
razzian utbröt oroligheter i området och de israeliska styrkorna 
använde bland annat tårgas för att skingra palestinska ungdomar.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sade att Israel kommer 
att reagera kraftigt på terrordådet, och beordrade att husen där de 
palestinier som utförde attacken bodde ska rivas. Husrivning som 
bestraffning har återupptagits i år efter ett längre uppehåll sedan 2005.

De båda nu aktuella palestiniernas hus revs dock inte på onsdagen. 
Däremot sprängdes under natten ett hus i östra Jerusalem där en 
palestinier som körde ihjäl två personer vid en järnvägsstation i 
Jerusalem den 22 oktober bott.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “
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DN 21 nov 2014: 
“Frispråkiga ryska medier hotas av 
munkavle

De vill berätta för ryska folket om vad som händer i Ukraina, låta 
andra röster komma till tals än de som upprepar Kremls linje. Nu 
hotas de få oberoende massmedierna i Ryssland av stängning.

På Dozjd TV gäller hipsterskägg, ekologisk ciabatta och Iphone. På 
Echo Moskvy är det mer slokmustasch, sjöskumspipa och Nokia.

Redaktionerna på den unga, hippa tv-kanalen och den legendariska 
radiostationen har inte många likheter. Det här är medier med skilda 
profiler och delvis olika publik. Men de har en sak gemensamt: de har 
rapporterat om annekteringen av Krim och om kriget i Ukraina på ett 
sätt som inte alltid följer den officiella linjen, den som president 
Vladimir Putin nästan dagligen framför i regimtrogna kanaler.

Både Dozjd och Echo Moskvy lever nu under akut stängningshot.

– Beslutet fattas förstås av Putin. Beslutet om att stänga eller inte 
stänga vår radiostation, säger Sergej Buntman, vice chefredaktör på 
Echo Moskvy.

– Just nu är presidenten upptagen av viktigare saker, men på lägre 
maktnivåer finns många som funderar på hur de ska kunna klämma åt 
oss så hårt som möjligt.

Echo Moskvy har hamnat i en rävsax. För ett par veckor sedan 
twittrade en av stationens kända journalister elakt om sonen till Putins 

stabschef, som hade omkommit i en drunkningsolycka. Följden blev 
att stationens huvud-ägare Gazprom media – en gren av statliga 
gasjätten Gazprom – gav order om att journalisten skulle avskedas.

Men chefredaktören Alexej Venediktov vägrade, eftersom bara han har 
rätten att avskeda medarbetare. Han hotades då själv med sparken, 
men i går nåddes en kompromiss: den twittrande journalisten stängs av 
i två månader.

Samtidigt menar många att det osmakliga tweetet bara är en 
förevändning. Kanalens egentliga synd ur Kremls synvinkel är 
Ukrainarapporteringen. Nyligen fick Echo Moskvy en varning sedan 
man sänt en intervju om situationen kring Donetsks flygplats, där 
ukrains-ka armén och proryska rebeller bombarderar varandra. 
Intervjun följde inte den gängse mallen – där Kiev utmålas som ett 
fäste för aggressiva fascister och rebellerna som oskyldiga offer – utan 
gav en mer komplex bild.

I det statliga kontrollorganet Roskomnadzors ögon är detta 
”uppmaning till krigsbrott” och ”extremism”.

– De kan ta ifrån oss vår licens om vi får en varning till. Men vi jobbar 
på som vanligt och vi tänker överklaga, säger Sergej Buntman.

För Dozjd TV började tumskruvarna dras åt redan i januari, när 
kanalen på sin hemsida publicerade en webbfråga om blockaden av 
Leningrad under andra världskriget. Frågan gällde huruvida det hade 
varit värt att ge upp staden till Nazi-Tyskland för att spara 
hundratusentals liv.

Även om formuleringen togs bort efter en halvtimme var skadan 
skedd. Att bara nämna orden ”kapitulera” och ”nazism” i samma 



mening ses som landsförräderi i Ryssland – alldeles särskilt i ett läge 
där fienden i Kiev porträtteras som nazianstruken.

Staten ingrep formellt inte mot Dozjd. Men samtliga kabeloperatörer 
valde att ta bort kanalen från sitt utbud.

– Den där webbfrågan var bara en förevändning för att stoppa oss, 
säger Michail Zygar, tv-kanalens unge chefredaktör.

– Jag tror i och för sig inte att det var någon order från Kreml, men det 
finns många mäktiga grupper som inte är glada åt vad vi gör, vår 
rapportering om Ukraina till exempel.

Under sommaren var Dozjd ett av ytterst få ryska medier som vågade 
undersöka om det var sant som landets ledning påstod – att inga 
reguljära ryska soldater stred i Ukraina.

– Det var ett viktigt vägskäl för oss. Vi kom fram till att regeringen 
döljer sanningen, säger Zygar.

Kanalen presenterade ett stort material, bland annat intervjuer med 
föräldrar till stupade, sårade och tillfångatagna soldater.

– Det var bara bekräftade historier, inga spekulationer. Bara Echo 
Moskvy och två tidningar tog upp tråden. Alla andra ryska medier teg.

I somras kom ännu ett slag mot Dozjd när Rysslands parlament antog 
en lag som förbjuder kabelsända tv-kanaler att sälja reklam. Nu sänder 
man uteslutande via internet och har tvingats att ta betalt av tittarna.

Samtidigt har hyresvärden sparkat ut kanalen från sin studio och den 
sänder nu från tillfälliga lokaler. Personalen har halverats från 300 till 
150.

– Jag tror ändå att vissa inom maktsfären tycker att vi är viktiga. Det 
finns bara ingen som är djärv nog att skydda oss, säger Michail Zygar.

Samtidigt som hoten ökar mot ”obekväma” inhemska medier som 
Dozjd och Echo Moskvy satsar Ryssland offensivt i det globala 
informationskriget.

Medan ryska oberoende journalister flyr till Ukraina eller Lettland – 
där den ryskspråkiga sajten Meduza just har dragit i gång – flockas 
journalister med engelska, arabiska eller spanska som modersmål till 
Moskva för välbetalda jobb i medier som ska föra ut ”den ryska 
vinkeln” på världshändelserna.

Tv-kanalen RT sänder sedan 2005, i dag på fem olika språk. Och 
häromveckan startade nyhetsbyrån Sputnik som planerar att öppna 
kontor i 30 städer runt hela världen. Byrån leds av Dmitrij Kiseljov, tv-
ankaret som bland annat har hotat förvandla USA till ”radioaktivt 
damm” i sitt program.

– Sputnik är till för en internationell publik som är trött på aggressiv 
propaganda och som vill ha ett annat perspektiv, sa Kiseljov på en 
presskonferens när byrån öppnade.

Sergej Buntman på Echo Moskvy är pessimistisk när det gäller 
journalistikens framtid i Ryssland:



– Det blir bara värre hela tiden. Hela journalistyrket är mer eller 
mindre förstört hos oss. Propagandan och likriktningen har snart tagit 
över helt.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se

Fakta. Censur är förbjuden

Formellt garanteras yttrande- och pressfrihet av rysk lag och censur är 
förbjuden, men i praktiken är den överväldigande majoriteten av alla 
medier starkt beroende av staten.

Likriktningen bland ryska medier har uppstått på olika sätt. Ett är att 
staten eller statsägda företag har tagit över ägande, till exempel av de 
tre rikstäckande tv-kanalerna Kanal ett, Rossija och NTV.

Ett annat sätt är lagar som begränsar yttrandefriheten, till exempel 
lagen mot ”extremism” från 2006. Ett tredje sätt är trakasserier från 
olika myndigheter.

I år har en ny lag fråntagit kabelsända tv-kanaler rätten att finansieras 
med reklam, medan de statsägda behåller den rätten.

Fakta. Pressfrihet

Ryssland rankas av Reportrar utan gränser på plats 148 av världens 
länder när det gäller pressfrihet.

1 Finland
2 Nederländerna
3 Norge
4 Luxemburg
5 Andorra
6 Liechtenstein
7 Danmark
8 Island
9 Nya Zeeland
10 Sverige
---
148 Ryssland
---
176 Somalia
177 Syrien
178 Turkmenistan
179 Nordkorea
180 Eritrea

I bedömningen väger man in faktorer som mediernas oberoende, 
mångfald, lagstiftning, arbetsklimat och transparens. 

Källa: World Press Freedom Index 2014”
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“Unikt vänsterstyre väcker känslor

Den omstridda vänsterregeringen i den östtyska delstaten 
Thüringen kan snart vara ett faktum. Endast omröstningen i 
parlamentet återstår. En enda frondör kan dock fälla projektet.

Erfurt.
En skog av mikrofoner stod på bordet framför de tre 
partirepresentanterna och tillställningen direktsändes över hela 
Tyskland.

Det hör inte till vanligheten när ett koalitionsavtal ska presenteras i 
den lilla delstaten Thüringen med drygt två miljoner invånare.

Denna regering är dock unik. För första gången sedan murens fall ska 
en tysk delstat få en regeringschef från Die Linke – vänsterpartiet som 
har sina rötter i det kommunistparti som enväldigt styrde DDR.

Det finns de som välkomnar det som sker och ser det som ett tecken på 
att Die Linke integrerats i den parlamentariska demokratin. Andra 
betraktar det som ett hån mot diktaturens offer och en ödets ironi att 
detta sker precis när Tyskland firar 25-årsjubileet av murens fall.

I koalitionen ingår också Socialdemokraterna (SPD) och De gröna. 
Deras villkor var att Die Linke skulle skriva under på att DDR var en 
”Unrechtsstaat”. Det står nu i koalitionsavtalet att ”DDR var en 
diktatur, ingen rättsstat”.

Debatten har dock inte lagt sig. Förrförra helgen demonstrerade ett par 
tusen personer mot regeringsbildningen. En ny demonstration är att 
vänta när parlamentet den 5 december ska välja nye regeringschefen 
Bodo Ramelow från Die Linke.

Marginalerna är så knappa de kan bli, trepartikoalitionen har bara ett 
mandat till godo. En enda frondör kan göra att regeringen aldrig blir 
vald och att det i stället blir nyval i Thüringen – Tysklands just nu mest 
omtalade delstat.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se

Bakgrund. Valet i Thüringen

Vid valet i september blev CDU (Kristdemokraterna) största parti 
med 33,5 procent av rösterna. CDU har regerat Thüringen sedan 
murens fall. SPD gjorde ett fiaskoval (12 procent) och ville inte 
fortsätta att regera tillsammans med CDU. SPD valde i stället att gå 
samman med Die Linke (28 procent) och De gröna (5,7 procent). 

DN “
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“Smart Obama spelar högt

Klarspråk från politiker brukar uppskattas. Barack Obama har tidigare 
varit mycket tydlig med att han är USA:s president, inte kejsare, och 
att han därför inte kan göra om landets invandringsregler på egen 
hand. När han använder ett annat klarspråk för att säga motsatsen 
uppstår i stället dubbla budskap.

Obamas exekutiva order rundar kongressen och ger uppåt 5 miljoner 
papperslösa, nästan hälften av dem som finns i landet, rätten att stanna 
i tre år. Det handlar bland annat om personer som varit i USA i fem år 
eller har barn som är amerikanska medborgare. Samtidigt ska 
gränsövervakningen skärpas ytterligare.

Humanitärt sett är Obamas beslut synnerligen rimligt, och det är 
också ekonomiskt klokt. Det är praktiskt omöjligt att deportera alla 
papperslösa, vad högerrepublikaner än inbillar sig. De utgör 
tillsammans runt 5 procent av arbetskraften, och fruktindustrin och 
byggbranschen skulle ruttna ihop utan dem. Att slänga ut de 20 000 
utländska studenter som årligen tar examen i USA vore idiotiskt. Och 
nog är det vettigare att polisen jagar brottslingar än hederliga 
invandrare som försörjer sig själva.

Ur konstitutionell synvinkel är presidentens order däremot tvivelaktig. 
Republikanerna ropar ursinnigt att Obama regerar utanför lagen, och 
en del kantspelare vill försöka avsätta honom.

I mellanårsvalet för drygt två veckor sedan vann Republikanerna en 
storseger, och får efter nyår majoritet i kongressens båda kammare. 
Valdeltagandet var lågt, och Obama säger att han lyssnar även på dem 
som inte röstade. Vilket slags parapsykologi han använder för att höra 
dem är inte alldeles givet.

Presidenten har dock ett eget demokratiskt mandat från valtriumfen 
2012, och åtgärden kan upphävas av hans efterträdare.

Varför han har väntat i sex år är svårare att förklara bort. I början av 
sin presidenttid hade Demokraterna majoritet i hela kongressen. Ändå 
hände inget i invandringsfrågan, eftersom Obama ägnade sig åt sin 
sjukförsäkringsreform.

Men Republikanerna är också goda hycklare när de säger att Obama 
borde vänta på lagstiftarna. Sanningen är att deras grupp i 
representanthuset har lagt frågan i frysboxen för att den har varit för 
het att ta i för partiet.

Deras store hjälte Ronald Reagan var inte främmande för exekutiva 
order, inte heller när det gällde invandring. George H W Bush använde 
samma metod 1990 för att ge 1,5 miljoner papperslösa permanenta 
uppehållstillstånd. Omfattningen av Obamas order gör dock att den 
sticker ut.

Politiskt agerar Obama smart. Denne barmhärtige samarit vet att 
hispanics, de som har latinamerikanskt ursprung, är den snabbast 
växande väljargruppen. De lutar kraftigt åt Demokraterna: 71 procent 
stödde Obama i valet 2012. Och irritationen bland dem har växt över 
att presidenten inte skrider till verket.



Republikanernas väljarbas domineras av vita män, en krympande 
grupp som vurmar för ett ogenomträngligt elstängsel vid gränsen mot 
Mexiko. Partistrategerna är rädda för att ytterligare stöta bort 
hispanics. Men gräsrötterna, och inte bara den populistiska 
Teapartyrörelsen, vägrar acceptera några ”amnestier” för invandrare. 
Mitt Romney, presidentkandidat 2012, försökte vara stenhård i 
primärvalen och byta fot i huvudmatchen. Det fungerade inte alls.

Det dummaste Republikanerna kan göra är att svara destruktivt, till 
exempel genom att stänga statsapparaten precis som i fjol. De kan i 
stället försöka dra undan finansieringen för Obamas beslut.

Mest intelligent vore att driva igenom en lag i kongressen. Senaten har 
redan antagit ett partiöverskridande förslag, som också innehåller en 
väg till medborgarskap. Men högern i representanthuset har varit för 
trångsynt och odisciplinerad för att samla sig till en reform.

Kanske har Obama spolierat möjligheterna att samarbeta med 
Republikanerna under de sista två åren som president. Han invänder 
sannolikt att det var kört ändå, även om det inte är säkert när det gäller 
till exempel frihandelsavtal.

Obamas förtroendesiffror är usla, och opinionsmätningarna tyder inte 
på något vidare stöd för hans soloräd i invandringsfrågan. Vad 
författningens författare skulle ha sagt låter sig inte utrönas. Men 
presidenten har visat att han ännu inte går att räkna bort. Och han har 
lagt en grund för Demokraterna i valet 2016.

Dn 22/11 2014 “

DN 22 nov 2014:

“Krigsförklaring mot Obama efter 
amnestin

Washington. Flera miljoner illegala invandrare påverkas av 
president Obamas beslut om immigrationssystemet i USA, och kan 
nu få stanna i landet. Men i kongressen flammar konfliktnivån hög 
och Republikanerna lovar moteld.

Analys
Vi ska laga det trasiga immigrationssystemet, sa Barack Obama redan 
som presidentkandidat 2008. Men precis som inom andra områden, där 
han som aspirerande och nyvald president utlovade handling, visade 
det sig inte lika lätt att göra som att säga. Så är till exempel fängelset 
på Guantánamo fortfarande verksamt, trots Obamas löften om att 
stänga det.

Antalet deportationer av illegala invandrare började stiga för över tio 
år sedan, under dåvarande president George W Bush, och fortsatte 
stiga fram till 2013. Med två år kvar som president kommer antalet 
deporterade under Obamas presidenttid ändå att bli rekordmånga, med 
redan nu ofattbara två miljoner deporterade människor. Enorma 
satsningar på gränsövervakningen har vänt utvecklingen och i dag 
kommer betydligt färre över USA:s södra gräns.

61 procent av de 11,2 miljoner illegala invandrare som i dag lever i 
USA har bott i landet i över tio år och många av dem har sina liv här: 
arbete, familjer – och barn som är födda i USA och är amerikanska 
medborgare. De lever samtidigt i ständig oro för att köras ut och 



saknar både möjligheter och rättigheter. En mindre förseelse som 
leder till gripande kan leda till en familjekatastrof.

Men trots att inte ens Obamas mest fientliga motståndare har ifråga
satt hur uselt immigrationssystemet fungerar har inga reformer 
klubbats av kongressen. Ett förslag som passerade senaten förra året 
stoppades av Republikanerna i representanthuset.

Med Obamas ”exekutiva order”, en befogenhet han har som president 
att utan kongressens godkännande besluta om förändringar som rör 
federal verksamhet, kan nära fem miljoner av dessa illegala invandrare 
”komma fram ur skuggorna”, som Obama sa i  ett tv-sänt tal på 
torsdagskvällen.

Därutöver får fler ensamkommande barn stanna, och förenklingar görs 
bland annat för högutbildade invandrares möjlighet att få 
arbetstillstånd.

Förändringarna är i sig inte särskilt kontroversiella, men ses av 
kongressens republikaner som en krigsförklaring. Republikanerna 
vann stort i mellanårsvalet nyligen, men det samarbete som både 
Obama och den tillträdande senatsledaren Mitch McConnell då 
öppnade är bara två veckor senare ett minne blott.

Som en ren hämndaktion stämde Republikanerna på fredagen 
presidenten kring genomförandet av hans hälsovårdsreform förra året. 
I  partiet tävlar de om att föreslå det ena vapnet skarpare än det andra 
för att stoppa presidenten: riksrätt, stämningar, budgetkris, ofta med en 
retorik som inkluderar såväl romerska författare som färgstarka 
metaforer om ”en förgiftad brunn” i beskrivningen av 

samarbetsklimatet med Vita huset.

Hur långt Republikanerna är berett att gå återstår att se och kommer att 
debatteras häftigt och få stor uppmärksamhet under den närmaste 
tiden. Mer moderata ledamöter är tveksamma till att gå för hårt fram 
och vill inte riskera att få skulden för att dödläget i kongressen 
fortsätter. Republikanernas största problem är emellertid avsaknaden 
av egna förslag.

Förändringarna som Obama nu genomför är de största inom området 
på 35 år. Immigrationsfrågan bär en tydlig ideologisk prägel, men har 
också stora praktiska implikationer. Amnestierna har inte bara 
humanitära konsekvenser för miljontals människor, den påverkar även 
ekonomin och arbetsmarknaden, när så många nu får möjlighet att 
söka nya, mer välbetalda arbeten.

Båda partierna sneglar också på väljarbasen inför presidentvalet 2016 
och framåt: två tredjedelar av latinos och asienamerikaner röstar 
demokratiskt.

För Republikanerna är det avgörande att öka förankringen bland 
minoriteter. Demokraterna måste samtidigt förhålla sig till att 75 
procent av väljarna faktiskt är vita och att det är bland dem som 
motståndet mot illegala invandrare finns.

Det gäller även om Obama själv inte ska väljas om och inte har något 
att förlora.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“Invandrarfrågan splittrar även 
Republikanerna

Barack Obamas nya invandringsregler möter hård kritik från 
Republikanerna i USA.

Flera ledande republikaner i  Washington har ifrågasatt om 
Obama har laglig rätt att genomföra förändringarna.

New York.
John Boehner, republikansk talman i representanthuset, sade att 
Obama beter sig som en ”kung och en kejsare”.

Steve King, republikan i Iowa och generellt en stark kritiker till ökad 
invandring, menar att Obama ”nu river konstitutionen i   bitar”. 
Michelle Bachmann, republikan i Minnesota, sade att den ökade 
invandringen kommer att bli en stor börda för amerikanska skatte
betalare och påstod att Obamas egentliga mål är att få ”analfabeter och 
outbildade” att rösta på Demokraterna.

På tv-kanalen Fox News bjöd den konservativa programledaren Bill 
O’Reilly in invandringsaktivisten José Antonio Vargas, som själv är 
papperslös invandrare, och sade till honom: ”Du förtjänar inte att vara 
i  det här landet”.

Det var inte förvånande att republikaner och konservativa amerikaner 
skulle reagera starkt på Obamas nya invandringsregler.

Republikanerna har länge kritiserat Obama för att bete sig som en 
enväldig kung som inte tar hänsyn till den amerikanska kongressen. 
Dessutom har det republikanska partiet, under de senaste sex åren, 
blivit betydligt mer kritiskt till invandring över lag.

Samtidigt pågår en intensiv, intern konflikt inom Republikanerna när 
det gäller invandringspolitiken. Bland partietablissemanget i 
Washington DC och bland republikaner på Wall Street är man i stort 
positivt inställda till ökad invandring.

Bland republikaner på landsbygden och i småstäder runtom i landet 
är åsikten den motsatta. Flera republikaner, som senatorn Lindsay 
Graham, uppmanade sina partikolleger att tona ned kritiken mot 
Obamas invandringsregler.

Det speglar en oro över att partiet måste bredda sin väljarkoalition om 
det ska ha en chans att vinna ett presidentval igen.

Republikanernas stöd bland framför allt latinamerikaner har rasat i de 
senaste två presidentvalen, vilket flera opinionsmätningar härleder till 
deras invandringsmotstånd.

Den senaste presidenten som genomförde en omfattande 
invandringspolitisk reform var republikanen Ronald Reagan, som i ett 
berömt tal 1984 sade: ”Jag tror på att ge amnesti till de familjer som 
fäst sina rötter här, även om de anlände illegalt.”

Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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“Stora protester mot containerby

Berlin. Den första containerbyn för flyktingar har börjat byggas i 
Berlins utkanter och har mötts av hätska protester med 
högerextrema förtecken.

– Folks ilska ihop med nynazisterna är en riskabel mix, säger 
Yves Müller, vars uppgift är att få flyktingarna att känna sig 
välkomna.

Skymningen har lagt sig över tiovåningshusen i Berlinstadsdelen 
Köpenicks utkant. På gräsplätten mellan snabbköpet och biljardhallen 
har runt 400 människor samlats, en megafon går runt och alla som vill 
kan säga sitt hjärtas mening. Ingen har något gott att säga om 
containerbyn för cirka 400 flyktingar som byggs nere vid skogens 
rand.

– Jag har inget jobb och min pappa samlar flaskor för att dryga ut 
pensionen och nu ska vi ta emot flyktingar, klagar en ung man.

Kända högerextremister organiserar och underblåser missnöjet, även 
om de flesta denna kväll ser ut att vara alldeles vanliga hyresgäster.

Sedan det blev känt att sex containerbyar för sammanlagt runt 3 000 
flyktingar ska byggas runt om i Berlin har protesterna tagit fart i just 
Köpenick och grannstadsdelen Marzahn i Östberlin. I kväll hålls en ny 
demonstration i Marzahn. Om några veckor ska flyktingarna flytta in.

I Köpenick får föreningen Offensiv pengar av stadsdelsförvaltningen 
för att organisera en välkomnande kultur.

– Det blir en utmaning, speciellt som beslutet att bygga containerbyn 
fattades över huvudena på alla i stadsdelen. Folks ilska ihop med 
nynazisterna är en farlig mix, konstaterar föreningens talesman Yves 
Müller.
Han vet ändå ungefär hur han ska gå till väga, det gäller att de som 
vill engagera sig för flyktingarna blir fler.

– Det finns en massa saker man kan göra ideellt. Hålla kvällskurser i 
tyska för att lära ut det mest elementära till exempel. Vi ska också 
ordna en julfest. Även om de flesta kanske inte firar jul så har det 
fungerat bra på andra ställen, säger han.
Föreningen har också så kallade integrationslotsar som hjälper de 
nyanlända om de behöver gå till läkaren eller besöka någon 
myndighet.
Den kultstämplade fotbollsklubben FC Union har också lovat att 
engagera sig.
I början av december hålls ett första informationsmöte om 
containerbyn som redan är på plats.

– Det borde ha varit tvärtom, mötet skulle ha kommit först, säger Yves 
Müller.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se
Fakta. Flyktingar i landet

158 080 personer har sökt asyl fram till och med oktober. Det är 56 
procent fler än under samma period 2013. Av dessa kommer 30 000 
flyktingar från inbördeskrigets Syrien.
Tyskland upplever i år den största flyktingströmmen sedan 
Balkankrigen på 90-talet.”
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“Sex miljoner fortsätter vara illegala

Washington.
Det utbröt stort jubel bland människorättsorganisationer och 
invandrare utan papper – men alla omfattas inte av Obamas initiativ.

Nära fem miljoner människor berörs av president Obamas beslut – 
men mer än sex miljoner illegala invandrare gör det inte.

– Jag är väldigt glad över att presidenten har tagit ett första steg, men 
mycket återstår och mina föräldrar lever alltjämt under hård press, 
säger Adrian Escalante.

Han kom till Miami från Chile som treåring i november 1991, 
tillsammans med sin syster och sin äldre bror. Fadern var redan i USA 
sedan något år, alla utan giltiga papper.

Föräldrarna saknar efter 24 år fortfarande uppehållstillstånd, och 
eftersom deras barn inte är födda i USA omfattas de inte av Obamas 
initiativ.

Adrian själv kunde genom ett befintligt program för barn som 
kommit hit illegalt – och som i och med gårdagens besked utökas – få 
tillfälligt uppehållstillstånd för bara ett par månader sedan.

– Det innebar en stor lättnad, jag har kunnat söka arbetstillstånd, har 
ordnat körkort och fått ett social security number, säger han.

Det sistnämnda motsvarar ett personnummer och är en nyckel för det 
mesta i kontakten med myndigheter, banker och företag i USA.

Adrian Escalante har vuxit upp i  Florida, har gått i skolan och spelat 
tennis på hög nivå; så bra att stipendier kunnat finansiera studier på 
universitet i Miami, där han läst som internationell student. Men efter 
examen har han inte kunnat söka jobb.

– Situationen har påverkat vår familj i allt, stort och smått. Fram till 
nyligen blev jag nervös så fort jag såg en polis, eftersom jag körde 
utan körkort. Vi har inte heller kunnat resa tillbaka till Chile. När min 
farfar dog var jag tolv år och först då, när jag inte begrep varför min 
pappa inte kunde åka dit, förstod jag att det var något som inte stämde.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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DN 23 nov 2014:
“ Peter Wolodarski: Nej, Margot Wallström, 
svenskar är inte rädda för Ryssland.

Att se allvarligt på Putins Ryssland är något annat än att vara 
rädd. En svensk utrikesminister ska inte bekräfta den ryske 
presidentens självhävdelsebehov.

Förra söndagen berättade DN:s Niklas Orrenius om flykten över havet, 
om hur nästan 40 000 ester, letter och litauer flydde till Sverige från 
Stalins terror. Året var 1944. Ungefär 2 000 dog i Östersjön. I dag, 70 
år senare, samlas de överlevande och anhöriga för att minnas.

Deras tankar fylls med ny oro när Ryssland åter hotar sina grannländer. 
En av dem som intervjuades i reportaget var Lettlands 
Stockholmsambassadör Gints Jegermanis. Han växte upp i 
Sovjetunionen och var med om frihetsvågen i början av 1990-talet. För 
honom, liksom för många landsmän, är oron för Ryssland inte längre 
något som tillhör det förgångna. Det är en fråga om nationell säkerhet 
här och nu.

”Ryssland är i krig med oss alla i väst – även om vi inte erkänner det. 
Vi måste förhindra Ryssland och andra aggressiva stater att lyckas”, 
sade ambassadören i DN.

Dagen efter att reportaget publicerades valde Rysslands Stockholms
ambassad att svara från sitt officiella konto på Twitter. Budskapet, som 
framfördes såväl på engelska som på ryska, var hårdkokt och gick 
direkt på person: ”Gints Jegermanis har informerat DN om kriget 
Ryssland och Väst emellan. Är det här Lettlands officiella 
inställning?”

Det är samma ryska ambassad som i SVT:s Agenda förnekat att 
Ryssland lagt Krim under sig och att landet har trupper i Ukraina. Det 
senare saknar ”verklighetsförankring”, enligt ambassadör Viktor 
Tatarintsev.

Lögner och hot har blivit vardagsmat när Putin och hans utsända tar 
till orda. Osanningen är satt i system som ett slags utrikespolitisk 
strategi. Kreml vet att alla vet att Ryssland gått in i Ukraina, men 
genom att ständigt ljuga om saken uppnås ett annat syfte – protesterna 
drunknar.

Författaren Boris Schumatsky noterar i tyska Die Zeit hur effektiv 
strategin är: desinformation leder till att omvärlden till slut drar sig för 
att använda begrepp som invasion, krig eller bedrägeri. Språket 
förskjuts, det falska tränger undan det äkta. Lev inte på lögner, manade 
dissidenten Alexander Solzjenitsyn och senare Vaclav Havel på 1970-
talet. Nu tycks den gamla desinformationsstrategin från Sovjetåren 
vara tillbaka.

I Putins Ryssland ges inte utrymme för vare sig sanningen eller för 
ifrågasättanden av den officiella sanningen; den fria journalistiken är 
tillbakatryckt och kväst från alla viktiga kanaler.

Hur ska omvärlden förhålla sig till ett land som hotar och ljuger?

På tisdag reser Sveriges nya utrikesminister Margot Wallström till 
Ukraina för att – som det heter i UD:s pressmeddelande – diskutera 
”det svenska stödet till Ukraina i ljuset av Rysslands aggression.”

Det är utmärkt att Wallström börjat engagera sig; i Stefan Löfvens 34 
minuter långa regeringsförklaring ägnades Ryssland och Ukraina inte 
fler ord än att de skulle rymts i ett Twittermeddelande.



Så hände något i samband med ubåtsjakten i Stockholms skärgård. 
Och när Margot Wallström intervjuades i Svenska Dagbladet förra 
söndagen hade tonläget höjts ytterligare en nivå – problemet var bara 
själva budskapet som skickades till Moskva:

”Här är svenskar, för första gången, på allvar rädda för Ryssland, för 
vad de ska ta sig till, och tycker att de är oförutsägbara och 
oberäkneliga och gör saker som är folkrättsvidriga”, sade Margot 
Wallström.

I sak har utrikesministern av allt att döma fel. Det finns inget som 
tyder på att svenskar är ”rädda för Ryssland”. Något invasionshot mot 
Sverige föreligger inte. Våra kuster hotas inte av att brännas ner. 
Många är oroade, upprörda och begär att regeringen ska protestera mot 
Kremls krigföring – men det är något annat än att vara ”på allvar 
rädd”.

Det ligger heller inte i Sveriges intresse att signalera rädsla, även om 
Margot Wallström personligen skulle känna så. I Moskva tolkas sådant 
som uttryck för svaghet, en egenskap som Putin föraktar.

Han har inget emot att skrämma omvärlden lite lagom, så att den tar 
ett par steg tillbaka. Han begär respekt. Han flyttar fram Rysslands 
positioner så långt han kan. Allt under devisen: vi testar om det går.

I stället för att uttrycka fruktan borde Margot Wallström ta intryck av 
den tyska förbundskanslern Angela Merkel, som i veckan talade 
klarspråk om Putins agerande i samband med G20-mötet i Sydney.

Ryssland utmanar freden i Europa, konstaterade Merkel. Först annek
terar man Krim och nu håller man på med exakt samma sak i östra 
Ukraina. Merkel tillbakavisade bestämt dem som kritiserat EU för att 

ha provocerat Ryssland när man förhandlade om ett handelsavtal med 
Ukraina:

”Vi kan inte vara så svaga att vi först frågar Moskva vem vi kan 
förhandla med. Det gjorde man i DDR i 40 år och de tiderna vill jag 
inte ha tillbaka”, sade Merkel.

Det säger något om stämningsläget i Europa att det normalt så 
försiktiga Tyskland nu markerar så starkt mot Ryssland. Merkel, som 
växte upp i Östtyskland, har själv känt av Moskvas kontroll. Hon 
reagerar instinktivt mot nya försök att expandera det ryska inflytandet, 
såväl i närområdet som på Balkan. Hennes erfarenhet är levd.

Många av dem som flydde över Östersjön för 70 år sedan lyckades 
undkomma Sovjetsystemets terror och förtryck. Deras länder annek
terades och kapslades in av Moskva fram till 1991.

De vet vad det innebär att hotas av en mäktig granne. Och de vet att 
det enda Putin respekterar när det bränner till är styrka, särskilt militär 
styrka.

Peter Wolodarski “



DN 23 nov 2014:

“Tyrannernas återkomst

Utan tvivel bedriver terroriströrelsen Jerusalems partisaner (Ansar 
Bayt al-Maqdis) en blodig kampanj i norra Sinai mot den egyptiska 
regimen. Hundratals militärer och poliser har dödats. För en månad 
sedan tog en självmordsbombare livet av 33 soldater, och attentat har 
utförts även i Kairo. Ansar har lierat sig med Islamiska staten.

För president Abdulfattah al-Sisi, som kom till makten efter 
militärkuppen i fjol mot den islamistiske presidenten Muhammad 
Mursi, helgar ändamålet alla medel mot terrorismen. Att oskyldiga får 
sitta emellan är underordnat; sådant händer vid granatbeskjutning av 
befolkade områden. Tio civila dog i onsdags natt.

Militären har stängt gränsen mot Gaza och tvingat alla invånare att 
flytta ut ur en 1 000 meter bred säkerhetszon. Hundratals hus har 
jämnats med marken. Syftet sägs vara att hindra att vapen och 
islamister smugglas in i Egypten. Amnesty är mycket kritiskt, och 
menar att taktiken drabbar blint och därför ökar stödet för 
extremisterna.

Terrorhotet är verkligt. Problemet är att al-Sisi betraktar alla 
oppositionella som terrorister.

Hela Mursis organisation Muslimska brödraskapet, vinnare i de 
demokratiska valen i arabiska vårens spår, har förbjudits och stämplats 
som terrorister. Över 15 000 av dess medlemmar har fänglats efter 
militärkuppen, minst 1 000 personer har dödats. Men rörelsen tar 

avstånd från Ansars våld i norra Sinai.

Flera hundra medlemmar i Brödraskapet har dömts till döden i mass- 
rättegångar. En åklagare krävde i veckan samma straff även för Mursi.

Politiska demonstrationer är i praktiken bannlysta, eftersom de 
kräver polistillstånd som är omöjliga att få. Ett 40-tal icke-islamister 
greps i onsdags i Kairo när de försökte hedra offren vid en protest mot 
regeringen 2011. Sekulära kritiker av regimen, människorättsaktivister, 
alla riskerar att spärras in. Civila ställs inför militärdomstolar. Många 
blir inlåsta utan rättegång. Tortyr är praxis. Ett par dussin fångar 
hungerstrejkar just nu mot hur de behandlas.

Regimen har dammat av en lag från diktatorn Hosni Mubaraks tid som 
kräver att alla organisationer måste registrera sig hos myndigheterna. 
Det ger staten kontroll över både styrelser och finanser.

Journalister tystas av censuren. Tre av tv-kanalen al-Jaziras anställda 
dömdes förra året till sju års fängelse för att ha ”spridit lögner” för att 
hjälpa terrorister – det vill säga, de talade med företrädare för 
Brödraskapet. al-Sisi har dock antytt att de två som är utländska 
medborgare kan komma att skickas till sina hemländer.

Den egyptiska journalisten Sara Khorshid berättar i New York Times 
om sitt möte på ett kafé i Kairo med franska Le Monde Diplomatiques 
medarbetare Alain Gresh. En kvinna anmälde dem för polisen, som 
förhörde dem i två timmar innan överordnade såg till att de släpptes 
för att undvika en internationell skandal. Militären uppmanar alla 
egyptier att ange både vänner och obekanta om de har kontakter med 



utlänningar. Främmande makters komplotter är ett av al-Sisis 
favoritteman.

Tidningarnas chefer har accepterat att avstå från kritik mot 
statsledningen. Enligt Sara Khorshid har ”medie- företag ägda av 
affärsmän som stöder al-Sisi… systematiskt ingjutit en känsla av 
skräck i egyptierna inför att kritisera status quo eller ifrågasätta 
regeringens och säkerhetsapparatens uppträdande”.

Mursi var en usel president och Muslimska brödraskapet en katastrof 
som makthavare. Det fanns ett starkt folkligt stöd för militären när han 
avsattes, även från liberaler som nu inte heller får öppna munnen. Men 
al-Sisis valseger i maj var en parodi på demokrati, och parlamentsvalet 
är uppskjutet.

På många sätt är läget värre än under Mubarak. Yttrandefrihet och 
mänskliga rättigheter finns inte längre, domstolarna är arméns 
hantlangare.

Märkligt nog hävdar USA:s utrikesminister John Kerry att Egypten 
ännu följer en utstakad plan för demokrati. Amerikanskt stöd, inte 
minst militärt, höll förr i världen landets diktatorer under armarna. Nu 
värderas al-Sisi som en allierad i striden mot Islamiska staten och 
andra jihadister. Bistånd till armén drogs först in men har senare 
återupptagits.

Det är dags för USA och EU att höja rösten. Ex-generalen al-Sisi har 
tagit Egypten hela vägen tillbaka till polisstaten. “

DN 23 nov 2014:
“ Hjälpen har ingen chans att nå fram

l För ett år sedan kidnappades DN:s korrespondent Magnus 
Falkehed och fotografen Niclas Hammarström i Syrien. De 
släpptes efter 46 respektive 43 dagar och kunde återvända till 
Sverige. l Under året som gått har utländska journalister och 
hjälparbetare i Syrien blivit alltmer utsatta. De som tagits till 
fånga har utnyttjats av terrorgruppen Islamiska staten. l 
Kidnappade västerlänningar har genererat mångmiljonbelopp i 
lösesummor, förnedrats i propagandafilmer innan de avrättats och 
även använts som reportrar i Islamiska statens egenproducerade 
nyhetsinslag.

En man i orange fångdräkt står på knä i ett ökenlandskap. Bredvid 
honom står hans maskerade mördare redo med kniven. Han ska strax 
skära halsen av sitt offer. Men först ska fången, som en sista 
förnedring, tvingas läsa ur ett manus där han fördömer sitt lands 
regering. Kameran går. Halshuggningen dokumenteras omsorgsfullt. 
Filmklippet sprids över världen via sociala medier.

Ovanstående scenario har med plågsam regelbundenhet upprepats i 
Syrien under det gångna året. Senast i söndags offentliggjorde 
Islamiska staten en video där 18 tillfångatagna syriska soldater och en 
amerikansk hjälparbetare, Peter Kassig, avrättades framför kameran. 
Kassig tillfångatogs den 1 oktober förra året nära Deir Ezzour i östra 
Syrien, dit han var på väg för att leverera mediciner.

Ända sedan våren 2011, då konflikten i Syrien bröt ut, har journalister 
och biståndsarbetare varit måltavlor för regeringsarmén, milisgrupper 
och kriminella gäng. Hotet trappades upp ytterligare när terrorgruppen 



Islamiska staten (IS) på allvar etablerade sig i Syrien för drygt ett år 
sedan.

Detta inträffar i ett skede då behovet av oberoende rapportering och 
humanitär hjälp i Syrien är större än någonsin. 200 000 människor har 
dödats, miljoner är på flykt, krigs- och människorättsbrott sker varje 
dag, bristen på mat, medicin och rinnande vatten är på sina håll 
desperat. Men kidnappningsvågen med åtföljande mordterror som satts 
i gång av Islamiska staten medför att flera biståndsorganisationer har 
valt bort Syrien, eller kraftigt begränsat verksamheten i landet.

– Som läget är nu i Syrien borde vi vara i gång med den största 
medicinska insatsen i vår fyrtioåriga historia. Men på grund av 
säkerhetssituationen har vi tvingats dra ned den redan begränsade 
verksamhet vi ändå bedriver inne i landet, säger Johan Mast, 
generalsekreterare för den svenska avdelningen av Läkare utan 
gränser.

Och de stora nyhetsmedierna vågar helt enkelt inte åka till Syrien. 
Risken att bli kidnappad och mördad är för stor.

– Hotet från Islamiska staten är så entydigt att inte ens den mest 
oförvägna och erfarna reporter vill ta risken att vara i närheten av dem, 
säger Jeremy Bowen, mångårig Mellanösternkorrespondent för 
brittiska BBC.

– Jag har rapporterat från regionen i över tre decennier. Men när jag 
ser kolleger bli halshuggna av en grupp som verkar finna nöje i vad de 
gör, då går det knappast att säga: ”Med min erfarenhet och försiktighet 
kommer jag inte att hamna i trubbel”.

Magnus Falkehed var inte utsänd av DN när han åkte på sin 
reportageresa till Syrien i november 2013.

– Det var ändå ingen tvekan för tidningen att vi skulle bistå Magnus 
och hans familj. Vi kanske inte hade ett formellt, men definitivt ett 
moraliskt ansvar för honom eftersom han är en mångårig medarbetare, 
säger Dagens Nyheters säkerhetsansvarige Crister Ohlsson.

Dagens Nyheter har inte sänt något team till Syrien sedan vårvintern 
2013.

– Det är ett stort dilemma att vi inte på plats kan bevaka den kanske 
mest brännande konflikten i världen. Men vi har bedömt att det är för 
farligt att skicka medarbetare till Syrien just nu, säger DN:s ut
rikeschef Pia Skagermark.

Sedan konflikten i Syrien började för tre år sedan har över 170 
journalister dödats. För närvarande finns det ett 60-tal kända fall av 
kidnappade journalister och hjälparbetare. Men statistiken har ett stort 
mörkertal. Kidnappningsoffrens anhöriga och arbetsgivare väljer ofta 
att hemlighålla incidenterna, för att inte försvåra förhandlingarna med 
gärningsmännen.

New York Times gjorde för en månad sedan ett ingående reportage om 
hur Islamiska staten behandlat 23 västerländska fångar som de 
antingen kidnappat själva eller ”tagit över” från andra grupperingar. 
Fångarna har regelbundet utsatts för tortyr och kränkande behandling, 
som skenavrättningar och ”waterboarding”, simulerad dränkning.

De kidnappade kommer från flera olika länder: USA, Storbritannien, 
Frankrike, Spanien, Danmark och Ryssland bland annat. En av dem 
var en svensk som arbetat för Läkare utan gränser (MSF) i norra 



Syrien och som kidnappades den 2 januari i år, tillsammans med 
ytterligare fyra MSF-anställda.

Gruppen hölls först fången i Aleppo men fördes i mars i år till Raqqa i 
östra Syrien, en stad som betraktas som Islamiska statens ”huvudstad”.

Islamiska statens representanter gjorde, enligt New York Times, en 
krass kalkyl när de började förhandla om lösesummor. Länderna i 
södra Europa ansågs mest medgörliga medan USA och Storbritannien 
håller hårt på policyn att inte betala kidnappare.

Mellan mars och juni frigavs femton av fångarna, bland dem 
svensken samt en dansk frilansfotograf, Daniel Rye Ottosen. Den 
danske fotografens familj hade startat en insamling till lösesumman 
och enligt medieuppgifter i Danmark överlämnat motsvarande 19 
miljoner svenska kronor som möjliggjorde hans frigivning.

Omständigheterna kring den svenske MSF-arbetarens frigivning är 
höljda i dunkel. Läkare utan gränser har varit extremt tystlåtet.

– Vi har inga andra kommentarer än det pressmeddelande som gick ut i 
samband med frigivandet, säger Johan Mast på svenska MSF.

I det pressmeddelande som Johan Mast hänvisar till sägs det att 
organisationen inte kommer att avslöja de kidnappades identitet, ”av 
respekt för deras integritet”.

Frågan om eventuell lösesumma tas inte upp, vilket är regel i sådana 
här sammanhang. När summor nämns är det i allmänhet 
andrahandsuppgifter. De flesta nationer, däribland Sverige, bestrider 
att pengar betalas ut för gisslan. I fallet Magnus Falkehed och Niclas 

Hammarström förnekar alla inblandade kännedom om att pengar 
betalats ut.

I Islamiska statens grupp med utländsk gisslan fanns en rysk ingenjör, 
Sergej Gorbunov. Han fick i oktober förra året chans att vädja om 
frigivning via ett Youtube-klipp. När svaret från ryska myndigheter 
dröjde drog kidnapparna ut Gorbunov från hans fängelsehåla och sköt 
honom på fläcken. ”Så går det om era regeringar inte betalar”, sade 
gärningsmännen till den övriga gisslan, enligt New York Times.

Den amerikanska och brittiska gisslan, fem personer, har alla utom en 
fallit offer för de filmade halshuggningar som IS sedan spritt över 
världen.

Diane Foley startade en insamling för att få pengar till lösesumma för 
sin son, den amerikanske frilansfotografen James Foley som 
kidnappades utanför Idlib i Syrien den 22 november 2012. Men hon 
fick en reprimand från amerikanska utrikesdepartementet: 
Pengainsamlingen kunde vara ett brott mot USA:s terrorlagstiftning. 
Foley mördades av IS i slutet av augusti i år.

Den brittiske frilansjournalisten och fotografen John Cantlie fördes 
bort vid samma tillfälle som James Foley. Den 43-årige Cantlie har 
använts av Islamiska staten för att i uppenbart regisserade videoinslag 
rapportera om IS framgångar i Syrien, bland annat från Kobane.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Islamiska staten
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Islamiska staten, IS, är en jihadistgrupp med starkast fäste i Irak och 
Syrien. Gruppen bildades ursprungligen i början av Irakkriget 2004 
och strider sedan 2013 även i Syrien. Den har gått under en rad olika 
namn.
IS har tagit över omfattande områden i Syrien och Irak och utropade i 
somras officiellt sitt ”kalifat”, en islamisk stat under ledaren Abu Bakr 
al-Baghdadi. Få saker är kända om honom, mer än att han satt i ett 
amerikanskt fångläger i fyra år under Irakkriget. al-Baghdadi uppges 
ha bildat sin militanta sunnirörelse på hemmaplan i Irak, i områdena 
kring staden Samarra, norr om Bagdad, och provinsen Diyala, mellan 
huvudstaden och gränsen mot Iran.
IS gör anspråk på att leda islam i stort, men i själva verket står 
gruppen för en extremt sträng tolkning av islamisk lag. Terrorist
organisationen har ambitionen att ta över en stor del av de 
muslimbebodda regionerna i världen med start i Levanten (ett allmänt 
begrepp för alla länder runt östra Medelhavet).
Säpo: 300 svenskar kan strida för IS

Säkerhetspolisen (Säpo) har bekräftade uppgifter på att 100 svenska 
medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten 
(IS). Mörkertalet tros vara stort.
– Vår uppfattning är att det rör sig om så många som 250–300, säger 
Säpochefen Anders Thornberg i Ekots lördagsintervju.
Svenskarna drillas i träningsläger.
– De lär sig att bli terrorister, hur man hanterar sprängmedel och 
vapen, säger Anders Thornberg.
– När de kommer hem är de traumatiserade och kanske beredda att 
göra någonting här. Då måste vi ha koll på de här personerna och se till 
att de inte gör någonting.
Dn “

DN 23 nov 2014:
“ Arbetslösheten blir svår utmaning för 
valvinnaren

Dagens presidentval i Tunisien andas ”patriarkernas höst” 
snarare än ”arabisk vår”. Den 88-årige Beiji Caid Essebsi, som 
leder ett sekulärt parti, är favorit. Hans främsta medtävlare är 
gott och väl folkpensionärer. Samtidigt lockas det unga Tunisien 
av jihadistisk islam.

Presidentvalet följer på parlamentsvalet som hölls för en knapp månad, 
den 26 oktober. Det blev en stor framgång för Essebsi och hans 
liberala och antiislamska parti Nida Tounes (”Uppmaning till 
Tunisien). Nida Tounes fick 39 procent av rösterna och blev största 
parti. Det moderat islamistiska Ennahda, som hade stora framgångar i 
valet i  oktober 2011, fick se sig förpassade till andraplatsen med drygt 
31 procents väljarstöd. Därmed får Nida Tounes 85 platser i det 217 
ledamöter starka parlamentet, medan Ennahda tilldelas 69 stolar.

Ennahda var noga med att visa att de respekterar valresultatet och att 
de sätter demokratin i högsätet. ”Vi blev inte nedslagna efter 
valförlusten, snarare uppsluppna – vi såg valet som en helhet, som en 
seger för den tunisiska demokratin”, skrev Ennahdas partiledare 
Rachid Ghannouchi i en debattartikel i  New York Times häromdagen.

Islamisterna har inte lanserat någon egen presidentkandidat. Den 88-
årige Essebsi, som trots sin vördnadsbjudande ålder kampanjat 
intensivt under valrörelsen, har sina främsta utmanare i den nu
varande presidenten Moncef Marzouki, 69-årig människorättsaktivist 
och veteran i motståndet mot den störtade presidenten Ben Ali, samt 
parlamentets nuvarande talman Mustafa Ben Jafar, som är 73 år och 
representerar socialdemokratiska Ettakatol.



Tunisien brukar betraktas som ”bäst i klassen” bland de länder där 
det arabiska upproret spred sig vårvintern 2011. I övriga länder i 
regionen där diktatorer utmanades av folkliga uppror är läget dystert: 
från fullskaliga krig (Syrien) till återgång till ett auktoritärt styre 
(Egypten).

Tunisierna däremot, har gått från mångårigt envälde under president 
Ben Ali till en modern flerpartistat. En ny författning röstades igenom 
tidigare i år och valrörelserna har hittills varit oblodiga. Att det tidigare 
dominerande islamistpartiet (Ennahda) renhårigt erkänt sig besegrade 
höjer också betyget.

Men omvärldens beröm kan inte skyla över det faktum att Tunisien 
brottas med svårbemästrade problem som blir en utmaning både för 
den kommande regeringen och för den nye presidenten.

Trots att övergångsperioden efter revolten varit relativt smärtfri har 
Tunisien misslyckats med att få utländska investerares förtroende. 
Ekonomin går kräftgång och det gäller inte minst turistindustrin. Efter 
den arabiska våren 2011 har turismen minskat med en fjärdedel. 
Arbetslösheten uppgår till 15 procent och är än högre bland de unga.

Den höga ungdomsarbetslösheten anses vara en av orsakerna till 
Tunisiens stora andel av unga jihadister som låter sig värvas som 
frivilliga av Islamiska staten (IS) till deras erövringskrig i Syrien och 
i  Irak. Mellan 3 000 och 5 000 unga tunisier har lämnat sitt land för att 
strida med IS, betydligt fler än från Egypten som har en niofaldigt 
större befolkning.

Det är ett fenomen som sänt en orosvåg genom det tunisiska 
samhället, som av tradition betraktas som arabvärldens mest 
sekulariserade. Myndigheterna har kriminaliserat resor till krigets 

Syrien och även olagligförklarat inhemska muslimska rörelser som 
Ansar al-Sharia.

Men det måste nog till mer genomgripande förändringar för att förmå 
de unga att delta i det demokratiska samhällsbygget i Tunisien snarare 
än att vända sig mot radikala och auktoritära varianter av islam.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta.
Två presidenter styrde i över 50 år

Habib Bourguiba var det självständiga Tunisiens förste president. 
Han styrde landet från 1956 fram till 1987, då han avsattes i en 
oblodig kupp av Zine Abidine Ben Ali.

Under Ben Alis styre hölls regelbundna president- och parlamentsval, 
men i  praktiken var Tunisien en enpartistat. Ben Ali störtades efter 
massiva folkliga protester i  januari 2011.

Ben Alis efterträdare på presidentposten, Moncef Marzouki, utsågs av 
parlamentet. Enligt den författning som antogs i januari i  år kommer 
den tillträdande presidenten att ha mindre maktbefogenheter än 
tidigare.

Vid dagens presidentval deltar 25 kandidater. Om ingen av dem får 
majoritet hålls en andra valomgång den 28 december.

Den arabiska våren
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mailto:erik.ohlsson@dn.se


Startpunkten till den arabiska våren anses vara den 18 december 
2010 i  Tunisien, då den arbetslöse akademikern Muhammad Bouazizi 
tände eld på sig själv efter polisens beslag av hans grönsaksvagn. En 
revolution bröt ut, kallad jasminrevolutionen, som slutade med att 
landets president Ben Ali avgick.

Upproret spred sig under vårvintern 2011 vidare till andra länder i 
arabvärlden och ledde till omfattande förändringar.

Dn “

DN 23 nov 2014:

“ Varningar om terror ignoreras

Islamistmilisen al-Shabaab tar på sig ansvaret för attacken i norra 
Kenya under lördagsmorgonen, då minst 28 personer dödades. 
Dådet blottlägger bristen på säkerhet i det östafrikanska landet.

Monrovia.
En buss hade kört 30 kilometer från staden Mandera nära gränsen till 
Somalia när den stoppades av beväpnade män som tvingade 
passagerarna att lämna fordonet. Det var strax före gryningen på 
lördagsmorgonen.

– När vi klev av blev passagerarna uppdelade i två grupper – (etniska) 
somalier och icke-somalier. Icke-somalierna beordrades att läsa några 
verser ur koranen och de som misslyckades med detta beordrades att 
ligga ned. En efter en sköts de i  huvudet, berättar passageraren Ahmed 
Mahat för BBC.

Bilder som cirkulerat på sociala medier under lördagen bekräftar hans 
berättelse. Offren, totalt 28 personer, har legat med ansiktena mot 
marken när de skjutits bakifrån av gärningsmännen.

Islamistmilisen al-Shabaab som är baserad i Somalia och Kenya har 
tagit på sig skulden för attacken, skriver internationella medier.

Mandera ligger i en del av Kenya som bebos av etniska somalier. 
Totalt utgör de runt tre miljoner invånare – ungefär sju procent av 



befolkningen – men de har mycket litet inflytande i det kenyanska 
samhället.

Attacker är en del av vardagen i  Mandera och i staden Wajir som 
ligger längre söderut, men de ignoreras oftast av regering och 
säkerhetstjänst.

Även inom bredare folklager är irritationen stor över att terrordåd i 
norr uppmärksammas då området inte anses vara sammankopplat med 
resten av Kenya.

Denna distinktion gör emellertid inte besökare utifrån och dådet 
kommer därför i sämsta tänkbara läge för Kenya. Högsäsongen inom 
turistnäringen står för dörren och redan är branschen illa däran efter 
tidigare terrordåd och missuppfattningar kring spridningen av ebola i  
Afrika. Kenyas högsta polischef David Kimaiyo sade på lördagen att 
samtliga transporter i området ska få poliseskort.

Säkerhetstjänsterna i Kenya präglas av utbredd korruption och de 
misslyckas ofta med att reagera på information om kommande attacker 
– något som var fallet i förra årets attack mot ett köpcentrum i  
huvudstaden Nairobi.

Även den här gången fanns underrättelser som ignorerades. Så sent 
som förra veckan sade Manderas guvernör Ali Roba till en lokal 
nyhetssajt att man hade trovärdig information om ett förestående dåd.

– Myndigheterna tar oss inte på allvar. Informationen vi har säger att 
al-Shabaab-celler i Somalia kommer att korsa gränsen till Kenya för  

att samordna med deras partner i Mandera och utföra attacker i Kenya, 
sade guvernören i veckan.

Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com

Fakta.

Terrorattacker i Kenya

Kenyas grannland Somalia har under två decennier varit ett land i 
totalt sönderfall. Efter att turister kidnappats på den kenyanska sidan 
av gränsen gick Kenyas armé in i Somalia under hösten 2011. Sedan 
dess har en rad terrordåd utförts av al-Shabaab och mindre grupper 
som kopplats till eller inspirerats av milisen.

Det mest uppmärksammade var dådet mot köpcentret Westgate i 
september 2013 då minst 60 personer miste livet.

Lika många förlorade livet i juni i år då al-Shabaab-medlemmar gick 
från dörr till dörr i  kuststaden Mpeketoni och dödade icke-muslimer.

Dn “
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DN 24 nov 2014:

“ Kontroll är kärnfrågan

Meningen var att en permanent uppgörelse om begränsningar i Irans 
kärnteknikprogram skulle vara klar i dag. Förhandlingarna i Wien gick 
dock trögt under helgen, och en förlängning av tidsfristen verkade 
alltmer sannolik. Förra årets interimsavtal väckte förhoppningar, men 
de stora stötestenarna är svåra att rubba.

Iran har alltid förnekat alla ambitioner att skaffa atombomber. 
Motparten i samtalen, de fem fasta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd 
plus Tyskland (P5+1), vill av goda skäl ha garantier. Det iranska 
agerandet har sällan ingett förtroende.

Drygt 10 000 centrifuger snurrar redan i Iran. Ytterligare 9 000 är 
installerade men har inte tagits i drift. I dag skulle det bara ta ett par 
månader för Iran att komma upp i tillräcklig mängd höganrikat uran 
för att kunna bygga kärnvapen. Den tiden måste förlängas till minst ett 
år.

Det kräver i sin tur färre aktiva centrifuger och att lagret av klyvbart 
material skickas till Ryssland för omvandling till bränslestavar för 
vanliga kärnkraftverk. Dessutom är Irans tungvattenreaktor, som kan 
producera plutonium, ett osäkerhetsmoment.

Men Iran vill inte alls reducera antalet centrifuger, utan i stället ha ett 
erkännande av rätten att anrika uran. Den iranska motsträvigheten har 
ända sedan 2006 renderat allt hårdare ekonomiska sanktioner, från FN, 
USA och EU. Interimsavtalet ledde till att vissa straffåtgärder lättades, 

men Teherans mål är nu att alla ska hävas omedelbart. Ännu ett 
tvisteämne är om en överenskommelse ska gälla i några år – eller i 
decennier.

Klyftan mellan utgångspunkterna kan tyckas oöverstiglig. Därtill 
kommer problemet att verifiera att eventuella löften hålls. Ännu 
knepigare blir det att försäkra sig om att Iran inte i hemlighet fortsätter 
att närma sig förmågan att bygga bomben. 2008 upptäcktes en 
underjordisk anläggning, djupt insprängd i berget för att stå emot 
möjliga militära angrepp.

Kruxet är just detta: Hur ska någon kunna lita på en regim som 
genom åren visat sig vara så opålitlig? Även med kameror och FN-
inspektörer på erkända kärnteknikanläggningar går det inte att veta att 
allt redovisas. Därför måste kontrollerna ske utan inskränkningar. I 
stället har Iran alltid konstrat, saboterat och begränsat, eller till och 
med stoppat.

Iranierna har också vägrat svara på FN:s frågor, till exempel om varför 
de har testat hur kärnladdningar detoneras och forskat kring hur de kan 
apteras i missiler. Alldeles oskyldiga kan intentionerna inte ha varit.

Så varför skulle Iran uppträda annorlunda än hittills? Man kan alltid 
ifrågasätta sanktioners effekt, men i det här fallet finns den. Iran är 
utestängt från det internationella finanssystemet, vilket gör det 
besvärligt att få betalt för oljan som landets ekonomi vilar på. 
Exporten har halverats. I kombination med det fallande oljepriset på 
världsmarknaden sätter det en väldig press på Iran. Regimen har ett 
tydligt val.



Komplicerande faktorer saknas inte. Terrorrörelsen Islamiska staten, 
IS, är USA:s och Irans gemensamma fiende. Men den shiitiska 
teokratin har också spelat en förödande roll för att väcka sunnitiskt 
missnöje i både Irak och Syrien.

Ett avtal om kärntekniken skulle kanske stärka reformvänliga krafter i 
Iran. Men det är ayatolla Ali Khamenei som ytterst bestämmer linjen. 
Han tillät installationen av den något mjukare presidenten Hassan 
Rohani, men kan också tippa balansen tillbaka till reaktionärerna.

I den amerikanska kongressen är republikanerna, men också många 
demokrater, misstänksamma mot Iran och president Obamas 
förhandlingsteknik. Åtskilliga anser att ännu hårdare sanktioner skulle 
få iranierna att kapitulera.

Ryssland vill inte ha fler kärnvapenmakter, särskilt inte vid sin södra 
gräns. President Putins övergrepp på Ukraina har dock förstört 
relationerna med väst, och han kan få för sig att hämnas genom att 
liera sig med Iran.

Centrifuger kan stoppas, men också startas igen. Kunskap om 
vapenproduktion kan inte elimineras. Ett års respit innan Iran kan ha 
kärnvapen känns inte tryggt. Ändå måste försöken att komma överens 
fortsätta. Militära alternativ skulle ha ytterst obehagliga och 
svåröverskådliga konsekvenser.

Det handlar inte om att krossa Irans nationella stolthet. Men den klarar 
sig utmärkt utan atombomber. 
Dn 24/11 2014 “

DN 24 nov 2014:
“ Nervös väntan på beskedet om 
polismannen ska åtalas

Läget är spänt i St Louis-förorten Ferguson inför ett beslut om 
åtal mot den polis som sköt 18-årige Michael Brown till döds i 
somras. Katastroftillstånd har utlysts och flera skolor håller 
stängt. Beskedet kan komma i dag.

Washington.
Under den gångna veckan har stämningen varit nervös i Ferguson i 
Missouri. Helgen präglades av ett spänt lugn men under tidigare nätter 
har människor gått ut på gatorna för att protestera och flera har gripits. 
Mer omfattande demonstrationer planeras inför det åtalsbesked som en 
så kallad grand jury väntas meddela vilken dag som helst.

Också ordningsmakten förbereder sig: katastroftillstånd har utlysts, en 
nationell insatsstyrka har kallats in och FBI har sänt hundra agenter till 
Ferguson. Inför veckan har flera skolor beslutat att hålla stängt.

– Alla är på tårna, sa en 39-årig man i Ferguson till CNN. Det finns 
mycket oro här inför beskedet och när det kan komma. Vi vill ha 
rättvisa i hela systemet, det här handlar om mycket mer än Mike 
Brown.

Beskedet gäller huruvida ett åtal, och i så fall med vilken 
brottsrubricering, ska väckas mot den polisman som sköt den 
afroamerikanske 18-åringen Michael Brown till döds den 9 augusti. 
Brown var obeväpnad när han hamnade i ett snabbt eskalerande bråk 
med en polis som sköt åtminstone sex skott mot den unge mannen. 
Browns kropp blev liggande på gatan i fyra timmar. Den vite 



polismannen Darren Wilson hävdar att han sköt i självförsvar men har 
tills vidare tagits ur tjänst.

Dödsskjutningen orsakade i somras flera veckor av våldsamma 
protester och ledde till en intensiv debatt om diskriminering. Ferguson 
har en huvudsaklig afroamerikansk befolkning, men nästan alla poliser 
är vita. En lång historia av misstroende och missnöje som känns igen 
på många platser i USA fick fyr när Brown sköts med vad som 
uppfattats som grovt övervåld.

Händelsen fick enorm uppmärksamhet och även USA:s 
justitieminister Eric Holder har flera gånger inskärpt vikten av att gå 
till botten med vad som egentligen hände. FBI inledde snabbt en 
särskild medborgarrättsutredning som parallellt med polisen ska 
undersöka de exakta omständigheterna. En debatt om de senaste årens 
militarisering av polisen väcktes, där polisen på många håll försetts 
med en mundering som knappast har lugnande inverkan på uppretade 
eller förtvivlade invånare.

Inför åtalsbeslutet har både president Barack Obama och Eric Holder 
uppmanat till lugn och fredliga protester. Holder har också kritiserat 
Missouris guvernör, republikanen Jay Nixon, för hans beslut att kalla 
in insatsstyrkan. Sedan i somras har Nixon fått kritik inte bara för hur 
han tidigare har skött rasmotsättningarna i delstaten, men också för hur 
förbluffande tondövt han hanterade dödsskjutningen av Brown och 
invånarnas reaktioner på dödsskjutningen.

Även Michael Browns far (som också heter Michael) har manat till 
lugn. Browns familj knackade på lördagen dörr på den gata där deras 
son miste sitt liv för att tacka de boende där för deras stöd – och 
skänka bort kalkoner inför den kommande torsdagens högtid:

– Alla lider av det som har hänt, och jag kände att jag vill ge tillbaka 
något och försäkra mig om att folk får en fin Thanksgiving, sa han till 
journalister på plats.

Systemet med en grand jury innebär att en fristående grupp med 
hänsyn till all tillgänglig bevisning ska bedöma om polismannen 
använde övervåld när han sköt. Med delvis mycket olika uppgifter kan 
brottsrubriceringen komma att hamna på alltifrån vållande till annans 
död till överlagt mord. Om nio av de tolv ledamöterna är ense väcks 
åtal. Om deras beslut uppfattas som alltför vekt, till exempel om de 
menar att Wilson agerade i självförsvar, väntas kraftfulla protester över 
hela USA.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Detta har hänt.
Debatt om rasism och polisbrutalitet tog fart

18-årige Michael Brown hade precis gått ut gymnasiet och skulle läsa 
vidare på teknisk högskola. Han sköts till döds med minst sex skott av 
polismannen Darren Wilson den 9 augusti.

Wilson har uppgett att han sköt i självförsvar, medan andra har 
vittnat om att Brown haft händerna uppsträckta i luften.

Dödsskjutningen ledde till veckor av oroligheter. En påföljande 
infekterad debatt om polisbrutalitet och rasism fick justitieminister 
Eric Holder att inleda en översyn av den amerikanska polisen.

En grand jury väntas i dagarna lämna besked om Wilson ska åtalas.

Dn “

mailto:sanna.bjorling@dn.se
mailto:sanna.bjorling@dn.se


DN 24 nov 2014:

“ Högst osannolikt att parterna når enighet

Washington. Stora meningsskiljaktigheter återstår i 
förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram. I dag löper 
tidsgränsen för ett avtal ut – men få tror på ett avgörande besked.

Precis ett år efter det att en central första överenskommelse mellan 
Iran och USA träffades infaller i dag en ny deadline. Men trots 
långdragna förhandlingar för att nå ett större kärnenergiavtal är det 
osannolikt att ett sådant presenteras i dag.

Parterna – på ena sidan Iran, på den andra den så kallade P5+1–
gruppen – USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Kina och 
Ryssland – har under den senaste veckan träffats i Wien. Där har inte 
minst USA:s utrikesminister John Kerry gått från möte till möte, 
telefonsamtal till telefonsamtal, för att med såväl förhandlande 
utrikesministrar och EU:s representant Catherine Ashton som med 
företrädare för länder kring Persiska viken, med Turkiet och med 
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, försöka tråckla sig 
framåt.

Enligt rapporterna från de österrikiska sammanträdesrummen stod 
parterna efter helgen emellertid långt ifrån varandra. Avsikten är att 
Iran ska gå med på att minska sin anrikning av uran så att landet inte 
har kapacitet att ta fram en atombomb, och accepterar internationella 
inspektioner, och i gengäld få en lättnad i de tuffa sanktioner som 
riktas mot landet.

Men flera knäckfrågor återstår. En handlar om hur många centri
fuger för anrikning som Iran ska få behålla. I dag finns cirka 19 000, 
varav 10 000 är i bruk. USA och dess allierade vill få ned antalet till 4 
000, Iran kräver långt fler.

En annan rör vilka befogenheter som inspektörer från USA och FN:s 
kärnenergiorgan IAEA ska ha i Iran. Enighet råder inte heller kring 
vilken giltighetstid ett avtal ska ha (medan P5+1-länderna gärna ser att 
ett avtal gäller tjugo år, vill Iran att den tiden blir avsevärt kortare); 
eller hur avvecklingen av sanktionerna ska se ut.

Men mycket står på spel och detta är ett parti med många pjäser.

Iran har lidit ordentligt under sanktionerna och det sjunkande oljepriset 
har förvärrat ekonomin ytterligare. En möjlighet att slippa ur 
sanktionernas grepp är ingenting som Irans relativt västtillvände 
president Hassan Rouhani gärna missar. Men utan medgivande av 
Irans högsta andliga ledare får ett avtal svårt att fungera, och de ställer 
krav.

Också president Barack Obama har en hemmafront att hantera. 
Många kongressledamöter är kritiska till att förhandla med Iran över 
huvud taget och vill i stället skärpa sanktionerna. Obama har 
befogenhet att utan kongressens medgivande tillfälligt stoppa, men 
inte permanent undanröja, sanktioner. I torsdags slog 43 republikanska 
senatorer fast i ett brev till Obama att inget avtal som inte förankrats i 
kongressen skulle överleva in i nästa presidentperiod.

I Mellanöstern bevakas förhandlingarna nervöst. Rädsla finns för att 
Iran kommer för billigt undan och anses ha fått behålla en hyfsad 



anrikningskapacitet. Det kan få till exempel Saudiarabien att upprusta 
för att hålla jämna steg med Iran – som dock konsekvent nekar till att 
man förbereder någon bomb. Det tror dock inte Israel ett spår på, och 
protesterar mot att samtalen alls pågår. En utbredd oro, som delas även 
av P5+1-länderna, finns för hur man ska säkerställa att Iran inte 
mörkar, och i hemlighet behåller kapacitet på någon avlägsen plats.

Ett långsiktigt avtal skulle vara ett historiskt genombrott som på sikt 
skulle kunna förändra inte bara relationen mellan Iran och USA utan 
också maktbalansen i hela regionen. Exakt vilka ansträngningar som 
görs är omöjligt att veta, men det har framkommit att Obama har 
skrivit flera brev till Ayatollah Ali Khamenei där han förklarat att Iran 
skulle kunna spela en viktig roll i kampen mot Islamiska staten, IS – 
under förutsättning att ett kärnenergiavtal kan signeras.

Att erkänna förhandlingarna misslyckade vore en stor förlust för alla 
inblandade. Troligare är att någon typ av samlat uttalande görs kring 
principiell enighet om att fortsätta.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Fakta.

En av stötestenarna i förhandlingarna rör vilka befogenheter 
inspektörer från USA och FN:s kärnenergiorgan IAEA ska ha i Iran. 
Det finns heller ingen enighet om hur avvecklingen av sanktionerna 
ska se ut. “

DN 24 nov 2014:
“ Britterna ser döden från den ljusa sidan

Jorden runt.
Att britter har humor är väl allmänt känt. Nu finns det även bevis för 
att skämtlynnet står sig hela livet ut. För senaste topplistan över vilken 
musik som spelas på begravningar visar att britterna inte ens drar sig 
för att göra komik av döden.

På ny första plats ligger nämligen ”Always look on the bright side of 
life”, från 70-talsfilmen ”Ett herrans liv” (”Life of Brian”), där Monty 
Pythons Eric Idle hänger på korset, visslar och tämligen 
bekymmerslöst sjunger om framtiden. Låten har länge varit populär på 
begravningar och nu har den gått förbi fjolårets etta ”My way” med 
Frank Sinatra, som åkt ned till plats nummer fem.

Britternas stora intresse för sport ger också avtryck i musikvalen. Ett 
par signaturer till sportprogram på tv finns högt upp på listan liksom 
Gerry and the Pacemakers ”You’ll never walk alone”, som sjungs av 
supportrarna till fotbollslagen Liverpool och Celtic.

All musik får trots allt inte framföras vid sorgeakterna. Enligt 
tidningen The Times har begravningsbyråerna ansett vissa låtar för 
smaklösa och vägrat att spela ”Bat out of hell” (Meat Loaf), ”Another 
one bites the dust” (Queen) samt ”God save the queen” (Sex Pistols).

Topplistan sammanställs av kooperativa begravningsbyrån Funeralcare 
och baseras på 30 000 begravningar de senaste åren, skriver The 
Times.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se
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Fakta. Topplistan

1. ”Always look on the bright side of life”, Monty Python
2. ”The Lord is my shepherd”, psalm
3. ”Abide with me”, tradition
4. Temat till BBC-programmet ”Match of the day”
5. ”My way”, Frank Sinatra
6. ”All things bright and beautiful”, tradition
7. ”Angels”, Robbie Williams
8. ”Enigma variations”, Elgar: Nimrod
9. ”You’ll never walk alone”, Gerry and the Pacemakers
10. ”Soul limbo/Cricket theme”, Booker T & MGs

DN 24 nov 2014:

“ Ny politisk skandal tvingar grönländarna 
till valurnan

Politiska skandaler kantar Grönlands historia. Nu tvingas öns 
invånare åter till valurnorna, sedan regeringschefen Aleqa 
Hammond ertappats med att betala privata resor och hotell med 
skattemedel.

Köpenhamn.
Det är med stukade förhoppningar om självständighet och snabba 
intäkter från nya mineralfyndigheter som grönländarna går till nyval 
28 november.

– Frågan om utvinning av mineraler är fortfarande viktig. Men det har 
visat sig att de utländska gruvföretag som sökt tillstånd för bland annat 
järnutvinning har svårt att finna kapital, säger Jakob Janussen, 
statsvetare, tidigare hög tjänsteman och Grönlandskännare.

Det är bara 18 månader sedan Aleqa Hammond, från 
socialdemokratiska Siumut, vann valet till det regionala parlamentet 
landstinget. Hon segrade med ett sturskt nationalistiskt budskap om 
självständighet från Danmark, och tog strid med den danska 
regeringen om uranutvinning. Men i september avslöjade en 
revisionsrapport att Hammond använt 106 000 kronor ur självstyrets 
kassa för privata flygresor, hotellvistelser, restaurangbesök och en 
konfirmation. Trots upprepade påstötningar betalade hon inte tillbaka 
pengarna.



I oktober tvingades Aleqa Hammond att avgå, därpå bröt hennes 
regeringskoalition ihop.

Historier om korruption, jäv, nepotism och maktmissbruk har länge 
hört till vardagen i grönländsk politik.

Socialdemokratiska Siumut som suttit vid makten i stort sett oavbrutet 
sedan 1979, förlorade sitt första val 2009 efter avslöjanden om 
familjemiddagar, utlandsresor och besök på strippbarer som betalts 
med skattemedel.

– Korruption har ändå inte varit något stort ämne i valrörelsen, och 
verkar inte påverka stödet för Siumut, säger Jakob Janussen.

Tystnaden kan förklaras av att även ledande politiker från det 
vänsterinriktade oppositionspartiet Inuit Ataquatigiit (IA) och 
borgerliga Atassut har varit inblandade i liknande historier.

Grönlands politik handlar mindre om traditionella höger-vänster
frågor än om andra dimensioner, som satsningar i huvudstaden Nuuk 
kontra de glesbefolkade kusterna. Samtliga partier betonar vikten av 
att utveckla befintliga näringar, särskilt fisket.

Frågan om Grönlands frigörelse från centralmakten Danmark finns 
kvar på agendan för alla de stora partierna. Men viktigare just nu är 
frågan om en stabilare ekonomi på den fattiga ön, betonar den tippade 
valvinnaren från IA, Sara Olsvig, i olika uttalanden.

Grönlands befolkning minskar, och nettoutvandringen dränerar ön på 
personer i yrkesaktiv ålder medan de gamla blir kvar. En stor del av de 
som arbetar på Grönland är sysselsatta inom offentlig sektor. Fisket 
står för 90 procent av exportinkomsterna.

Karin Zillén karin.zillen@sydsvenskan.se

Fakta. Årligt danskt bidrag

Det bor 57 000 människor på Grönland, de flesta i Nuuk.

Ekonomin är beroende av ett årligt bidrag från Danmark på 3,6 
miljarder danska kronor, vilket motsvarar nästan hälften av de 
offentliga utgifterna.

Sedan 2009 har Grönland ett omfattande självstyre, men dansk 
grundlag gäller fortfarande.

Grönlands BNP var 2012 motsvarande 13 miljarder kronor. “
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“ Tunisien går mot ny valomgång

Beji Caid Essebsi säger sig gå mot en storseger i det tunisiska 
presidentvalet, medan sittande presidenten Marzoukis stab 
hävdar att valet är jämnt. Troligen blir det dock en andra 
valomgång den 28 december.

Den 87-årige Essebsi från det sekulära partiet Nida Tounes leder 
framför utmanaren Moncef Marzouki, säger Essbesis talesperson 
Mohsen Marzouk till reportrar på plats enligt AFP. Han säger samtidigt 
att det inte var långt ifrån att det blev absolut majoritet redan i första 
valomgången, men att en andra omgång blir nödvändig.

Den sittande presidenten Moncef Marzoukis popularitet har dalat och 
många väljare tror att Essebsi är en garant för ekonomisk tillväxt och 
för att samhället förblir sekulärt, skriver den franska tidningen Le 
Monde.

– De smutsiga i skägg (islamisterna) får inte ändra vårt 
samhällssystem. Beji är en intellektuell och har erfarenheter, säger en 
av Essebsis anhängare, ingenjören Snoussi i staden Sfax, till tidningen.

Men Marzoukis stab säger att de två huvudkandidaterna ligger 
”jämsides”, skriver AFP.

Marzouki, som valdes till tillfällig president efter att diktatorn Zine al 
Abidine Ben Ali störtats, var främst de ungas kandidat och enligt 
mediebolaget al-Jazira var valdeltagandet bland de unga lågt:

– Det är få unga som gått och röstat, precis som i parlamentsvalet, 
säger Noureddine Jouini, en valförättare i huvudstaden Tunis.

Det var i Tunisien som gnistan tändes vintern 2010–2011 till de 
folkliga uppror som snabbt skulle sprida sig till Egypten och sedan 
vidare till i stort sett alla arabländer. De unga, som var drivande i att 
störta diktatorn Ben Ali, kämpade för att få arbete, demokratisering 
och ett slut på den utbredda korruptionen. Några fler jobb blev det inte. 
I dag ligger ungdomsarbetslösheten på över 30 procent bland de unga i 
Tunisien, enligt Världsbanken.

Landet har sluppit mycket av den oro som skakat exempelvis Egypten, 
men under ytan pågår en lågintensiv konflikt mellan militären och 
extrema islamiströrelser. Tiotusentals poliser och militärer hade 
beordrats ut i samband med valet för att motverka attacker.

I senaste parlamentsvalet i oktober i år fick Nida Tounes 85 av 217 
platser, medan islamistiska Ennahda (al-Nahda) gick bakåt. Ennahda 
har valt att inte presentera någon kandidat till presidentvalet, utan 
säger sig vilja koncentrera sig på den lagstiftande makten, enligt New 
York Times.

Tt-Afp-Reuters “



DN 25 nov 2014: 

“ Nordkoreas vänner i Moskva och Peking

En FN-kommitté har fördömt Nordkorea för fasansfulla brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Den rekommenderar dessutom, för första 
gången, att kommunistdiktaturens ledare ställs inför rätta i 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.

Beslutet bygger på en rapport från februari där barbariet 
dokumenteras: summariska avrättningar, tortyr, våldtäkter, 
tvångsaborter. 120 000 nordkoreaner beräknas finnas i politiska 
fångläger.

19 länder röstade nej till resolutionen, däribland givetvis Kuba och 
Syrien som också utmärker sig för att avsky mänskliga rättigheter. 
Ryssland och Kina vägrade också fördöma sina nordkoreanska vänner, 
och lär använda sitt veto för att förhindra att säkerhetsrådet antar 
förslaget.

Vissa kan inte ens ta avstånd från världens sannolikt värsta 
förtryckarstat. Det säger en hel del om de ryska och kinesiska 
regimernas karaktär.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 25 nov 2014: 
“ Mellanösternkrisen tvingar Obama att 
offra ministern

Washington. President Obama har stått under starkt tryck att 
förnya kretsen av sina närmaste medarbetare. Försvarsminister 
Chuck Hagel är det första offret; andra erfarenheter behövs för 
att möta hotet från Islamiska staten, IS.

Analys
USA:s försvarsminister Chuck Hagel ska ha diskuterat sin framtid med 
presidenten under flera veckor. Barack Obama poängterade i tillkänna
givandet på måndagen Hagels exemplariska prestationer och att det 
inte handlar om något avsked. Men Obama och Hagel är ense om att 
det efter inte ens två år är dags för försvarsministern att kliva åt sidan.

Rykten om hans avgång har förekommit, men beskedet var tidsmässigt 
oväntat – det är dock inte alldeles ologiskt.

Katastrofresultatet för Demokraterna i mellanårsvalen för knappt tre 
veckor sedan var i hög grad ett underkännande av Barack Obama och 
det har spekulerats i vilka förändringar i kretsen av presidentens 
närmaste som kan bli en följd av förlusterna, dels för att visa 
handlingskraft och nystart, dels för att flera av presidentens närmaste 
själva börjar se sig om efter nytt jobb.

Hagels namn har dock inte tillhört de flitigast nämnda. En viktigare 
anledning att byta försvarsminister handlar om Chuck Hagels 
prestation och profil. Hagel är den enda republikanen bland Obamas 
ministrar och de båda lärde känna varandra som senatorer (där Hagel 
företrätt Nebraska under tolv år), och där de också förenades i kritiken 
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mot Irakkriget. När han nominerades att efterträda Leon Panetta som 
försvarsminister godkändes Hagel av senaten dock endast med en 
hårsmån och efter en infekterad debatt.

Men de uppgifter som Chuck Hagel stod inför då – med ett 
tillbakadragande från Afghanistan och ett slut på kriget där, och med 
stundande smärtsamma nedskärningar för Pentagon – skiljer sig 
dramatiskt från den försvarspolitiska situation som råder i dag.

Den lika akuta som komplicerade krisen i Mellanöstern med hotet 
från jihadisterna inom den Islamiska staten kräver en annan kompetens 
än Hagels, menar anonyma tjänstemän inom Obamaadministrationen 
som citeras av flera amerikanska medier.

Som följd av hotet från islamisterna i Irak och Syrien stod det också i 
helgen klart att USA inte alls kommer att avsluta kriget i Afghanistan 
som Obama sa i maj, utan kan komma att ”vid behov” delta i strid om 
det krävs. Krigen i Mellanöstern tycks aldrig ta slut.

Även om ingen enskild konflikt ligger bakom Hagels avgång ska 
sprickor ha uppkommit under en längre tid mellan den lågmälde Hagel 
och flera personer inom Obamas nationella säkerhetsråd, som 
generalen och försvarschefen Martin Dempsey och säkerhets
rådgivaren Susan Rice.

Kritik har också riktats mot Chuck Hagels försiktiga, näst intill luddiga 
framställningar om USA:s försvarsstrategi, och om att han suttit 
mestadels tyst under interna möten och överläggningar.

Hur mycket hans personlighet har påverkat Obamas beslut att byta ut 
honom är inte lika säkert, även om en efterträdare sannolikt blir mer 
färgstark (spekulationerna har redan inletts).

Hagels avgång är ett sätt att ta initiativet på flera områden där Vita 
huset har kritiserats för att ha reagerat sent och dåligt, utöver 
Syrienkrisen också utvecklingen i Ukraina och ebolautbrottet. Ebola 
har definierats som en nationell säkerhetsrisk och en stor del av USA:s 
internationella insats i Västafrika hanteras av militären.

Hagel stannar till dess att en efterträdare är utsedd.

Om Hagels avgång räcker för att skaka om bland säkerhetsrådgivarna 
är mer oklart – den kan mycket väl vara en första giv där flera i den 
närmaste kretsen kan komma att bytas ut.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Fakta. Chuck Hagel

Vietnamveteran och professor
Namn: Charles Timothy ”Chuck” Hagel.
Född: 1946.
Parti: Republikanerna.
Titel: Försvarsminister i den amerikanska regeringen sedan februari 
2013 (den 24:e försvarsministern).
Bakgrund: Vietnamveteran.
Karriär: Grundade Vanguard Cellular, vd för investmentbanken 
McCarthy Group och vd för American Information Systems Inc.
Uppdrag: Professor vid Georgetown University, ordförande av The 
Atlantic Council och styrelsemedlem i flera företag, bland andra 
Chevron Corporation.
Politisk karriär: Senator från Nebraska mellan 1997 och 2009.
Omtag: Sade ”den judiska lobbyn skrämmer många här uppe” i en 
intervju 2013 med Aaron David Miller. Bad om ursäkt med ”jag borde 
ha sagt pro-israeliska lobbyn”.
Källor: The New York Times, The Washington Post och The Guardian.
Tt “
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DN 25 nov 2014: 

“ Förhöjd säkerhet inför åtalsbesked

I Ferguson gick en lång, spänd väntan mot sitt slut när ett 
åtalsbesked utannonserades till måndagskvällen. Säkerhetsnivån 
höjdes och beredskapen för protester var full.

Ferguson, Missouri.
Vid platsen för den 18-årige Michael Browns död finns ett berg av 
gosedjur. Gatan löper i ett bostadsområde med låga lägenhetslängor 
och parkeringsplatser. I ett hus närmast teddybjörnarna serverar en av 
de boende hamburgare, coleslaw och clementiner under ett tak av 
presenning. Asfalten blänker i regnet, men det är senhöst också här: 
kvällens strilande regn var på måndagsmorgonen utbytt i råkalla 
vindar.

Vid rätten i Clayton, tjugo minuter från Ferguson står tv-teamen 
uppradade: händelseutvecklingen är lika hårdbevakad av medierna 
som av polisen.

När beskedet om att åtalsjuryns besked skulle annonseras sent på 
eftermiddagen amerikansk tid (och efter denna upplagas 
pressläggning) höjdes säkerhetsnivån och Missouris nationella 
säkerhetsstyrka kallades in. Skolor höll stängt och butiksfönster var 
igenbommade av oro för protester. Guvernören Jay Nixon fanns på 
plats i St Louis för att kommentera beslutet och president Barack 
Obama manade till lugn.

Åtalsjuryn, eller ”grand jury”, som den kallas här, har kallats in av 

åklagaren Robert McCulloch för att avgöra huruvida den polis som 
sköt den 18-årige afroamerikanen Michael Brown till döds den 9 
augusti ska åtalas. Reaktionerna väntades bli stora oavsett beslut. 
Misstänksamhet råder inte bara kring beslutet utan också kring 
utredningens oförvitlighet.

Rättsläget är inte helt enkelt, och enligt Missouris delstatslagar får en 
polisman döda en flyende misstänkt även om vederbörande är 
obeväpnad, men detta står i strid mot ett tillägg till den federala 
konstitutionen. Trots motsägelserna råder dock ingen tvekan om att 
den som inte utgör något hot mot polisen får beskjutas. På grund av 
frågans laddning görs parallellt också en federal undersökning och en 
medborgarrättsutredning av FBI.

Michael Browns död, protesterna och tolkningarna av 
rasmotsättningar har fått stora proportioner. Alltför stora, menar många 
i Ferguson.

Sandy Sansevere har bott i området, en förort till St Louis, i 27 år, och 
driver en liten butik som säljer prylar med texten ”I love Ferguson”. 
Sandy Sansevere säger att journalister från 30 länder har klivit 
innanför dörren (hon har räknat). Och hon säger:

– Under det senaste decenniet har det pekat uppåt i Ferguson. Mycket 
har rustats upp. Många flyttar hit för att de tycker om blandade, 
heterogena områden och det är inte så svartvitt som många vill få det 
till. Här bor 67 procent afroamerikaner – det var en siffra jag inte 
brukade ägna en tanke innan Michael Brown sköts.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

mailto:sanna.bjorling@dn.se
mailto:sanna.bjorling@dn.se


DN 25 nov 2014: 

“ Syriska flyktingar får bara ettåriga 
tillstånd

Syriska flyktingar får bara tillfälliga uppehållstillstånd i ett år, och 
måste vänta på att återförenas med sina familjer. Den omstridda 
åtstramningen i asylpolitiken snabbehandlas nu i danska 
folketinget.

Köpenhamn.
Målet för justitieminister Mette Frederiksen (S) är att den nya 
asyllagen ska träda i kraft före årsskiftet.

Inför prognoser om 20 000 asylsökande i år, har statsminister Helle 
Thorning-Schmidt (S) betonat vikten av att ”sända signaler” om 
Danmarks nya riktlinjer.

– Åtstramningarna kommer förhoppningsvis att få en effekt på hur 
många flyktingar som kommer i år, har statsministern betonat.

Stram invandringspolitik anses vara en valvinnare i Danmark. Under 
hösten skruvades tonläget upp, och invandringsfientliga Dansk folke
parti föreslog att alla flyktingar skulle flygas till danskdrivna läger i 
Kenya.

Lagförslaget, som ska behandlas av folketinget denna vecka, innebär 
att flyktingar som inte är individuellt förföljda bara får uppehålls
tillstånd i ett år.

Det kommer att slå mot många av de syriska flyktingarna, men också 
mot asylsökande från Somalia och andra konfliktområden. Efter den 
tiden ska de skickas tillbaka till sitt hemland, om situationen lugnat 
ned sig.

Om det fortfarande råder krigstillstånd, kan uppehållstillstånden 
förlängas med två år. Flyktingar som kommit till Danmark får inte 
ansöka om återförening med sin familj förrän det första året gått.

Skarp kritik har riktats mot förslaget om fördröjd 
familjeåterförening. Både Rädda Barnen och vänsterpartiet 
Enhedslisten har ifrågasatt att barn blir kvar i flyktingläger, i stället för 
att förenas med föräldrar i Danmark.

Karin Zillén karin.zillen@sydsvenskan.se “
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DN 25 nov 2014: 
“ Hårdare tag mot britter som strider för IS

Storbritannien skärper sina terrorlagar. Britter som misstänks 
för att kriga för Islamiska staten, IS, och liknande grupper ska 
fråntas sina pass under två år, föreslår regeringen.

London.
Inrikesminister Theresa May sade på måndagen att säkerhetstjänsterna 
anser att terrorhotet är på sin högsta nivå sedan attackerna i USA den 
11 september 2001.

– Sådana besked måste vi ta på allvar, sade hon och redogjorde för 
flera förslag som ska hindra att terrorbrott utförs i Storbritannien. 
Bland annat handlar det om att försvåra för britter att åka och kriga för 
terrorgrupper som IS. Gränspolisen ska få ökade möjligheter att utreda 
personer som misstänks vara på väg. I upp till 30 dagar ska en person 
kunna vägras utresa, det gäller britter såväl som andra nationaliteter, 
under tiden som polisen utreder.

När det gäller britter som redan krigar i Syrien och Irak ska det bli 
svårare för dem att återvända hem.

– De ska bara få komma tillbaka på våra villkor, sade Theresa May.

Konkret handlar det som att resedokument och pass ska kunna dras in i 
upp till två år, enligt henne.

Exempel på övriga förslag:

Försäkringsbolag ska inte få täcka lösensummor som betalas till 
kidnappare.

Flygbolag ska lämna mer information om sina passagerare till 
säkerhetstjänsten.

Universiteten ska ha en anti-extremism policy som förbjuder 
extremister att vara på universitetsområdet.

Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “
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DN 25 nov 2014:
”Inget kvar att prata om – Iran rör sig inte 
framåt”

Överenskommelsen om Irans omstridda kärnenergiprogram 
skjuts på framtiden. Nytt slutdatum för förhandlingarna blir den 
1 juli nästa år, meddelade parterna i går kväll.

Syftet med samtalen är att Iran stoppar den del av landets kärn
energiprogram som gör det möjligt att utveckla kärnvapen. I utbyte 
lyfter omvärlden de sanktioner som bidragit till den djupa krisen i 
Irans ekonomi.

Att avtalet sköts framåt i tiden kom knappast som någon överraskning. 
Dialogen mellan Iran och dess motpart, den så kallade P5 + 1-gruppen 
(USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland) har 
gått trögt ända sedan det ”historiska genombrottet” för ett år sedan. 
Det var då Iran överraskande gick med på att tillfälligt stoppa all 
utbyggnad av sina kärnanläggningar i utbyte mot sanktionslättnader.

Därefter har samtalsrunda efter samtalsrunda avverkats utan att 
parterna kommit närmare en gemensam lösning. Den stora stötestenen 
tycks vara antalet centrifuger för anrikning av uran. För närvarande har 
Iran 19 000 centrifuger varav 10 000 används, ett antal som 
stormakterna vill minska rejält. Siffran 5 000 centrifuger har nämnts.

Medan Irans allerhögste ledare ayatolla Ali Khameini tidigare har 
sagt att Iran kommer att behöva 190 000 centrifuger i drift före år 2020 
om de ska möta behovet av kärnkraft.

Förhandlarna gav på måndagen ingen information om vad som fått 
förhandlingarna att stranda. Storbritanniens utrikesminister Philip 
Hammond talade i stället om att ”betydande framsteg” gjorts under 
mötet.

Enligt Hammond kommer dialogen att fortsätta redan under de 
närmaste veckorna, med målet att åstadkomma ett ramavtal inom tre 
månader. Sedan ska detaljerna i avtalet mejslas ut fram till den slutliga 
tidsfristen i månadsskiftet juni/juli nästa år.

Men en västdiplomat med insyn i förhandlingarna lät mer pessimistisk 
när han bedömde utsikterna att lyckas med ett avtal:

– Förslag och idéer har bollats fram och tillbaka i tio års tid. Det finns 
inget kvar att prata om. Iranierna rör sig inte framåt, sade diplomaten, 
som uttalade sig anonymt för nyhetsbyrån Reuters.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se

Fakta. Avtalet

Några punkter
Iran stoppar urananrikningen till ren- hetsgrader över 5 procent.
Verksamhet vid forskningsreaktorn i Arak stoppas.
I utbyte har stormakterna lovat att inte införa ytterligare sanktioner 
under sex månader.
Köp av iransk olja ska tillåtas på nuvarande nivåer. Sammanlagt 
beräknas lättnaderna i sanktionerna vara värda 7,2 miljarder dollar.
Källor: Vita huset, Reuters, AFP
Tt”
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“ Kritiserade B’Tselem får utmärkelse

I kväll mottar den israeliska människorättsorganisationen 
B’Tselem The Stockholm Human Rights Award. Organisationen 
har länge varit ett rött skynke för israeliska regeringar.

– Nej, vi är inte besvikna över att vi bara får priser utomlands och inte 
i Israel. Vi kan inte bli särskilt populära i ett samhälle där 
identifikationen med nationens försvar är så stark, säger Sarit Michaeli 
på B’Tselems kontor i Jerusalem till DN.

I tjugofem år har B’Tselem väckt ilska hos israeliska regeringar och 
militärtalesmän. Oräkneliga officiella israeliska förklaringar och 
bortförklaringar har skjutits i sank av B’Tselems dokumentation. Ett 
typiskt sådant fall var dödsskjutningarna av Nadim Nawarah and 
Muhammad Salameh, två palestinska gymnasister, intill byn Betunia i 
maj. Israeliska talesmän – några i god tro, andra inte – bedyrade att de 
hade fallit för olyckliga träffar av gummikulor, den gängse 
kravallammunitionen. B’Tselem envisades med att de dödade fallit för 
skarp ammunition. Häromdagen fick B’Tselem rätt. Analysen av en av 
de dödande kulorna ledde till en israelisk gränspolis, som nu gripits.

Israeliska diplomater hänvisar ofta till B’Tselems arbete för att 
understryka att Israel är en demokrati – samtidigt som utrikesminister 
Avigdor Lieberman fördömer organisationen som opatriotisk och 
terroristkramare. För de israeliska ultranationalisterna, som i dag 
dominerar regeringskoalitionen, är de tre viktigaste israeliska 
människorättsorganen – B’Tselem, Fred Nu och soldatorganisationen 

Breaking the Silence – röda skynken. Flera initiativ är på väg för att 
olagligförklara eller försvåra deras verksamhet, och regeringen lägger 
ned stora ansträngningar på att övertala europeiska regeringar att sluta 
stödja dem.

Embryot till B’Tselem var en serie inoffciella rapporter som politikern 
Dedi Zucker sammanställde under det första palestinska upproret. En 
av B’Tselems galjonsfigurer och tidigare ledare är journalisten Izhar 
Beer. 1989, under det första palestinska upproret, tog han sig in i 
Nablus på Västbanken. Hans rapporter därifrån om israeliska styrkors 
övergrepp mot civila publicerades i Jerusalemtidningen Kol Ha-Ir och 
i Dagens Nyheter, och väckte enorm uppmärksamhet. Beer fick 
häromåret Anna Lindh-stiftelsens människorättspris.

I dag, när den internationella pressen är upptagen med andra 
konflikthärdar, är de inhemska människorättsorganen alldeles 
oumbärliga. B’Tselem har också gjort stora insatser för att kartlägga 
och klarlägga svåra människorättsbrott begångna av Hamasregeringen 
i Gaza. Liksom den besläktade palestinska rörelsen PHRMG så är 
B’Tselem politiskt blind, och rapporterar lika gärna om den egna som 
den andra sidans illdåd.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com “
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“ Misstron går inte att döma bort

Protesterna var givna på förhand, minoritetens kravaller likaså. Många 
invånare i Ferguson och åtskilliga amerikanska debattörer hade en 
bestämd åsikt om fallet med den vite polisen som sköt ihjäl en svart 
obeväpnad 18-åring i somras.

Åtalsjuryns beslut blev att inget åtal väcks. Av de tolv medlemmarna 
var nio vita, och det är tänkbart att deras röster avgjorde. Men den 
enorma uppmärksamheten tycks ha inneburit att juryn ansträngt sig 
extra för att hamna rätt. Mängder av material har gåtts igenom och ett 
60-tal vittnen har intervjuats. Och de mest trovärdiga var svarta som sa 
att 18-åringen hade attackerat polisen, inte tvärtom. Utsagorna stöds av 
teknisk bevisning.

Det går alltså inte att säga att dödsskotten i Ferguson var en följd av 
rasdiskriminering. Inte heller går det att straffa en vit polisman 2014 
för att slaveriet var vidrigt. Men händelserna utlöste en viktig nationell 
debatt både om svartas situation i USA och om polismetoder.

För 20 år sedan var Ferguson en förort med stor vit majoritet, i dag är 
två tredjedelar svarta. Men bara 3 av 53 poliser är svarta, och endast en 
av sex representanter i St Louis stadsfullmäktige.

Medborgarna i Ferguson tycker att myndigheter och politiker har 
agerat senfärdigt och okänsligt. Unga svarta anser sig förföljda av 
polisen. De löper flera gånger större risk än andra att bli stoppade på 
gatan eller i trafikkontroller. I hela landet är svarta kraftigt 

överrepresenterade i fängelserna.

Poliser har rätt att använda våld. Men snuten i Hollywood skjuter 
betydligt oftare än en svensk, och det beror inte bara på regler utan 
även på mängden vapen hos brottslingar och i samhället. Själva 
våldsmonopolet ger poliser fördel även i amerikanska rättegångar. De 
får inte döda hur som helst, men fällande dom kräver ont uppsåt.

De tungt beväpnade poliserna i Ferguson, med kamouflageuniformer 
och armémateriel, vållar också debatt. Militariseringen var ett svar på 
narkotikagäng och terrorister, men spreds vidare till lokala 
polisstyrkor. Det skapar ingen vidare samtalston i en vanlig förort.

Opinionsmätningar visar hur svarta och vita drar olika slutsatser av 
Ferguson. Oavsett åtalsjuryns utslag är misstron och känslan av 
orättvisa utbredd. Makthavare och polischefer har en del att jobba 
med.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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“ Mammakär president med unken 
kvinnosyn

Det går inte att behandla kvinnor på samma sätt som män – det strider 
mot naturens lagar. Dessutom behöver vi inte orda om kvinnors bidrag 
i samhället, för det är redan bestämt av islam: kvinnans roll är att bli 
mamma. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan vet minsann hur 
man briljerar på ett toppmöte som behandlar kvinnors fri- och 
rättigheter.

Under helgens möte hann han även med att förfasa sig över dem som 
efterlyser jämlikhet mellan könen. I stället tycker han att samhället ska 
sträva efter att skapa könssegregerad jämlikhet. Män ska vara jämlika 
och kvinnor ska vara jämlika, men bara i relation till andra med 
samma kön. ”Vissa människor kan förstå detta, medan andra inte kan 
det. Du kan inte förklara detta för feminister, för de accepterar inte 
konceptet moderskap.”

Minst tre barn ska varje kvinna föda. Dessutom ska de sträva efter att 
gifta sig unga. Det har samme president uttryckt önskemål om tidigare. 
Då, precis som under mötet i Istanbul, framfördes åsikterna 
tillsammans med en anekdot med slutknorren att presidenten tycker 
väldigt mycket om sin mamma.

Det är inte utan att man påminns om vilken ynnest det är att inte 
betraktas av de styrande i samhället som en vandrande livmoder.

Kampen för rättigheter tar inte sällan avstamp i motsatserna. Det som 
låser in ska kastas ut. Det som begränsar ska krossas. Kanske har 
mammarollen ibland fått oförtjänt mycket feministiskt stryk i den 
vevan.

I en svensk kontext kan det ibland framstå som att kvinnans frigörelse 
per definition är att göra karriär, att kliva in i det ekorrhjul som det 
tidigare bara sprang män i.

Men inte heller det förhållningssättet duger, även om 
självförsörjningens betydelse för kvinnors nyvunna frihet inte på något 
sätt ska underskattas. För målet för den feministiska kampen kan inte 
vara att ge svaret på vad kvinnor ska göra. Det måste vara att kvinnor 
(och män) själva ska välja.

Visst accepterar jag – och sannolikt de flesta som kallar sig feminister 
– ”konceptet moderskap”. Men att godta att det skulle vara det enda 
sättet att tillerkännas ett egenvärde är någonting helt annat.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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“ Wallströms löfte: Ni har Sveriges stöd

Utrikesminister Margot Wallström inledde sin resa till Ukraina 
med att hylla företrädaren Carl Bildt.

Hon lovar att hålla fast vid en aktiv svensk linje.
— Vi kommer att fortsatt stå vid Ukrainas sida och vi kommer 

att finnas här med ett humanitärt stöd, säger hon.

Utrikesminister Margot Wallström (s) for direkt från flygplatsen till 
Majdan, Självständighetstorget, i går. Medan mörkret lade sig över 
centrala Kiev guidades hon runt på torget av två tidigare aktivister, 
Svitlana Zalisjtjuk och Mustafa Nayem.

Tillsammans berättade de om de stora manifestationerna som startade 
för ett år sedan. Om protester i 26-gradig kyla. Om soppkök. Om 
lidande och död. Och om vägen framåt. Margot Wallström lyssnade, 
påtagligt berörd.

– Det är högtidligt, sorgligt och hoppingivande på en och samma gång. 
Här har ukrainsk nutidshistoria skrivits i blod. Det är över hundra 
människor som fått sätta livet till och betala det högsta priset för sin 
strävan att få leva i ett värdigt, vanligt samhälle som närmar sig 
Europa, säger hon.

För Wallström handlar besöket i  Kiev inte minst om att ta klivet ur 
företrädaren Carl Bildts skugga. Många av de forna aktivisterna från 
Självständighetstorget ser den tidigare utrikesministern som en hjälte – 
inte minst för hans skarpa kritik mot Ryssland.

– Han var inte rädd att säga sanningen om det som hände, säger 
Svitlana Zalisjtjuk till Dagens Nyheter.

Strategin från efterträdaren är att helt enkelt ansluta sig till 
hyllningskören om Bildt.

– Jag tycker att han verkligen ska ha all heder för vad han har gjort. 
Han betydde väldigt mycket i EU-kretsen, säger Margot Wallström.

Hennes budskap inför onsdagens möten med Ukrainas president 
Porosjenko och premiärminister Jatsenjuk är att Sverige förblir en 
allierad, men en allierad som kräver reformer. Hon utlovar också 
humanitärt stöd till Ukrainas internflyktingar.

– Vintern kommer, som vi kan känna nu. Det är kallt och det är ett 
väldigt lidande som följer i spåren av den ryska aggressionen, säger 
hon.

Det är ganska glest på torget under den svenska utrikesministerns 
besök. Några få personer stannar upp och betraktar skärmarna. Tatjana 
är en av dem. Hon är en äldre kvinna från Ryssland, på besök i  Kiev 
ihop med en släkting. När Dagens Nyheter frågar vad hon tycker om 
bilderna, får en yngre ukrainsk kvinna hjälpa till att tolka.

– Jag skäms när jag ser bilderna från demonstrationerna. Vi är många i 
Ryssland som inte håller med om Putins politik, säger Tatjana.

Den yngre ukrainska kvinnan översätter, och börjar sedan gråta. Innan 
hon går vidare, säger hon att hon inte mött en sådan ryss tidigare.



Relationen mellan Moskva och Kiev förblir mycket spänd. Margot 
Wallström väljer, precis som Carl Bildt, hårda ord för att beskriva 
Rysslands ansvar för händelseutvecklingen på Krim och i östra 
Ukraina.

– Vi kan ju bara konstatera att det är en rysk aggression av ett slag som 
vi inte har sett sedan lång tid tillbaka. Världen ser med oro på detta 
och på vad nästa steg ska bli. Det här måste upphöra, säger hon.

Margot Wallström har öppnat för ytterligare EU-sanktioner. Men hon 
talar också om att försöka få till stånd en dialog.

– Vi vill inte trappa upp konflikten, vi vill ha avspänning, säger hon.

Hon har fått ägna en stor del av sina första månader på 
utrikesdepartementet åt relationen till Ryssland. För någon vecka 
sedan väckte hon uppmärksamhet med ett uttalande i SvD om att 
svenskar är ”rädda”. På plats i Kiev slår hon tillbaka mot kritikerna.

– Ska Ryssland bestämma vad jag ska säga också, eller vad? Jag har 
rätt att beskriva att det finns ett spektrum av känslor. Jag har inte sagt 
att alla svenskar är rädda. Här finns alla reaktioner från likgiltighet till 
att man är arg. Eller att man faktiskt är orolig, säger hon.

Det väldiga grannlandet i öster väcker alltså många slags känslor, 
enligt utrikesministern. Hon tycker att Ukraina är en viktig orsak:

– Här har vi sett vad Ryssland är berett att ta till. Och det är klart att 
det får reaktioner. Inte minst i våra baltiska grannländer.

Karin Eriksson

Det här händer i dag

Margot Wallströms program:

Frukost med civilsamhälleorganisationer med fokus på jämställdhet, 
demokrati, miljö och hbtq.

Möte med president Petro Porosjenko.

Möte och gemensam presskonferens med premiärminister Arsenij 
Jatsenjuk.

Lunch och därefter gemensam presskonferens med utrikesminister 
Pavlo Klimkin.

Besök på härbärge för internflyktingar.

Sverige var snabbt med erkännande

Sverige var snabbt att erkänna det självständiga Ukraina efter en 
folkomröstning den 1 december 1991. Året därefter öppnade Sveriges 
ambassad i Kiev.

Under det senaste året har Sverige tydligt stött den nya ledningen i  
Kiev och varit starkt kritiskt till Rysslands agerande, främst genom 
förre utrikesministern Carl Bildt.



Sverige ger cirka 220 miljoner kronor i årligt reformbistånd till 
Ukraina, och betydligt större summor genom EU. Cirka 150 svenska 
företag är verksamma i Ukraina. Sverige var tillsammans med Polen 
drivande bakom EU:s ”östliga partnerskap” – med Ukraina som ett av 
de deltagande länderna – som startade 2009.

Tre utmaningar för landet

Kriget

Trots vapenvilan dödas 13 människor i snitt per dag i östra Ukraina. 
Samtidigt sägs rebellerna förbereda en offensiv med rysk hjälp. I 
Donbassområdet står Kiev inför enorma utmaningar – militärt och 
politiskt.

Ekonomin

En månad efter parlamentsvalet finns ännu ingen ny regering. 
Regeringsförhandlingarna har försenat det reformarbete som bland 
annat utländska långivare insisterar på.

Korruptionen

Protesterna som bröt ut för ett år sedan var i mycket en reaktion mot 
korruptionen som är ännu värre än i Ryssland. Misslyckas den nya 
ledningen med att lösa detta problem förlorar den sin legitimitet. DN “

DN 26 nov 2014: 
“ Deras misstro växer mot rättsväsendet

Upploppen i Ferguson natten till tisdagen var de värsta hittills. 
Många invånare är kritiska till våldsamheterna, men de är också 
djupt sorgsna och arga över den rasdiskriminering de upplever.

Ferguson, Missouri.
Ingenting av det som hänt i och omkring Ferguson de senaste dagarna 
har varit oväntat. Kanske är detta den tydligaste och mest 
samstämmiga bild människor i förorten ger.

Dagen efter de värsta kravallerna sedan i augusti i år, då den 18-årige 
Michael Brown dödades, städar butiksinnehavare, frivilliga och 
skolpermitterade barn gatorna från glassplitter och skräp. Guvernören i 
Missouri meddelar att över 2 000 soldater ur nationalgardet beord-rats 
ut för att hålla lugnt i regionen.

På biblioteket bjuder lärare på munkar och klementiner och håller 
verksamhet i gång för de barn vars skolor i Ferguson håller stängt av 
säkerhetsskäl under resten av veckan.

Några kilometer härifrån brann det större delen av natten. Där är 
gatan avstängd, klassad som brottsplats och hårt bevakad av polis – 
tillhörande delstaten Missouri, regionen St Louis och staden Ferguson. 
I kväll kommer deras närvaro att vara massiv för att undvika att 
protesterna urartar igen.

Bilar och butiker sattes i brand, fönster krossades och polisen kontrade 
med tårgas och över sextio gripanden.



– Ingenting blir bättre av att man saboterar, säger en kvinna som vill 
vara anonym och som handlar mat tillsammans med sin åttaårige son.

– Jag tror att åtalsjuryn fattade rätt beslut, det fanns förmodligen inte 
tillräckliga bevis för att ställa polisen inför rätta. Och jag tror inte att 
det enbart handlar om en konflikt mellan svarta och vita, utan att 
frågan i hög grad gäller polismakten och de svarta. Alla svarta, även 
jag, har varit med om att stoppas eller trakasseras av polis. Jag är snart 
40 men det har alltid varit så, polisen tror att de kan göra vad de vill.

Hon bor i området och arbetar som IT-konsult. Många andra jag talar 
med skakar på huvudet åt förstörelsen och kallar den ”för jävlig” – och 
i huvudsak orsakad av hitresta bråkmakare.

– Det här är ju mina butiker, jag handlar jämt här. Men de kommer nog 
aldrig mer att öppna, säger en dam uppgivet.

Många jag talar med är sorgsna och frustrerade över den 
diskriminerande särbehandling de upplever, och anser att den polis 
som sköt den obeväpnade Brown till döds i augusti åtminstone borde 
ha ställts inför rätta.

Åtalsjuryn fattade på måndagen beslut om att inte väcka åtal mot 
honom. Beslutet meddelades av distriktsåklagare Robert McCullouch 
och har föregåtts av tre månaders överläggningar och genomgång av 
bevisning, varav stora delar nu görs offentlig. Det gäller bland annat 
förhöret med den polis som sköt.

Michael Browns familj gjorde strax efter beskedet ett uttalande där de 
uttryckte ”djup besvikelse” över att det inte kommer att hållas någon 
rättegång. President Barack Obama manade till lugn och att respektera 
åtalsjuryns beslut, men betonade också att rasdiskrimineringsfrågorna 
är högst levande i landet och att förtroendeklyftan mellan 
ordningsmakten och lokalbefolkningen ofta är avgrundsdjup.

De vita jag talar med i Ferguson beskriver en vanlig förort som nu 
invaderats av bråkmakare och reportrar, där ingenting är sig likt. En 
del är mycket upprörda över hur den afroamerikanska befolkningen 
behandlas i samhället, andra betonar att folk levt sida vid sida utan 
problem.

Bland afroamerikanerna är misstroendet mot polisen djupt rotad och 
har historiska rötter, och misstron spiller över på hela rättsväsendet. 
Skarp kritik har därför inte bara riktats mot åtalsjuryns beslut, utan 
mot själva utredningen, som har präglats av läckor och 
ryktesspridning, och misstankar om undanhållande av bevisning.

Åklagarens beslut att tillsätta en åtalsjury har spätt på dessa 
misstankar, då det material den övervägt inte blir offentligt om åtal 
inte väcks. Klarlagt är dock att en och en halv minut förlöpte från det 
första mötet mellan Brown och polisen, som satt i en bil, till dess att 
Brown var fälld med åtminstone sex skott. Polisen har i förhör hävdat 
att han agerade i självförsvar och kände sig hotad.

– Jag tror att en förändring kan komma, säger Crystal Washington som 
jag talar med efter beskedet utanför polisstationen.

– Men den kommer inte i dag och inte i morgon. Det kommer att ta 
lång tid.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Fakta.
Dödsskjutningar av polisen 2013
Sedan år 2000 har an- talet dödsskjutningar i USA ökat från 300 till 
461 år 2013, vilket är en exceptionellt hög siffra jämfört med länder i 
Europa. “
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“ Polisvåldet i USA saknar motstycke

New York. När demonstranterna i Ferguson nu än en gång tågar 
med uppsträckta händer på stadens gator, protesterar de inte bara 
mot dödsskjutningen av 18-årige Michael Brown. De protesterar 
också mot ett nationellt problem med en poliskår som förra året 
dödade fler människor än på två decennier.

Kommentar
Polisvåldet i USA saknar motstycke i välbärgade länder. Minst 461 
personer dödades av polisen här förra året, enligt statistik från FBI. 
Motsvarande siffror är 4 i Sverige och 0 i England för att bara nämna 
några siffror. Våldet har dessutom ökat kraftigt de senaste åren, i takt 
med att lokala polismyndigheter använt sig av mer aggressiva metoder.

Trots att brottsligheten minskat drastiskt i amerikanska storstäder 
sedan 1990-talet, är antalet som dör genom att skjutas av polisen det 
högsta på 20 år.

Det är mot den bakgrunden som man bör förstå de landsomfattande 
protester som hållits de senaste dagarna, från Oakland i Kalifornien till 
New York.

Lokala poliser har i allt högre utsträckning fått tillgång till den 
amerikanska arméns militärutrustning – i takt med att USA trappat 
ned kriget mot terrorismen. Sedan 2001 har Departementet för inrikes 
säkerhet försett amerikansk lokalpolis med militärutrustning till ett 
värde av mer än 35 miljarder dollar.

Unga, svarta män, som Michael Brown, drabbas i högre utsträckning 
än andra av den här utvecklingen. Varje vecka dör åtminstone två 

svarta män i USA genom att bli skjutna av vita poliser. Statistik över 
brottsligheten i St Louis storstadsområde, där Ferguson ligger, visar 
också på ett tydligt mönster av diskriminering mot svarta under 2000-
talet.

På en presskonferens i veckan sade Barack Obama: ”Faktum är att 
det existerar en djup misstro mellan polis och svarta medborgare i 
många bostadsområden. Det beror delvis på en historia av 
rasdiskriminering i det här landet.”

Michael Browns anhöriga har nu, tillsammans med en rad aktivister 
för minskat polisvåld runtom i USA, ökat kraven på att poliser måste 
börja bära en liten filmkamera som spelar in allt de gör, vilket skulle 
underlätta undersökningar av det här slaget.

Sedan 2010 har sju polismyndigheter i USA utsatts för federala 
undersökningar för att de använt för mycket våld. Värst är staden 
Albuquerque i New Mexico, där polisen skjutit 50 personer sedan 
2009, varav 32 har dött (flera av dem var mentalsjuka personer).

I delstaten Utah har polisen dödat 45 personer sedan 2010, vilket är 
fler än antalet som dödats av kriminella gäng i delstaten under samma 
period. Enligt kriminologer beror USA:s höga siffror av polisvåld även 
på antalet vapen i USA.

Amerikanska medborgare äger mer än 300 miljoner vapen, vilket 
innebär att poliser här är mer benägna att känna sig hotade än i andra 
länder.
I St Louis har polisen dödat 14 personer sedan 2004.
Inget av fallen har lett till åtal av polisen.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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“ Vi kan inte låta Medelhavet bli en enorm 
kyrkogård.

Påven Franciskus i ett tal i Europaparlamentet i går, då han 
underströk att de migranter som dagligen når Europas kuster bör 
accepteras och hjälpas, och deras rättigheter respekteras. “

DN 26 nov 2014: 

“ Putin väljer väg i Europas historia

Alliansen mellan Stalin och Hitler har länge varit ett ryskt tabu. 
Plötsligt väljer Putin att återupprätta minnet av pakten. ”Hans 
allierade i extremhögern är just de politiska krafter som vill få ett 
slut på det nuvarande Europa och EU”, skriver Timothy Snyder.

Alltmedan ryska militära trupper går vidare med invasionen av 
Ukraina har Vladimir Putin ägnat sig åt att ge upprättelse åt andra 
världskrigets allians mellan Hitler och Stalin. Inför ett auditorium av 
ryska forskare på Museet för modern rysk historia sade Putin: 
”Sovjetunionen ingick en ickeaggressionspakt med Tyskland. De 
säger: ’Åh, så förfärligt’. Men vad är det som är så förfärligt med det, 
om nu Sovjetunionen inte ville ge sig in i krig? Vari ligger det 
förfärliga?”

I själva verket ville Stalin ge sig in i krig. Molotov-Ribbentrop-pakten 
från augusti 1939 innehöll en hemlig klausul som delade Östeuropa 
mellan Hitler och Stalin. Den ledde direkt till följande månads tysk-
sovjetiska invasion av Polen som inledde andra världskriget. När han 
hänvisar till denna pakt som god utrikespolitik både kränker Putin ett 
långvarigt sovjetiskt tabu och reviderar sin egen tidigare uppfattning 
om fördraget som ”omoraliskt”. Vad är det han lurar på? Varför är 
närmandet till Nazi-Tyskland så tilltalande just nu?

Molotov-Ribbentrop-paktens historiska betydelse kunde knappast vara 
större: den står som inledning på den tyska och sovjetiska 
aggressionen i Östeuropa och alla följande tragedier i Polen och på 
andra ställen. Stalin bejakade pakten med Hitler fullt medveten om sin 



partners antisemitism, och hade själv gett prov på den i sin diplomati. 
Den 20 augusti 1939 föreslog Hitler ett möte och Stalin slöt gärna upp. 
Sovjetledaren hade under fem år försökt hitta en anledning att förinta 
Polen. Stalin hade förberett sig genom att sparka sin judiske 
utrikeskommissarie Maksim Litvinov och ersätta honom med ryssen 
Vjatjeslav Molotov. Avskedandet av Litvinov var, enligt Hitler, 
”avgörande”. Den 23 augusti förhandlade Molotov om fördraget med 
Hitlers utrikesminister Joachim von Ribbentrop i Moskva.

I Genève, där sionisterna möttes för sin världskongress, kom nyheten 
som en chock. Samtliga närvarande insåg omedelbart att Hitler hade 
släppts lös och att kriget stod för dörren, med särskilt ödesdigra 
konsekvenser för judar. Chaim Weizmann, presidenten för Sionistiska 
världsorganisationen, avslutade kongressen med orden: ”Vänner, jag 
har bara en önskan – att vi alla må överleva.” Det var inga tomma ord. 
Mindre än två år senare inleddes Förintelsen i just den del av Europa 
som behandlades i paktens hemliga klausul. 1945 skulle nästan 
samtliga av den miljon judar som befolkade dessa landsdelar vara 
döda. Med ett bevingat ord sade Stalin att Molotov-Ribbentrop-pakten 
var en allians ”undertecknad med blod”. Mycket av blodet som 
spilldes i de områden som behandlades i fördraget skulle komma från 
judiska civila.

Alliansen mellan Stalin och Hitler fick förödande konsekvenser för 
Polen och de tre baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland. I 
Polen, 17 september 1939, förenade sig Stalin med sin allierade Hitler 
i en militär attack och sände Röda armén att invadera landet österifrån. 
Den mötte Wehrmacht i mitten och man organiserade en gemensam 
segerparad. De sovjetiska och tyska säkerhetstjänsterna kom överens 
om att slå ned allt polskt motstånd. Bakom fronten organiserade 
sovjetiska NKVD massförflyttningar av runt en halv miljon polska 

medborgare till Gulag. Den sovjetiska säkerhetstjänsten avrättade 
också tusentals polska officerare, varav många kom direkt från 
striderna mot Wehrmacht.

Tio månader senare ockuperades också de baltiska staterna av Röda 
armén och annekterades av Sovjetunionen. Dessa tre småstater 
förlorade tiotusentals medborgare som deporterades, däribland större 
delen av samhällsbärarna. De baltiska staterna ansågs enligt sovjetisk 
lag aldrig ha existerat, vilket innebar att ett understödjande av dessa 
stater blev ett brott. Den sovjetiska uppfattningen att nationer kan 
förklaras existera eller ej, som nu genljuder i ryska uttalanden om 
Ukraina, sitter djupt präglad i Polens och de baltiska staternas politiska 
minnen.

Eftersom Polen, Litauen, Lettland och Estland attackerades av 
Sovjetunionen medan Stalin och Hitler var allierade, har också deras 
nutida ledare varit de första att genomskåda andra ryska 
propagandahållningar, till exempel det groteska påståendet att 
Ryssland tvingades invadera Ukraina i år för att skydda Europa från 
fascism. De minns inte bara Molotov-Ribbentrop-pakten, utan också 
raden av ekonomiska överenskommelser mellan nazisterna och 
Sovjetunionen som följde 1940 och i början av 1941, samt de 
farsartade valen och propagandan i Sovjetsfären som nu på senare tid 
tyckts genljuda i Rysslands agerande i det ockuperade Ukraina.

Faktum är att Putins upprättelse av Molotov-Ribbentrop-pakten följer 
på andra utspel från Moskva på senare tid som vill återuppliva tanken 
på en uppdelning av Östeuropa mellan Ryssland och Väst. I mars 
föreslog det ryska parlamentet Polens utrikesdepartement att de två 
länderna skulle dela Ukrainas territorium. Ingen i Warszawa tog 



förslaget på allvar. I sitt segertal efter den ryska annekteringen av 
Krim, hävdade Putin att skyddandet av etniska fränder var en legitim 
anledning till att invadera Ukraina. Denna tanke var också ursäkten för 
Nazi-Tyskland att erövra Österrike och delar av Tjeckoslovakien 1938, 
och för Sovjetunionen att attackera Polen 1939. Det är med sådana 
historiska referenser i minne som vi bör förstå Putins antydningar i sitt 
tal om att Tyskland borde hysa sympati för doktrinen att rita om 
gränserna. Det är svårt att föreställa sig något stöd för sådana 
argument i Tyskland, vars respektingivande status som tongivande 
europeisk nation just beror på europeisk integration. Ändå har 
tongivande tyska statsmän som Gerhard Schröder och Helmut Schmidt 
närmat sig Moskva genom att ifrågasätta den ukrainska statens 
legitimitet.

Men det skulle vara ett misstag att förmoda att det väsentligaste i 
president Putins hållning inskränker sig till Östeuropas öde, hur viktigt 
det än må vara. Vad som i själva verket sker är ett försök från Kremls 
sida att byta från en historieskivning av Ryssland under andra 
världskriget till en annan – ett skifte i det nationella historiska minnet 
som skulle kunna påverka hela Europa. Det har alltid funnits två skilda 
versioner av krigsminnet tillgängliga, eftersom Sovjetunionen stred på 
bägge sidor i kriget. Under krigets första år, från 1939 till 1941, var 
Sovjetunionen en tysk allierad, som stred i de östra stridszonerna och 
försåg Tyskland med mineraler, olja och föda som behövdes i kriget 
mot Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och, 
framför allt, Frankrike och England.

Sedan Hitler förrått Stalin och Wehrmacht invaderade Sovjet i juni 
1941, befann sig Sovjetunionen plötsligt på den andra sidan och snart i 
en magnifik allians med England och USA. I decennier behandlade 
officiella sovjetiska beskrivningar av kriget dess första år med tystnad 

och hyllade de senare årens dådkraft. På den internationella arenan 
måste Sovjetunionen, om man ville framstå som en fredlig makt, 
förneka att man var en av de makter som startade kriget. Sovjetisk 
efterkrigspropaganda, i likhet med den nutida ryska propagandan, 
förknippade Väst med fascism: ett särskilt dramatiskt sätt att glömma 
vem det faktiskt var som stred på dessa fascisters sida i krigets 
inledning.

Med tanke på de miljoner sovjetiska medborgare som dödades av 
tyskarna efter juni 1941, och den obestridligt avgörande roll som Röda 
armén spelade i det slutliga nedkämpandet av Wehrmacht, var 
hågkomsten av kriget mot nazisterna politiskt helt förnuftigt. Det blev 
rent av till något av en andra skapelsemyt för Sovjetunionen: det Stora 
fosterländska kriget. Men i denna historieskrivning måste Molotov-
Ribbentrop-pakten förminskas till att bli ett misstag, snarare än ett 
brott. Pakten innebar trots allt att tyska trupper kunde närma sig 
Sovjetunionen i god tid före invasionen, den hjälpte Tyskland att bli 
den europeiska makt som nästan nådde Moskva, och den vaggade in 
det sovjetiska ledargarnityret i en falsk självbelåtenhet. Trots över 
hundra varningar från underrättelsetjänsten vägrade Stalin våren 1941 
att tro att Tyskland skulle invadera Sovjetunionen.

Medan dagens Ryssland för ett anfallskrig i Östeuropa, verkar Kreml 
för var dag bli alltmer redo att förena den traditionella sovjetiska 
självbilden av landet som besegrade nazismen, med Stalins egna 
handlingar som strålande angripare. Detta inbegriper en positiv 
utvärdering av 1939 års allians med Nazi-Tyskland. Man har varit inne 
på liknande spår tidigare. Mellan 1939 och 1941 förevisade 
Sovjetunionen Nazi-Tyskland i den egna propagandan som en 
vänskaplig stat, upphörde med att kritisera den tyska politiken och 
började publicera nazistiska tal. Det hände att folk sade fel vid 



offentliga möten och prisade ”kamrat Hitler” eller åkallade ”den 
internationella fascismens segertåg”. Det började förekomma hakkors 
på byggnader och till och med på affischer med sovjetiska ledare.

I dag rimmar den positiva synen på anfallskrig väl med tendenserna i 
ryska medier, där trotsiga kungörelser om rysk antifascism allt oftare 
kläds i retorik som kan tyckas vara ganska fascistisk. Förintelsen 
skylls på judarna i riks-tv; en Kreml-trogen intellektuell hyllar Hitler 
som statsman; ryska nazister marscherar på fösta maj; Nürnberg-aktiga 
möten där facklor bärs i hakkorsformationer presenteras som 
antifascistiska och en kampanj mot homosexuella uppges vara ett 
försvar för den sanna europeiska civilisationen. I och med invasionen 
av Ukraina har den ryska regeringen uppmanat medlemmar i lokala 
och europeiska extremhögergrupper att stödja dess gärningar och 
sprida Moskvas tolkning.

Under de ”val” som iscensatts i de ryskstödda ukrainska regionerna 
Donetsk och Luhansk, liksom under det tidigare riggade valet i 
ockuperade Krim, har europeiska politiker från extremhögern närvarat 
som ”observatörer” för att legitimera Rysslands krigsbyte. Snarare än 
att vara en excentrisk ploj, avslöjar inbjudan av dessa ”observatörer” 
hur meningsfull Molotov-Ribbentrop-pakten är för dagens Moskva. 
Även om Putin tveklöst hade glatt sig om riktiga tyska eller polska 
ledare hade varit korkade nog att hugga på betet och anamma tanken 
på en ny uppdelning av Europa, så tycks han för tillfället vara nöjd 
med de människor som på ett eller annat sätt har svarat på hans längtan 
efter att förinta det nuvarande europeiska upplägget: separatister från 
alla europeiska hörn (inklusive brittiska UKIP, vars ledare Nigel 
Farage utnämnt Putin till den världsledare han mest beundrar); anti-
europeiska högerpartier (av vilka det viktigaste är Frankrikes Front 
national) samt högerextrema marginalgrupper inklusive nynazister.

Molotov-Ribbentrop-pakten handlade inte bara om territorier i 
Östeuropa utan också om hela Europas grundvalar. När Stalin ingick 
en allians med Hitler följde han en politisk logik. Han tänkte att om 
han stödde den nazistiska staten då den inledde sitt totala krig, skulle 
han rikta den tyska militären mot Väst, bort från Sovjetunionen. På 
detta sätt skulle kapitalismens inneboende självmotsägelser blottas och 
Tyskland, Frankrike och Storbritannien skulle kollapsa samtidigt.

På sitt eget sätt försöker nu Putin göra i stort sett samma sak. Precis 
som Stalin försökte vända Europas mest radikala kraft, Adolf Hitler, 
mot Europa självt, allierar sig nu Putin med sin gottpåse av anti-
europeiska populister, fascister och separatister. Hans allierade i 
extremhögern är just de politiska krafter som vill få ett slut på det 
nuvarande Europas grundval: den Europeiska unionen.

Det bör vara en självklarhet att en europeisk återgång till den 
renodlade nationalstaten skulle innebära en katastrof för samtliga 
inblandade inklusive, i slutändan, Ryssland. Men det finns en viktig 
skillnad mellan Stalin 1939 och Putin 2014. Säga vad man vill om 
Stalin, men han försökte i alla fall lösa ett verkligt problem: Hitler 
ville verkligen krossa Sovjetunionen. Genom att alliera sig med Hitler 
kompromissade Stalin med sina övertygelser och gjorde ett strategiskt 
misstag, men han svarade faktiskt på ett verkligt hot. Putin, å andra 
sidan, hade inga fiender i Europa. Utan något uppenbart skäl utropade 
den ryska regeringen 2013, för första gången, Europeiska unionen som 
en motståndare. I ryska medier och i officiella utrikespolitiska 
styrdokument karaktäriseras EU som ”dekadent”, i betydelsen på väg 
att gå under.



Denna omsvängning i hållningen gentemot Europa, följd av 
skapandet av en rivaliserande Eurasisk union, följdes av den ryska 
attacken mot Ukraina. Kreml har upprepade gånger hävdat att den 
ukrainska interventionen var ett försvar mot europeisk aggression. Allt 
det här känns en aning underligt. Den ryska invasionen av Ukraina 
fördjupade en klyfta gentemot Väst som, utifrån Rysslands intressen, 
ter sig helt obegriplig. Detta var Rysslands val och det känns knappast 
som ett strategiskt mästardrag. Nu har Kremls desperata jakt på 
rättfärdigande och precedensfall lett fram till osäkrandet av en av 
efterkrigspolitikens moraliska grundstenar: motståndet mot europeiska 
krigshandlingar i allmänhet och nazisternas anfallskrig 1939 i 
synnerhet.

Timothy Snyder

Timothy Snyder är amerikansk författare och professor i historia vid 
Yale. Hans bok ”Den blodiga jorden. Europa mellan Hitler och 
Stalin” (Albert Bonniers förlag) räknas som ett standardverk om Öst- 
och Centraleuropas tragiska 1900-tal och har översatts till mer än tjugo 
språk.

Dagens artikel har tidigare publicerats i The New York Review of 
Books. “

DN 27 nov 2014:
“ Mannen som räddade Europa

När Putin skramlar med vapnen i öst ligger det nära till hands att 
med saknad minnas modiga politiker som Winston Churchill.

Det är försommar 1941. Polen har sedan länge fallit. Frankrike, 
Nederländerna, Grekland, Jugoslavien, Norge och Danmark står på en 
lång lista över besegrade.

Den brittiske premiärministern Winston Churchill har haft en tro på 
seger i kriget som utåt varit orubblig. Nu får han rapporterna från ett 
nytt bakslag, vid Tobruk i Nordafrika: ”och när jag läst dem vandrade 
jag omkring i dalen, dyster till sinnet, i flera timmar”, skriver han 
senare.

Storbritannien står i detta skede mer eller mindre ensamt mot Hitlers 
till synes ohejdbara arméer.

Men den 22 juni inträffar något som ska få historien att avvika från 
vad som liknat en rät kurs mot avgrunden. Hitler anfaller 
Sovjetunionen. Churchill reagerar med ett brett leende och med att 
servera utrikesminister Eden en stor cigarr på ett silverfat.

Den avslutande andra delen av Bengt Liljegrens biografi ”Winston 
Churchill” (Historiska media) är alldeles ny på digitala och fysiska 
bokdiskar. Den öppnar väl inga ögon, problematiserar inte och ger 
ingen Helt Ny Bild av mannen som räddade Europa. Den är ingenting 
för någon som söker normkritisk genusläsning, direkt.

Men även gamla bilder kan vara värda att betrakta på nytt.



Att Sovjetunionen mer än någon annan nation plågades under kampen 
mot Hitler är svårt att förneka. Men lika besvärligt torde det vara att 
blunda för att Stalin först mer än gärna delade upp Östeuropa 
tillsammans med Hitler, som två syskon en godispåse: västra Polen till 
dig, Finland till mig. Den syskonkärleken, beseglad av Molotov—
Ribbentrop-pakten mellan Moskva och Berlin, bröts först av Tysklands 
anfall på Sovjetunionen.

I kampen mellan barbari och civilisation stod kommunisten Stalin – 
som kommunister plägar – konsekvent på barbariets sida.

I går skrev historikern Timothy Snyder i DN Kultur om hur Vladimir 
Putin efter invasionen av Ukraina börjat framställa pakten, länge tabu i 
det offentliga Ryssland, i ljusare dager. ”Vad är det som är så förfärligt 
med det, om nu Sovjetunionen inte ville ge sig in i krig?” frågade 
presidenten nyligen retoriskt.

Svaret ges av Snyder: Stalin ville ge sig in i krig. Dock inte mot Hitler, 
utan mot sina svaga grannländer. För att motivera sina invasioner 
talade båda diktatorerna om behovet av att skydda etniska minoriteter, 
och om sina respektive intressesfärer – samma retorik som hörs från 
Moskva i dag.

Fortfarande är det en vitt spridd åsikt att det var Sovjetunionen som 
besegrade Hitler. Varje gång någon uppmärksammar kommunismen 
som ond mördarideologi kommer trumpen respons från människor 
som åberopar just detta. Inte minst används det gärna som argument 
för att de två ideologierna kommunism och fascism är varandras 
motsatser.

Trots att Churchill var en tvärkonservativ högerman tycks bilden av 
andra världskriget som en ideologisk kamp mellan ”höger” (Hitler) 

och ”vänster” (Stalin) fortfarande vara en grundpelare i många 
socialisters historiesyn. Den låg också bakom en inte ovanlig 
vänsteranalys av kalla kriget: ”Man kan förstå och måste respektera 
Sovjetunionens skräck för att än en gång invaderas västerifrån. 
Warszawapaktens syfte är inte imperialism utan att skapa en buffert 
mellan Sovjetunionen och det kapitalistiska, expansiva väst.”

Det är bedrövligt att samma tankemodell fortfarande präglar flera 
vänsteranalyser av den ryska aggressionen mot Ukraina. Väst, 
symboliserat av EU och Nato, har ”utmanat ryska intressen” och helt 
fräckt skjutit fram sina positioner mot en sfär där de inte hör hemma.

Men den som resonerar så har anammat despoten Putins tankesätt – 
man har, för att tala modern analytiska, internaliserat förtryckarens 
värderingar. Att det står Ukraina, och till exempel de baltiska staterna, 
helt fritt att styra över sin utrikespolitik tycks i detta resonemang ha en 
underordnad betydelse.

Man ska inte ikonisera ledare, inte heller Winston Churchill. Han hade 
många drag som skulle göra honom helt omöjlig i dag och varav flera 
var djupt osympatiska redan när bomberna föll över London. Ändå 
tänker jag ohälsosamt ofta med saknad på Churchill – eller snarare på 
politiker av hans rang.

Liljegrens biografi blir en viktig erinran om hur den europeiska 
civilisationen skälvde medan diktaturens marschstövlar dundrade allt 
närmare. Jag läser boken inte minst för att tänka på en tid då valda 
ledare utan att be om ursäkt, reservera sig eller darra på manschetten 
stod upp för något så banalt som frihet och demokrati.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN 27 nov 2014:
”Obegripligt att polisen inte ställs till svars”

Protesterna efter beslutet att det inte blir något åtal mot polisen 
som sköt Michael Brown har lamslagit Ferguson. Men ilskan 
riktar sig mot hela rättsprocessen. Fergusonbon Lamarr Cooper 
hoppas att de omfattande protesterna ska leda till förändring.

DN i Ferguson.
Vid ett stort snabbköp i Ferguson, bara ett par hundra meter från den 
polisstation som varit centrum för många protester under de senaste 
dygnen, är parkeringen välfylld dagen före Thanksgiving. Det är 
symtomatiskt: å ena sidan pågår omvälvande demonstrationer, å den 
andra pågår en vardag här.

– Alla vill bli rättvist behandlade, säger Lamarr Cooper, som kommer 
ut med en kasse tillsammans med den yngste sonen, Lamarr Jr.

Lamarr Cooper är född och uppvuxen i Ferguson. Liksom många 
afroamerikaner här är han van vid en komplicerad relation till polisen, 
vars attityder ”bara förstärker stereotyper av svarta och vita”, som han 
säger. Men han är också skeptisk till att bränna bilar i tron att det kan 
leda någonvart.

– Jag hatar allt våld, jag har förlorat alltför många vänner och 
släktingar på våldsamma sätt, säger han, men hoppas försiktigt att 
något gott kan komma ut av de senaste dagarna, genom protesternas 
spridningseffekt till resten av landet.

Protesterna mot åtalsjuryns besked om att det inte blir något åtal mot 
den polis, Darren Wilson, som sköt mot den obeväpnade 

afroamerikanske tonåringen Michael Brown i augusti, handlar om flera 
saker, vilket också spridningseffekten av demonstrationer visar.

Beslutet att låta Wilson gå fri (även om han alltjämt är arbetsbefriad 
från sitt arbete och enligt uppgift har förhandlat om en uppsägning) 
upprör många, som anser att ingen polis bör kunna undgå rättslig 
prövning efter att ha dödat en obeväpnad man. Enligt amerikansk lag 
har polisen stora befogenheter att försvara sig i en hotfull situation, 
något som alltid blir en tolkningsfråga som oftast utfaller till polisens 
fördel. Krav har nu rests på att lagstiftningen borde ändras; det är 
också en vanlig kommentar från människor jag talar med på gatorna i 
Ferguson.

Skarp kritik har också riktats mot hur åtalsjuryn har använts. Den 
tillsattes av åklagaren Robert McCulloch i augusti, men till skillnad 
från hur den vanligen används har grand juryn i detta fall inte bara fått 
i uppgift att fatta beslut, utan också att samla in uppgifter, vilket har 
lett till en extremt lång process som inkluderat förhör med ett sextiotal 
vittnen.

Olikt en normal förundersökning måste en grand jury i USA inte ta in 
en bred bevisning. Så har till exempel Michael Browns advokat 
Benjamin Crump inte fått lämna några synpunkter eller information 
inför juryn. Crump är mycket kritisk mot detta och mot att inget 
korsförhör med Darren Wilson har hållits, utan att polisen i princip 
oemotsagd har fått lämna sin version av händelseförloppet. 
Vittnesmålen har varit motsägelsefulla, och kritiker hävdar att juryn 
valt att tro på Wilson.

Bennett Gershman, professor i juridik vid Pace university i New 
York, kallar i Wall Street Journal proceduren för ”högst ovanlig” och 
säger att den ”förstärker tanken att åtalsjuryn tillsatts i syfte att fria 
polisen”.



I det stora bevismaterial som offentliggjordes i måndags har det också 
bland annat visat sig att ingen vare sig fotograferade Wilsons blodiga 
händer efter händelsen eller spelade in de första förhören med honom. 
Den utredare som skickades till brottsplatsen tog inte heller några egna 
bilder. McCulloch har försvarat sitt handlande och menat att juryn gått 
igenom allt tillgängligt material.

Omständigheterna kring utredningen bidrar till det stora misstroende 
som råder mellan många invånare i St Louis – och i hela USA – och 
rättsväsendet.

På parkeringen i Ferguson försöker Lamarr Cooper förgäves ringa sin 
chef och säga att han blir sen. Bilen har haft lyktorna på och batteriet 
är urladdat.

Cooper säger att han försöker prata med sina äldre barn om det som 
sker, men konstaterar uppgivet att ”det märker de själva”.

– Det är obegripligt att Wilson inte ens ställs till svars, om inte för 
mord så åtminstone för någon av de lättare rubriceringarna. De borde 
ha tillsatt en oberoende åklagare, inte någon som McCulloch. Han 
kommer härifrån och är dessutom kompis med alla poliser.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se

Bakgrund. Sköts med minst sex skott

Polisen larmades den 9 augusti i år om ett rån i Ferguson. Enligt 
polisen var Michael Brown misstänkt för rånet.
Brown stoppades av den friade polisen, men inte för att han var 
misstänkt för rånet, utan för att han gick mitt i gatan och störde 
trafiken, enligt polisen.
Brown sköts av polisen med minst sex skott.
Efter dödsskjutningen uppstod våldsamma sammandrabbningar i 
Ferguson. “

DN 27 nov 2014:
“ Protestvågen ett uttryck för nationell 
frustration

New York. Protesterna mot polisens våld mot afroamerikaner har 
spridit sig till över 170 städer i USA. Frustrationen är inte bara en 
lokal företeelse i Ferguson.

Analys.
Mindre än en timme efter nyheten om att Darren Wilson, polisen som 
sköt Michael Brown till döds i Ferguson, skulle slippa åtal fylldes 
gatorna i New York av demonstranter. De ville visa sitt stöd för 
protesterna i Ferguson, 153 mil bort.

Snart spred sig liknande demonstrationer över hela USA. I veckan har 
mer än 170 amerikanska städer, i åtminstone 37 olika delstater, haft 
liknande demonstrationer: Boston och Seattle, Los Angeles och 
Philadelphia, Atlanta och Chicago ...

På Times Square i New York har man vid flera tillfällen tvingats 
stänga av biltrafiken eftersom torget fyllts av så många demonstranter. 
De populära dubbeldäcksbussarna för turister som åker på sightseeing 
runt Manhattan har ofta varit stillastående i timmar. Turisterna har fått 
nöja sig med att fotografera demonstranterna, i stället för Empire State 
Building.

Denna enorma våg av protester visar att vreden över Michael Browns 
död inte är ett lokalt fenomen i St Louis. Snarare ser vi ett uttryck för 
en nationell frustration över det som demonstranterna kallar en 
systematisk rasism mot svarta och latinamerikaner och en generell oro 
över militarisering av poliskåren i USA.
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Efter Michael Browns död i augusti var slagordet bland 
demonstranterna ”Hands up, don’t shoot” (Upp med händerna, skjut 
inte) vilket då sades ha varit Michael Browns sista ord – en vädjan till 
polisen att inte skjuta honom, som fick symbolisera den utsatthet som 
många unga svarta män känner i relationerna med polisen. Den här 
veckan har de flesta demonstranter ropat ”Black lives matter” (Svarta 
liv räknas). Det är ett budskap som ekar av medborgarrättsrörelsens 
protester på 1960-talet, då svarta demonstrerade med skyltar som löd 
”I am a man” (Jag är människa).

Att dessa demonstrationer spred sig så snabbt kan förklaras med att i 
princip alla storstäder i USA haft fall som liknar det som hände i 
Ferguson. Under de tre månaderna sedan Michael Browns död har 14 
tonåringar i USA, varav åtminstone sex svarta, dödats av poliser i 
USA.

Förra veckan dödades Tamir Rice, en svart tolvåring, i Ohio av en 
polis då han höll i en leksakspistol. I New York dödades Eric Garner, 
pappa till sex barn, i somras då han brottades ned på marken av en 
polis, som tog strypgrepp på honom tills han tappade andan och dog av 
en hjärtattack. Garners brott var att han stod utanför en tobaksbutik 
och sålde cigaretter, olagligt.

Polisvåldet, i synnerhet när det utspelas mellan vita poliser och svarta 
offer, blir den mest talande illustrationen av hur rasismen biter sig fast 
i ett USA som gärna vill se sig som ett bättre land än så.

Enligt en statlig rapport från i somras löper svarta män fyra gånger 
större risk än vita män att dödas av polisen i USA.

Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “

DN 27 nov 2014:
“ Wallström lovar fler miljoner i nödhjälp

Utrikesminister Margot Wallström hade med sig både morot och 
piska till onsdagens möten med ledarskapet i Ukraina. Sverige 
bidrar med tio miljoner kronor extra i humanitärt stöd, men 
kräver tydliga reformer från makthavarna i Kiev.

– De har inte lång tid på sig att leverera, säger Margot 
Wallström.

Utrikesministern avslutade sin två dagar långa resa till Ukraina med en 
trippel av möten på högsta nivå i Kiev: president Petro Porosjenko, 
premiärminister Arsenij Jatsenjuk och utrikesminister Pavlo Klimkin.

Samtalen handlade framför allt om behoven av politiska reformer i 
Ukraina. EU kräver en decentralisering av makten, satsningar på att 
bygga upp rättsstaten och omfattande korruptionsbekämpning.

Det var en nöjd svensk utrikesminister som summerade beskeden från 
Kiev.

– Vi har samma syn på vad en reformagenda innehåller: Men jag har 
sagt att vi vill se att man flyttar sig från ord till handling, säger Margot 
Wallström till DN.

Hon hade sin ukrainske kollega Pavlo Klimkin vid sin sida på den 
avslutande presskonferensen med svenska och ukrainska journalister. 
Klimkin slog fast att den nya ledningen i Ukraina har förbundit sig att 
följa president Porosjenkos fredsplan.

– Reformprogrammet är nyckeln till framgång, sa han.
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Wallström kom också med konkreta löften om ytterligare humanitärt 
stöd från Sverige.

Misären det i konflikthärjade östra Ukraina djupnar i takt med att 
temperaturerna sjunker. Tillgången på mat, värme, el och vatten är 
osäker. Enligt de ukrainska myndigheterna finns det över 450 000 
internflyktingar i landet. De som inte kan fly från oroligheterna är i 
minst lika stort behov av hjälp.

Invånarna i huvudstaden Kiev har återvänt till vardagen efter förra 
vinterns politiska turbulens. Men landets ekonomi krymper, och 
inflationen är hög.

Den tidigare svenska regeringen avsatte 35 miljoner kronor i 
humanitära insatser i Ukraina. Nu förstärks stödet med ytterligare tio 
miljoner.

– Det ska gå speciellt till organisationer som jobbar med barn, gamla 
och särskilt utsatta, säger Margot Wallström.

På pressträffen betonade Pavlo Klimkin att ledningen i Kiev känt ett 
starkt stöd från Sverige.

– Carl Bildt har besökt Ukraina fyra gånger bara i år, påpekade han.

– Jag vet inte hur många besök jag kan klämma in före årsskiftet, men 
detta är en bra start, replikerade Wallström.

Karin Eriksson “



* Europapolitik. 
   Politik för en EU-minister. 

DN 23 okt 2014:
“Bas bland blindskär
I tio år har José Manuel Barroso lett EU-kommissi- onens arbete. Han 
har lotsat unionen genom ett konstitutionellt minfält och till slut 
lyckatsfå ett nytt fördrag godkänt. Sedan slog den ekonomiska krisen
till. Euroländerna har hållits samman genom den djupaste svacka som 
har drabbat kontinenten sedan 1930-talet.

Under tiden har EU utvidgats, ut- vecklats och tilldelats Nobels 
fredspris.

Så ville Barroso att hans eftermäle skulle sammanfattas när han tog 
farväl av EU-parlamentarikerna i Strasbourg på tisdagen. I går 
godkände ledamö- terna formellt hans efterträdares laguppställning.

Parlamentets egen kandidat Jean- Claude Juncker får ta över. Dock 
inte utan att partigrupperna först krävde ett blodsoffer. Denna gång var 
det Slove- niens kandidat som fick tummen ner av parlamentet.

Kvar i den godkända kommissionen finns flera kontroversiella figurer. 
Spaniens klimatkommissionär Miguel Canete, med en bakgrund i 
oljeindu- strin, grillades hårt under utfrågningen men klarade sig.

Sveriges Cecilia Malmström blir kvar i Bryssel, och byter ansvaret 
för inrikes frågor mot posten som handelskom- missionär. Hon har 
redan hunnit gå i klinch med sin chef om frihandels- avtalet med USA 
och huruvida det ska innehålla en klausul som ger utländska företag 
rätt att stämma stater.

Juncker är angelägen om att denna kontroversiella del dumpas. Han 
har ordnat det så att Malmström får två viceordföranden som överrock.



Varken Cecilia Malmström eller någon annan av de nya kommissionä- 
rerna har det särskilt väl förspänt när de nu tillträder. EU-samarbetet 
har ut- stått hårda prövningar under Barrosos ordförandeskap. Junckers 
gäng ärver många av problemen.

Utvidgningen har fungerat, men en större union har fört med sig 
större slitningar. Ungern fortsätter att glida allt längre ifrån den euro-
peiska värdegemenskapen och sjunka djupare ner i premiärminister 
Viktor Orbans nationalistiska samhällsmodell.

Efter tre raka valframgångar – årets parlamentsval, EU-val och 
lokalval – är hans parti Fidesz fast beslutet att föra Ungern vidare i 
halvauktoritär riktning.

EU-kommissionen har ett klart mandat att ta den ungerska regeringen i 
örat om den skulle tumma på reglerna för produktionen av tokajer. Om 
den däremot fortsätter att urholka press- friheten och partikonkurren
sen är det desto svårare att stoppa Orban.

Framstegen i de nyaste medlems- länderna Bulgarien och Rumänien 
går ytterligt långsamt. EU-kommissionen har skördat begränsade 
framgångar med sin upprepade kritik mot korruptionen och rättsrötan.

Storbritannien har under tiden fastnat i en ond cirkel. Premiärminis- ter 
David Camerons regering vill helst resa nya gränshinder mot öst. Det 
kan EU-kommissionen omöjligt gå med på. Samtidigt måste den 
undvika att Camerons utlovade folkomröstning om EU-medlemskapet 
slutar med att landet lämnar unionen.
Förutom att hålla ihop samarbetet behöver EU-kommissionen se till att 
länderna kan enas om svåra reformer.

Två av de viktigaste frågorna för den nya EU-kommissionen finns på 
dagord- ningen redan denna vecka. Den första står på stats- och 
regeringschefernas agenda när de möts i dag för att tala om 
energireformer och klimatmål.

Krisen i Ukraina har varit en påminnelse om behovet av en 
energiunion. Putin är en oberäknelig granne. Som gasleverantör är han 
nästan lika nyck- full.

Trots många decennier av reformer på EU:s inre marknad gör elen ofta 
halt vid nationsgränserna. Det är ett hinder för effektivare energian
vändning. Under produktionstoppar har Spanien ett överskott på sol- 
och vindenergi som Frankrike vägrar importera.

EU:s mål för minskade utsläpp, oavsett vilket det blir, är lättare att nå 
med mer av den gemensamma marknad många av medlemsländerna 
motsätter sig.

På söndag offentliggör den europeiska finansinspektionen och 
Europeiska centralbanken siffror om hälsostatusen hos banksystemet. 
Det är visserligen redan känt att patienten är blodfattig, men de nya 
stresstester och utvärde- ringar som har gjorts väntas avslöja fler 
konkreta svagheter.

Det ankommer sedan på kommissio- nen att ta fram förslag som ska 
stärka EU:s bankunion och få kreditstrukturerna i euroländerna att 
bättre fungera som motor för tillväxten.

Jean-Claude Juncker och hans kom- missionärer gör bäst i att börja 
arbetet med en gång. 

DN 23/10 2014 “



DN 2 nov 2014: 

“Populister skrämmer vettet ur Cameron

Bytesaffären pund mot euro var väl aldrig riktigt aktuell, och 
polisgrejer sköter britterna helst själva. Premiärminister David 
Cameron brukar i stället definiera den inre marknaden som EU:s stora 
landvinning. Att han nu vill riva ett av dess fundament låter därför som 
rena kortslutningen.

EU:s gemensamma marknad bygger på fri rörlighet för varor, tjänster, 
kapital – och människor. Det är nummer fyra Cameron vill åt, genom 
att begränsa invandringen från andra medlemsländer. Bulgarer snarare 
än svenskar är måltavlan.

Kravet vilar mindre på verklig övertygelse och mer på Ukip. 
Populistpartiet har egentligen två programpunkter: stoppa 
invandringen och gå ur EU. Skrämselpropagandan går hem bland dem 
som är missnöjda med allt från etablissemanget till globaliseringen. 
När utlänningarna tar våra jobb, lever på bidrag (märkligt nog 
samtidigt) och tränger sig före i vårdkön är svaret att stänga gränserna.

Ukip vann nyligen ett fyllnadsval till parlamentet, genom att en 
avhoppare från Camerons Tories bytte parti och sopade banan med sitt 
gamla. Den 20 november kan det hända igen. Även Labour förlorar 
röster. I maj står regeringsmakten på spel.

Populisterna förgiftar den nationella debatten, och påverkar 
premiärministern mest av alla.

Redan i valet 2010 lovade de konservativa att minska invandringen på 
ett sätt som var praktiskt omöjligt. Nu får opinionsmätningarna dem 
åter att inbilla sig att det är en vinnarfråga, och Cameron att sätta sig 
själv i en rävsax.

Att tidsbegränsa eller strama åt sociala förmåner för arbetskraft från 
nyare EU-medlemmar är redan på gång. Sådant kan även Tyskland 
tänka sig, trots klena bevis för att ”välfärdsturismen” skulle vara 
särskilt omfattande. Men Cameron tänker sig också ett tak för 
invandringen från EU, vilket strider mot den fria rörligheten och 
därmed mot unionens fördrag.

För sådant finns ungefär noll sympati hos förbundskansler Angela 
Merkel och andra som räknas inom EU. Cameron gör utfästelser han 
inte kan hålla – om inte Storbritannien lämnar unionen.

Beteendet är underligt. För det första vill Cameron stanna i EU, till 
skillnad från den partihöger som fraterniserar med Ukip. För det andra 
gav han i sitt stora EU-tal i januari 2013, där han utlovade 
folkomröstning om medlemskapet, ett antal goda skäl till reformering 
av unionen. Konkurrenskraften är för dålig, finanskrisen har skapat 
nya förutsättningar, det demokratiska underskottet behöver åtgärdas. 
Invandring nämnde han inte, men det har nu blivit huvudkravet inför 
hans planerade omförhandling av britternas villkor.

För det tredje strider det mot landets intressen att strypa inflödet av 
arbetskraft, vilket näringslivet ivrigt påpekar. Invandraren är yngre, 
jobbar mer, betalar skatt och behöver mindre sjukvård än snittbritten. 
Tories har tidigare sett en flexibel, gemensam arbetsmarknad som en 
väg till ett ekonomiskt vassare EU.



Och Cameron kan aldrig bli mer Ukip än Ukip. Vad han än gör blir 
populisterna och EU-hatande Tories aldrig nöjda. Lovar han att bygga 
en två meter hög mur mot invandringen kan Ukip alltid erbjuda en 
tremeters.

Britterna har annat groll med Europa. Att Bryssel exakt nu kräver 
London på en extra EU-avgift, med förfallodatum om en månad, är 
politisk stupiditet hur teknokratiskt korrekt det än må vara. Att 
dessutom hota med att dra in Thatchers budgetrabatt om Cameron inte 
betalar är att ge honom ett erbjudande han måste säga nej till.

Men Cameron är själv inne på en farlig väg som för allt närmare 
utgången. Att lämna EU vore idiotiskt av Storbritannien och uselt för 
alla som gillar fria marknader och avskyr protektionism. Please, tänk 
lite på oss.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 4 nov 2014: 

“Forskare: Kommissionen har förlorat sin 
auktoritet

Frankrike bryter mot EU:s budgetkrav, men får ytterligare 
uppskov. EU-kommissionen har kapitulerat och låter 
medlemsländerna sköta den ekonomiska politiken, anser kritiker.

Bryssel.
I dag ska kommissionen presentera en prognos av det ekonomiska 
läget och det blir säkert ingen särskilt ljus bild.

För första gången ska också två kommissionärer, Jyrki Katainen och 
Pierre Moscovici, leverera prognosen tillsammans.

Katainen är vice ordförande i den nya kommissionen med ansvar för 
bland annat tillväxtfrågor och Pierre Moscovici är ny ekonomi-
kommissionär. Tanken är att de ska försöka samordna den ekonomiska 
politiken i EU:s länder och övervaka att euroländerna följer EU:s 
budgetregler.

Men hur tvingande är EU:s krav på bland annat högst 3 procents 
underskott?

Den frågan ställs på många håll eftersom både Frankrike och Italien 
redan har fått grönt ljus av kommissionen, trots att länderna kommer 
att bryta mot EU:s budgetregler nästa år.
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Men länderna har gjort vissa förbättringar, förklarade Jyrki Katainen, 
då ekonomikommissionär, förra veckan. Därför finns inga skäl för 
kommissionen att ingripa, hävdade han.

Katainens beslut var preliminärt och välkomnades i Paris och Rom. 
Men det har också lett till upprörda reaktioner.

Kritiken kommer dels från mindre euroländer som anser att EU:s 
regler ska gälla lika för alla, dels från Tyskland vars finansminister 
Wolfgang Schäuble i går krävde skärpning.

Och Daniel Gros, forskare och direktör för tankesmedjan Ceps, Center 
for european policy studies, gör en långtgående tolkning av förra 
veckans besked.

– Kommissionen har kapitulerat. I praktiken får nu medlemsländerna 
bestämma hur budgetreglerna ska tolkas, hävdar Daniel Gros.

Kapitulera – det är ett starkt ord?

– Ja, men så är det. Det kan bero på att kommissionen har börjat tvivla 
på budgetreglerna och har dåligt samvete för åtstramningspolitiken. 
Kanske har kritikerna rätt? tänker kommissionen.

Ja, har kritikerna rätt?

– Ja, delvis. Det var antagligen fel att kräva strikt tillämpning i stater 
som till exempel Nederländerna – men inte i länder som Italien, säger 
Daniel Gros.

Men när kommissionen ger upp och låter medlemsländerna 
bestämma kan följderna bli förödande för euron, tror Daniel Gros.

– Kommissionen har förlorat sin auktoritet. Det finns inte längre någon 
gemensam ekonomisk politik, varnar han.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. EU:s budgetregler

I oktober varje år ska euroländerna presentera sina budgetplaner för 
det kommande året.

Kommissionen ska kontrollera att länderna inte bryter mot EU:s 
budgetregler på bland annat högst 3 procent budgetunderskott och 
högst 60 procent statsskuld.

Kommissionen har hittills inte straffat något euroland som bryter mot 
budgetreglerna.

Krisande euroländer som fått räddningslån (Grekland, Portugal, 
Irland, Spanien) har däremot tvingats försöka uppfylla EU:s 
budgetregler för att få lånen. “
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DN 5 nov 2014: 

“ EU skriver ned Sverigesiffror

EU:s ekonomi står och stampar och arbetslösheten minskar 
mycket långsamt. EU-kommissionen skriver ned prognosen för 
både Sverige och Tyskland, men tillväxten väntas sätta fart i 
Irland och flera tidigare krisländer.

Bryssel.
Det var inga glada miner när Jyrki Katainen och Pierre Moscovici i går 
presenterade EU-kommissionens höstprognos.

– Den ekonomiska återhämtningen går inte tillräckligt fort, 
konstaterade Katainen.

I år väntas ekonomin i EU inte att växa med mer än 1,3 procent – och 
med 1,5 procent 2015. Arbetslösheten sjunker från 10,3 procent i år till 
10 procent nästa år, tror kommissionen.

Något bättre går det för flera länder som står utanför eurosamarbete. I 
Storbritannien växer till exempel BNP med hela 3,1 procent i år och 
2,7 procent 2015.

Men EU:s ekonomiska motor Tyskland hackar och tillväxtprognosen 
skrivs ned till 1,1 procent 2015.

– Det räcker inte med en motor. EU behöver flera, konstaterade Jyrki 
Katainen.

Fortsatt mörkt ser det också ut för Frankrike. Nästa år kommer den 
franska ekonomin bara att växa med 0,7 procent.

Bryssel ger också en något dystrare bild av utvecklingen i Sverige än 
regeringen i Stockholm.

Den svenska tillväxten blir 2 procent i år och 2,4 procent nästa år, tror 
kommissionen. Finansdepartementets prognos är 2,1 procent för 2014 
och 3 procent 2015.

Bättre fart blir det på ekonomin i flera krisländer. Irland får en BNP-
ökning på hela 4,6 procent i år och 3,6 procent 2015. För Grekland är 
kommissionens siffror 0,6 (2,9) och för Spanien 1,2 (1,7).

Men arbetslösheten är fortsatt skyhög. 2015 väntas 25 procent vara 
arbetslösa i Spanien och 23,5 procent i Grekland.

Så vad kan EU göra? Både Katainen och Moscovici talade i går om 
det stora investeringsprogram som är på gång. På något sätt – oklart 
hur – ska kommissionen få ihop 300 miljarder euro till investeringar.

EU:s budgetregler tycks också tillämpas mer flexibelt.

Frankrike väntas få ett budgetunderskott på 4,5 procent nästa år – långt 
mer än tillåtna 3 procent – men har redan fått preliminärt grönt ljus av 
kommissionen. Formellt beslut kommer i slutet av november.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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DN 6 nov 2014: 
“ Kritik mot skötseln av unionens pengar

Det måste bli bättre ordning på EU:s pengar. Än en gång riktar 
EU:s revisorer hård kritik mot hur kommissionen och medlems-
länderna sköter utbetalningarna av bidragen.

Bryssel.
Lika regelbundet som löven faller från träden återkommer EU:s 
revisionsrätt varje november med kritik av skötseln av unionens 
pengar.

– Medborgarna har rätt att förvänta sig att pengarna används effektivt. 
Den nya kommissionen och medlemsländerna måste göra mer, 
förklarade Revisionsrättens ordförande Vitor Caldeira när han i går 
presenterade granskningen av 2013 års EU-budget.

Enligt Revisionsrätten var 4,7 procent av de sammanlagda 
utbetalningarna på 148 miljarder euro felaktiga. Det innebär en viss 
minskning jämfört med 2012, då felprocenten var 4,8 procent. Men det 
är fortfarande betydligt mer än 2 procent, som anses acceptabelt.

Felaktigt utbetalda EU-bidrag behöver inte betyda fusk eller medvetna 
bedrägerier. Det kan också handla om jordbrukare som uppgett för stor 
areal eller missförstått reglerna och därför fått för mycket pengar.

Det är ändå inte acceptabelt, hävdade Revisionsrättens ordförande. En 
ilsken och skärande ton från illa fungerande mikrofoner förvandlande 
gårdagens presskonferens till en prövning för alla som lyssnade, vilket 
möjligen bidrog till att Vitor Caldeira använde ovanligt tydligt 
klarspråk.

Han talade bland annat om det slöseri med EU-pengar som 
investeringar i onödiga flygplatser innebär, men ville inte peka ut 
någon särskild utan hänvisade till en kommande granskning.

– Det räcker för övrigt med att läsa tidningen för att få reda på vilka 
regioner som vill sälja nybyggda flygplatser som inte används, 
hävdade Caldeira.

Det är inte första gången som Revisionsrätten levererar kritik mot ”de 
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet”, som 
granskningsuppdraget formuleras i Lissabonfördraget.

Men det har hittills bara lett till marginella förändringar. Det beror 
delvis på att flertalet EU-bidrag delas ut av nationella myndigheter 
som har olika regler och kontrollsystem.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. EU:s revisionsrätt

Revisionsrätten ska granska hur EU:s pengar används.

Revisionsrätten består av företrädare för alla medlemsländer. H G 
Wessberg är Sveriges nuvarande ledamot.

I november varje år lämnas en rapport om hur kommissionen har skött 
EU:s budget.

Revisionsrätten har upprepade gånger kritiserat kommissionen för 
bristande kontroll.

Både 2013 och 2012 röstade därför Sverige och Nederländerna nej till 
att ge kommissionen ansvarsfrihet – men övriga länder sa ja.

Dn “

mailto:annika.strom-melin@dn.se
mailto:annika.strom-melin@dn.se


DN 7 nov 2014: 
“ Skatteavslöjande pressar EU-topp

EU-kommissionens nye ordförande har fått problem. Luxemburg 
har underlättat skatteplanering för hundratals bolag och Jean-
Claude Juncker var premiärminister när skatteparadiset stämp-
lade mängder med förhandsbesked.

Bryssel.
I går blev EU-kommissionens dagliga presskonferens ovanligt 
turbulent. Alla frågor handlade om avslöjandet att skattemyndig-
heterna i Luxemburg mer eller mindre automatiskt har levererat 
förhandsbesked till flera europeiska bolag om slopad 
dubbelbeskattning – och därmed, i många fall, ingen skatt alls.
Det leder till flera för Luxemburg besvärliga frågor. Hur lojalt är det 
som skett med andra EU-länder? Kan det räknas som statligt stöd att 
hjälpa bolag att betala så lite skatt som möjligt? Det skulle i så fall 
vara brott mot EU:s regler. Och vilket ansvar har kommissionens nye 
ordförande Jean-Claude Juncker? Han var premiärminister i 
Luxemburg när skattemyndigheterna stämplade förhandsbesked på 
löpande band.
Nu är Juncker nyss tillträdd ordförande för kommissionen vars uppgift 
är att övervaka att alla länder följer EU:s lagar. En undersökning om 
eventuellt brott mot reglerna om statsstöd inleddes i höstas, men 
kommer den att fullföljas på ett oberoende sätt?
– Självklart, försäkrade Junckers talesperson gång på gång i går. 
Ansvaret ligger på kommissionär Margrethe Vestager. Hon har redan 
haft kontakt med Luxemburg.
Själv höll sig Juncker undan i går och tidigare har han avfärdat 
frågeställningen.
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 12 nov 2014: 

“ I EU-huvudstaden finns ett helt annat 
Sverige

Jorden runt.
I Sverige finns ett utbrett motstånd mot att dela upp landet i större 
regioner. Men i Bryssel är det redan gjort. Här i Belgien finns det av 
outgrundliga skäl ingen svensk ambassad. Den svenska beskickningen 
lades ned för några år sedan, men när staten drog sig tillbaka stannade 
företrädare för regionerna kvar.

Regionerna – inte kommunerna, landstingen eller länen.

Debatten om Sveriges uppdelning är känslig på hemmaplan, men i 
Bryssel är regionaliseringen sedan länge en realitet.

Den som tvivlar kan ta hissen upp i ett kontorshus som ligger på en bra 
adress i centrala Bryssel, där ambassaden tidigare låg.

Högt upp ligger West Sweden, som på svenska betyder Värmland, 
Halland och Västra Götalandsregionen. I Bryssel har alltså Halland 
kapitulerat och accepterar förnedringen att ingå i en större region.

Någon våning ned har Central Sweden eget kontor. Det är ett kaxigt 
namn på Dalarna, Gävleborg och Örebro som tagit chansen att 
uppträda som centrala Sverige i EU-sammanhang. Än har tydligen 
ingen protesterat.
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Men i Bryssel har förstås också Mid Sweden – Västerbotten och 
Jämtland – egen representation. Här finns också kontor för tjänstemän 
från North Sweden – Norrbotten och Västerbotten – och South 
Sweden – Småland och Blekinge. East Sweden finns också på plats.

Stockholm är en egen region, liksom City of Malmö. Och nej, resten 
av Skåne vill inte vara en del av South Sweden utan har bildat eget: 
Skåne European Office.

Det finns förstås en lång rad rationella skäl – från EU strömmar 
mycket pengar direkt till regionerna och kontorens existens visar hur 
mycket de olika delarna av Sverige tycker sig ha att kämpa för i EU.

Sverige har förvisso också en stor EU-representation i Bryssel. Men 
där är tjänstemännens arbete helt inriktat på de ständigt pågående 
förhandlingarna mellan regeringarna i EU – inte på att vara ett slags 
nationella lobbyister.

I Bryssel delas alltså Sverige upp i enkla och tydliga delar med 
handfasta namn: norr, mitten, väster, öster och söder. Det är antagligen 
funktionellt. Men håll med om att Gävleborg, Örebro och Dalarna låter 
som ren poesi i jämförelse med Central Sweden.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 12 nov 2014: 
“ EU-basen håller sig undan efter 
skatteavslöjandet

Gömmer sig EU-kommissionens ordförande? Pressen ökar på 
Jean-Claude Juncker som inte har synts till efter förra veckans 
avslöjande om att Luxemburg har underlättat avancerad 
skatteplanering.

Det har snart gått en vecka sedan Luxemburgs förre premiärminister 
och kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker syntes 
till i Bryssel.

Efter avslöjandet om att skattemyndigheterna i Luxemburg under 
Junckers tid som landets regeringschef stämplade förhandsbesked i 
stor skala, och på så sätt underlättade avancerad skatteplanering för 
hundratals europeiska företag, har kommissionens ordförande hållit sig 
undan.

Inte heller i dag kommer Juncker att närvara vid presskonferensen 
efter kommissionens veckomöte. Kommissionens ordförande brukar 
ofta svara på journalisternas frågor efter onsdagens sammanträden, 
men i dag går uppgiften till Frans Timmermans, vice ordförande.

I EU-parlamentet har dessutom flera politiska grupper och ledamöter 
krävt att Juncker ska förklara sig, men hittills har kommissionens 
ordförande inte dykt upp i parlamentet heller.

– Om det kommer en formell förfrågan från EU-parlamentet ska han 
fundera på saken, förklarade Junckers talesperson i går.
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Besvärande för Juncker är inte det faktum att Luxemburg är ett av 
EU:s skatteparadis. Det är väl känt sedan länge och ledde till kritiska 
frågor redan i våras, när Juncker ställde upp i EU-valet för att bli 
kommissionens ordförande. Luxemburgs tidigare regeringschef 
försäkrade då att han som kommissionsordförande lojalt skulle ”ta på 
sig en annan hatt”.

Men förra veckans avslöjanden visar att de luxemburgska 
skattemyndigheterna närmast automatiskt gav förhandsbesked om 
dubbelbeskattning, vilket i många fall ledde till slopad skatt. Det som 
skett är sannolikt inte olagligt, men omfattningen är graverande.

Frågan är också om de luxemburgska skattemyndigheternas hjälp till 
bolagens avancerade skatte- planering ska betraktas som en form av 
statligt stöd, vilket i så fall skulle vara ett brott mot EU:s regler.

Redan i somras inledde kommissionen en undersökning om 
Luxemburg, Nederländerna och Irland har ägnat sig åt denna form av 
otillåtet statsstöd.

Många undrar nu om kommissionens undersökning kommer att 
slutföras opartiskt.

Ytterligare en fråga handlar om att Juncker i morgon, torsdag, ska åka 
till Australien för att företräda EU under mötet med G20-gruppen.

Högt upp på dagordningen i Brisbane hamnar kampen mot företagens 
skatteflykt. Flera stora länder, med USA i spetsen, har under senare år 
ägnat mycket kraft åt att försöka komma åt världens skatteparadis.

Länderna i G20-gruppen har enats om att uppgifter om banksparande 
automatiskt ska överföras till hemländerna och beskattas där.

Hela EU, inklusive Luxemburg, står bakom överenskommelsen i G20. 
Men Luxemburg gav inte upp sitt motstånd mot automatisk 
informationsöverföring förrän Juncker röstats bort för ett år sedan och 
landet fått en ny regering.

Nu ska Juncker föra EU:s talan när G20 fortsätter försöken att få bort 
skatteparadisen. Frågan är hur trovärdig han är i den rollen.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. Skatteparadiset

Luxemburg har sedan 1970-talet lockat till sig banker och finansbolag.

Landet har bland annat garanterat banksekretess – och därmed 
skattefritt sparande.

Bankerna i Luxemburg omsätter i dag 20 gånger landets BNP.

Skatteparadiset byggdes upp och försvarades under Jean-Claude 
Junckers tid som premiärminister 1995–2013.

Tidigare i år har Luxemburgs nya regering gått med på EU-regler som 
innebär automatisk överföring av uppgifter om banksparande. Det 
innebär i praktiken att banksekretessen försvinner.

EU har också kommit överens med länderna i G20 om automatiskt 
överföring av information. “
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DN 14 nov 2014: 
“Sverige förlorar på kompromiss

Storbritannien har slagit på stora trumman och vill inte betala. 
Men förslaget till lösning på budgetbråket i EU går bara delvis 
regeringen i London till mötes – och Sverige förlorar.

Bryssel.
I dag ska höstens stora budgetbråk i EU lösas. Det är förhoppningen, 
men frågan är hur det går.

Bakgrunden är den justering av EU-ländernas medlemsavgifter som 
sker varje år och som bygger på statistik rörande ländernas brutto
nationalprodukt och moms.

I år har beräkningarna gjorts på ett nytt sätt vilket leder till ovanligt 
stora förändringar.

Särskilt hårt slår årets justering mot Storbritannien som netto ska 
betala ytterligare 2,1 miljarder euro senast den 1 december. 
Nederländerna ska också betala mer – liksom till exempel Grekland 
och Italien.

Sverige, Tyskland, Frankrike och en del andra länder ska däremot få 
tillbaka pengar. För Sverige handlar det om ett plus på motsvarande 
1,2 miljarder kronor.

David Cameron har protesterat högljutt och vid toppmötet i slutet av 
oktober krävde han att avgifterna ska fastställas politiskt, inte av 
tjänstemän.

EU:s finansministrar hade därför en första diskussion förra veckan 
och häromdagen presenterade kommissionen ett kompromissförslag 
som ska behandlas i dag.

Förslaget innebär nya regler för ”exceptionella omständigheter”. 
Betalningskraven kan då skjutas upp till september nästa år och 
länderna behöver inte betala ränta på avgiften som återstår.

Storbritannien sägs också ha fått löfte om att i förväg räkna av rabatten 
på landets medlemsavgift, vilket skulle leda till att kravet på 
regeringen i London halveras. Frågan är förstås om det räcker för att 
dämpa kritiken i Storbritannien.

För Sverige innebär en kompromiss att återbetalningen blir mindre 
än beräknat.

Statssekreterare Max Elger deltar i dagens möte och regeringen tycks 
beredd att släppa en del av de pengar som EU egentligen ska betala 
tillbaka.

Finansminister Magdalena Andersson förklarade efter förra veckans 
möte att beräkningarna kan slå åt ett annat håll nästa gång och att 
Sverige därför har intresse av att reglerna blir mer flexibla.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta.

Avgiften till EU bestäms utifrån ländernas bruttonationalinkomst 
(BNI), momsinkomster samt tullar och avgifter vid handel.

Sverige ska betala 40,1 miljarder kronor till EU 2015 – men får 
tillbaka 10,3 miljarder i olika stöd.

I slutet av varje år görs en justering av avgiften och enligt årets 
beräkningar, som ska diskuteras under dagens EU-möte, ska Sverige få 
tillbaka 1,2 miljarder kronor. “
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DN 15 nov 2014: 

“ Rama: Rädsla kan inte driva Europa 
framåt

Albaniens premiärminister Edi Rama besöker Sverige, talar om 
kulturens roll i politiken och hoppas att EU ska hålla dörren 
öppen för nya medlemmar. Rami förnekar också bestämt att hans 
bror nyligen medverkade till kalabaliken under en fotbollsmatch i 
Belgrad.

Edi Rama ser först ganska bister ut, men svarar sedan med stort 
engagemang på frågor om konst, politik och Albaniens väg mot EU.

Som premiärminister är han sannolikt unik i världen. Han var konstnär 
innan han blev politiker på heltid och till Stockholm kommer han inte i 
första hand som regeringschef, även om en lunch med statsminister 
Löfven stod på programmet i går, utan som en av talarna vid ”Creative 
summit” som pågår i Kulturhuset.

Konstnärer, författare och politiker från hela världen har bjudits in 
för att diskutera konstens roll i samhället och i den frågan har Edi 
Rama en mycket bestämd uppfattning.

– När till exempel polis, rättssystemen och statens gamla repressiva 
verktyg inte hjälper kan kultur bidra, det vet jag av egen erfarenhet.

Edi Rama var tidigare en omtalad borgmästare i Tirana. Han lät bland 
annat renovera och måla de många förfallna byggnaderna i Albaniens 

huvudstad.

– Att rusta upp offentliga platser lyser upp människors liv. Kultur kan 
spela en viktig roll.

Gäller det också fotboll?

– Fotboll kan vara väldigt störande. Särskilt i en omgivning som 
präglas av nationalism, svarar Edi Rama.

Frågan anspelar på en uppmärksammad händelse i mitten av oktober 
när det blev stor kalabalik under en fotbollsmatch i Belgrad mellan 
Serbien och Albanien.

En drönare som visade sig innehålla en storalbansk flagga landade mitt 
på fotbollsplanen, vilket orsakade tumult.

Matchen fick avbrytas och tidningarna rapporterade att Edi Ramas bror 
hade styrt drönaren från vip-läktaren.

– Det är inte sant. Jag blev verkligen chockad över att stora europeiska 
tidningar skrev att min bror förhörts om detta utan att ens fråga den 
person som anklagades.

Men att drönaren uppfattades som en provokation är väl 
begripligt?



– Varför ska Albanien anklagas för detta? Om sådant kan genomföras 
är det väl säkerhetstjänstens ansvar, inte ett annat land?

Edi Ramas svar kommer lika snabbt som hans ögon blixtrar. 
Relationen mellan Serbien och Albanien är ett känsligt ämne, präglat 
av historiens alla verkliga och påstådda oförätter.

Men något är samtidigt på väg att hända. I måndags var Edi Rama på 
besök i Serbien. Det var första gången sedan 1946, då Albaniens 
kommunistledare Enver Hoxha träffade Jugoslaviens Tito, som en 
albansk politisk ledare togs emot i Belgrad.

– Jag hoppas att vi kan göra för vår region vad Frankrike och Tyskland 
gjorde för Europa efter kriget, säger Edi Rama.

Inställningen till Kosovo är dock ett påtagligt hinder. Under besöket i 
Belgrad passade Rama på att uppmana fler länder att erkänna Kosovo, 
vilket inte uppskattades av Serbiens premiärminister.

Edi Rama hoppas och tror att EU ska underlätta samarbetet. Serbien 
förhandlar redan om EU-medlemskap, Albanien har ansökt och 
accepterats som kandidatland.

Men EU-kommissionens nye ordförande har sagt att det inte blir några 
fler EU-medlemmar under de kommande fem åren.

– Europa står vid ett vägskäl. Den europeiska integrationen är en 
fantastisk metod för att utveckla länder och få dem att samarbeta. Det 
måste fortsätta, anser Edi Rama.

Men gå runt på gatorna här i Stockholm och se tiggarna från 
Rumänien överallt – är det konstigt att människor undrar om 
utvidgningen bara kan rulla på?

– Tiggarna visar att det europeiska projektet inte är färdigt. EU:s 
grundare skulle vända sig i sina gravar om de visste. Det finns så 
mycket kvar att göra. Rädsla kan inte driva Europa framåt.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. Albanien

Demokratiska val 1991

Har 2,9 miljoner invånare, varav ungefär 70 procent är muslimer.

Leddes från 1944 av kommunistledaren Enver Hoxha. Under Hoxhas 
styre isolerades Albanien och landet bröt också med övriga 
kommunistländer: först Jugoslavien, sedan Sovjetunionen och till slut 
också med Kina.

Första demokratiska valen hölls 1991, men under kommande två 
decennier präglades landet av stora ekonomiska problem och djupa 
politiska motsättningar.

Edi Rama är konstnär och ledare för socialistpartiet SP. Han valdes till 
premiärminister sommaren 2013 och var tidigare borgmästare i Tirana.
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Fakta.

EU:s utvidgning

EU siktar på att alla länder i forna Jugoslavien och på Västra balkan 
ska bli medlemmar, men länderna har kommit olika långt:

Kroatien är redan EU-medlem.

Serbien förhandlar om medlemskap.

Albanien är kandidatland, men förhandlingar har inte börjat.

Makedonien är kandidatland, men Grekland blockerar 
förhandlingsstart.

Montenegro är kandidatland.

Bosnien Herzegovina har lång väg kvar och kallas potentiell 
kandidat.

Dn “

DN 16 nov 2014: 

“Peter Wolodarski: En novemberkväll som 
förändrade Sverige i grunden.

För 20 år sedan röstade Sverige ja till att gå med i EU. Ett större 
skifte i svensk politik är svårt att finna i vår tid. Praktiskt taget 
alla regeringsbeslut har en EU-dimension. Den svenska 
lagstiftningen måste ständigt anpassas till vad som sker i Bryssel.

Minns ni det gälla tonläget? Nej-sidan bad ja-sidan att hålla truten och 
ja-sidan kontrade med att nej-folket borde gå och lägga sig. Det 
varnades och det larmades, men till slut tog svenska folket ändå steget 
in i den europeiska unionen.

Det är i dagarna 20 år sedan folkomröstningen om EU, ett 
”högriskprojekt” och en ”dans på mycket slak lina”, för att citera 
statsvetarna Mikael Giljams och Sören Holmbergs analys från den 
tiden.

Forskarnas slutsatser står sig än. Även om det svenska EU-medlem
skapet numera är lika bergfast som vårt medlemskap i FN var 
utgången av folkomröstningen allt annat än given.

Skepsisen låg i luften. Det fanns en känsla av att vi förlorade på en 
anslutning till EU-klubben, att vi åkte utför. Ända sedan statsminister 
Tage Erlanders så kallade Metalltal 1961, som diplomaten Sverker 
Åström formulerade, hade rader av S-regeringar distanserat Sverige 
från det framväxande Europasamarbetet.



I Socialdemokraternas program inför 1990-talet hette det att ”fullt 
medlemskap i EU inte går att förena med den svenska 
neutralitetspolitiken”.

Agitationen fick konsekvenser. Novemberveckan 1994 lär ha varit den 
enda under hela 1990-talet då en majoritet av befolkningen ställde sig 
bakom det svenska EU-medlemskapet, skrev nyligen Henrik Ekengren 
Oscarsson på sin blogg. Han har efterträtt Sören Holmberg vid 
Göteborgs universitet som ansvarig för de nationella SOM-
undersökningarna.

Sverige rusade genom EU-dörren innan den snabbt smälldes igen. Det 
osannolika inträffade, tack vare flera grundläggande politiska 
förändringar.

Först föll muren i Berlin hösten 1989, och när Sovjetsystemet kort 
därefter rämnade framstod neutralitetspolitiken som historia. 
Socialdemokraterna kunde ompröva sin politik.

Kalla krigets slut fick också ekonomiska konsekvenser, som påverkade 
den svenska synen på EU. När Tyskland återförenades pumpades 
väldiga belopp in i det sargade före detta DDR. För att förhindra en 
överhettning av den tyska ekonomin höjde Bundesbank räntan kraftigt, 
vilket framkallade en valuta- och räntekris runt om i Europa.

Sverige var ett av de länder som påverkades mest. Räntechocken 
utlöste vår egen ekonomiska kris, som hade byggts upp under 1980-
talet, och plötsligt var den svenska ekonomin på väg in i det värsta 
läget sedan 30-talsdepressionen.

Socialdemokraterna passade på att annonsera sin omsvängning i 
Europafrågan som en del av ett ekonomiskt krispaket. Det historiska 
beskedet gjordes till bisak. Det kärva läget blev i stället huvudfrågan, 
förmodligen för att undvika en alltför uppslitande intern debatt om 
förhållandet till EU.

Samtidigt var stödet från Socialdemokraterna avgörande. Utan S-
ledaren Ingvar Carlssons personliga engagemang hade Sverige aldrig 
gått med. Han tog risken och lyckades.

”Det finns bara en Ingvar Carlsson”, sjöng berusade ungmoderater på 
natten till den 14 november 1994. Själv gick Ingvar Carlsson aldrig på 
ja-valvakan, eftersom han kände sig obekväm i sällskapet. Hans eget 
parti var kluvet, sår behövde läkas.

Splittringen lever vidare, men det slående 20 år senare är att själva 
EU-medlemskapet mist mycket av sin laddning. Opinionen slog om 
efter millennieskiftet. Och inget riksdagsparti kräver längre ett utträde 
ur unionen, även om Sverigedemokraterna vill omförhandla Sveriges 
avtal.

Miljöpartiet, ett ledande nej-parti 1994, har gått från skeptiker till 
konstruktiv aktivist. På senare år har MP tillhört de mest pådrivande 
nere i Bryssel genom sina företrädare Isabella Lövin och nu Peter 
Eriksson.

Moderaterna, å sin sida, har rört sig från 150 procents entusiasm till ett 
mer dämpat EU-förhållande. Grundackordet är fortfarande positivt, 
men där finns även andra klanger. All lycka sägs inte längre komma 
från Bryssel.



Det många underskattade för 20 år sedan, och som fortfarande 
underskattas, är hur genomgripande Sverige påverkas av 
medlemskapet.

När Stefan Löfven presenterade sin nya regering stod det klart att 
EU-politiken kommer att ligga hos utrikesminister Margot Wallström, 
från att tidigare ha sorterat under statsrådsberedningen.

Att Margot Wallström kan EU-systemet råder det inget tvivel om, men 
medlemskapet är i första hand en fråga om inrikespolitik, inte 
utrikespolitik.

Praktiskt taget alla regeringsbeslut har en EU-dimension. Den svenska 
lagstiftningen måste ständigt anpassas till vad som sker i Bryssel, 
ungefär 60 procent av en svensk kommuns verksamhet påverkas direkt 
av unionsbeslut.

Om Sverige inte är en engagerad och aktiv medlem sätter andra 
dagordningen för många frågor på hemmaplan.

Stefan Löfvens röriga framträdande i EU-nämnden härförleden var 
symptomatiskt för hur den nya regeringen hanterat Europa. EU-
ministern är avskaffad och Löfven själv tycks underskatta frågornas 
tyngd och tidsåtgång.

Den första sammankomsten i Milano med de europeiska högdjuren 
blev ett fiasko: eftersom partiledardebatten i Sverige var inbokad 
samma dag, kom Stefan Löfven så pass sent till Italien att han missade 
viktiga personliga möten.

Och när Löfven efter den famösa EU-nämnden reste till Bryssel för 
förhandlingarna om klimatet kom nästa schabbel: mitt i natten, när 
EU-ledarna enats om en kompromiss, lät Stefan Löfven alla andra 
stats- och regeringschefer vänta i en timme. Orsaken? Den svenska 
regeringens position skulle koordineras med den förvirrade EU-
nämnden hemma i Sverige. Så marginaliserar man sig själv och sitt 
land i internationellt samarbete.

Stefan Löfven har goda möjligheter att reparera skadan. Han ser värdet 
av EU och vill inte förvandla Europapolitiken till ett minimum.

Men om han ska lyckas krävs engagemang och regeringsresurser. 
Den svenska relationen till EU behöver ständigt underhållas. Efter 20 
år räcker det inte med pliktskyldiga förkunnelser om att vårt 
medlemskap är en självklarhet.

Twitter.Com/Pwolodarski “



DN 16 nov 2014:
”Dags ompröva inställningen till turkiskt 
EU-medlemskap”

Lägg förhandlingarna på is. Brutalt våld mot det egna folket, 
politiserade rättegångar och en allt mer islamistisk inriktning gör 
Turkiet till en olämplig medlemskandidat till EU. Att fortsätta 
förhandlingarna vore att blunda för Turkiets icke-demokratiska 
politik och värderingsmässiga vägval, skriver Lars Adaktusson 
(KD).

I december är det 15 år sedan Turkiet officiellt gavs status som 
kandidatland till den Europeiska Unionen.

Det svenska stödet för fullt turkiskt medlemskap har sedan dess varit 
mycket starkt. Hela tiden har förhoppningar funnits om att 
medborgarskapsperspektivet ska stimulera en frihetlig och 
demokratisk utveckling i ett strategiskt viktigt land som annars riskerar 
att röra sig i auktoritär riktning.

Personligen har jag i likhet med andra EU-vänner betonat vikten av att 
använda unionens mjuka makt i förhållande till Turkiet. Tidigare har 
det också funnits goda skäl att anta att utsikterna inför ett framtida EU-
medlemskap faktiskt skulle bli en katalysator för turkisk reformering 
och förbättring vad avser yttrandefrihet, rättssäkerhet och respekt för 
minoriteternas situation.

Utvecklingen har dock gått åt ett helt annat håll. Efter ett antal 
politiska ställningstaganden i tydlig icke-demokratisk riktning är min 
uppfattning att det dessvärre finns anledning till omprövning av 
uppfattningen att fullt medlemskap är enda vägen framåt i EU:s 

relation till Turkiet.

Efter tre års uppehåll återupptogs förhandlingarna om ett turkiskt 
EU-medlemskap på hösten 2013. Detta trots regimens brutala våld i 
samband med ett antal folkliga demonstrationer och trots starkt 
politiserade rättegångar mot offentliga personer. Med de styrandes allt 
tydligare islamistiska agenda var ”förolämpning av vissa religiösa 
grupper” den officiella anklagelsepunkten, vilket påminner om den 
tidigare ofta använda kemalistiska paragrafen om ”förolämpning av 
turkiskheten”. Den islamistiska agendan definierar politiken även i 
relation till Turkiets kristna minoriteter. Under det styrande 
islamistiska AK-partiet har fientligheten mot troende kristna ökat. 
President Tayyip Erdogan har öppet ventilerat tankar på att deportera 
hundratusen kristna armenier och i turkiska skolböcker kan man läsa 
att kristna är att betrakta som landsförrädare.

Parallellt med inskränkningarna i religionsfriheten, är yttrandefriheten 
under attack. Framträdande journalister och kommentatorer 
kriminaliseras eller fängslas, sociala medier som Twitter och Youtube 
stängs. Enligt Amnesty är kränkningarna av yttrandefriheten ett av 
Turkiets ”mest inrotade människorättsproblem”. Till detta kommer en 
allvarlig korruption. I slutet av 2013 briserade en stor 
korruptionsskandal med direkta kopplingar till ledningen för president 
Erdogans AK-parti. Presidenten och hans partivänner hanterade 
skandalen i efterhand genom att manipulera lagstiftningen, intervenera 
i rättsliga processer och missbruka landets antiterrorlagar, fredliga 
demonstranter förvandlades till förbrytare. I debatten som följde 
framfördes allvarlig och välgrundad kritik mot det styrande AK-
partiet. Svaret från Erdogan kom i samband med de turkiska 
lokalvalen, presidenten hotade då sina meningsmotståndare med att de 
skulle få ”betala priset” för sin kritik och att de skulle jagas till sina 
”sista gömställen”.



Även utrikespolitiskt har Turkiet kommit att utvecklas i illavarslande 
riktning. Som stor nation med geopolitisk tyngd i den regionala 
säkerhetspolitiska miljön hade landet förutsättningar att bli en 
konstruktiv och betydelsefull partner i relation till 
terrorismbekämpning och den Islamiska staten, IS. Turkiet hade 
kunnat lägga gamla stridigheter med den kurdiska minoriteten åt sidan 
och aktivt släppa fram militärt stöd till den av IS svårt plågade staden 
Kobane. Landet hade snabbt kunnat upplåta sina flygbaser för det 
amerikanska flygvapnet och därigenom bidra substantiellt i kampen 
mot extremismen. Fler åtgärder hade kunnat vidtas för att stoppa 
Islamiska Statens dagliga inflöde av miljontals dollar genom 
smugglingen av olja via Turkiet. Ännu bättre hade varit om den 
turkiska realpolitiken hade fått stå tillbaka för ett aktivt deltagande i 
den internationella koalitionen mot IS. Så är nu inte fallet och de 
NATO-länder som i dag gemensamt försöker tränga tillbaka 
framryckande IS-styrkor kan bara konstatera att Turkiet, trots 62 års 
medlemskap i försvarsalliansen, hittills inte uppträtt som en partner 
vad gäller kampen mot den mest extrema islamismen. Den turkiska 
passiviteten och undfallenheten i förhållande till IS är samtidigt bara 
en i raden av allvarliga meningsskiljaktigheter med Europa och USA.

Under sin tid som premiärminister betecknade Tayyip Erdogan den 
förintelseförnekande iranske presidenten, Mahmoud Ahmadinejad, 
som ”vår vän”. Själv förnekade Erdogan såväl folkmordet i Darfur 
som folkmordet på kristna i sitt eget land hundra år tidigare. I ett 
uppmärksammat tal nyligen pekade han ut västvärlden, i skepnad av 
Lawrence av Arabien, som ett större hot än IS.

Det är tydligt att Turkiet i dag står inför ett vägskäl vad gäller landets 
förhållningssätt visavi demokratiska respektive icke-demokratiska 
aktörer i omvärlden. Svaret på frågan vilken av grupperna som det 
egna landet ska tillhöra tycks inte given, signalerna är motsägelsefulla. 
Samtidigt som Turkiet agerar på egen hand i förhållande till 
närområdet sägs NATO-medlemskapet värderas högt, samtidigt som 

ett närmande till EU har inletts blir den turkiska politiken alltmer 
islamistisk.

Mycket tyder dock på att Erdogan har gjort sitt val; Turkiet ska gå sin 
egen väg. Skepsis mot västvärlden ska kombineras med en insikt om 
västvärldens betydelse, konsolidering av inrikespolitisk islamism ska 
förenas med ett ekonomiskt utbyte med EU, formell anknytning till 
NATO ska paras med ett tydligt underkännande av försvarsalliansens 
förmåga att bidra till säkerhet i Mellanöstern.

Sverige liksom flera andra länder i Europa har satt sitt hopp till att 
medlemskapsförhandlingarna med EU ska leda till demokratisering 
och respekt för mänskliga rättigheter. Så har skett i vissa avseenden, 
men vitala samhällsområden återstår att reformera och säkerställa. Vi 
som önskar en positiv utveckling i relationerna mellan Turkiet och EU 
måste därför fråga oss: Hur auktoritärt får det turkiska samhället bli 
innan förhandlingarna med EU läggs på is? Hur cynisk får den 
turkiska utrikes- och säkerhetspolitiken vara innan vi markerar att EU 
är en värdegemenskap som aldrig kompromissar med frihet och 
demokrati? Har vi i Sverige varit blåögda i förhoppningarna om att 
Turkiet kommer att uppfylla kriterierna för EU-medlemskap? En 
majoritet av Europaparlamentets största partigrupp, EPP 
Kristdemokraterna, gjorde i juni bedömningen att med den nuvarande 
utvecklingen i Turkiet ser jag anledning att ifrågasätta målsättningen 
om ett turkiskt EU-medlemskap. Som tidigare stark förespråkare för 
en utvidgning av unionen med Turkiet bär det emot att behöva 
konstatera att den bedömningen är riktig.

Att fortsätta förhandlingarna om fullt medlemskap vore att blunda för 
Turkiets icke-demokratiska politik och värderingsmässiga vägval.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (Kd) “



DN 16 nov 2014: 

“Minister skärper ton om EU-utträde

Storbritannien måste vara redo att lämna EU, säger 
utrikesminister Philip Hammond. Uttalandet följer på en vecka 
med allt hårdare tonläge om EU från ledande Torypolitiker.

I en lång intervju med konservativa dagstidningen The Daily 
Telegraph framhåller utrikesminister Philip Hammond, som tillträdde 
sin post i somras, att EU inte ska ta för givet att Storbritannien stannar 
kvar som medlem. Landet har börjat förbereda förhandlingarna med 
övriga EU om hur man ska kunna begränsa immigrationen.

– Gå aldrig någonsin in i en förhandling om du inte är beredd att resa 
dig upp från bordet och lämna det, säger Philip Hammond till 
tidningen.

Hammonds budskap till omvärlden är att Storbritannien måste nå 
framgångar för att kunna visa sina invånare att EU är på väg att 
reformeras. Premiärminister David Cameron har lovat väljarna att om 
de konservativa vinner valet nästa år ska britterna 2017 få folkomrösta 
om EU-medlemskapet.

– Jag skulle vilja säga till min tyska motpart ärligt, att om du drar 
gränsen ”där”, tror jag inte att vi får igenom det hos britterna i en 
folkomröstning – men om du flyttar gränsen ”dit” tror jag att vi gör 
det, säger Philip Hammond i intervjun.

Hans uttalanden görs under en vecka då det regerande konservativa 
partiet fjärmat sig ytterligare från Europa. När David Cameron i 
måndags höll tal inför Europavänliga brittiska företagsledare sade han 
att Storbritannien inte kommer att stanna kvar i EU till ”vilket pris 
som helst”. Det har politiska bedömare tolkat som att Cameron har 
kommit närmare att faktiskt kampanja för att britterna lämnar.

Camerons uttalande följdes upp av tidigare premiärministern John 
Major. I ett tal i Berlin i torsdags vädjade han till övriga EU-länder att 
förstå Storbritanniens frustration.

– Jag bedömer chansen att vi lämnar till strax under 50 procent. Jag 
ber våra europeiska partner att inse att vi är nära en brytning som inte 
är i någons intresse, sade John Major.

Camerons, Majors, och nu Hammonds utspel, är inte enbart riktade 
till EU. På torsdag hålls ett viktigt fyllnadsval i en valkrets i södra 
England där utgången antas påverka även nästa års parlamentsval.

EU-kritiska partiet Ukips kandidat Mark Reckless är favorit. Eftersom 
han tidigare var konservativ ledamot är valet mycket besvärande för 
regeringen. David Cameron och andra ministrar har därför besökt 
valkretsen flera gånger för att stötta sin konservativa kandidat Kelly 
Tolhurst.

Cameron har till och med uppmanat de som tidigare röstat på Labour, 
Liberaldemokraterna eller det gröna partiet, att nu välja Tolhurst för att 
stoppa Ukip.



Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se

Fakta. Förhandlingar med EU

Storbritanniens formella förhandlingar med EU inleds först efter en 
konservativ valseger i maj nästa år.

Regeringen har tidigare talat om kvoter för olika immigranter. De 
planerna är skrotade sedan flera medlemsländer påpekat att kvoter 
strider mot unionens grundläggande principer.

Philip Hammond tror att de effekter som kvoter skulle ha fått kan fås 
med andra mekanismer, säger han till The Daily Telegraph. “

DN 17 nov 2014: 

“EU-kommissionen borde skälla

Att offentligt kräva åtstramning och sedan diskret vika sig för 
medlemsländerna duger inte. EU-kommissionen måste välja linje 
och upprätthålla respekten för de gemensamma reglerna.

Den nya EU-kommissionen med Jean-Claude Juncker i  spetsen har 
fått en knackig start. Men det skulle man inte tro om man bara läste 
tidningsrubrikerna. Som Sherlock Holmes visste lägger ingen märke 
till en hund som inte skäller på natten. I Europas fall är det EU:s regler 
om sunda offentliga finanser som saken gäller, och kommissionen – i  
princip EU:s vakthund – borde stormskälla när de nonchaleras.

Förra månaden verkade ylanden ofrånkomliga när två stora 
medlemsländer, Italien och Frankrike, lade fram budgetar för 2015 
som öppet bröt deras löften om fortsatt åtstramning. Till att börja med 
avspisade kommissionen vederbörligen de båda budgetarna som 
oförenliga med reglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Men så 
hände något som var lika ”egendomligt” som i Arthur Conan Doyles 
berättelse om Baskervilles hund. Efter ett par dagar kom båda länderna 
med minijusteringar av budgeten, motsvarande ungefär 0,2 procent av 
BNP, och deras finansministrar skrev till kommissionen att budgetarna 
nu borde godkännas. Kommissionen svarade inte, och därmed fick de 
franska och italienska ledarna möjlighet att påstå att de själva och inte 
byråkraterna i Bryssel hade fått sista ordet.

Den senaste prognosen ger ett ännu sämre resultat för Frankrike och 
Italien i år än som utlovats från början. Frankrikes underskott ser ut att 
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öka en aning under 2015 och Italiens cykliskt justerade underskott 
väntas bli än värre. Stabilitetspakten föreskriver en årlig förbättring på 
minst 0,5 procent av BNP.

Den nya kommissionen riskerar alltså att mista sin auktoritet redan i 
början av sin period. Om det går så eller inte är avgörande, eftersom 
kommissionen måste upprätthålla hög trovärdighet för att kunna 
genomföra sin ekonomiska politik i euroområdet.

Man ska komma ihåg att en tidigare kommissionsordförande (Romani 
Prodi) ansåg att stabilitetspaktens ursprungliga regler var ”dumma” på 
grund av att en envis strävan efter ett underskott på mindre än 3 
procent av BNP var olämplig under recessioner. Det resonemanget 
godtogs, och pakten gjordes mer ”intelligent” genom att man tillät 
bland annat att budgetunderskottet justerades efter konjunkturen. 
Utgiftsmål på medellång sikt lades till och undantagsklausuler 
infördes.

Men de nya reglerna kräver givetvis en stark institution som tolkar 
dem och vars bedömningar alla accepterar. Det är lätt att kontrollera 
om ett budgetunderskott ligger under stabilitetspaktens tak på 3 
procent av BNP, men det kan finnas fullt rimliga motsatta 
uppfattningar om huruvida konjunkturanpassningen bör beräknas till 
0,5 eller 0,8 procent av BNP eller ett land håller fast vid sitt utgiftsmål 
på medellång sikt.

Kommissionen ska ha sista ordet och garantera att reglerna är 
trovärdiga och konsekventa – och i den matchen verkar den ha förlorat 
första ronden. Man kan förstås hävda att paktens regler bör avskaffas 
därför att åtstramningar är orimliga när euroområdet riskerar deflation. 

Men det ska avgöras av kommissionen, inte av finanspolitiskt 
tvivelaktiga medlemsländer.

Det andra problemet för Europa är en hund som skäller men utan 
anledning. Det är Storbritannien, som har anmodats att betala ett extra 
bidrag till EU:s budget på omkring 2 miljarder euro, motsvarande ett 
avrundningsfel i  Storbritanniens egen budget.

Orsaken till denna extra pålaga är att den statliga brittiska 
statistikbyrån för några veckor sedan stolt tillkännagav att landets 
bruttonationalinkomst (BNI) hade blivit mycket högre än man tidigare 
beräknat, inte bara 2013 utan samtliga föregående år. Med 
revideringarna för perioden 2002–2012 inräknade uppgår skillnaden 
till omkring 560 miljarder dollar.

Alla medlemsstater är förpliktade att bidra till EU:s budget med 
omkring 1  procent av sin BNI, och därmed ledde de nya brittiska 
siffrorna ofrånkomligen till en restbetalning på ett par miljarder euro. 
Men premiärminister David Camerons regering har sagt ifrån att den 
inte ämnar betala ut pengar som ”Europakommissionen inte hade 
väntat sig och inte behöver”.

Dessa två fall – hunden som borde ha skällt men inte gjorde det och 
hunden som skällde utan anledning – hotar EU:s grundläggande 
funktioner, som vilar på en tydlig regelsamling vars efterlevnad en 
stark kommission noggrant övervakar. Junckers kommission riskerar 
att förlora sin auktoritet från början om den tillåter att reglerna 
anpassas eller bryts för att de större medlemsstaternas inrikespolitiska 
syften ska tillgodoses.



Kommissionen måste återta den politiska och intellektuella ledningen 
och välja: antingen förklara varför stabilitetspaktens regler måste 
följas även nu när deflation står för dörren, eller enas med dem som 
hävdar att det rådande läget behöver finanspolitisk stimulans. Den kan 
inte undvika att välja sida genom att offentligt insistera på 
åtstramningsregler och sedan falla till föga när medlemsstaterna bryter 
dem. Staternas ledare måste också spela sin roll. Att fjäska för 
populister kan vara frestande för dem som är ute efter kortsiktiga 
valvinster, men de långsiktiga kostnaderna i trovärdighet, både deras 
egen och EU:s, blir skyhöga.

Daniel Gros är chef för tankesmedjan Centre for European Policy 
Studies i Bryssel.

Översättning: Margareta Eklöf  “

DN 18 nov 2014:

“EU-motsättningar sinkar hårdare tag mot 
Ryssland

Fler ukrainska separatister ska sättas upp på svarta listan, men 
inga beslut om ytterligare sanktioner mot Ryssland. Det blev 
resultatet från EU:s utrikesministermöte i går. Samtidigt varnar 
Tyskland för att Ryssland utvidgar sin intressesfär till Serbien och 
andra länder på västra Balkan.

Bryssel.
Efter valet i början av november i de delar av östra Ukraina som de 
proryska separatisterna kontrollerar, och efter rapporter om militära 
transporter från Ryssland till de ukrainska separatisterna, anser Sverige 
och flera andra EU-länder att tonen mot Moskva ska skärpas

Men motsättningarna bland länderna i EU-kretsen är fortsatt stora.

EU:s utrikesministrar skjuter därför på den känsliga frågan om 
sanktionerna mot Ryssland ska vidgas och breddas.

I går kom EU:s utrikesministrar enbart överens om att sätta upp 
ytterligare ukrainska separatister på EU:s svarta lista. Inga namn 
nämndes. I stället fick EU:s utrikesansvariga i uppdrag att ta fram 
förslag. Formella beslut om namnen ska sedan tas ”i slutet av 
månaden”, heter det i slutsatserna från mötet, rapporterar TT.



Hittills har sammanlagt 119 personer förbjudits att resa in i EU. Det 
handlar om ukrainska separatister samt beslutsfattare i Ryssland och 
på Krim. Dessutom har dessa personers ekonomiska tillgångar i EU 
frysts.

Inför gårdagens möte kom också motstridiga rapporter om hur 
relationen mellan EU och Ryssland har utvecklats under senare tid.

Å ena sidan talade Tysklands förbundskansler Angela Merkel med 
Rysslands president Vladimir Putin när de träffades Brisbane under 
den gångna helgens möte med G20-länderna.

Deras samtal pågick under två timmar och efter mötet förklarade 
president Putin att han trodde att de skulle kunna komma överens. 
Tysklands utrikesminister ansåg att det skett ”ett genombrott”.

Å andra sidan varnar Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att 
Ryssland utvidgar sin intressesfär. ”Det handlar inte bara om Ukraina, 
utom om Moldavien och Georgien. Fortsätter det så här handlar det 
också om Serbien och länderna på västra Balkan”, sade Merkel i 
söndags efter mötet.

Den fortsatta relationen med Ryssland blir sannolikt en huvudfråga när 
EU:s stats- och regeringschefer träffas nästa gång vid toppmötet den 
19–20 december.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 19 nov 2014: 

“ EU ökar pressen på Israel

EU fördömer gårdagens attack i Jerusalem, men den politiska 
pressen i EU riktas för närvarande framför allt mot Israel. På 
kvällen röstade det spanska parlamentet ja till att uppmana 
regeringen att erkänna Palestina.

Frankrike reagerade snabbast efter gårdagens bestialiska attack i 
Jerusalem. Redan tidigt på förmiddagen kom ett ovanligt starkt 
formulerat pressmeddelande från presidentpalatset i Paris. François 
Hollande fördömde inte enbart attacken i Jerusalem, utan också alla 
som hyllar det som skett.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström talade om ”ett fasansfullt 
dåd mot oskyldiga bedjande männi-skor” och liknande uttalanden kom 
från flera huvudstäder i EU.

Längre tid tog det för EU:s nya utrikeschef Federica Mogherini att 
reagera.

Under förmiddagen var hon med på ett möte med EU:s 
försvarsministrar, men vid lunchtid kom ett uttalande där Mogherini 
som företrädare för hela EU fördömde terror- attacken i Jerusalem. 
Hon vädjade samtidigt till båda parter att återvända till 
förhandlingsbordet.

Sent i går kväll röstade parlamentet i Spanien för en symbolisk icke 
bindande resolution som uppmanar regeringen i Madrid att upprätta 
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diplomatiska förbindelser med Palestina. Resolutionen antogs efter en 
lång debatt där den ursprungliga skrivningen urvattnats ytterligare.

En liknande resolution förbereds i den franska nationalförsamlingen.

Efter Sveriges erkännande av Palestina, och de brittiska och irländs-ka 
parlamentens uppmaningar till sina regeringar att göra samma sak, är 
det spanska parlamentets resolution ytterligare ett tecken på en 
växande politisk press i EU som för närvarande framför allt riktas mot 
Israel.

Den israeliska tidningen Haaretz publicerade nyligen ett inofficiellt 
EU-dokument som innehåller en lång rad förslag på hur EU kan 
påverka Israel. De handlar om allt ifrån att kalla hem EU-ländernas 
ambassadörer till mer kännbara sanktioner. Syftet är att förmå Israel att 
upphöra med bygget av nya bosättningar och återuppta 
förhandlingarna.

Federica Mogherini fick en fråga om detta under presskonferensen i 
måndags kväll, efter mötet med EU:s utrikesministrar. Hon förklarade 
att det handlar om en kartläggning av ”hypotetiska” förslag.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 20 nov 2014: 

“ Inte i vårt namn, sa Bryssel

På sin hemsida har EU-kommissionens svenska kontor vikt en flik åt 
”EU-myter”. Där reds ut att gurkor visst får vara böjda. Och nej, inget 
EU-direktiv bannlyser små jordgubbar.

En annan upplysning är att unionens regler tillåter stavning av 
”Kristus” efter eget behag. Bryssel korsfäster varken dem som skriver 
med litet eller stort ”k”.

Det är väl detta register som har gnagt i bakhuvudet hos EU-
kommissionen när den försökt avstyra förslaget om att införa ett tak 
för antalet plastkassar unionens medborgare använder per år. 
Medlemsländerna och EU-parlamentet insisterar. Kommissionen vill 
däremot helst slippa något som riskerar att uppfattas som klåfingrigt 
och onödigt. Men i går gav vicechefen Frans Timmermans vika.

”Om det senare blir problem med verkställandet är det något som 
medlemsstaterna själva förorsakat”, förklarade han. Han kan dock lita 
på att det skylls på Bryssel.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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DN 20 nov 2014: 

“Lag ska ge färre plastpåsar i EU

Användningen av plastpåsar i EU ska minska. Men uppgörelsen 
om de nya EU-reglerna innebär att länderna får bestämma hur 
det ska ske och det blir svårt att kontrollera om den nya lagen 
följs.

EU-parlamentet och rådet, medlemsländerna, är nu överens om nya 
EU-regler som ska minska användningen av plastpåsar.

– Uppgörelsen är en grön seger, tycker EU-parlamentarikern Linnéa 
Engström (MP) som har följt förhandlingarna.

Bakgrunden är att förbrukningen av plastkassar i EU har ökat kraftigt. 
2010 använde medborgarna i EU i genomsnitt 198 påsar per person 
och år och mer än 8 miljarder kassar förvandlades till svårnedbrytbara 
EU-sopor.

Skillnaderna är dock stora. I flera länder i östra EU används årligen 
upp till 500 plastpåsar – i Sverige är motsvarande siffra 100 per person 
och år.

EU-målet är nu att förbrukningen ska ned till 90 påsar per person och 
år fram till 2019 och sedan till 40 påsar per person och fram till 2025.

Uppgörelsen innebär att EU-länderna kan välja mellan att införa en 
avgift på plastpåsar eller att på annat sätt minska användningen.

EU-parlamentet fick dock släppa kravet på förbud mot så kallad oxo-
plast, som anses ovanligt svår att bryta ned. Storbritannien motsatte sig 
ett förbud och Sverige sade också nej eftersom det saknades en analys 
av konsekvenserna.

Nu ska kommissionen först utreda frågan.

Men Sveriges regering ville helst att de nya EU-reglerna skulle gälla 
lika för alla, eftersom de annars blir svåra att kontrollera.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har också haft 
invändningar. Det har tolkats som att han tänkte dra tillbaka 
lagförslaget och på sätt visa att den nya kommissionen inte vill att EU 
ska syssla med detaljer.

Men i går förklarade Timmermans att han visst anser att EU ska 
försöka få ned användningen av plastpåsar, men att han undrar hur 
länderna ska tillämpa de nya reglerna.

Är inte risken att lagen blir ett slag i luften när alla får göra som 
de vill?

– Nej, det finns ändå viss statistik. De länder som inte minskar 
användningen av plastpåsar får skämmas, hoppas Linnéa Engström.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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DN 26 nov 2014: 

“ EU:s miljardsatsning väntas få kritik 
direkt

Har Jean-Claude Juncker lyckats få ihop 300 miljarder euro? Det 
är frågan när kommissionens ordförande i dag ska presentera den 
redan hett omdiskuterade investeringsplanen som ska få i gång 
ekonomin i EU.

Jean-Claude Juncker har sannerligen lyckats skruva upp 
förväntningarna inför dagens presentation.

Redan i somras, samma dag som Juncker valdes till EU-
kommissionens nye ordförande, avslöjade han sin idé: Ett gigantiskt 
investeringsprogram skulle få i gång EU:s ekonomi.

– Vi borde kunna få ihop 300 miljarder euro för privata och offentliga 
investeringar under de tre kommande åren, försäkrade Juncker och fick 
applåder i EU-parlamentet.

Efter flera år med stillastående tillväxt, och en arbetslöshet på i 
genomsnitt drygt 10 procent som inte går ned, var det många som 
hoppades att Junckers plan skulle kunna bli den där efterlängtade 
injektionen för EU:s ekonomi.

Drygt fyra månader senare är det upp till bevis. I dag på morgonen ska 
Juncker avslöja om – och i så fall hur – han har fått ihop tillräckligt 
med euro till sin stora plan.

Tyskland har redan deklarerat att det inte kan bli tal om att 
medlemsländerna ska skjuta till mer pengar. Det skulle i så fall leda till 
ännu större budgetunderskott på flera håll och det tänker regeringen i 
Berlin inte acceptera. Frankrike har i stället pläderat för att 
investeringsplanen måste innehålla färska euro. Ekonomiminister 
Emmanuel Macron anser att det krävs mellan 60 och 80 miljarder euro 
”riktiga pengar” och att han annars blir besviken.

Men det mesta tyder på att Juncker i huvudsak tänker föreslå en annan 
typ av finansiering. Enligt den brittiska affärstidningen Financial 
Times kommer investeringsplanen enbart innehålla en mindre kärna av 
EU-medel.

Sammanlagt ska ungefär 20 miljarder euro komma från reserver i EU:s 
budget som inte använts – samt från EIB, Europeiska 
investeringsbanken.

Denna grundplåt ska sedan fungera som säkerhet och locka till sig 
privat kapital som ingen annars vågar satsa på stora och osäkra 
projekt.

Simsalabim beräknas på så sätt det sammanlagda värdet av de 
kommande privata och offentliga investeringarna till 315 miljarder 
euro.

Om detta stämmer är det sannolikt upplagt för besvikna 
kommentarer i EU-parlamentet från olika håll i dag.



Liberalernas gruppledare Guy Verhofstadt anser att Junckers plan är 
helt otillräcklig.

EU kan locka mer än dubbelt så mycket privat kapital om 
medlemsländerna ställer sig bakom en helt ny investeringsfond i EU, 
hävdar Verhofstadt. Hur han skulle få Tyskland och andra 
medlemsländerna med sig på detta har Verhofstadt dock inte lyckats 
förklara.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

Fakta. Det händer
Junckers plan

300 miljarder euro ska användas till privata och offentliga 
investeringar och få i gång EU:s ekonomi.

Finansiering presenteras i dag på morgonen när EU-kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker talar i EU-parlamentet.

Junckers investeringsplan ska sedan behandlas vid EU-toppmötet den 
19-20 december. “

DN 27 nov 2014:

“ Över ån efter euron

EU-kommissionen har en plan för att få fart på investeringarna och 
”kickstarta ekonomin”. I en djärv finansiell manöver ska 20 miljarder 
euro bli 300.

Inga nya pengar behövs. Det räcker att flytta några 
felräkningsmiljarder och dryga ut dem med medel från Europeiska 
investeringsbanken, EIB. På det viset uppstår en kontantinsats, och 
grundplåten växlas därefter upp med lån.

Resten av jobbet görs av privata och offentliga pengar i 
medlemsländerna, hoppas kommissionen.

”Nu vänder Europa blad”, sa ordförande Jean-Claude Juncker när han 
presenterade planerna i Europaparlamentet i går.

Alldeles så enkelt blir det inte. Felfinnarna invänder att idén har testats 
förut. ”Compact for growth and jobs”, som lanserades 2012, harvar 
EIB fortfarande med. Än så länge ger effekten per euro ingen 
mersmak.

Den här gången blir investeringar i infrastruktur och energiprojekt 
extra viktiga, berättade Juncker. Och särskilt länderna i syd ska få ta 
del av medlen.
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Men just där råkar bekymren med EU-medel vara som störst. I sin 
senaste rapport påpekar revisionsrätten i Bryssel att andelen 
felanvända pengar är högst på området transport och energi.

Enligt siffror som finska Yle nyligen sammanställde är missbruket och 
slarvet värst i Grekland, Italien och Spanien. Det saknas alltså inte 
hinder för Junckers visioner.

Euroekonomierna är verkligen i desperat behov av en omstart. 
Investeringarna är kvar på samma nivå som katastrofåret 2009, och 
den låga allmänna efterfrågan får arbetslösheten att bita sig fast. 
Draghjälpen från tysk ekonomi har dessutom dämpats.

I går manade OECD i samband med en ny rapport om det 
internationella konjunkturläget Europas ledare att göra något åt den 
utdragna krisen. Det blir inte lättare ju längre man väntar.

Men att stimulanserna ska komma via Bryssel, som många vill, är att 
gå över ån efter euron. Medlemsländerna har ingen finanspolitik ihop, 
och det har heller inte eurosamarbetet.

EU behöver däremot hantera ländernas skulder och budgetbekymmer. 
Större skuldavskrivningar borde ha blivit av tidigare. Bättre nu än 
aldrig.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “

DN 27 nov 2014:

“ Så vill EU-chefen få fart på ekonomin

En ny fond för investeringar ska få i gång EU:s ekonomi. Sverige 
och andra medlemsländer förväntas bidra med pengar.

Bryssel.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker använde stora ord 
när han i går presenterade sin plan för investeringar.

– Nu vänder Europa blad, hävdade Juncker.

Förslaget innehåller inga nya pengar, utan bygger på att EU:s 
institutioner skjuter till en grundplåt som ska fungera som säkerhet i en 
ny fond för strategiska investeringar.

Privat och offentligt kapital på sammanlagt 315 miljarder euro ska på 
så sätt mobiliseras för utbyggnad av till exempel bredband, 
vattenrening och andra nyttigheter under de kommande tre åren, 
hoppas kommissionen.

– Min vision är skolbarnen i Thessaloniki i Grekland som går in i en 
ny skolsal med nya datorer, min vision är en fransk pendlare som kan 
ladda sin elbil längs motorvägen precis som vi i dag tankar bensin, 
förklarade Juncker.
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Detaljerna är inte klara, men de stora partigrupperna i EU-parlamentet 
ställde sig i går i princip bakom förslaget. Enbart extremhögern var 
helt avvisade och talade om ”en EU-kalkon”.

EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) är kritisk mot att planen inte 
innehåller nya pengar, men välkomnar ändå Junckers initiativ.

– Planen är i tunnaste laget. Men att kommissionen äntligen talar om 
investeringar är bra. Det krävs om Europa ska komma på fötter, anser 
Olle Ludvigsson.

Moderaternas Gunnar Hökmark (M) är också försiktigt positiv, även 
om han inte verkar särskilt entusiastisk.

– Det behövs ingen stor investeringsplan, utan ett bättre klimat för 
investeringar: en fungerande inre marknad, avregleringar och 
lönsamhet, skriver han i en kommentar.

EU:s medlemsstater förväntas också bidra till den nya 
investeringsfonden.

Kommissionen ”ska ta hänsyn till det” när budgetgranskningen sker, 
lovade Juncker. Det innebär med andra ord att kommissionen öppnar 
ett kryphål i EU:s regelverk för nationella budgetunderskott. Olle 
Ludvigsson tycker att Sverige ska vara med när fonden byggs upp.

– Det är för tidigt att säga exakt hur det ska ske. Men självklart ska 
Sverige bidra på något sätt.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se

EU ska inrätta en ny fond för strategiska investeringar.

Fondens grundplåt på 21 miljarder euro kommer dels från reserver i 
EU:s budget (16 miljarder), dels från Europeiska investeringsbanken 
(5 miljarder).

Sverige och andra medlemsländer förväntas också bidra till fonden.

EU-kommissionen hävdar att varje offentlig euro kommer att locka 
15 nya euro till investeringar som annars inte skulle ha gjorts.

Fonden kommer därför, enligt kommissionen, att leda till offentliga 
och privata investeringar på ett sammanlagt värde av 315 miljarder 
euro på tre år. “
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* Demokratiproblem, juridik. 
   Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

DN 27 okt 2014

“ Därför är mordet på Caesar alltid aktuellt 
i politiken
”Vår tids mord på Caesar” – det säger författaren Daniel Suhonen 
om hur förre S-ledaren Håkan Juholt avsattes. Men hur relevant 
är jämförelsen? Antikhistorikern Ida Östenberg reder ut 
kopplingarna till världshistoriens mest kända förbrytelse.

Daniel Suhonens bok om Håkan Juholts fall, ”Partiledaren som klev 
in i kylan”, har liknats vid ”House of Cards”, Machiavelli och Emil i 
Lönneberga. Den har omväxlande kallats ett epos, en fars och en opera 
in spe. Det dramatiska förloppet sägs ha närmast shakespearianska 
kvaliteter och följaktligen ska boken i vår sättas upp som pjäs på 
Uppsala stadsteater.

Själv beskriver Suhonen Juholts fall som vår tids mord på Caesar. 
Några svar på varför Caesarliknelsen skulle vara rimlig får vi inte. 
Suhonen nämner att ordet konspiration är latinskt och att den mest 
kända av alla konspirationer var när Caesar knivmördades av en grupp 
senatorer under republikanen Brutus ledning. Han tillägger: ”Juholts 
kodnamn hos Säpo var enligt uppgift ’Caesar 10’”. Hur läsaren genom 
dessa utan sammanhang utslängda notiser skall förmås se sambandet 
mellan avsättningen av en svensk partiledare efter tio månaders 
kritiserat ledarskap och världshistoriens mest berömda politiska mord 
är oklart.

Både Juholt och Caesar var män med makt som störtades av de sina. 
Här slutar likheterna. Aristokraten Gajus Julius Caesar innehade den 
högsta politiska makten i världens då mäktigaste imperium och var vid 



tiden för sin död diktator på livstid. Det är inte en slump att 
härskarbeteckningen kejsare, tsar och Kaiser stammar från Caesar, 
hans tillnamn. Caesar var en lysande och omdömesgill strateg och ska 
trots ständiga krigståg aldrig ha förlorat ett slag. Särskilt berömd var 
hans snabbhet. Under inbördeskriget mot Pompejus handlade han 
resolut, kastade den symboliska tärningen vid gränsfloden Rubicon, 
marscherade i hast söderut och intog Rom innan något motstånd 
hunnit mobiliseras.

Caesar var lika kvick med pennan som med svärdet och ansågs vara en 
av Roms främsta talare. Hans böcker om kriget i Gallien betraktades 
som stilbildande och har lästs av skolbarn sedan antiken. Han skrev 
och dikterade alltid, i fält, på marsch över alperna, på teatern. Hans 
latin betraktades som enkelt, tydligt och okonstlat. Veni, vidi, vici – jag 
kom, jag såg, jag segrade – räknades redan under antiken som ett 
bevingat ord, och Plutarchos prisar sentensen för dess korta, kärnfulla, 
allittererande form.

Caesars karisma var omtalad, och en kvinnokarl var han också förstås. 
”Romare, håll koll på era fruar, här kommer vi med den skallige 
äktenskapsbrytaren”, skanderade soldaterna i det galliska triumftåget. 
Caesar var mycket riktigt både småskallig och fåfäng och bar med 
förtjusning sin segerkrans eftersom den dolde flinten (han hade 
avundats Juholts hår). Romarna hånade hans tunnhårighet och även 
hans ungdomsförbindelse med kung Nikomedes av Bithynien. Vår tid 
ser i stället med förskräckelse på hans grymhet mot de underkuvade i 
Gallien. Det fanns inget jovialiskt i Caesars person. Kamratskap och 
demokrati var överhuvudtaget inga positiva ledord i Rom, och några 
politiska partier i vår mening existerade inte heller. Caesars storhet låg 
i hans strategiska begåvning, kraftfulla utstrålning, visionära sinnelag 
och i hans handlingskraft. Han påbörjade storskaliga 

ombyggnadsprojekt i Rom och reformerade i grunden tideräkningen. 
Vi använder fortfarande den julianska kalendern, sedan 1700-talet i en 
lätt omarbetad gregoriansk version.

Nej, Juholt är ingen Julius.

Det är enkelt att göra sig lustig över Suhonens Caesaranspråk. Mer 
intressant är att reflektera över det faktum att mordet på Caesar utgör 
en så självklar referens drygt tvåtusen år efter att Gajus Julius trädde in 
i senaten och blev nedstucken av 23 knivhugg. Suhonens uttalande 
implicerar att vi alla kan relatera till Caesarmordet, att vi vet hur det 
gick till och vad det innebar. De flesta känner också till att Caesar dog 
den 15 mars år 44 före vår tideräkning, att Brutus och Casssius ledde 
sammansvärjningen och att Caesars sista ord var ”Också du, min 
Brutus”. Nu är det senare visserligen bara halvsant. Det var 
Shakespeare som myntade Et tu, Brute, helt enkelt för att ordet brute, 
odjur, gjorde sig så bra på engelska. Enligt de antika författarna gick 
det ett rykte om att Caesar på grekiska ska ha sagt Kai sy teknon, 
”Också du mitt barn”, men det troliga, menade man, var att han föll 
ihop utan ett ord.

Vari ligger Caesarmordets attraktion? Vad är det i händelsen och i 
berättelsen som lockar, som gör att den ständigt återkommer, hos 
Plutarchos, Dante, Shakespeare och nu i beskrivningen av 
socialdemokraternas verkställande utskott?

En faktor är eftervärldens fascination för Caesars person och hans 
maktposition. Genom århundradena har härskare beundrat och sökt 
imitera föregångaren, på slagfältet, vid skrivpulpeten, på maktens 
scen. Förhållandet med antikens mest kända kvinnliga gestalt drottning 
Kleopatra gav Caesar ytterligare dragningskraft. Parallellt med 
hyllningarna har despoten Caesar starkt kritiserats. Under franska 



revolutionen betraktades han förstås som en avskydd tyrann och så 
sent som under invasionen av Irak porträtterades president Bush med 
lagerkrans i Caesars gestalt för att uttrycka missnöje med 
maktmissbruk och imperialism. Namnet Caesar signalerar högsta 
makt, den eftertraktade såväl som den förhatliga.

Ytterligare en förklaring står att finna i mordets konsekvenser. Den 
romerska republiken dog med Caesar. Den då 500 år gamla republiken 
var en aristokratisk meritokrati, som byggde på 
maktfördelningsprincipen. Under senrepubliken kom detta politiska 
system alltmer i otakt med det ständigt växande imperiet. Stora män 
som Marius, Sulla, Pompejus och Caesar erövrade väldiga områden, 
skaffade sig ett allt större personligt stöd av soldater och klienter och 
satt under långa tider på särskilt utformade maktmandat. Systemet 
imploderade. Caesars död banade väg för hans yngre släkting 
Octavianus, som kom att tilldelas äronamnet Augustus. Rom blev i 
praktiken ett kejsardöme. För senare republiker, inte minst den 
amerikanska, utgjorde Caesars död ett stort dilemma. Roms republik 
fungerade som en mall för den amerikanska. Frågan om hur man bäst 
skapade ett välfungerande samhällssystem utan att frammana en ny 
diktator, som skulle driva nationen in i en oönskad monarki 
debatterades intensivt under arbetet med självständighetsförklaringen 
och den amerikanska konstitutionen.

Den allra viktigaste anledningen till att mordet på Caesar ständigt är 
aktuellt ligger dock i en tredje faktor. Det handlar om förhållandet 
mellan Caesar och Brutus. Antikens författare utmålar deras relation 
som nära, djup. Var Brutus kanske till och med Caesars son? Ryktet 
sade det. Caesars älskarinna Servilia var ju mor till Brutus. Trots detta 
valde Brutus, tillsammans med Cato den yngre, Cassius, Cicero och 
många fler Pompejus sida i inbördeskriget. Efter slaget vid Farsalos 

förlät Caesar sina fiender. Särskilt varmt välkomnade han Brutus 
tillbaka. Denna så kallade clementia-politik utgjorde en av 
sammansvärjningens viktigaste grunder. Försoning efter förlust var 
den största förödmjukelse en romersk aristokrat kunde utsättas för. 
Man hatade Caesar för hans förlåtelse.

Efter Pompejus fall överöste senaten Caesar med ärotitlar. Man 
utropade honom till fäderneslandets fader och man svor att skydda 
honom med sina liv. Caesar blev i praktiken ensam vid makten och 
ryktet gick att han skulle låta utropa sig till kung. Romarna klottrade 
staden full av graffiti och manade Brutus till handling. Man påminde 
honom om hans förfader och namne, som störtat den siste kungen i 
Rom, Tarquinius den övermodige, och 509 infört republiken. 
Självklart var man ute efter egen makt. Men libertas, frihet från 
tyranniet var de sammansvurnas ledord, och efter mordet lät Brutus slå 
mynt som visar en så kallad pilleus, frihetsmössa, tillsammans med två 
dragna knivar.

Var Brutus frihetshjälte eller fadermördare? Mördare, menade 
Antonius, Caesars närmaste man, och utropade den 15 mars till 
fadersmordets dag. Mördare, menade också Dante och placerade 
honom och Cassius allra längst ner i underjorden tillsammans med 
världshistoriens störste usling, Judas Iskariot. Frihetens förkämpe, 
skrev dramatikern Ben Jonson och lät Brutus modigt driva kniven i 
monstrets kropp. Storheten i Shakespeares ”Julius Caesar” ligger i att 
varken Brutus eller Caesar utmålas som genomgående goda eller helt 
och hållet onda. Caesar är en utsatt, trofast och mänsklig tyrann, 
Brutus är hedervärd, men också en förrädare. Brutus dilemma är evigt. 
Vad går först, kollektivet eller det personliga vänskapsbandet?

I Daniel Suhonens bok finns ingen Caesar och inget imperium under 
politisk omstörtning. Visst lurar där en grupp senatorer som väljer att 



gå samman för gruppens och den egna maktens bästa. Men berättelsen 
saknar en Brutus, en anförvant, en förtrogen, en son, som våndas inför 
det avgörande beslutet och ger dramat dess djupa nerv. Suhonen själv 
är den förtrogne, men han står stadigt kvar vid Juholts sida.

Går det att komma undan med politiskt mord? Nej, säger berättelsen 
om Caesar. Redan under hans begravning lyckades Marcus Antonius 
att vända opinionen mot konspiratörerna. Hans tal är vida berömt, 
särskilt i Shakespeares version. Retoriken stärktes av teatrala grepp. 
Caesars egen röst hördes uttala mördarnas namn och en väldig docka 
som föreställde hans sargade kropp visades upp för folkmassan. Den 
blodiga manteln förevisades också. Ingen kunde värja sig mot bilden 
av hur Caesar, ensam och förrådd, blivit svekfullt attackerad av dem 
han litade mest på. Begravningen slutade i uppror. Caesar ersattes av 
kaos och kaos ledde till nya inbördeskrig. Inom ett par år efter mordet 
var alla inblandade borta. Caesar själv blev upphöjd till gud och 
enväldet tog vid.

Det är kanske bäst att inte dra alltför stora växlar på Caesarmordet när 
man försöker förklara varför Juholt föll.

Ida Östenberg  docent i Antikens kultur och samhällsliv vid 
Göteborgs universitet. !

DN 30 okt 2014: 

“ Lyxen att få representera sig själv

Vänsterns kärlekshistoria med identitetspolitiken är inne i ett 
passionerat skede. I stället för att diskutera åsikter och ageranden i sig 
diskuteras allt oftare vem som borde ha rätt att uttrycka och kritisera 
dem. På så sätt kan kritik mot bostadsminister Mehmet Kaplan 
avfärdas som islamofobi och journalisters avslöjanden om 
miljöminister Åsa Romson beskrivas som ”kvinnomobbning”. Vad 
som sagts och gjorts är sekundärt.

Högern å sin sida, är snabb med att avfärda hela representationstanken 
som vänsterhumbug. Men att räkneövningar om olika gruppers 
närvaro i olika sammanhang ofta missbrukas betyder inte att de är 
irrelevanta.

Vem som är politiker säger någonting om vem som kan bli politiker.

I första avsnittet av dokumentärserien ”En rom på resa” som sändes i 
SVT i går fick vi följa politikern Soraya Posts väg via Feministiskt 
initiativ till kontoret i Bryssel. Från andra- till förstaklass, från 
fördömd till parlamentariker, som hon själv uttrycker det. Och det är 
en viktig resa – inte bara för Post själv.

Svenska statens behandling av romer och resande är ett otäckt kapitel i 
både landets och Posts personliga historia. I programmet berättar hon 
om hur hennes mamma tvingades till en sen abort och därefter 



steriliserades mot sin vilja, 21 år gammal. Hon ansågs inte lämplig att 
skaffa fler barn.

Och även om de rasbiologiska kartläggningarna och 
tvångssteriliseringarna är förpassade till historien, är kapitlet inte fullt 
så avslutat som vi gärna vill tro. Det var avslöjandet om Skånepolisens 
romregister en smärtsam påminnelse om.

Det är inte svårt att förstå att Post under sin uppväxt kände misstro 
mot samhället. Men dokumentären visar också på den mark som 
vunnits under hennes livstid: I dag är hon den första romen i EU-
parlamentet.

Att finnas på plats i EU:s korridorer är viktigt, men inte främst för att 
hon nu kan representera särskilda åsikter kopplade till det faktum att 
hon är rom eller kvinna utan för att andra kan se sig själva i henne.

Något som förhoppningsvis kan inspirera fler att våga tro på det 
samhälle som svikit.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 30 okt 2014:

”Därför erkänner Sverige i dag staten 
Palestina”

Viktigt steg. Somliga kommer att hävda att beslutet kommer för 
tidigt. Jag är rädd att det snarare är för sent. Nya bosättnings-
beslut försvårar en tvåstatslösning. Syftet med Sveriges 
erkännande är att bidra till målet att Israel och Palestina kan leva 
sida vid sida i fredlig samexistens, skriver utrikesminister Margot 
Wallström.

I dag fattar regeringen beslut om att erkänna staten Palestina. Det är ett 
viktigt steg som bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande.

Sveriges traditionellt nära band med staten Israel kompletteras nu med 
en jämbördig relation också till den andra parten i den tvåstatslösning 
som israeler, palestinier och ett enat internationellt samfund ser som 
vägen till varaktig fred i Mellanöstern.

Vårt beslut kommer i ett kritiskt skede: Under det gångna året har 
vi sett hur fredssamtalen på nytt har gått i stå, hur nya 
bosättningsbeslut på ockuperad palestinsk mark försvårat en 
tvåstatslösning och hur våldet återvände till Gaza. Dagens erkännande 
är ett bidrag till en bättre framtid för en region som alltför länge 
präglats av frusna förhandlingar, förstörelse och frustration.

Genom vårt erkännande vill vi för det första ge vårt stöd till de 
moderata krafterna bland palestinierna: de som ska styra den komplexa 
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palestinska statsbildningen och de som snart åter måste sätta sig vid 
förhandlingsbordet.

För det andra vill vi underlätta en uppgörelse genom att göra parterna i 
dessa förhandlingar mindre ojämlika. Målet är att Israel och Palestina 
ska kunna leva inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års 
gränser som utgångspunkt och med Jerusalem som huvudstad för två 
stater och där eventuella markbyten endast accepteras om parterna 
framförhandlar det.

Och för det tredje hoppas vi kunna bidra till mer hopp och framtidstro 
bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar att 
radikaliseras i tron att det saknas alternativ till våld och status quo. Till 
det sexåriga barn i Gaza som redan upplevt tre krig vill vi med vårt 
erkännande säga samma sak som till de jämnåriga i Israel: Vi tror 
fortfarande på en fredsuppgörelse som innebär att staten Israel lever 
sida vid sida, i fred och säkerhet, med en demokratisk, sammanhållen 
och livskraftig palestinsk stat.

Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av 
staten Palestina är uppfyllda.

Det finns ett territorium, om än med icke fastställda gränser. Det finns 
också en befolkning. Och det finns en regering med möjlighet att 
uppvisa inre och yttre kontroll.

Därutöver har världssamfundet bedömt att Palestina är statsdugligt, det 
vill säga har förmågan att åta sig de förpliktelser som åligger en stat.

Den palestinska myndigheten har förvisso inte full kontroll över 
Palestina, vare sig på Västbanken eller i Gaza. I fråga om Gaza finns 
efter den palestinska ämbetsmanna- och enhetsregeringens inrättande 
och försoningsöverenskommelsen mellan Hamas och Fatah bättre 
förutsättningar att påvisa sammanhållen inre kontroll. Att inte erkänna 
Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i 
strid med den folkrättsliga principen om ”ingen rätt ur en orätt”.

Regeringens bedömning att de folkrättsliga kriterierna är uppfyllda 
delas av folkrättsliga experter, däribland professorerna Ove Bring, 
Said Mahmoudi och Pål Wrange, som nyligen skrev i ämnet här på DN 
Debatt (20/10).

Sverige har tidigare erkänt stater – Kroatien 1992 och Kosovo 2008 – 
trots att dessa saknade faktisk kontroll över delar av sitt territorium. 
Palestina är liksom dessa ett speciellt fall. Såväl då som nu finns det 
också starka politiska argument för varför ett erkännande – ett beslut 
som avseende Palestina redan fattats av över 130 stater – är rätt väg att 
gå.

EU:s medlemsstater bekräftade 2009 sin beredskap att erkänna 
staten Palestina när det är lämpligt. Vi är nu beredda att gå före. Mot 
bakgrund av den svåra situationen i regionen och i ljuset av den 
folkrättsliga analysen ser regeringen ingen anledning att ytterligare 
dröja med ett svenskt beslut. Vi hoppas att detta kan visa vägen också 
för andra.

Det svenska erkännandet av staten Palestina kommer att följas av 
förstärkta insatser för att stödja utvecklingen av demokrati och 
mänskliga rättigheter i Palestina. Erkännandet innebär även ett ökat 



ansvar. På samma sätt som vi ställer tydliga krav på Israel kommer vi 
att göra det på Palestina. Det handlar till exempel om att bekämpa 
korruption, att respektera medborgerliga och politiska rättigheter samt 
att öka kvinnors inflytande. Självklart handlar det om ett tydligt 
avståndstagande från våld.

Det finns de som kommer att hävda att dagens beslut kommer för 
tidigt. Jag är rädd för att det snarare är för sent. Regeringen kommer 
nu tillsammans med de andra EU-länderna, liksom med USA och 
andra regionala och internationella aktörer, arbeta för att stödja 
förnyade förhandlingar om en slutstatusuppgörelse. En sådan 
uppgörelse måste vara framförhandlad i enlighet med folkrättens 
principer och garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima 
krav på nationellt självbestämmande och säkerhet.

Israel och Palestina lever redan i dag sida vid sida. Målet är att de ska 
kunna göra det i fredlig samexistens med säkra och erkända gränser. 
Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en sådan framtid.

Margot Wallström (S), Utrikesminister “

DN 30 okt 2014: 

“ Få nöjda med nya regeringen

Den nya regeringen har fått en tuff start. Inte ens var fjärde 
väljare är nöjd med regeringens arbete. Även rödgröna väljare 
förhåller sig avvaktande, visar DN/Ipsos. Samtidigt är opinions-
läget efter valet stabilt.

Veckorna efter riksdagsvalet den 14 september har varit händelserika. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bildat regering och därefter 
lagt fram en budget tillsammans med Vänsterpartiet.

I snabb takt gjorde partierna upp i kontroversiella frågor som försvaret 
och migrationspolitiken samtidigt som annat förpassades till framtida 
utredningar. Trots att en regering finns på plats kan en regeringskris 
före jul inte uteslutas. Det enda som krävs är att Sverigedemokraterna 
stödjer alliansens budgetförslag i omröstningen i början av december.

Väljarna förhåller sig avvaktande till den nya regeringen, visar DN/
Ipsos. Av de tillfrågade tycker 23 procent att regeringen gör ett bra 
jobb. Något fler, 25 procent, anser att S+MP-regeringen gör ett dåligt 
jobb.

Som jämförelse kan nämnas att 41 procent i juni tyckte att allians
regeringen gjorde ett bra jobb.

– Stefan Löfvens regering tillträder med en negativ förtroendebalans. 
Andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb är högre än 



andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb, säger David Ahlin, 
opinionschef på Ipsos.

Bland väljarna som helhet är det 38 procent som tror att en 
alliansregering skulle göra ett bättre jobb.

Även de rödgröna väljarna är avvaktande i förhållande till den nya 
regeringen. I den gruppen är det 44 procent som tycker att regeringen 
gör ett bra jobb.

– Besked i flera kontroversiella frågor har skjutits på framtiden och 
lagts i utredningar och det adderar till osäkerheten i den nya 
regeringens politiska linje. Det är få som är nöjda. Många är lite 
missnöjda just nu, säger David Ahlin.

Alliansen hade en positiv förtroendebalans under större delen av sin 
regeringstid. Men även Reinfeldtregeringen fick en tuff start med flera 
ministeravgångar de första veckorna.

Siffrorna är inte helt nattsvarta för regeringen. Mer än hälften, 55 
procent, är osäkra eller tycker att regeringens insats är vare sig bra 
eller dålig.

– Det är ett avvaktande betyg. Budgeten har just presenterats och 
väljarna håller på att bilda sig en uppfattning om den nya regeringens 
politik och förmåga. Regeringen har precis tillträtt och det är få 
väljare som har en särskilt tydlig bild av den nya regeringens politik, 
säger David Ahlin.

Väljarbarometern för oktober visar på ett stabilt opinionsläge som inte 
påverkats av den turbulenta tiden efter valet. Vore det val i dag skulle 
det parlamentariska läget bli mycket likt det vi har nu.

– Det är små rörelser sedan valet. Valresultatet står sig i stora drag. 
Väljarstödet för de tre rödgröna partierna är fortfarande större än 
stödet för alliansen och Sverigedemokraterna är vågmästare som 
tredje största parti, säger David Ahlin.

Jens Kärrman

jens.karrman@dn.se
Fakta. Så gjordes mätningen

Mätningen baseras på 2003 telefonintervjuer med ett slumpmässigt 
och riksrepresentativt urval svenska medborgare. Mätningen gjordes 
under perioden 9–21 oktober.

Andelen som är osäkra, inte skulle rösta, rösta blankt eller inte ville 
uppge partisympati är 11,9 procent. 

DN “
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DN 31 okt 2014: 

“ Israeliska ambassadören kallas hem efter 
beslutet

Israels ambassadör i Sverige kallas hem efter att den svenska 
regeringen beslutat att erkänna Palestina. Enligt israeliska 
medier överväger utrikesminister Avigdor Liberman att 
permanent nedgradera de diplomatiska relationerna.

Ambassadören, Isaac Bachman, kallas hem för konsultationer. Som en 
protest mot Sveriges beslut om Palestina skulle nästa steg kunna bli en 
stadigvarande nedgradering av den israeliska representationen i 
Sverige.

Tidigare på dagen gjorde Israels ambassad i Stockholm ett skarpt 
formulerat uttalande om det svenska regeringsbeslutet.

”Det svenska beslutet att erkänna Palestina kommer att stärka 
palestinierna i deras vägran att förhandla med Israel. Det kommer i en 
tid av pågående våld mot Israel, särskilt i Jerusalem. Beslutet kommer 
inte att leda till fred”, sägs det i pressmeddelandet.

Utrikesminister Liberman gick till attack mot det svenska 
regeringsbeslutet kort efter att det offentliggjorts.

– Sverige måste förstå att relationerna i Mellanöstern är mycket mer 
komplicerade än att montera ihop en Ikeamöbel, sade Liberman enligt 
Jerusalem Post.

DN sökte på kvällen ambassadör Bachman för en kommentar men 
utan att nå honom. Till Expressen säger han att ibland måste man 
uttrycka sin åsikt skarpt.

– Det här är ett sådant fall. Vi vill inte bli osams eller bryta 
förbindelser, men vi är mycket missnöjda, säger Bachman, som ändå 
tror på en snar återgång till normala relationer:

– Förbindelserna mellan våra länder är tillräckligt goda för att vi ska 
kunna övervinna också det här. Jag tror båda sidors avsikt är att allt 
snart ska återgå till det normala, säger Bachman.

Beslutet att erkänna Palestina som stat fattades av regeringen på 
torsdagsmorgonen. Det är förhastat, menar även inhemska kritiker, och 
oppositionen i riksdagen är kritisk. Utrikesminister Margot Wallström 
varnar för att det tvärtom riskerar att komma för sent.

– Vårt beslut kommer i ett kritiskt skede. Under det gångna året har vi 
sett hur fredssamtalen har gått i stå, hur nya bosättningsbeslut på 
palestinsk mark har försvårat en tvåstatslösning och hur våldet återvänt 
till Gaza, säger Wallström, som samtidigt i ett mejlsvar till DN låter 
enig med Bachman om relationerna länderna emellan:

– Det händer att ambassadörer kallas hem för konsultationer. Det är en 
del av den diplomatiska verktygslådan. Jag är övertygad om att vi har 
ett gemensamt intresse av att upprätthålla och stärka våra goda 
bilaterala förbindelser, skriver Wallström.



Erkännandet återknyter till Olof Palmes Palestinavänliga linje men går 
ett steg längre, menar statsvetaren Daniel Schatz som forskar om 
svensk Mellanösternpolitik.

– Det är unikt i svensk Mellanösternpolitik, även om Sverige länge 
stått upp för en tvåstatslösning baserad på internationell rätt. 
Erkännandet är en kursändring, säger Schatz.

Ambassadören Isaac Bachman säger att han, liksom utrikesminister 
Liberman, är oroad över ett par ministrar i den svenska regeringen som 
de uppfattar som våldsamt anti-israeliska: bostadsminister Mehmet 
Kaplan (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Mehmet Kaplan deltog i Ship to Gaza 2010 och Fridolin greps av 
israelisk militär på Västbanken 2003 under en protest mot en mur som 
israelerna byggde.

– Jag känner djupt obehag över att två svenska ministrar har ett 
förflutet som innehåller provokativ och till och med olaglig 
verksamhet riktad mot Israel, säger Isaac Bachman till Expressen.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
DN frågar. Vad tycker du om att den svenska regeringen godkänt 
Palestina?

Alexander Suliman, ungdomsansvarig i Palestinska föreningen, 
Stockholm:

– Det är en stor glädje för oss alla. Vi har kämpat väldigt länge för det 
här.
Sami Suliman, egen företagare, Stockholm:
– Jag är som svensk-palestinier stolt över Sverige att regeringen tog 
det här beslutet. Sverige är ett tufft och starkt land när det gäller 
diplomati.
Hala Husani Fariz, palestinsk ambassadör, Stockholm:
– Det är en historisk dag för oss. Det är ett väldigt viktigt beslut för 
hela det palestinska folket.
Fakta. Palestina

Det palestinska självstyret omfattar delar av Västbanken (mellan 
Israel och Jordanien) och Gazaremsan (mellan Israel och Egypten). 
Splittringen har dock varit svår mellan organisationerna Fatah 
(Västbanken) och Hamas (Gaza).
Det internationella samfundet förespråkar en tvåstatslösning där 
Palestina och Israel existerar sida vid sida och utifrån ömsesidigt 
erkännande.
Den israeliska ockupationen av Västbanken anses strida mot 
folkrätten och har fördömts av FN. Ockupationen kom till stånd efter 
sexdagarskriget 1967. Israel har numera lämnat Gazaremsan som dock 
har härjats av svåra strider mellan israeler och palestinier även 
därefter.
Svåra hinder ligger i fredsprocessens väg: de israeliska 
bosättningarna på ockuperad mark, Hamas vägran att erkänna Israels 
rätt att existera, de palestinska flyktingarnas öde.
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Fakta.
135 länder har erkänt Palestina.

Algeriet Bahrain Irak Kuwait Libyen Malaysia Mauretanien 
Marocko Somalia Tunisien Turkiet Jemen Afghanistan Bangladesh 
Kuba Indonesien Jordanien Madagaskar Malta Nicaragua Pakistan 
Qatar Saudiarabien Förenade Arabemiraten Serbien Zambia 
Albanien Brunei Djibouti Mauritius Sudan Cypern Tjeckien 
Slovakien Egypten Gambia Indien Nigeria Ryssland Seychellerna 
Sri Lanka Vitryssland Guinea Namibia Ukraina Vietnam Kina 
Burkina Faso Komorerna Guinea-Bissau Mali Kambodja Mongoliet 
Senegal Ungern Kap Verde Nordkorea Niger Rumänien Tanzania 
Bulgarien Maldiverna Ghana Togo Zimbabwe Chad Laos Sierra 
Leone Uganda Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) Angola 
Moçambique São Tomé och Príncipe Demokratiska republiken 
Kongo (Kongo-Kinshasa) Gabon Oman Polen Botswana Nepal 
Burundi Centralafrikanska republiken Bhutan Rwanda Etiopien Iran 
Benin Ekvatorialguinea Kenya Vanuatu Filippinerna Swaziland 
Kazakstan Azerbajdzjan Turkmenistan Georgien Bosnien och 
Hercegovina Tadzjikistan Uzbekistan Papua Nya Guinea Sydafrika 
Kirgizistan Malawi Östtimor Paraguay Montenegro Costa Rica 
Libanon Elfenbenskusten Venezuela Dominikanska republiken 
Brasilien Argentina Bolivia Ecuador Chile Guyana Peru Surinam 
Uruguay Lesotho Syrien Liberia El Salvador Honduras Saint 
Vincent och Grenadinerna Belize Dominica Sydsudan Antigua och 
Barbuda Grenada Island Thailand Guatemala Haiti Sverige “

DN 2 nov 2014: 

“Jakten på en ny politik har börjat

Om Anna Kinberg Batra ska ta kommando över Moderaterna 
måste hon charma dem som hon en gång förolämpade: 
lantisarna.Gräsrötterna har tröttnat på att ha en partiledning som 
vägrar lyssna.DN berättar historien om partiet där alla vet vad 
som gick fel – men där ingen vet vad som händer härnäst.

”Landet har kommit till stan.” Det är så han uttrycker det, mannen i 
Beatlesslips som just klivit upp på scenen för att hälsa välkommen.

– Det är oerhört viktigt att vi får prata med människor som följer 
Växjö på distans. Era synpunkter är guld värda. Vi är på topp och tå 
för att lyssna, säger han.

Det vilar ett lila ljussken över samlingssalen. Gud vet poängen, för 
detta är en före detta kyrka, med högt i tak och orgelläktare. Numera 
förfogar kommunikationsexperterna på Berghs School of 
Communication över lokalerna. Och just den här kvällen får 
”Expansiva Växjö” hålla sitt årliga Stockholmsmingel med profiler 
från kultur och näringsliv.

Mannen med Beatlesslipsen – det moderata kommunalrådet Bo Frank 
från Växjö – är en självklar medelpunkt.

Många av hans partikamrater passar på att besöka partikansliet när de 
passerar Stockholm, för att säga några ord till valanalysgruppen. Bo 
Frank prioriterar bort det besöket.



– Folk har kunnat läsa i tidningen vad jag tycker. Det är rätt väl känt, 
säger han, när han har tagit plats i en snurrfåtölj på Berghs.

Det är många andra som rycker och drar i Bo Frank hösten 2014. Han 
får ständigt nya inbjudningar till debatter i tidningar, radio och tv. Alla 
vill höra hur det låter när en moderat rebell ryter till.

– Vi är många som aldrig blivit lyssnade till de senaste åren. Därför 
finns det ett uppdämt missnöje, säger han.

Helst vill redaktörer att han ska diskutera invandring. Bo Frank har 
haft synpunkter offentligt på flyktingströmmarna. Det gör att han 
hamnat i facket som moderaten som närmar sig Sverigedemokraterna. 
Kommunalrådet som på hemmaplan regerar tillsammans med 
Miljöpartiet är inte särskilt bekväm med det.

– Vi ska fortsätta ha en generös flyktingpolitik, men man måste alltid 
kunna diskutera omfattningen av en generositet, säger Bo Frank.

Bo Frank är trött på tystnaden i Moderaterna.

– Folk är rädda för att säga vad de tycker och tänker. Det är synd att 
det inte finns en större spontanitet. Folk är rädda om sina positioner. 
Det gäller att inte satsa på fel häst, säger han.

Det finns en annan historia om Bo Frank. Den utspelade sig i Lärarnas 
hus på Stora Essingen i oktober 2003. Det var då som Moderaterna 
valde Fredrik Reinfeldt till ny partiordförande.

Då jublade moderata kommunpolitiker i allmänhet och Bo Frank i 
synnerhet.

”Jag är mycket glad. Fredrik Reinfeldt sänder ut helt nya signaler”, sa 
han till Dagens Nyheter. Ett år senare var han lika positiv: ”Vi har 
äntligen fått en partiledare som förstår att politik går ut på att vinna 
val”.

Kommunmoderaterna uppskattade den nya och mer nedtonade 
retoriken från den nye partiledaren, som undvek att tala om 
systemskiften eller kräva besparingar i kommunerna.

– Fredrik har varit Sveriges bästa statsminister men inte Sveriges bästa 
partiledare, säger Bo Frank hösten 2014.

Så vad var det då som hände?

– Någon glömde partiet. Man kan inte lasta en person. Men någon i 
partiledningen glömde bort partiet mitt uppe i regerandet.

Ett blått sken välkomnade alla som tagit den korta promenaden från 
kongresscentret Conventum till stämmominglet i Villa Strömpis på 
Varboholmen i centrala Örebro.

Journalisterna flockades runt Fredrik Reinfeldt. Jo, den annars så 
reserverade partiledaren var för en gångs skull riktigt tillgänglig. Han 
skämtade avslappnat. Allt var kul.



De där spekulationerna som figurerat i några tidningar om att han 
skulle lämna över ledarskapet till Anders Borg, de framstod som 
grundlösa.

– Nu är väl känslan att han kommer att sitta kvar till 2022, analyserade 
en framträdande moderat på partistämman.

Det var i slutet av oktober 2011, och Nya moderaterna stod på topp.

Veckorna före partistämman hade medierna dominerats av rubriker om 
S-ledaren Håkan Juholt och hans bostadsbidrag. Oppositionen var 
skadskjuten och Fredrik Reinfeldt kunde fortsätta med sitt projekt att 
göra Moderaterna till ett samhällsbärande parti.

I sitt invigningstal på moderatstämman varnade han för ropen på 
visioner. De kom ofta från människor som ville att allt skulle vara 
som förr, när Domus skulle vara Domus, sa han, med uppenbar adress 
till nostalgikern Juholt.

Så talade Reinfeldt om allmänintresset som skulle styra Nya 
moderaterna.

Det var slutet av oktober 2011, och partiet var på väg mot sitt fall.

Tanken var att förnyelsen skulle fortsätta i Örebro, genom att partiet 
antog ett nytt idéprogram med djärva formuleringar om rättvisa. 
Problemet var bara att den nya texten lyfte fram kampen för allmän 
rösträtt och kampen mot apartheid som goda exempel. Det var strider 
där högern stretat emot.

Det begicks stora misstag i hanteringen av idéprogrammet. Men det 
var också något i den grundläggande strategin som ställde till med 
problem.

– Om det finns ett allmänintresse så finns det också särintressen. Och 
vem vill bli betraktad som särintresse? Det skadade oss, säger en 
moderat.

Trasslet märktes inte på alla glada moderater på partistämmominglet 
i Örebro. Men tre år senare berättar ledande företrädare att partiet hade 
gått in i väggen – ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt.

Giganterna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hade fullt upp med 
efterdyningarna av finanskrisen och den besvärliga parlamentariska 
situationen.

Det fanns politiker ute i landet som pratade om välfärden – Kent 
Persson i Örebro var en av dem, före partisekreterartiden – men 
ingenting hände.

Partiledningen fastnade i ett cirkelresonemang: Moderaterna hade inte 
väljarnas förtroende om vård, skola och omsorg. Alltså kunde partiet 
inte ge sig in i välfärdsdebatten.

Det fanns en annan plan. Den gick ut på att Moderaterna skulle 
fullfölja arbetslinjen med den stora jobbpakten med arbetsgivare och 
fack.



– Finansen hade tänkt sig att jobbpakten skulle gå ihop. När det 
havererade dog allt, säger en moderat.

Förra hösten kom den stora omsvängningen i skattepolitiken, en u-
sväng där alliansen först infriade vallöftet om det femte 
jobbskatteavdraget, och Moderaterna sedan meddelade att det var slut 
med skattesänkningarna.

Det blev en förvirrande tid för valarbetarna. Åtskilliga missförstod 
motivet till omsvängningen. En del talade om utdragen lågkonjunktur, 
andra om stundande högkonjunktur.

Samtidigt, i riksdagen, valde oppositionen en utdragen strid om 
höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Så naglades bilden fast av 
Moderaterna som ett skattesänkarparti, och ett parti som sänkte skatter 
för höginkomsttagare.

– Sossarna fick in oss i ett hörn, säger en M-källa.

Med månader kvar till valet lanserade alliansen Sverigebygget med 
satsningar på trafik och bostäder. I sommartalet i augusti uppmanade 
Fredrik Reinfeldt svenska folket att öppna sina hjärtan för de stora 
flyktingströmmarna.

Det finns personer i Moderaterna som menar att det talet bromsade 
fallet i opinionsmätningarna. Men det kom för sent och det var för 
mycket av Fredrik Reinfeldts testamente och för lite av partiets politik.

– Fredrik skulle ha hållit det talet ett år tidigare, säger en moderat 
veteran.

Alla partier har sina falanger. Man kan dela upp dem i ”konservativa” 
och ”liberala” eller i ”förnyare” och ”traditionalister”.

Partierna har också spänningar som inte nödvändigtvis är ideologiska 
eller politiska. Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler fångar dem 
i skildringen ”Reinfeldteffekten” genom att beskriva ”nördarna” och 
”säljarna”.

Nördarna ägnar sig åt politikens innehåll. Systemen. Sakfrågorna.

Säljarna bryr sig om politiskt spel, kommunikation och budskap.

Det är vanligt att de båda grupperna föraktar varandra. Det är ovanligt 
att de drar åt samma håll, som i Nya moderaterna under de första åren. 
Det fanns nördar som ekonomen Anders Borg och det fanns säljare 
som kommunikatören/partisekreteraren/statssekreteraren Per 
Schlingmann. Ett gäng stod för tabellerna, ett annat skrev handböcker 
om att lämna pärlhalsbanden hemma.

Efter valnederlaget nu i september kan nördarna och säljarna peka 
finger åt varandra.

Många moderater minns med en rysning den reklamkampanj som 
partikansliet under Sofia Arkelsten lanserade några månader efter 
partistämman i Örebro. ”Vi älskar människor”, löd budskapet. Det var 
bara ballonger, en kampanj utan innehåll, säger kritikerna.



Försäljningen brast. Men kanske gick också något snett med nörderiet.

Lanseringen av Nya moderaterna byggde på ett antal viktiga 
positionsförskjutningar. Men förnyelsen byggde också på ett löfte till 
medborgarna. Nya moderaterna skulle lyssna och ta sig an de 
samhällsproblem som svenska folket upplevde. Det var den 
lyhördheten och den pragmatismen som kommunmoderaterna 
applåderade under Fredrik Reinfeldts första tid som partiledare.

Så småningom blev det ganska tydligt att den nye partiledaren inte 
tänkte lyssna inåt, utan utåt. Han fortsatte att resa i landet under hela 
sin tid som statsminister, med oklart resultat.

Nya moderaterna blev mer och mer förvaltande.

– Vi kunde inte prata om något utan att det skulle in i en excelfil. Det 
gick inte att diskutera höjd arbetsålder, det gick inte att prata om 
slopade ränteavdrag. Till slut handlade allt om att åka runt i en vagn 
och vinka som påven, säger en tung moderat.

– Nyfikenheten och frimodigheten försvann, säger en annan.

Det är inte så att Moderaterna diskuterar nördar och säljare hösten 
2014. Men många pekar på ett växande gap mellan stad och land, och 
mellan partitopp och gräsrötter.

– Visst ska partipiskan vina. Men det måste finnas morötter också, 
säger en moderat veteran.

– Fredrik och Anders har nästan medvetet skitit i partiet. Men man kan 
inte bara omge sig med jasägare. Då tappar man fotfästet om 
samhällsproblemen, säger en annan.

Kanske är det så enkelt som att varje generation i Moderaterna har ett 
politiskt projekt. Carl Bildts storhetstid i skiftet mellan 80-tal och 90-
tal, bottnade i motståndet mot löntagarfonder och drömmen om ett 
öppet Europa. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg fångade 
samhällsandan efter millennieskiftet när de plockade upp 
utanförskapet och arbetslinjen.

Och sedan då?

– Moderaterna har alltid omfamnat globaliseringen. Nu ser vi 
globaliseringens effekter. Och då har Sverigedemokraterna tagit rollen 
som någon sorts basic moderaterna med allt snack om ordning och 
reda och omsorg om våra gamla, säger en moderat.

Debatten om flyktingar har blivit en symbol för avståndet mellan 
partitopparna och kommunmoderaterna ute i landet. Men flera av de 
moderatpolitiker som kommit att symbolisera den klyftan, som Bo 
Frank och hans yngre kollega i Östra Göinge, Patric Åberg, har 
egentligen sitt politiska hjärta någon annanstans.

Bo Frank sörjer att Moderaterna släppte miljöfrågorna. Patric Åberg 
ingår i det lösa nätverk som skämtsamt kallas ”välfärdshögern”. Han 
menar att tappet till Sverigedemokraterna beror på att folk känner sig 
otrygga, att de inte längre litar på skola, vård och rättsväsende.



– Jag tror att vi kan göra ett omtag med välfärdsfrågorna och koppla 
det till trygghet, säger han.

Om Moderaterna ska göra välfärden till en tredje fråga – jämte jobb 
och ekonomi – finns uppgifter för både nördar och säljare.

En del i partiet menar att det främst är marknadsföringen av 
välfärdspolitiken som brustit.

Saila Quicklund, ordförande för Moderaterna i Jämtland och M-
kvinnorna, tar sjukvården som exempel:

– Vi har genomfört stora förbättringar i hög takt. Vi har kortat 
vårdköerna väsentligt, vi har förbättrat tillgängligheten, och vi har 
infört valfrihet och kvalitetsmätningar. Men människor har inte 
uppfattat det stora reformarbete som vi har genomfört. Där måste vi 
tillåta oss att vara självkritiska, eftersom vi inte har nått ut på ett 
optimalt sätt, säger hon.

Det är höst igen i Moderaterna och finansministern heter inte längre 
Anders Borg. I riksdagens presscenter kommenterar Anna Kinberg 
Batra den nya regeringens första budget. Korrekt och kunnigt talar hon 
om strukturella reformer, inbromsning och jobbtillväxteffekter. Som 
ett eko av läromästarna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

Det var skickligt riggat, säger kritikerna. De syftar på hur den 
avgående partiledningen snabbt lämnade över sina arbetsuppgifter till 
Anna Kinberg Batra. Som kombinerad gruppledare och ekonomisk-
politisk talesperson har hon haft alla möjligheter att koppla greppet om 

Moderaterna i höst. Möjligen var det därför som huvudrivalen 
Catharina Elmsäter-Svärd gav upp kampen i förtid.

Många förknippar Anna Kinberg Batra med Anders Borg och ordning 
och reda i ekonomin – men vart vill hon? Få vet.

– Tyvärr är det svårt att veta, för det har bara funnits en linje den sista 
tiden. Jag känner åtminstone inte till någon fråga där hon avviker från 
nuvarande partiledning, säger Mats Linder, politisk chefredaktör på 
Gotlands Allehanda.

– Jag tycker att jag känner Anna Kinberg Batra för dåligt för att 
entydigt kunna säga bu eller bä om henne, säger Lars Näslund, politisk 
redaktör på Borås Tidning.

Överallt bristen på entusiasm. Och en längtan efter en politisk riktning.

– Jag tror inte att man kan elda massorna vare sig internt eller externt 
genom att prata om ett nytt jobbskatteavdrag. Man måste ha något 
annat att stå på då. När sossarna har regerat sönder sig handlar det om 
att ha en bild som andas optimism och framtidstro snarare än hot och 
faror, säger Lars Näslund.

I sexton år har Anna Kinberg Batra levt med sitt försmädliga 
klavertramp: Hur hon som Muf-politiker, i en intervju med SVT, 
upprepade hypotesen att ”Stockholmare är smartare än lantisar”.

Det är en ödets ironi att hon är aktuell som partiledarkandidat i en tid 
när konflikten mellan stad och land skär rakt igenom Moderaterna. 



Hon har jämförts med Bo Lundgren – Carl Bildts kortvariga 
efterträdare på partiledarposten, vald på oklara grunder, oförmögen att 
infria de skilda förhoppningarna från partiets olika schatteringar.

Kanske är det mer relevant att dra en parallell över blockgränsen till 
Socialdemokraterna efter valförlusten 2006: Partiet krävde en kvinna 
och efter en sluten process meddelade valberedningen att den kvinnan 
skulle heta Mona Sahlin. Hon valdes inte på ett politiskt mandat, utan 
på förväntningarna om ett mer lyssnande ledarskap.

Men var lyssnandet verkligen Mona Sahlins främsta egenskap?

Är det vad som framför allt utmärker Anna Kinberg Batra?

Under åren som gruppledare har hon gjort sig känd som ganska 
hårdför inpiskare. Nu säger stödtrupperna att hon är en lagspelare. De 
pekar på hur moderater från hela landet har fått tunga utskottsposter i 
riksdagen efter valet.

– Nu kommer ett bryt. Det blir ett mycket bredare och mer 
inkluderande lag med den nya ledningen. Vi ser att vi måste bli bättre 
på att lyssna av vad som händer därute, säger en högt uppsatt 
moderatpolitiker.

Växjöpolitikern Bo Frank gjorde kanske rätt som valde bort besök på 
partikansliet under sin Stockholmsresa. Hans budskap till 
partitopparna tycks ha nått fram i alla fall.

– Bo Frank var trendkänslig för tio år sedan och nu är han trendkänslig 
igen. Han har lyssnat på något därute. Det betyder inte att vi ska göra 
som han säger. Men Moderaterna måste bli ett parti för hela landet och 
det handlar om mycket mer än att fixa en vägsnutt, säger en moderat.

På Berghs School of Communication vippar Bo Frank lätt på fåtöljen.

Jo, visst måste partiledningen bli bättre på att lyssna på sina politiker 
ute i landet. Det finns inget alternativ, hävdar han.

– Annars är det kört igen, säger Bo Frank.

Det betyder inte att han tror att det behövs olika politik för staden och 
landet. När andra partikamrater klagar över hur Moderaterna läcker till 
både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, menar Bo Frank att han 
sitter med lösningen hemma i Kronobergs län. I Växjö tappade 
Moderaterna inte mer 3,8 procentenheter. MP backade lite och SD 
stannade på 7,5 procent.

Växjömoderaternas gamla profilfrågor är inte flyktingpolitik och 
integration utan miljö, kultur och jämställdhet.

– I vår valstuga träffade jag ungdomar som stod och valde mellan 
Moderaterna och Miljöpartiet. Då kunde jag peka på att vi jobbat med 
miljöfrågorna i 40 år. Det kändes bra.

Hans recept för partiet är lika enkelt som det är svårt att genomföra.



– Politiken måste breddas. Det tar tid att bygga upp ett varumärke och 
en ståndpunkt. Det kanske inte är klart till 2018. Men nånstans måste 
man börja för att få en trovärdighet.

Bo Frank ville helst ha Catharina Elmsäter-Svärd som ny partiledare. 
Nu är han inställd på att Anna Kinberg Batra tar över.

– Ingen vet egentligen vad hon vill mer än att förhoppningsvis 
utveckla Nya moderaterna.

När Bo Frank funderar över vem han egentligen skulle vilja se som ny 
partiledare hamnar han långt från Sverigedemokraterna.

– Jag fick frågan häromdagen, säger han.

– Då sa jag Annie Lööf.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Karin Eriksson

10 moderater att hålla koll på

Anna Kinberg Batra

Tippas bli ny moderatledare.

Catharina Elmsäter-Svärd

Favorit ute i landet. Kalmardistriktet har nominerat henne som 
partiledare trots att hon sagt nej. Har tung position som ordförande för 
Stockholms länsförbund.

Ulf Kristersson

Hans nej till att bli partiledare anses vara mer öppet än Elmsäter-
Svärds nej. Det finns en del som driver hans namn. Lär få en viktig 
position oavsett.

Tomas Tobé

Den skolpolitiske talespersonen kommer att ta mycket plats vem som 
än blir partiledare. Minister nästa gång det blir maktskifte.

Anna König Jerlmyr

Den nya M-ledaren i Stockholms stad innebär ett generationsskifte. 
Har själv sagt att hon ska fokusera mer på så kallade ”livspussel”-
frågor, som förskola och punktlig kollektivtrafik, vilket inte varit M:s 
starkaste gren.

Niklas Wykman

Muf-ordförande som blev Borgs skugga på finansdepartementet. 
Nyvald riksdagsledamot och informell makthavare bland unga 
moderater.
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Peter Danielsson

Före detta riksdagsledamot. Mest känd som framgångsrikt 
kommunalråd i Helsingborg. Samarbetar lokalt med MP. Nu ledamot i 
partiets eftervalsgrupp. Tippas ta en plats i partiledningen.

Gunnar Strömmer

Juristen som en gång i tiden slog ut Kinberg Batra i kampen om Muf-
ordförandeposten. Ett namn som förs fram på ledarsidor ute i landet.

Kristoffer Tamsons

Mest spännande namnet i nya landstingsledningen. Reinfeldts strateg 
får nu ansvar för de tunga trafikfrågorna i huvudstaden.

Tina Ghasemi

Nyvald riksdagsledamot som kommer direkt från en tjänst i 
statsrådsberedningen nära Reinfeldt. Ett framtidslöfte som det pratas 
mycket om i M.”

DN 3 nov 2014: 

“ Med politiken som fördom

Allt fler hänger upp sin sociala identitet på ideologiska etiketter. 
Att de också gör sina bedömningar av andra människor med en 
politisk måttstock är både inskränkt och fördomsfullt.

För en tid sedan fick jag en fråga av en student. På sommarlovet hade 
han praktiserat på en konservativ tankesmedja. Nu sökte han till 
universitet och företag där de flesta var liberala. Borde han stryka 
praktikanttjänstgöringen i sitt cv?

Nej, sade jag då. Även om somliga inte var ense med honom politiskt 
skulle de sätta värde på att han engagerade sig i samhällsfrågor. Men 
nu tror jag att jag gav honom fel råd. Det finns mycket mer politisk 
diskriminering än jag hade trott. Den senaste och mest tillförlitliga 
forskningen visar att det finns mer politisk diskriminering än etnisk.

Statsvetarna Shanto Iyengar och Sean Westwood lät 1 000 personer se 
ett antal studenters cv och frågade sedan vilka som borde få stipendier. 
I cv-texterna fanns antydningar om hudfärg (medlem av African-
American students association) och politiska ledtrådar (medlem av 
Young republicans).

Den etniska tillhörigheten påverkade svaren. Svarta gynnade svarta 
studenter med 73 procent mot 27, vita gynnade svarta studenter en 
liten aning. De politiska ledtrådarna vägde tyngre. Både demokrater 
och republikaner gynnade i 80 procent av fallen studenter som delade 



deras egna värderingar. De gynnade studenter från sitt parti också när 
andra hade bättre betyg.

Iyengar och Westwood genomförde andra experiment som mätte vad 
Cass Sunstein vid Harvards juridiska fakultet kallar partism 
(partyism). Deltagarna fick gå igenom associationstest som visar om 
man förknippar olika egenskaper med positiva eller negativa känslor. 
De sattes att leka förtroendeleken, som avslöjar hur långt man är villig 
att lita på olika slags människor.

Djupa fördomar konstaterades, och de politiska var starkare än de 
etniska.

Sunstein pekade nyligen på opinionsmätningar som visade samma sak. 
År 1960 uppgav cirka 5 procent av alla republikaner och demokrater 
att de skulle ”misstycka” om deras barn gifte sig med någon från det 
andra partiet. År 2010 sade 49 procent av republikanerna och 33 
procent av demokraterna att de var emot sådana äktenskap.

Politik engagerar uppenbarligen människor in i själen och får 
moraliska värderingar att kollidera. Debatterna om Obamacare, om 
friskolor och om huruvida USA bör ingripa i Syrien väcker allvarlig 
oenighet. Men forskningsstudierna mäter något annat. Människor 
värderas efter sina politiska åsikter som får avgöra om man ska 
anställa dem, låta dem gifta in sig i ens familj, lita på dem eller 
diskriminera dem.

Det är ett socialt faktum att det politiska livet hypermoraliseras i takt 
med att privatlivet demoraliseras. Människor är mer toleranta till olika 
livsstilar och mer intoleranta till politiska åsiktsskillnader.

Den hypermoraliserade inställningens beståndsdelar syns överallt. 
Fler människor bygger upp sina sociala identiteter kring politiska 
etiketter. Den politiska etiketten blir villkoret för att man ska 
inneslutas i sitt sociala kotteri.

Politiken blir en markör för vanlig enkel hygglighet. Den som inte 
håller på rätt parti anses sakna medmänsklighet eller vara illojal mot 
sitt land.

Slutligen är politiska frågor inte längre enbart politiska. De är 
symboler för värde och värdighet. När många på landsbygden 
försvarar rätten att bära vapen försvarar de sin värdighet och respekt 
mot stadsbornas snobberi.

Det finns flera orsaker till att politiken har blivit hypermoraliserad på 
detta sätt. För det första har den raka moraliska diskussionen förtvinat. 
Förr fanns det teologer och filosofer som debatterade moraliska frågor. 
Offentliga intellektuella av det slaget ser man knappast längre, och 
därmed förs moraldiskussionen nu under den politiska oenighetens 
täckmantel – ofta av värdarna för politiska pratprogram.

För det andra definierar sig högutbildade mer efter sin övertygelse än 
efter sin familjs religion eller sin etniska eller regionala tillhörighet.

För det tredje bygger politiska kampanjer och medieprovokatörer upp 
lojalitet genom att sprida budskapet att valfrågor inte gäller huruvida 
den högsta skattesatsen ska vara 36 eller 39 procent utan handlar om 
existentiella spörsmål.



Hypermoraliserandet förstör politiken. För det mesta är politik en 
kamp mellan konkurrerande intressen eller ett försök att balansera 
partiella sanningar. Men i detta febrila tillstånd övergår den i en strid 
mellan ljus och mörker. Den som kompromissar sviker sin identitet. 
När skolor, föreningar och arbetsplatser definieras efter politisk 
hemvist, när debattörer inte får framträda därför att de har ”fel” 
åsikter, blir alla samhällen dummare och kan inte skörda vinsterna 
med skiljaktiga synpunkter och konkurrerande tankegångar.

Denna inställning förstör också kontakterna mellan människor. 
Variationen mellan individer är stor i alla partier. Den som bedömer 
människor efter deras politiska inställning förbiser och förnekar det 
viktigaste hos dem. De nedvärderas. Det är fördomens verkliga synd, 
oavsett om det rör sig om rasism eller partism.

Det privata är inte politiskt. Mäter man en eventuell svärdotter med 
politiska mått har ens värderingar spårat ur.

David Brooks

Översättning: Margareta Eklöf “

DN 4 nov 2014: 

“ Alliansen enad 2018

De borgerliga partierna i Stadshuset fortsätter sitt samarbete och 
tänker gå fram som en enad allians i valet 2018.

– Vi är fyra personer som tycker väldigt mycket om varandra, säger 
Moderaternas gruppledare Anna König Jerlmyr.
Partierna behåller de roller de hade före valet: Centern tar hand om 
miljön, Kristdemokraterna om äldrefrågor, Folkpartiet om skola och 
kultur.
– Och vi kommer att skugga Socialdemokraterna när det gäller 
bostäder och ekonomi, säger Anna König Jerlmyr.
Alliansen ska, till att börja med, gemensamt reservera sig mot den 
rödgrönrosa skattehöjningen på 35 öre.
– Det mesta av de 700 miljonerna kommer att gå till 
förseningskostnader nu när de stoppar, hindrar och skjuter upp viktiga 
infrastrukturprojekt, säger Anna König Jerlmyr.
Hon syftar på Förbifart Stockholm – där arbetet har lagts på is till 
våren – Slussen – som ska utredas – och Bromma flygplats som också 
ska utredas, för eventuell nedläggning.
Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm menar att stoppen tydligt visar 
hur Vänsterns och Miljöpartiets inflytande har växt på bekostnad av en 
försvagad socialdemokrati:
– Stoppen är bekymmersamma, inte bara därför att de kostar pengar 
utan också för att de leder till problem för Stockholms tillväxt.
Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 4 nov 2014: 

“Så styrde hjältarnas våld i antika 
Grekland

Frågan om vilken sorts stat som avspeglas i de gamla grekiska 
hjälteeposen har längre intresserat forskningen. Kanske ett 
samhälle präglat av våld och beskydd, snarare än modern stat i 
harmoni, skriver Tomas Lappalainen.

Möjligheterna att tolka Europas äldsta böcker – Iliaden och Odysséen 
– tycks oändliga. Ta till exempel frågan om vilken typ av samhälle 
som skymtar bakom skildringarna av kriget i Troja och Odysseus 
hemfärd. Livnärde sig hjältarna på jordbruk eller boskapsskötsel? Var 
de olika städerna organiserade som en sorts stater eller var 
stormannahushållen mer att betrakta som självständiga maffiaklaner, 
ständigt beredda att med våld expandera på de andras bekostnad? Och 
om städerna var statligt organiserade, var de sammanbundna med 
varandra i en sorts nation? Svaren varierar mellan olika 
forskargenerationer.

På 1920-talet fick forskningen ett genombrott som snarast ökade 
tolkningsmöjligheterna. Då pågick en debatt mellan å ena sidan dem 
som menade att det bakom Homeros dolde sig många olika författare 
vars texter hade förts ihop av en sorts redaktör, och å andra sidan dem 
som menade att böckerna var skrivna av en enda genialisk individ. 
Men Milman Parry lyckades ödelägga den diskussionen genom att 
bevisa att berättelserna innan de nedtecknades på 700-talet före Kristus 
i hundratals år hade traderats muntligt. Textens anakronismer – till 
exempel att föremål i texten existerar sida vid sida fast de enligt 

arkeologiska rön i verkligheten existerade i olika århundraden – gick 
alltså att förklara med att berättelserna förändrats och tagit färg av de 
tidsåldrar de från mun till mun passerat genom. Försöken att förstå 
”det homeriska samhället” komplicerades nu av att föremål och 
institutioner i texten skulle pusslas in i rätt tidsepok. Banbrytande blev 
Moses Finleys bok ”The World of Odysseus” (1954) som skarpt 
argumenterade för att huvuddragen i det samhälle som går att 
rekonstruera utifrån Iliaden och Odysséen ”speglade” de grekiska 
samhällena som de såg ut på 900- och 800-talen. Det var ett våldsamt 
samhälle där människor bar vapen till vardags och där ordet ”gåva” 
bara betydde att någonting bytte händer, även om det skedde under hot 
om våld. Det fanns ingen ”stat”, moralen var begränsad till den 
starkares rätt och de enda fasta organisationerna bestod i 
stormannahushåll (oikoi), som via gästvänskap och giftermål byggde 
allianser sinsemellan.

Trenden sedan ett par decennier är att se det homeriska samhället som 
mer ”modernt” än vad Finley tänkte sig det. Det som nu skymtar i 
textens dunkla spegel är snarare sent 800- och 700-tal: stadsstaterna 
(poleis) antas vara etablerade och samhällslivet generellt mer 
institutionaliserat och harmoniskt. Men jag skulle vilja slå ett slag för 
Finleys mer ”primitivistiska” position. Skälen är dels att jag inte tycker 
att Finleys kritiker (som annars har många starka poänger) riktigt tänkt 
sig in i vad som är rimligt att kräva för att något ska kallas ”en stat”, 
dels att de inte satt sig in i de mer allmänna villkor som präglar 
beskyddarbranschen.

Till exempel tolkar man en serie passager hos Homeros som att 
”folket” frivilligt och i tacksamhet för utförda tjänster betalar sina 
beskyddare, det vill säga ledarna för oikoi, ”hjältarna”. Men så 
fungerar det inte i verkliga samhällen. På grund av beskyddets karaktär 



av kollektiv nyttighet tvingas alltid de beskyddade att betala. Beskydd 
spänns upp som en sorts paraply över samhället och skyddar alla. Vore 
betalningen frivillig skulle många välja att gratiskonsumera beskyddet 
och beskyddaren stå utan inkomster. Men då beskyddaren är den som 
kontrollerar våldet kan han alltid tvinga folk att betala. Så gjorde 
medeltida feodalherrar, så gör moderna maffiabossar och så gör ju 
även den högt utvecklade moderna svenska staten: vi kan inte dra oss 
undan från det polisiära och militära beskyddet, och försöker vi 
undandra oss skatten för dess finansiering så angrips vi av polisen och 
bestraffas (i den homeriska grekiskan betyder för övrigt tinesthai både 
”bestraffa” och ”beskatta”).

På sina håll framgår det också hos Homeros vad det handlar om, som 
när Hektor i Iliadens 17:e sång säger: ”Livsmedel, gåvor pressar jag ut 
ur mitt folk så det nästan står på ruinens brant…”, men oftare talas det 
om hur hjältarna ”hedras som gudar med gåvor”.

Som många forskare påpekat står gudarna hos Homeros i samma 
relation till hjältarna som hjältarna till vanligt folk. Många av hjältarna 
skildras som släktingar till gudarna och ”hjältekult” var i verkligheten 
i växande grad från och med 900-talet en del av religionen. Detta 
speglar den homeriska textens ideologiska sanktionering av hjältarnas 
härskarställning, men det tydliggör också vad det ytterst handlar om: 
beskydd. För i förhållandet mellan gudar och hjältar är allting mycket 
tydligt. Hjältarna offrar till gudarna i utbyte mot beskydd och vid 
uteblivna offer bestraffas de av gudarna. Denna mekanism är ständigt 
återkommande hos Homeros, men resonemanget bakom blir extra 
tydligt i Iliadens sjunde sång när Poseidon blir arg för att den grekiska 
hären bygger en mur till skydd mot trojanernas angrepp utan att först 
offra till guden, som själv byggt en mur runt Troja. 
Beskyddsarrangemang utan att beskyddaren ens vidtalas är något som 

skulle ha försatt vilken maffiaboss som helst i ett tillstånd av red alert, 
eftersom det som står på spel är hans rykte som den som handhar 
beskyddet. Poseidon säger till Zeus med en underförstådd önskan om 
att grekerna ska bestraffas:

’Finns alltjämt någon dödlig kvar på
den ändlösa jorden,
säg fader Zeus, som yppar för oss sina
tankar och planer?
Titta ner får du se hur achaier med
långvuxna lockar
Uppför en mur till skeppens försvar
och gräver en vallgrav
utan att offra så mycket som en
hekatomb åt oss gudar!
Ryktet om muren ska nå lika långt
som den stigande Eos
och man ska glömma den mur som jag
och Foibos Apollon
byggde med stort besvär åt Laomedon
runtomkring staden.’

Zeus kan inte helt gå Poseidon till mötes då han står i en beskyddande 
relation till grekerna. Gudarnas relationer sinsemellan kompliceras på 
detta sätt ofta av att de beskyddar olika hjältar, vilket alstrar 
komplicerade vävar av allianser och konflikter, som starkt påminner 
om maffiabossars trassliga relationer. ”Vi gudar, får då jämt stå ut med 
vidriga plågor/för våra inbördes gräl så fort vi ska hjälpa en dödlig”, 
som Ares uttrycker det i Iliadens femte sång. Gudarna har sinsemellan 
ingen annan konfliktlösningsmekanism än den råa styrkan, vilket leder 
till att Zeus, som är starkast, brukar hota de andra gudarna med stryk.



Likadant förhåller det sig med hjältarnas inbördes relationer, vilket 
leder över i statsfrågan. Ta Glaukos och Diomedes som i den sjätte 
sången står i begrepp att slå ihjäl varandra på slagfältet, men upptäcker 
att deras fäder är ”gästvänner”, och då lyckligt i stället kramas och 
byter rustningar. De sviker i allas åsyn sina respektive militära 
allianser till förmån för en djupare och viktigare lojalitet, vilket 
understryker hur det fungerar, nämligen att varje hjälte kontrollerar sitt 
eget våld, våldet mäls inte annat än temporärt samman i en kollektiv 
kropp (när det handlar om stater är våldsenheten solid och permanent). 
Iliadens centrala konflikt mellan Akilles och Agamemnon leder nästan 
till att Akilles drar sitt svärd mot härens överbefälhavare, men han 
lugnar sig och går istället tillsammans med sitt manskap, mitt under 
brinnande krig, i strejk!

På samma sätt blir hjältarnas ställning på sina hemorter högst prekär 
när de är hemifrån. De har lämnat ett maktvakuum efter sig och 
våldsamma män fylkas för att ta över deras ledande position. Akilles 
oroar sig för att hans far därhemma blir angripen och önskar att vore 
där så han kunde injaga skräck i dem som hotar fadern. Agamemnon 
blir mördad vid sin hemkomst, och Odysseus blir tvungen att döda ett 
stort antal konkurrenter om makten.

Den mekanism för konfliktlösning som dominerar Iliaden och 
Odysséen är vendetta. De antydningar till andra metoder att lösa 
konflikter som finns hos Homeros är bleka. Allt andas hämnd: 
böckernas huvudintriger består av hämndaktioner (både kriget i Troja 
och Odysseus hemkomst), men även mängder av sidospår, Jesper 
Svenbro har i ett arbete från 70-talet räknat till ett fyrtiotal. Och för att 
något ska kunna kallas stat tänker jag att man måste ha fått på fötter 
någon sorts domstol som motverkar den privata hämnden som metod 
att skipa rätt. Det är på 600-talet de första lagstiftarna dyker upp i den 

grekiska världen, och ett par århundraden senare tecknar Aischylos i 
pjäsen Eumeniderna en sorts statsgrundande genom kväsandet av just 
hämndeandarna.

Nu ska man ju inte gräla om ords innebörd. Vill man kalla den lösa 
allians som kallas Cosa Nostra på Sicilien en ”stat” må det vara hänt, 
men man ska då ha klart för sig att det handlar om en stat som inte har 
lyckats löda samman sina våldsamma komponenter bättre än att de 
med jämna mellanrum löser sina inbördes konflikter genom att hämnas 
med hjälp av dödligt våld. Likadant förhåller det sig med hjältarna i 
Iliaden och Odysséen.

Som Simone Weil påpekade i sin skakande essä om Iliaden från 1940 
är eposets verkliga huvudperson inte Akilles, utan det våld som dödar 
mänskliga kroppar och förslavar själar. Hon skrev: ”De som drömt om 
att den råa styrkan tack vare framåtskridandet numera hörde till det 
förflutna har kanske i Iliaden sett ett historiskt dokument; de som 
istället idag liksom i andra tider förmår urskilja den råa styrkan i 
centrum av hela den mänskliga historien finner i Iliaden den vackraste, 
den renaste av speglar.”

Detta är lika sant idag som det var 1940. För att den råa styrkan ska 
förpassas till det förflutna måste de beskyddarorganisationer vi kallar 
stater underkasta sig en övergripande rättsordning, liksom Akilles och 
hans likar till slut blev tvungna att underordna sig stadsstaten, polis.

Tomas Lappalainen är författare, hans senaste bok är ”Mellan 55 och 
60” (Lind & Co).

Tomas Lappalainen “



DN 6 nov 2014: 
“ Skenheliga sabotörer

Svensk politik förändras: Partierna blir fler och kraven på arbetet i 
riksdagen byter karaktär. Vårt proportionella valsystem var en gång 
tänkt att rymma ett fåtal partier i ett prydligt intervall utefter höger-
vänsterskalan.

En sådan ordning ger hyfsade förutsättningar för kompromisser och 
koalitioner. För väljarna går politiken både att förutse och begripa i 
efterhand.

När modellen byggdes tänkte ingen på att den också skulle inhysa ett 
parti som Sverigedemokraterna, vars tillvaro kretsar kring en enda 
fråga. Förutom att invandringen ska minska är den 
sverigedemokratiska politiken medvetet flyktig.

Det, och inte minst partiets främlingsfientliga drivkrafter, omöjliggör 
för andra att samarbeta med SD och får hela det parlamentariska 
systemet att fungera sämre.

Riktigt besvärligt skulle läget knappast bli om det inte vore för att 
Sverige- demokraternas företrädare anser att praxis i riksdagen inte 
gäller dem. Partiet hotar att rösta på alliansens budgetmotion när den 
om en månad ställs mot Stefan Löfvens och finansminister Magdalena 
Anderssons alternativ. Till god sed hör annars att lägga ned rösterna 
när det egna förslaget har slagits ut.

Att alliansens budget vinner behöver inte betyda nyval, men alldeles 
säkert skulle ett nederlag för statsministern utlösa en regeringskris. 
Stefan Löfven måste avgå, och mest sannolikt är i så fall att han sedan 

gör comeback.

Sverigedemokraterna vill hålla de andra partierna på halster. Det heter 
att partiet tänker avvakta och sedan ge sitt stöd åt budgetalternativet 
som visar sig ”minst skadligt för Sverige”. Tyngst väger förstås 
invandringen, men även andra, vaga kriterier står på SD:s lista.

Så kan Sverigedemokraterna framställa sig som en modererande 
kraft i svensk politik och fortsätta påminna väljarna om sin position 
som tungan på vågen.

Det är ett skenheligt spel, som har lett till spekulationer kring och krav 
på hur alliansen ska hantera den osäkra utgången av budgetvoteringen. 
Om de borgerliga partierna vill avskräcka SD från att rösta på deras 
förslag skulle de till exempel kunna krydda sin gemensamma budget 
med extra utgifter på migration och integration.

Allianspartiernas roll som opposition är dock en annan: att hitta 
svagheter hos regeringen, gestalta ett alternativ och ge liv åt politikens 
skiljelinjer. Partiernas trovärdighet hänger på att de tar uppgiften på 
allvar.

Svensk politik förändras, men vissa saker måste bestå. Som att 
oppositionen lägger förslag i riksdagen som den också kan rösta på 
med ärligt uppsåt.

I en ledarartikel i gårdagens Aftonbladet ställdes krav på Moderaterna 
att partiet ska lägga ned sina röster, alltså inte ge stöd för sitt eget 
budgetförslag, för att undvika en regeringskris.



Alliansen släppte fram Stefan Löfven som kandidat till 
statsministerposten och därför borde den släppa igenom även 
budgeten, är argumentet.

En form av obalans i det avseendet har verkligen uppstått i den nya 
riksdagen. Men den har inträtt för att Sverigedemokraterna gör avsteg 
från vad som är brukligt, inte för att Moderaterna håller fast vid sin 
politik.

Ingen parlamentarisk knipa kan rättfärdiga att allianspartierna 
avskaffar sin egen politik. Allra minst kan Stefan Löfven begära av 
dem att de ska underlätta hans skakiga färd. Under förra höstens 
budgetprocess upprepade Socialdemokraterna till leda att det är 
regeringens jobb att skaffa en majoritet för politiken.

Det var, om man ska vara petig, inte sant. Budgeten kräver ingen 
majoritet i riksdagen. Å andra sidan skorrade Moderaternas 
beskyllningar falskt när de hävdade att S i sitt krypskytte mot 
alliansens budget samarbetade med SD.

Många, också Aftonbladet, vände sig emot tanken att 
oppositionspartierna ska avstå från att rösta på sina egna förslag för att 
inte ge Sverigedemokraterna möjlighet att stödja dem. Vinnare blir just 
SD, konstaterades det. Samma sak gäller nu.

Till oppositionens skyldigheter som motvikt till regeringen hör att 
lägga skuggbudget. Förslagen är dock aldrig tänkta att bli verklighet 
med kort varsel.

Att Sverigedemokraterna låtsas se saken annorlunda och hycklar med 
sitt vankelmod är problemet.      Dn 6/11 2014 “

DN 6 nov 2014: 

“ Samarbete serverat med en knuten näve

Samarbetsregeringen. Så beskriver Löfvens ministär sig själv. 
Regeringen har under sin första tid vid makten varit angelägen om att 
förmedla budskapet att vi nu har en statsminister med en utsträckt 
hand. Men det enda som synts till av den handen har mest liknat en 
knuten näve.

I går diskuterades frågan om vinster i välfärden i riksdagens kammare. 
I debattens ena ringhörna stod civil- minister Ardalan Shekarabi (S) 
som med len stämma och resonerande inlägg förklarade sin syn på 
saken.

Mycket blev bra med friskolereformen, men annat blev sämre, menade 
den pedagogiske ministern. Och även om studier har visat att mångfald 
inom välfärden har bidragit till positiv konkurrens och högre kvalitet, 
så är det inte hela bilden. Han passade även på att berömma 
alliansregeringen för att ha börjat städa upp i välfärdssektorn med 
”vällovliga initiativ”.

Skräckhistorien om knäckebröd och vatten fördes som ritualen kräver 
på tal, men beskrevs ovanligt nog som en avart snarare än de allra 
flestas vardag. Sådär höll det på: å ena, å andra sidan.

Men även om Shekarabi gör en välkommen brytning med tidigare 
kampanjretorik och nyanserar resonemangen, så återstår problemet att 
de inte avspeglas i den föreslagna politiken.



Det duger inte att säga att det är en ”självklarhet att få välja 
vårdcentral eller skola” samtidigt som de förslag som presenterats 
innebär precis motsatsen.

När friskolekommitténs uppgörelse presenterades förra året stod S, 
MP och samtliga allianspartier bakom den. En utmärkt grund att bygga 
vidare på för den S-ledda regering som uppger sig vara angelägen om 
att samarbeta alltså. Dessutom i en tung och avgörande fråga. Men i 
stället valde den nya regeringen att låta det parti som inte var en del av 
den långmanglade överenskommelsen, Vänsterpartiet, att styra 
regeringens politik på området.

Nu ska därför ”vinstjägarna” (läs: företagare) drivas bort av 
företagsjägarna (läs:politiker).

Det är olyckligt. För hur många å ena, å andra sidan civilministern än 
har i sin rockärm: Det går inte att krossa vinstkakan och ha valfriheten 
kvar.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “

DN 6 nov 2014: 

“ Så hotas Europa av ultranationalismen

De rasistiska partierna behöver inte sitta i regeringsställning för 
att urholka demokratin: de kan från sidan hota idén om alla 
människors lika värde. Henrik Arnstad beskriver ett samhälls-
skick som har tappat självförtroendet.

Det konstiga är att det går så lätt, oftast. Att avveckla en demokrati. 
Som Italien 1922–1925 när de liberala demokraterna böjde sig för 
fascismen och – i god parlamentarisk ordning – röstade bort sig själva. 
Eller Ungern i dag, som har lämnat demokratin bakom sig. Och det var 
inte fascismen som åstadkom detta, utan det traditionella högerpartiet 
Fidesz. Samma sak i Spanien, där regeringspartiet Partido Popular 
naggar rättigheterna att protestera mot statsstyret i kanten.

Skällsordet för dagen är ”antidemokrat”. Dina politiska motståndare, 
vänster eller höger, är ”antidemokratiska”. Framför allt om de på något 
sätt vill protestera mot parlamentariska fascister eller marscherande 
nazister, vilket dessutom förenats med fysisk fara. Både via nazistiska 
knivhugg och polisiära kavallerichocker. Bakom det ständiga 
skällsordet ”antidemokrat” ligger en plötslig osäkerhet. Vi är inte 
längre överens om vad själva ordet ”demokrati” betyder, vilket inte är 
någon slump.

Demokratin utmanas 2014 av ultranationalismen som samhällssystem. 
På grund av tappat självförtroende följer demokratins kris.
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Det har gått nästan ett århundrade sedan en demokratisk yra svepte 
över Europa under den tidiga mellankrigstiden. Stater införde allmän 
och lika rösträtt för kvinnor och män, demokratiska socialister och 
liberaler samsades om makten i nya länder som uppstått ur spillrorna 
ur de ryska och centraleuropeiska imperierna. Men den liberala 
demokratin visade sig svag när den utmanades. ”De nya demokratierna 
i östra Europa – som hade skapats i en anda av optimism ur ruinerna 
av imperierna Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern – föll som 
käglor under mellankrigstiden”, skriver historikern Kevin Passmore. 
Konservatismen gjorde statskupp efter statskupp, kompletterat av 
fascistiska maktövertaganden i Tyskland och Italien samt senare 
Hitlers erövringar 1940. Detta år var den liberala demokratin utrotad 
på kontinenten, med undantag av Schweiz. I övrigt kvarstod endast tre 
hårt pressade europeiska demokratier: Finland, Sverige och 
Storbritannien. Demokrati sågs som något tillhörande det förgångna. 
Ett svagt, feminint och degenererat samhällssystem som visat sig 
patetiskt vekt i konkurrens med den maskulina, virila och ungdomliga 
fascismen och även den sovjetiska bolsjevismen.

Misstron angående liberal demokrati återfinner vi även idag – systemet 
anses alltför svagt när det verkligen gäller. Inte angående att folken får 
rösta i allmänna val, den rättigheten kommer troligen att behållas. Det 
som istället ifrågasätts allt mer är demokratins allra djupaste 
värdegrund: att alla medborgare är lika mycket värda.Det tydligaste 
exemplet är den europeiska ultranationalismen, som inte längre bara 
vädrar morgonluft. Den är nu en mäktig och väletablerad del av den 
europeiska politiken. Den antar sin mest radikala form i traditionell 
fascism som grekiska Gyllene gryning, ungerska Jobbik och 
Svenskarnas parti. Den söker sig fram som parlamentarisk neofascism, 
exempelvis via Sveriges tredje största parti Sverigedemokraterna. 
Vanligast är annars den radikala högerpopulismen som nått 

regeringsställning i Norge (Fremskrittspartiet) och blev största parti i 
Danmark och Frankrike i senaste valet (Dansk Folkeparti respektive 
Front National). Alla dessa ultranationalister har en sak gemensamt: 
rasismen. Medborgarskap räcker inte för att inkluderas i nationen. En 
sådan inkludering kräver istället partiernas egna godkännanden. Ena 
dagen exkluderas judarna, den andra muslimerna och den tredje 
romerna. Och så tillbaka till judarna igen. Ultranationalism definieras 
som en nationalism oförenlig med liberal demokrati – vilket visar sig 
tydligt då dessa partier närmar sig makten.

Men Europas ultranationalister behöver inte nå regeringsställning 
för att demokratin ska börja skaka i sina grundvalar. Deras diskursiva 
påverkan vrider politiken bort från demokratin redan långt 
dessförinnan. Partiernas framgång kräver att samhällena redan skapat 
stora politiska utrymmen, som måste fyllas. I Europa handlar det 
framför allt om socialdemokratins tillbakagång sedan 1980-talet, då 
denna tidigare optimistiska teknokratiskt-korporativistiska ideologi 
började sluta sig i pessimism och dystopisk framtidssyn. Docenten i 
historia Lena Berggren, svensk fascismforsknings främsta namn, har 
pekat på hur ultranationalismen är skicklig på att – i stunder av 
samhälleliga identitetskriser – attackera demokratins begrepp och 
förändra deras innehåll. Att göra orden till sina egna. Så har skett 
exempelvis med begreppet ”yttrandefrihet”.

I både Norge och Danmark innebär idag ”yttrandefrihet” i praktiken 
att ett samhälles demokratiska hälsa kan mätas via hur mycket rasism 
som existerar i det offentliga samtalet. Ju råare det offentliga 
förtrycket är mot utsatta minoriteter, desto högre grad av demokrati 
innehar landet ifråga. I Sverige har utvecklingen ännu inte gått fullt 
lika långt, varför svenskarna utses till ett mindre demokratiskt folk. 
Denna definition av demokrati får medhåll även från svenskt håll, då 



debattörer ibland benämner motståndet mot rasism för beklaglig 
”politisk korrekthet” alternativt ”åsiktskorridoren”. Att säga emot – 
vare sig det gäller rasism eller icke-rasistisk kritik mot 
invandringspolitik – har blivit en suspekt handling, som benämns 
”censur” eller antidemokrati.

Den fackförening som inte vill ha fascistiska förtroendevalda kallas 
”antidemokratisk”. Den 16-åriga skolflicka som protesterar mot 
rasistisk agitation kallas ”antidemokratisk”. Den kristne som 
psalmsjungande sätter sig fredligt ner framför marscherande nazister 
kallas ”antidemokratisk” och åtalas av staten. Den som blir nerriden av 
polisen då hen ropar ut sin avsky mot judehatet kallas 
”antidemokratisk”. Samtliga mordhotas intensivt dagen efter på 
ultranationalisternas webbplatser, samtidigt som de blir utskällda av 
förment liberala ledarskribenter. Till slut vet ingen vad demokrati 
egentligen är längre. Den ideologi som vi trodde hade rötter djupt ner i 
den svenska graniten visar sig vara en tunn fernissa, vilken kräver 
ständigt omvårdnad och påfyllning. Men när ingen längre vet säkert 
hur man fyller på?

Jag spårar början till demokratins nedgång till 1990-talet. I väst 
talades det om ”historiens slut” och den liberala demokratins slutliga 
seger, efter de bolsjevikiska diktaturernas fall med Sovjetunionen i 
spetsen. Men Rysslands erfarenhet av liberal demokrati blev kaos, då 
ett hårdfört ekonomiskt stålbad utsatte landet för olidliga påfrestningar. 
Istället valde Ryssland tsaristisk konservatism – putinismen – och 
demokratin avskaffades de facto. Det gick fort. Kina vadade 1989 i 
blodet från demokraterna på Himmelska fridens torg, torkade skorna 
och gick vidare med ett nykonstruerat samhällssystem, en blandning 
av ekonomisk liberalism och politisk kommunistisk diktatur. År 2007 
intervjuade jag Brad Adams, exekutiv chef på Human Rights Watch i 

London, om detta och han var tidig i sin varning angående den 
kinesiska modellens effekter internationellt:

”Kina försöker säga till demokratierna och världen att ’vår 
samhällsmodell är bättre än er – titta, vi kan ha fantastisk ekonomisk 
utveckling utan demokrati! Vem behöver röran med fria val, 
civilsamhälle och fri press? Vi gör så här istället.’ Detta system är 
extremt tilltalande för autokrater och diktatorer jorden runt. Och det 
måste utmanas!”

Men någon sådan utmaning från demokratierna kom aldrig efter 1990-
talet, tvärtom. Efter 11 september 2001 började nedmonteringen av en 
annan demokratisk hörnsten: rättssäkerheten. Speciella 
terrorlagstiftningar infördes i västerlandet, då nationella demokratiska 
rättssystem ansågs för veka, angående den nya fienden: de hotfulla 
muslimerna. Jämför gärna med Nürnbergrättegångarna efter andra 
världskriget, då demokratin var full av självförtroende och framtidstro. 
De ledande tyska nazisterna åtalades i korrekta (så långt det var 
möjligt) rättegångar och försågs med skickliga försvarsadvokater. Så ej 
idag. I nutiden avslutas jakten på Usama bin Laden i Pakistan. 
Amerikanska specialförband griper inte bin Laden, utan skjuter ihjäl 
honom på plats och dumpar liket i havet. En ”fair trial” för de lömska 
”islamisterna” anses som en omöjlighet 2014, till skillnad från 
angående nazisterna 1945–1946. Istället sitter fångar år efter år i 
Guantanamo Bay, rättslösa. Det går såklart att kritisera detta moraliskt, 
men min poäng är en annan: Koncentrationslägret som ett symptom på 
den liberala demokratins dåliga självförtroende. Den tror inte längre på 
sitt eget rättssystem.



Om det är korrekt som jag skrivit ovan – att demokratin är på 
nedgång, drabbad av en allt mer kännbar legitimitetskris utifrån dålig 
självkänsla. Vilken är då framtiden? Kommer demokratierna att falla 
återigen, som de gjorde under 1920- och 1930-talen? Står vi inför 
demokratins undergång? Vad vi vet är att en sådan utveckling inte 
kommer att kallas ”antidemokratisk”, detta epitet kommer snarare att 
riktas mot de som gör motstånd. De kämpande demokraterna. Adolf 
Hitler var en demokratiskt vald ledare i en västeuropeisk demokrati. 
Idag skulle det hetat: ”Bekämpar du Hitler? Är du antidemokrat?”

Demokratier går under just nu – och det går snabbt när det händer. Vi 
borde veta att de nordiska demokratierna inte är några undantag, 
tvärtom utgör de exempel på nationer där rasistiska partier har enorma 
framgångar.

Det enda som återstår är ständig argumentation för demokratins 
grundvalar, framför allt människors lika värde. Som Ture Nermans 
antinazistiska tidning hette under andra världskriget: Trots allt! Eller 
för att citera Vilhelm Mobergs berömda ord från samma tid: ”Här 
måste jag stå det onda emot, det gives icke något val för mig.” Tyvärr 
visar historien – till skillnad från sagornas värld – att 
medmänsklighetens framgång långt ifrån är naturgiven. Det kan gå 
riktigt illa. Men inte ens barbariets mörka natt varar för evigt.

Henrik Arnstad “ 

DN 7 nov 2014: 

“ Ewa Stenberg: En sak är säker – lugnt 
blir det aldrig för Löfven

Sverigedemokraterna har om några veckor möjlighet att fälla hela 
regeringens budget. Men det mesta talar för att SD låter bli. Det 
betyder inte att regeringen kan andas ut, en hel serie andra 
nederlag väntar i riksdagen.

Analys
Den 3 december ska riksdagen besluta om de ekonomiska ramarna för 
statens budget 2015. Då kan det hända att regeringens budget röstas 
ned och att regeringen drar konsekvenserna av detta och avgår.

Följer riksdagspartierna praxis i riksdagen kommer det inte att ske. 
Hittills har partierna röstat för sina egna förslag och lagt ned rösterna 
om den egna motionen har fallit.

Nu diskuterar SD att bryta mot praxis. SD ska väga regeringens och 
alliansens förslag mot varandra och se vilket det gillar bäst. Partiets 
omdömen om den rödgröna budgeten har varit hårda, alliansens 
skuggbudget presenteras först på måndag.

Partiet har fått ökat väljarstöd för sin politik och har nu möjlighet att 
förändra landet. Det är troligen sista gången som alliansen lägger en 
gemensam budgetmotion, så chansen kommer knappast åter. Men 
mycket talar emot att SD kommer att ta den.



Först och främst strider det mot partiledaren Jimmie Åkessons hittills 
mycket framgångsrika strategi. Under hela sitt ledarskap har han 
långsiktigt och metodiskt försökt normalisera Sverigedemokraterna 
och göra det till ett valbart parti bland andra.

Budskapet är att SD är ansvarstagande och vill ha stabilitet för 
Sveriges bästa. Att två och en halv månad efter ett val bryta mot 
spelreglerna och kasta in landet i en regeringskris som i en förlängning 
skulle kunna sluta i nyval passar inte in i strategin. En regeringskris 
kan skapa osäkerhet och ekonomisk oro, som SD ställs till svars för.

För det andra var SD:s mål i riksdagsvalet att bli vågmästare. Inte att 
bli stort, utan att bli avgörande. Skulle partiet fälla budgeten och 
därmed regeringen inleds en svår process för att bilda en ny regering. 
Den mest troliga utgången om det lyckas är en socialdemokratisk 
minoritetsregering, som försöker samarbeta med borgerliga partier. 
Det skulle förta den vågmästarroll som SD vann.

Det tredje skälet är att ett nyval inte passar SD särskilt bra just nu. 
Opinionen är relativt stabil sedan höstens val och partiets största 
tillgång, Jimmie Åkesson, är sjukskriven.

Men även om budgeten överlever, kan SD vara med och undergräva 
regeringen långsamt men stadigt de kommande åren. Vi såg framtiden 
i går i riksdagen: allianspartierna lade fram en rad förslag, såsom betyg 
i fjärde klass, som SD kan rösta igenom. Delar av budgeten kan också 
rivas upp. Lugnt blir det aldrig för minoritetsregeringen Löfven.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se

Fakta. En thriller i tre akter

Måndag 10 november

Alliansen presenterar sin skuggbudget. SD har sagt att man kan tänka 
sig att rösta för den om den är bättre än regeringens. SD har bland 
annat önskat billigare invandrings- och integrationspolitik, hårdare 
kriminalpolitik och satsningar på äldre.

Onsdag 3 december

Riksdagen röstar om de ekonomiska ramarna för statsbudgeten 2015. 
SD har möjlighet att fälla regeringens budget genom att rösta med 
alliansen i slutvoteringen. Det kan i förlängningen leda till att 
regeringen avgår.

Torsdag 18 december

De sista delarna av budgeten klubbas av riksdagen. Inom varje 
delområde som beslutas kan alliansen med stöd av SD välja att stoppa 
eller ändra förslag, på samma sätt som de rödgröna och SD stoppade 
en skattesänkning förra vintern. “
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DN 8 nov 2014: 
“ Lööf: Många nederlag väntar regeringen

Alliansen måste förnya sig för att kunna vinna valet 2018.
– Vi förlorade för att vi inte hade en tillräckligt tydlig berättelse 

om framtiden, säger Centerledaren Annie Lööf, som samtidigt 
utlovar att regeringen kommer att åka på många nederlag den 
kommande mandatperioden.

Knappt två månader har gått sedan de borgerliga partierna fick lämna 
ifrån sig regeringsmakten och gå i opposition. I och med att Fredrik 
Reinfeldt sagt upp sig som partiordförande för Moderaterna är det 
snarast Centerns Annie Lööf som tagit över ledarrollen för alliansen 
efter valet. Med oblyg attackvilja har hon slagit ned på det mesta som 
den nya regeringen föreslagit och samtidigt nobbat alla försök till 
samarbetsinviter från Stefan Löfven.

– Anledningen är politisk. Jag gick till val på sänkta kostnader för små 
företag, fler jobb till unga och en levande landsbygd. På alla de 
punkterna så är vänsterregeringen helt emot. Jag har inget emot Stefan 
Löfven som person men politiskt står vi väldigt långt ifrån varandra, 
säger Annie Lööf.

På måndag lägger allianspartierna fram sin gemensamma 
budgetmotion och Annie Lööf har trots det parlamentariska läget inga 
förhoppningar om att den ska få majoritet i riksdagen.

Däremot hoppas hon på att de borgerliga ska kunna åsamka regeringen 
omfattande förluster i andra frågor.

– Vi har en historiskt svag regering och vi har en historiskt stark 
riksdag. Vi i alliansen kan använda oss av detta genom att vi blir större 
än S och MP. Det kommer att vara många nederlag som väntar rege
ringen, säger Annie Lööf.

De kommande fyra åren innebär samtidigt en period där 
allianspartierna måste slicka sina sår och forma en ny gemensam 
politik för att kunna vinna valet 2018. Annie Lööf lämnar inget 
utrymme för att bryta sig loss från allianssamarbetet.

– Vi är starkare tillsammans än var och en för sig. Med alliansens 141 
mandat kan vi påverka och vi kan stifta lagar i riksdagen. Vi kan fälla 
regeringen i en rad olika frågor på ett helt annat sätt än vad Centern 
som enskilt parti kan göra. Alliansen är också nyckeln tillbaka till 
Rosenbad.

Men för att återta regeringsmakten om fyra år krävs att allianspartierna 
blir bättre på att beskriva vilket samhälle man faktiskt vill ha, menar 
hon. Det gjorde man inte inför senaste valet.

– Trots all statistik och fakta som fanns om att Sverige är världens 
bästa land att åldras i, har en exceptionellt stark ekonomi och att vi 
satsat historiska resurser på både infrastruktur och välfärd så lyckades 
vänstersidan sätta bilden av att något håller på att gå sönder. Vi 
lyckades inte mota detta.

– Sen hade vi inte en gemensam framtidsvision förrän för sent. Vi hade 
inte en tydlig alliansagenda förrän de sista veckorna.

Hon vill inte lägga skulden på någon enskild för misslyckandet utan 
upprepar att ”alla har ett gemensamt ansvar”. Men hon understryker 
samtidigt att det krävs en rejäl förnyelse inför nästa val. Framför allt 



gäller det jobbpolitiken, där hon bland annat vill lyfta fram redan 
kända krav på förändringar av arbetsrätten, men också rejäla skatte
lättnader för både privatpersoner och företag.

– Vi kommer att vara pådrivande för en offensiv jobblinje. Jobben och 
småföretagen kommer att vara en huvudkonflikt mot regeringen. När 
ekonomiskt utrymme ges behöver man både titta på inkomstskatter 
och på arbetsgivaravgifter.

I den eftervalsanalys som Centern nu genomför ingår även att titta på 
varför Sverigedemokraterna hade så stora framgångar i det senaste 
valet. Annie Lööf understryker att C är det parti som förlorat minst till 
SD men att frågan ändå är viktig inför kommande val.

– SD:s livsnerv är utanförskapet, det är där de kan parasitera på 
människors oro och växa. Där det skapas utanförskap och arbetslöshet 
frodas också missnöje. Att skapa jobb och framtidstro på landsbygden 
är en nyckel till att stoppa SD:s framfart, säger Annie Lööf.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Fakta. C-ledare sedan 2011

Namn: Annie Lööf
Ålder: 31 år
Bor: Nacka
Bakgrund: Född i byn Maramö utanför Värnamo. Dotter till 
kommunstyrelseordföranden i Värnamo, Hans-Göran Johansson (C). 
Blev invald i riksdagen med hjälp av personkryss 2006. C-ledare 
sedan 2011. DN

DN 9 nov 2014: 

“ Liten regering, stora problem

Statsminister Stefan Löfven leder en slimmad regering med svällande 
problem. Att Sverigedemokraterna snart kan fälla de rödgröna 
partiernas gemensamma budget är inte det enda orosmolnet på hans 
himmel.

Horisonten är full av mörka skuggor. Om regeringen klarar 
budgetomröstningen finns fortfarande risken att oppositionen smular 
sönder den ekonomiska politiken i riksdagens olika utskott.

Under våren väntar sedan en kärv lagstiftningssäsong. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet rår inte ensamma över 
dagordningen. Många av Löfvens ministrar kan mycket väl tvingas 
genomföra alliansreformer som sätter de rödgrönas kohandel ur spel.

Den gångna veckans borgerliga skrämskott handlade bland annat om 
att införa betyg från årskurs fyra. Kan skolminister Gustav Fridolin 
(MP) sitta kvar om ett sådant förslag blir verklighet?

Regeringen vill skrota lagen om valfrihet i vården som alliansen 
införde. För vänsterpartister är slopandet ett villkor för att de ska 
kunna försvara sitt samarbete med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet för sina väljare. Står de ut med att förslaget floppar?

Vad kan Stefan Löfven göra för att förhindra att hans underlag i 
riksdagen vittrar sönder och regeringen faller?
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När han tackade ja till jobbet som statsminister föll ansvaret på honom 
att tänka ut en plan. Löfvens första misstag var att låta Miljöpartiet 
sitta med i regeringen.

Motsvarande konststycke klarade förvisso Fredrik Reinfeldt efter valet 
2010. Alliansen lyckades inte få hälften av platserna i riksdagen. I 
stället regerade den som en koalition i minoritet, fast erfarenheterna 
talar emot det.

Genom olika uppgörelser i sakfrågor fungerar en enpartivariant i 
minoritet ofta rentav bättre än en majoritetsregering, hävdar en del 
statsvetare.

Fredrik Reinfeldts andra mandatperiod var en nödlösning. Social
demokraterna har förlängt den ytterligare en mandatperiod, trots att 
förutsättningarna är väsentligt sämre för Stefan Löfven.

Dubbelförhandlingarna gör projektet ännu svårare. Folkpartiledaren 
Ola Ullsten, som ledde svensk politisk historias mest slimmade 
regering 1978–1979, höll Moderaterna utanför för att slippa förhandla 
först internt och sedan en gång till i Riksdagshuset. Men det har 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort tillsammans med 
Vänsterpartiet.

Tredubbla uppgörelser, vilket är alternativet för S–MP-regeringen om 
den vill bygga en majoritet ihop med ett alliansparti, är knappast 
tänkbart.

Att manövrera en regering i minoritet kräver karta och kompass. 
Stefan Löfven har hittills inte visat att han har någon långsiktig 
färdplan alls.

Beskedet före valet var att blockpolitiken skulle brytas. Men 
alliansledarna vet att Socialdemokraterna vill härska genom att splittra 
borgerligheten. Misstron är för djup för att Annie Lööf eller Jan 
Björklund ska ställa upp som partner.

Genom att underskatta de sakpolitiska spänningarna och lägga den 
retoriska tonvikten långt till vänster har Stefan Löfven gjort det enkelt 
för dem att tacka nej till inviterna.

Veckans budgetutspel tyder på att allianspartierna har blivit 
övertaggade på uppgiften som opposition. Betygsförslaget är ett 
exempel. De har ingen skyldighet att avstå från att lägga förslag de tror 
på. Men alliansen behöver fundera över vad den är beredd att göra för 
att förhindra konflikter för skådespelets egen skull.

Det mesta hänger dock på Stefan Löfven. Han har tre huvudsakliga 
alternativ.

Att slutföra det han påbörjat är ett enastående högriskprojekt. Löfven 
kan hoppas att samarbetet med Vänstern håller, eller tänka att det går 
att upprepa Ingvar Carlssons knep efter valet 1994. Carlsson började 
med samarbete vänsterut och vände sig till höger när öppningen kom.

Ett annat alternativ är att säkra S–MP–V-modellens överlevnad genom 
uppgörelser i rena formaliafrågor. Alla frågetecken som har uppstått 



kring budgetprocessen förtjänar att rätas ut i lugn och ro och kräver 
sannolikt ändringar i riksdagsordningen.

Men under tiden kan Stefan Löfven sträcka ut en hand och vädja om 
eldupphör inför omröstningarna i december. Det kräver ett löfte om att 
budgetprocessen förändras på det vis alliansen vill, vilket skulle stärka 
även framtidens minoritetsregeringar.

En tredje väg är att lämna in sin avskedsansökan, rulla tillbaka bandet 
och göra comeback i en enpartiregering utan MP.

Det skulle lägga den tryggaste grunden för den mittenpolitik Stefan 
Löfven vill föra, och innebära drägliga förutsättningar för alliansen att 
samarbeta med S.
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DN 10 nov 2014: 

“ Siffror i stället för övertygelse

Politiken styrs alltmer av data om olika väljargrupper. Siffror är 
förstås betydelsefulla. Men de som ställer upp i val måste våga 
står för något och visa väljarna vilka de är.

Under det senaste decenniet har de politiska kampanjerna blivit mer 
vetenskapliga. Kampanjkonsulter använder sofistikerade data för att nå 
specifika demografiska grupper. De gör sina köp av reklamtid med 
större precision därför att de vet vilket politiskt segment olika tv-
programs tittare tillhör. De skickar upp testballonger som trycker på 
psykologiska knappar.

Diskussionen kring politiken drivs också alltmer av siffror. 
Opinionsbildarna studerar demografiska trender och käbblar om 
huruvida det demokratiska partiet är på väg att få en dominerande 
ställning. Kommentatorer som jag granskar samband mellan olika 
väljardata och försöker komma underfund med vart amerikaner av 
asiatiskt ursprung lutar här och vita gymnasieutbildade kvinnor där.

Tyvärr är alltsammans ett enda stort fiasko. Efterhand som politiken 
blivit mer vetenskaplig har kampanjerna blivit sämre, särskilt för de 
kandidater som litar alltför mycket till sådana metoder.

Det beror på att den datadrivna politiken bygger på en tvivelaktig 
teori och tvivelaktiga antaganden. Teorin kan kallas impersonalism, 
tron att det viktiga i politiken är befolkningens reaktion och inte 
individens personliga omdöme, moraliska karaktär eller kreativitet.



Den datadrivna politiken utgår från att demografin bestämmer allt, att 
väljarkåren inte ska betraktas som en samling fritt tänkande 
medborgare utan som demografiska segment. Idén är att det är 
viktigare att mobilisera än att övertyga, att det är viktigare att sikta in 
sig på dem man kan tänkas få stöd av än att försöka omgestalta 
debatten eller övertyga hela landet.

Denna metod riktar ljuset mot väljargruppers reaktioner och från 
kandidaternas individuella egenskaper. Den riktar ljuset mot sättet att 
sända budskapen och från produkten: faktiska åtgärder. Den riktar 
ljuset mot små olikheter på den socioekonomiska skalan och från 
makten hos skeenden att förändra hela stämningen och landskapet. 
Denna analytiska metod lockar kandidater över hela landet att sända 
budskap som testats och stöpts i samma form.

Kandidater som litat alltför mycket till dessa metoder har skadats av 
dem. Ett offer var Mitt Romney, som inte kandiderade som sig själv 
utan som en tunn skiva av sig själv. Ett annat offer är president 
Obama. Hans kampanj 2012 var legendarisk från analytisk synpunkt 
och som alla vet segerrik. Men den saknade en politisk dagordning och 
gav inget mandat. Utan en övertygande dagordning har 
administrationen glidit hit och dit utan styrsel och mist allmänhetens 
förtroende.

I år är senator Mark Udall från Colorado den demografiska politikens 
mest kända offer. Han har försökt vinna kvinnornas röster som om det 
enda kvinnor bryr sig om är ”kvinnofrågor”. Denver Post skrev att han 
hade drivit en ”motbjudande enfrågekampanj”.

Bland övriga förlorare återfinns demokratiska senatorer i 
republikanska delstater. Att vinna i en delstat som domineras av det 
andra partiet är ett personligt företag. Det kräver en otroligt stark 
individuell kontakt med väljarna. Det kräver en helt egen syn på olika 
frågor. Genom att låta individuella egenheter försvinna bakom 
allmänna budskap berövar den datadrivna stilen numerärt underlägsna 
kandidater precis det de behöver för att överleva. Demokraten Alison 
Lundergan Grimes kunde ha utmanat senator Mitch McConnell på 
riktigt i Kentucky om hon varit lite mer kreativ.

Data och siffror är förstås betydelsefulla. Demografin spelar självklart 
en stor roll. Men politik är i grunden ett personligt projekt. Väljarna 
vill ha ledarskap, karaktär, visioner och solidaritet av en kvalitet som 
inte låter sig beskrivas i kvantitativa termer. Kandidater som Daniel 
Patrick Moynihan eller Jerry Brown kan väcka stor lojalitet på sätt 
som är omöjliga att förutsäga.

Med en ekonomi som inte vill ta fart tänker väljarna som amerikaner 
och inte som medlemmar av ett segment. De frågar sig vad som kan 
göras för att Amerika ska få en rivstart. De frågar inte hur den de röstar 
på ska ordna billiga preventivmedel åt dem. Politiker som bygger sin 
kampanj på att rikta budskap till en massa skilda väljargrupper 
opererar på fel medvetandenivå.

Ju mer man studerar politikens historia, desto tydligare ser man att 
politisk fantasi är den mest sällsynta och värdefulla av alla egenskaper. 
Väljarna vill ha ledare som tar ett språng in i framtiden och ger dem 
visioner de inte har tänkt på själva.



Somliga politiker, till exempel Franklin Roosevelt och Ronald 
Reagan, kan omgestalta debatten och föreställa sig koalitioner som 
inte finns. Deras visioner växer fram ur unika livserfarenheter som 
tilltalar många. De bygger upp förtroende, inte med riktade budskap 
utan genom att förkroppsliga en situation och ett folk. De fjäskar inte 
för identiteter som redan finns utan väcker nya identiteter till liv.

I dag är det ont om politisk kreativitet. Ekosystemet producerar inte 
längre lika mycket uppfinningsrikedom – mutationer som ger skjuts åt 
evolutionen.

Datadrivna kandidater offrar sin själ. De styrs inte av sina egna 
övertygelser utan av ofullständiga sifferserier.

David Brooks

Översättning: Margareta Eklöf “

DN 10 nov 2014: 

“SD-lyft tvingar partier att korsa 
blockgränsen

Den politiska kartan ritas om i kommunerna efter SD:s 
fram’gångar i valet. DN:s kartläggning visar att blocköver-
skridande koalitioner redan är klara i 66 kommuner, långt fler än 
någon gång tidigare sedan den borgerliga alliansen bildades. 
Fortfarande pågår segslitna förhandlingar på många håll.

Att styra kommunerna har blivit betydligt svårare efter årets val. 
Sverigedemokraterna mer än fördubblade sina kommunala mandat. På 
många ställen är de tredje eller till och med näst största parti. Det 
tvingar övriga partier att knyta nya band eftersom man vägrar att 
samarbeta med SD men samtidigt inte vill ge dem en vågmästarroll.

Anders Sannerstedt är statsvetare vid Lunds universitet med 
kommunalpolitik som en specialitet.

– Det är ett nytt politiskt landskap där det är svårare att bilda 
majoriteter. Den tiden är förbi i många kommuner när endera blocket 
kunde styra på egen hand. Det kräver en ny inställning med mer 
flexibilitet av kommunpolitikerna, säger Sannerstedt.

I drygt 200 av landets 290 kommuner är det klart vilka partier som 
kommer att ingå i den styrande koalitionen. Det visar en kartläggning 
som DN har gjort. Trots att förhandlingarna inte är slutförda på många 



håll kan det redan nu konstateras att antalet blocköverskridande 
samarbeten ökar kraftigt.

Hittills har sådana koalitioner bildats i 66 kommuner, enligt svaren 
på den enkät som DN har skickat ut. Det är med bred marginal det 
största antalet sedan de borgerliga partierna bildade sin allians. De två 
senaste mandatperioderna har blockgränsen överskridits i 43 
kommuner. Under trycket från SD:s framgångar har det alltså skett en 
drygt 50-procentig ökning. Med all sannolikhet kommer den siffran att 
stiga när förhandlingarna är klara i alla kommuner.

Det är mycket ovanligt att det tar så här lång tid att få styrena på 
plats, enligt Anders Knape, ordförande i organisationen Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL).

– Det beror på att den politiska kartan har ritats om rejält på många 
håll, säger han.

De blocköverskridande samarbetena finns i många varianter över hela 
landet. Ett exempel är Norrköping där stadens starke man Lars 
Stjernkvist (S) snabbt vände sig högerut när valresultatet 
underminerade den gamla rödgröna koalitionen (se artikel här intill). 
Hans partikamrat i grannstaden Linköping, Lena Micko, har agerat 
likartat och fått med sig Folkpartiet. Koalitioner mellan S och M 
förekommer också, exempelvis i Vimmerby, Strängnäs och Årjäng.

I ett antal kommuner blir det minoritetsstyre och där kan SD få 
möjlighet att fälla avgörandet som vågmästare. Det är fallet i 37 av de 
drygt 200 kommuner som hittills kunnat svara på DN:s enkät.

Det är de särskilda omständigheterna i varje kommun som avgör om 
det är möjligt att samarbeta över blockgränsen, enligt Anders 
Sannerstedt.

– Det har att göra med traditioner, tidigare erfarenheter av samarbete 
och en hel del personkemi, säger han.

I många av de här kommunerna kommer man enligt Sannerstedt att få 
se en politik som ligger mer i mitten.

– Radikala kursändringar blir det inte. Exempelvis blir det mindre 
utrymme för de rödgröna att återföra privatiserad verksamhet till det 
offentliga, säger statsvetaren.

Anders Sannerstedt tror att alliansen på många håll kommer att 
kunna återsamlas inför valet 2018, även om ett eller flera partier nu 
valt att samarbeta vänsterut. Effekten på samarbetsklimatet på 
riksplanet tror han blir begränsat. Däremot kan linjen i förhållande till 
SD skapa spänning inom partierna.

– Inställningen till SD är centralt bestämd. Det kan komma mer 
muttrande lokalt om den här hårda linjen mot SD med innebörden att 
”det är lätt för dem i Stockholm att säga men lokalt är verkligheten en 
annan”, säger Anders Sannerstedt.

Det finns redan exempel på det. Såväl Vänsterpartiet som Moderaterna 
i Bromölla har hamnat i konflikt med sina partiledningar i Stockholm 
för att man samarbetat med SD kring valet av ordförandeposter. M har 
liknande stridigheter även i Vingåker.



I Svalöv har man gått ännu längre och gett SD en post som 
oppositionsråd, något som ger partiet både inflytande och mer resurser. 
Samma sak har hänt i Trelleborg.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se

Här samarbetar partierna över blockgränserna

I följande kommer är det klart att det bildas en styrande majoritet över 
blockgränsen.

Alvesta Arboga Bengtsfors Bollnäs Bräcke Burlöv Enköping Eslöv 
Falköping Falun Flen Färgelanda Gislaved Gällivare Habo Hammarö 
Hällefors Hässleholm Järfälla Kalmar Karlshamn Karlskoga 
Karlskrona Katrineholm Kil Kinda Klippan Kungsör Lilla Edet 
Linköping Malung-Sälen Mellerud Mjölby Mölndal Norrköping 
Nynäshamn Nässjö Ockelbo Orust Ovan- åker Sandviken Sigtuna 
Simrishamn Strängnäs Sundbyberg Sundsvall Surahammar Svalöv 
Svenljunga Säter Sävsjö Söderköping Tingsryd Vimmerby 
Vänersborg Västervik Västerås Ydre Ystad Årjäng Åstorp 
Åtvidaberg Ängelholm Örebro Östhammar Överkalix

Fotnot: Förhandlingar pågår fortfarande i cirka 90 kommuner och 
antalet kan därför förändras från dag till dag. Som blocköverskridande 
räknas ett samarbete där Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet 
deltar tillsammans med minst ett borgerligt parti. Sammanställningen 
bygger på en enkät som DN har skickat till landets samtliga 
kommuner. “

DN 10 nov 2014: 
“Svek eller smart utväg – nya styret i 
Norrköping väcker debatt

Ett svek, ett hot mot demokratin eller en möjlighet att gör stora 
framtidssatsningar. Meningarna går vitt isär om det nya 
blocköverskridande styret i Norrköping. Klart är att Sverige
demokraternas framgångar har skapat nya frontlinjer i 
kommunalpolitiken.

Norrköping.
Visst går tv-seriepolitikern Frank Underwood betydligt längre i sina 
ränker i Washington DC. Men även i Norrköpings eget ”House of 
cards”, det pampiga rådhuset mitt i staden, har maktspelet skördat 
offer. Lojaliteter har brutits och motståndare blivit vänner sedan 
valnatten då de rödgröna förlorade majoriteten utan att alliansen vann 
den.

En av förlorarna är Vänsterpartiets Niklas Lundström. Snögloppet 
slaskar utanför rådhusets höga fönster när han fäller sina beska 
omdömen om Socialdemokraterna.

– Vi ser det som ett svek. Vi har styrt tillsammans i åtta år och är stolta 
över vad vi åstadkommit. Före valet sade man en sak, sedan går man 
till borgarna direkt efter valet, säger Lundström.

Han varnar för ”förvirring och ilska” bland väljarna när politiken bara 
blir ”en sörja i mitten”. Från andra utgångspunkter ser även SD:s 
Darko Mamkovic risker för demokratin.

mailto:hans.rosen@dn.se
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– Att de samarbetar för att utesluta det tredje största partiet ser jag som 
ett väldigt stort demokratiskt problem. Den här retoriken splittrar 
samhället, säger Mamkovic vars parti gick från 4 till 10 mandat i valet.

Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och 
Kristdemokraterna gör att kommunstyrelsens ordförande även 
framgent heter Lars Stjernkvist (S). Han har förståelse för besvikelsen 
inom V och MP men hymlar inte med att den nya koalitionen är något 
av ett drömscenario för honom.

– Jag har väldigt svårt för den rigida blockpolitiken. Den försvårar 
lösningar och ger ett orimligt stort inflytande till ytterlighetspartier, 
säger Stjernkvist.

Han värjer sig mot att samarbetet bara skulle handla om att blockera 
SD. I stället framhåller Stjernkvist de möjligheter som S, FP, C och 
KD har att värna stadens långsiktiga intressen.

– Norrköping står inför en otroligt expansiv period. Vi går mot en 
kraftig befolkningstillväxt och miljardinvesteringar de närmaste åren i 
bostäder, resecentrum och hamnen. Alla sådana beslut tjänar på en 
stabil majoritet, säger Stjernkvist.

En konkret konsekvens av det blocköverskridande samarbetet blir att 
äldreomsorgen öppnas mer för privata alternativ. Det framhåller 
Reidar Svedahl (FP) som en borgerlig seger.

– Vi kan genomföra mer allianspolitik nu än om vi hade suttit i 
opposition, säger Svedahl.

En faktor som bidrog till att de borgerliga gick skilda vägar är att 
Moderaterna i Norrköping är splittrade internt. M-ledaren Sophia Jarl 
beskriver det som ”ett generationsskifte”. Att alliansen spräcks tycker 
hon ”känns trist” men hon ser samtidigt möjligheter för M att utveckla 
sin särart.

– Jag tror att vi kan bygga ett nytt lag och stå starka 2018. Då ser jag 
inget annat än att vi bjuder tillbaka de borgerliga partierna in i 
alliansen.

Lyssnar man till Centerns Karin Jonsson framstår inte det som 
självklart.

– Är det så att det här nya samarbetet fungerar bra så finns det ingen 
anledning att byta.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se

Politiken i Norrköping

Mandatfördelning i fullmäktige
Styrande majoritet
S 29
FP 6
C 4
KD 4
Oppositionen
M 21
SD 10
MP 5
V 5
Fi 1
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DN 10 nov 2014: 

“ Ny ledarstrid i SD:s ungdomsförbund

En infekterad strid pågår i Sverigedemokraternas 
ungdomsförbund. Ordföranden Gustav Kasselstrand utmanas av 
SD-ledaren Jimmie Åkessons pressekreterare Henrik Vinge. Enligt 
uppgift till DN backas han upp av partiledningen.

Det är andra gången som Gustav Kasselstrand utmanas av en kandidat 
nära kretsen kring den sjukskrivne SD-ledaren Jimmie Åkesson och 
hans ersättare Mattias Karlsson.

– För mig handlar det om att bygga förbundet starkare, oavsett om vi 
har en ordförandestrid eller inte, säger Kasselstrand.

Hösten 2012 ställde den nuvarande riksdagsledamoten Paula Bieler 
upp mot Kasselstrand, men förlorade med siffrorna 39–10.

Om knappt tre veckor är det dags för en ny strid. Den 29 november 
möts ett 60-tal ombud på kongress i Älvkarleby. En enig valberedning 
har föreslagit att Kasselstrand ska få fortsätta.

– Jag är långt ifrån färdig med mitt politiska engagemang, säger 27-
åringen.

Det har stormat kring honom under hans tre år som SDU-ordförande. 
Hösten 2012 fick han sparken från partiets riksdagskansli. I fjol 
petades han ur partistyrelsen. I år tvingades han backa sedan han, utan 

partiledningens godkännande, anslutit SDU till en europeisk 
organisation där bland annat franska Nationella fronten ingick.

– Jag upplever inte att det beslutet var förankrat, säger utmanaren 
Henrik Vinge som själv sitter med i förbundsstyrelsen.

Vinge, 26, vill byta ut hela styrelsen som föreslagits av 
valberedningen. Han får hjälp av riksdagsledamöter och pekas av 
uppgiftslämnare till DN även ut som partiledningens kandidat. Men 
det förnekar han.

– Partiledningen är inte involverad, säger Vinge.

Sedan valet är han pressekreterare åt SD-ledaren Jimmie Åkesson. 
Under Åkessons sjukskrivning är han ersättaren Mattias Karlssons 
närmaste man i kontakter med journalister. Den tjänsten tänker han 
lämna om han blir vald till SDU-ordförande, men han kan inte svara 
på om han i så fall tänker behålla sin tjänst på riksdagskansliet.

Den vikarierande SD-ledaren Mattias Karlsson säger att han inte vill ta 
ställning i ordförandestriden.

– Jag hoppas, oavsett vem det blir, att det blir någon som kan 
samarbeta på ett bra sätt med moderpartiet, säger han.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 11 nov 2014:

”Återupprätta tvärpolitiska samarbeten i 
riksdagen”

Färre flerpartimotioner. På tjugo år har antalet motioner som 
signeras av politiker från mer än ett parti gått från 215 till 18. 
Många frågor rättar sig inte efter partilinjerna – och det osäkra 
parlamentariska läget öppnar för mer samarbeten, skriver 
forskaren Vilhelm Verendel och riksdagsledamoten Barbro 
Westerholm (FP).

Efter det senaste riksdagsvalet och det komplicerade parlamentariska 
läget för den nya regeringen har debatten tagit fart om vilka former av 
politiskt samarbete som kan komma till stånd i riksdagen. En stor del 
av diskussionen rör vilka partier som kan och har strategiskt intresse 
av att samarbeta. Utan majoritetsregering ligger mer makt hos 
riksdagen, så det är viktigt att undersöka vilket samarbetsklimat som 
finns där. Flera partier har markerat att samarbete inte är aktuellt över 
blockgränserna, trots att det föreligger ett allmänintresse i att nå 
långsiktiga överenskommelser i flera samhällsfrågor. En berättigad 
fråga är nu därför: finns några andra samarbetsformer än de som 
meddelas från partiernas sida? Att tänka på frågan uteslutande i termer 
av att det är politiska partier som bör agera menar vi bortser från en rik 
historisk erfarenhet av att individuella ledamöter tagit initiativ och 
lyckats etablera samarbete över parti- och blockgränser.

Vi har undersökt alla motioner till riksdagen under den senaste 
tjugoårsperioden (1993–2013) där det skett ett partiöverskridande 
samarbete riksdagsledamöter emellan. Vår analys visar att det under 

den senaste 10-årsperioden skett en dramatisk förändring i riksdagens 
politiska samarbetsklimat. Vi ser nu att antalet partiöverskridande 
samarbeten är nere på en tiondel jämfört med tidigare och därmed 
riskerar en viktig samarbetsform i riksdagen på att gå förlorad.

Låt oss se tillbaka på ett exempel. I den forskningspolitiska 
propositionen 1989/1990 konstaterade den socialdemokratiska 
regeringen att nu var kvinno- och jämställdhetsforskningen så 
integrerad i övrig forskningsverksamhet att det inte behövdes några 
öronmärkta forskningsmedel. Det fick kvinnliga riksdagsledamöter 
från de då sex riksdagspartierna (C, FP, M, MP, S, V) att reagera. De 
skrev en motion som undertecknades av en tredjedel av riksdagens 
kvinnor. Motionen bifölls och resulterade i att 
jämställdhetsforskningen fick ett anslag på tre miljoner, för 
information avsattes en miljon kronor och tre nya professurer 
inrättades. Det är lätt att hitta exempel på engagemang även från män. 
En sju-partimotion väckt 1997 var skriven av enbart män, i den 
yrkades på en riksomfattande kampanj för ökad jämställdhet!

Detta är två av många exempel på hur grupper av enskilda ledamöter 
med olika partihemvist kunnat samarbeta och driva igenom motioner 
på ledamotsnivå över parti- och blockgränserna. Fler exempel på 
denna samarbetskultur mellan enskilda ledamöter inkluderar bland 
annat barns rättigheter, tobakslagar och folkhälsa. Det finns motioner 
om internationell krigföring, folkmord, mänskliga rättigheter, HBTQ-
frågor och andra ämnen med karaktär av moral- och framtidsfrågor 
som inte riktar in sig tydligt efter en enskild partilinje.

Statistiken i vår samarbetsanalys visar att kvinnor genom åren varit 
mer frekvent förekommande i flerpartimotioner än män och en del av 



detta samarbete kan historiskt spåras dit. Till en början var kvinnorna 
få i riksdagen och fann det nödvändigt att bilda egna intressegrupper 
som senare kom att inbegripa också män. För kvinnorna har det bland 
annat handlat om insatser mot alla former av våld i nära relationer till 
kamp mot kärnvapen. Senare har även män tagit initiativ till sådana, 
och då med båda könen representerade. Bland de grupper vi har nu är 
gruppen för frågor om barns väl och ve, en grupp om frågor för 
funktionsnedsatta, gruppen för sexuell och reproduktiv hälsa några 
exempel. Grupperna har tidigare bildat allianser över partigränserna 
där ledamöterna tog initiativ till ett antal tvärpolitiska motioner.

Vad har då hänt med denna samarbetskultur? Om vi blickar tillbaka 
över de senaste 20 åren kan vi se hur en historisk nedgång 
sammanfaller i tid med blockpolitikens framväxt. En möjlig förklaring 
är att partiernas roll av att tydligt tillhöra ett enhetligt politiskt block 
sker till priset av färre gränsöverskridande motioner som framhäver 
den mångfald av idéer som finns hos ledamöterna inom varje politiskt 
parti. Givetvis finns många sätt att analysera denna samarbetsform, 
men ett tydligt mått är antalet flerpartimotioner som skrivs per år. I vår 
analys baserad på Riksdagens öppna data samt sammanställningar från 
Riksdagens utredningstjänst räknar vi antalet skrivna flerpartimotioner 
under perioden 1993–2013. Dessa samarbeten är nu nere på cirka en 
tiondel jämfört med på 90-talet: från hundratalet partiöverskridande 
motioner per år nu nere på under 20 (18 stycken 2012 respektive 
2013). Detta visar en dramatisk förändring av samarbetsklimatet i 
riksdagen.

Sett i ljuset av personvalsreformen kan situationen te sig förvånande. 
Sedan 1998 års val har väljarna förutom att rösta på ett parti även haft 
möjligheten att rösta på en enskild person i valet till riksdagen. 
Individuella ledamöter har således haft möjlighet att driva egna 

hjärtefrågor och använder ofta personvalskampanj för egen politisk 
profil. Detta kunde tyckas tala för en utveckling i riktning mot fler 
individuella partioberoende initiativ och ökade möjligheter att finna 
gemensamma överenskommelser över parti- och blockgränser i 
riksdagen. Vi ser i vår analys emellertid tydligt att detta inte avspeglar 
sig i fler partiöverskridande motioner i riksdagen. Under den senaste 
tioårsperioden har ledamöter gradvis slutat skriva motioner med 
ledamöter utanför det egna partiet. De intressegrupper som finns och 
som tidigare har tagit initiativ till motioner, artiklar, med mera har nu i 
stort sett begränsat sig till att hålla seminarier.

Ett parlamentariskt läge med svagare blockpolitik kan ge möjligheter 
att återuppväcka sådana former av samarbete. Det skulle ligga helt i 
linje med grundtanken bakom personvalsreformen att göra ledamöter 
mindre partibundna i frågor där ledamöter från olika partier ligger 
närmare varandra än vad partiledningar gör. I dagens läge med 
minoritetsregering riskerar vi låsningar i sakfrågor om vi bara ser 
partier och inte ledamöters individuella initiativförmåga. Vi behöver 
därför en diskussion om tvärpolitiska och blocköverskridande 
arbetsformer i riksdagen. Det finns gott om politiska ämnen som inte 
enkelt rätar in sig efter en enskild partilinje, såsom moral- och 
framtidsfrågor av relevans för alla. Historiskt har vi sett många 
allianser i riksdagen. Det kan vara så att vi är på väg att mista något 
som är viktigt och värdefullt i politiken.

Vilhelm Verendel, Doktorand Vid Chalmers
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (Fp) “



DN 11 nov 2014: 

“ Reinfeldt lockas av den internationella 
scenen

Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt siktar på en 
internationell publik när han lämnar politiken. På måndagen 
talade han om EU inför brittiska företagsledare.

Samtidigt som de borgerliga presenterade sitt budgetförslag var 
Fredrik Reinfeldt i London. Han framträdde på CBI:s, de brittiska 
företagens lobbyorganisation, årliga kongress och talade om vikten av 
att reformera EU.

Det är i liknande sammanhang Fredrik Reinfeldt kommer att synas 
framöver när han lämnar sitt politiska liv, om man får tro honom själv.

– Jag är inne i ett år av omställning. Den tiden ska jag använda till att 
se vad jag kan vara bra på. Jag har omfattande internationell erfarenhet 
av beslutsfattande och av hur ekonomi fungerar. Den hoppas jag ska 
komma till användning, säger Fredrik Reinfeldt till DN.

Han nämner att hjälpa svenska företagsintressen och att tillbringa 
mycket tid i EU-skeptiska Storbritannien. Vinner de konservativa nästa 
års val har premiärminister David Cameron lovat en folkomröstning 
om EU-medlemskapet.

– Jag vill gärna vara här för att svara på frågor inför ett kommande 
EU-beslut, framhåller Reinfeldt.

Den tidigare statsministern ska också skriva en bok om sina år i 
politiken och håller på att slutföra kontrakt med ett förlag.

– Men jag är fortfarande partiordförande. En stor del av min tid går till 
att hantera omställningen som valresultatet gav och att skapa utrymme 
för en ny moderatledning att komma i gång på ett bra sätt inför valet 
2018.

Det minskade väljarstödet gör att Moderaterna tappar många miljoner 
i intäkter. Fredrik Reinfeldt säger att han tagit på sig att ansvara för 
partiets ekonomi.

Långt innan partiet har en ny ordförande på plats, i mars nästa år, ska 
riksdagen besluta om regeringens budget. Röstar Sverigedemokraterna 
med de borgerligas förslag avgår regeringen och nyval hotar.

Hur ser du på att Moderaterna och alliansen saknar ett tydligt 
ledarskap i det kaos som då uppstår?

– Jag håller inte med om det. Moderaterna har en väldigt ordnad 
process för att arbeta fram förslag till ny partiordförande. Man kan inte 
bygga sådana förändringar på spekulationer. Man får ta in det som 
händer och i sådana fall hantera det.

Men först i mars nästa år finns en ny partiledare?

– Ett parti måste kunna byta ordförande och processen har så här långt 
skötts på ett väldigt bra sätt.



Så alliansen står inte utan ledarskap?

– Det resonemanget bygger på en spekulation. Vi spekulerar inte. Vi 
tar in saker som händer om de händer, säger Fredrik Reinfeldt.

Pia Gripenberg

pia.gripenberg@dn.se
Fakta. CBI

Brittiska CBI har 190 000 medlemsföretag.

Övriga talare var bland andra premiärminister David Cameron, 
liberaldemokraternas ledare Nick Clegg och Labourledaren Ed 
Miliband. “

DN 12 nov 2014: 
“ Kinberg Batra blir ny M-ledare – om hon 
själv vill

Moderaterna i Stockholm nominerar Anna Kinberg Batra som ny 
partiledare efter Fredrik Reinfeldt.Det betyder att partiledar
frågan i praktiken är avgjord.

Anna Kinberg Batra blir Moderaternas nästa partiledare – om hon 
själv vill. Efter att Stockholms stad och län i går kväll nominerade 
henne är manegen krattad.

Stockholmsdistrikten kontrollerar mer än en fjärdedel av ombuden till 
Moderaternas extrastämma i mars. Tillsammans med övriga 13 distrikt 
som stödjer Anna Kinberg Batra finns en klar majoritet, vilket innebär 
att partiledarfrågan i M i praktiken är avgjord.

Redan när valberedningen sammanträder torsdagen den 20 november 
kan nomineringen bli klar.

– Min uppfattning är att om det är ett väldigt klart utslag för Anna, 
vilket det ser ut att bli, då tycker jag att vi borde kunna sätta ner foten 
vid nästa möte, säger Ulf Berg, ledamot i valberedningen och 
ordförande i Dalarnas länsförbund.

Flera tunga M-distrikt har förordat att hela partistyrelsen ska ställa sina 
platser till förfogande, så att en ny partiledning finns på plats redan till 
extrastämman i mars. Annars måste partiet vänta tills den ordinarie 
stämman nästa höst innan en ny ledning kan ta vid.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
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DN 13 nov 2014:

”Reinfeldts missar gav SD röster”

“ Flera misstag av Moderaternas tidigare toppduo Fredrik 
Reinfeldt och Anders Borg ledde till Sverigedemokraternas 
framgång i valet. Det anser förre M-riksdagsmannen Mats 
Johansson som avslöjar att partiets valarbetare var oförberedda 
på Reinfeldts ”öppna era hjärtan”utspel. Fredrik Reinfeldt och 
Anders Borg får hård kritik av partikamraten Mats Johansson.

I en artikel i tidskriften Neo sammanfattar den tidigare politiska 
chefredaktören på Svenska Dagbladet sina åtta år som 
riksdagsledamot. Han anser att nedskärningarna av försvaret var en 
förklaring till att många moderata väljare röstade på SD.

– Man undervärderade försvarsfrågans betydelse för den 
väljargruppen. Det är inte bara Borgs fiskala problem som ledde till en 
felsyn, säger Mats Johansson till DN.

Han pekar ut den tidigare partisekreteraren Per Schlingmann som 
ansvarig för att i alltför hög grad tvätta bort den försvarsvänliga 
stämpeln under omvandlingen till ”nya” Moderaterna.

Ett annat misstag var invandringspolitiken, anser Johansson som 
menar att hans parti låtit sig påverkas för mycket av SD.

– Det har styrts av en rädsla av att Sverigedemokraterna ska tjäna på 
det man säger och gör. Mycket viktigare är att ta itu med verkliga 
problem, som brist på jobb och bostäder.

En tredje punkt där han riktar hård kritik gäller pensionärsskatten. 
Moderaterna misslyckades med att förklara att jobbskatteavdragen är 
bra för pensionerna, tycker han.

– Det slarvade vi med, säger Johansson.

Uppmaningen från partiledaren Fredrik Reinfeldt till svenska folket i 
valrörelsens slutskede att ”öppna sina hjärtan” var inte förankrat i  
partiet, avslöjar han.

– Det var svårt för valarbetarna att förhålla sig till det. De var inte 
förberedda, säger Mats Johansson.

I Neo-artikeln kallar han Reinfeldt för ”hövdingen” – trots att den 
avgående partiledaren enligt honom kallats ”chefen” internt.

– Men som riksdagsledamot var han inte min chef, säger 63-årige 
Johansson som lämnade riksdagen efter valet i september.

DN har sökt Reinfeldt, Borg och partisekreteraren Kent Persson, men 
partiets pressjour meddelar att de avstår att kommentera eftersom 
partiets egen eftervalsanalys publiceras ”i närtid”.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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DN 13 nov 2014: 

“ Alliansens kravlista på regeringen växer

Regeringen riskerar nederlag i  en rad frågor framöver. Listan på 
frågor som allianspartierna vill driva igenom i opposition blir allt 
längre.

Efter valförlusten tycks de borgerliga partierna nu så sakta börja vänja 
sig vid rollen som opposition. Partiernas ledande företrädare förklarar 
för alla som vill höra att regeringen kan räkna med många nederlag i 
riksdagen framöver. Samtidigt håller man dörren stängd för merparten 
av de samarbetsinviter som kommer från regeringens sida.

Allianspartiernas plan är att utnyttja regeringens svaga parlamentariska 
ställning och gå fram gemensamt i en rad frågor med förhoppningen 
att antingen driva igenom sin egen politik eller sätta stopp för 
regeringens förslag. Framtiden för Bromma flygplats är en sådan fråga 
och motorvägsbygget Förbifart Stockholm en annan.

Det parlamentariska läget är sådant att de fyra allianspartierna kan 
vinna omröstningar i riksdagen om inte S-MP-regeringen har med sig 
ytterligare minst ett parti.

De borgerliga partierna har redan en lista på sju förslag på 
skolområdet som man tror sig kunna få igenom i riksdagen. Det 
handlar bland annat om tioårig grundskola, betyg från årskurs fyra och 
mer idrott i  skolan.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) strävar regeringen 
efter dialog med de borgerliga partierna om skolpolitiken.

– Vi har löpande kontakt med oppositionen för vi vill se till att vi har 
en bred samsyn i skolpolitiken, säger Gustav Fridolin.

I tisdags var representanter för de borgerliga partierna inbjudna till 
utbildningsdepartementet, men enligt de närvarande förekom inga 
förhandlingar.

– Vi fick information om tre propositioner som är på väg. Men någon 
förhandling om propositionerna förekom inte, säger Christer Nylander, 
Folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet.

I går presenterade alliansen också sina förslag inom rättsområdet. Det 
handlar bland annat om straffskärpningar när det gäller grova 
våldsbrott som dråp, grov misshandel, grovt rån och grovt olaga tvång.

– Det här skulle riksdagen kunna besluta om senast den 1 juni nästa år, 
säger Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Den nye justitieministern Morgan Johansson säger till TT att han inte 
ser några bekymmer med att samarbeta kring flera av alliansens 
förslag. Däremot tror han inte på generellt hårdare straff, till exempel 
för våldsbrott.

– Där skiljer vi oss åt. Den här regeringen är mer inriktad på att öka 
andelen uppklarade brott. Det är mer avskräckande än en, två eller tre 
månader mer i fängelse, säger han till TT.



Regeringen har aviserat propositioner om tidigare insatser mot 
ungdomsbrottslighet och om möjlighet till strafflindring för 
brottslingar som bidrar till att brott klaras upp. De propositionerna 
bygger på underlag som den förra alliansregeringen tagit fram.

Allianspartierna kan också få stöd av Sverigedemokraterna i flera av 
sina förslag, bland annat om hårdare straff och att skolavslutningar ska 
ske i kyrkan.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Fem områden där regeringen kan få backa

1. Förbifart Stockholm
Regeringen har tillfälligt stoppat byggandet av Förbifart Stockholm. 
Fram till den 1 maj nästa år ska lokalpolitikerna utreda hur 
finansieringen av bygget ska ske och hur mycket av trängselskatten 
som ska gå till ny kollektivtrafik. Allianspartierna vill upphäva beslutet 
så att bygget kommer i  gång senast den 1 januari.

2. Rättspolitiken
Allianspartierna vill införa hårdare straff för bland annat våldsbrott 
och narkotikabrott. Dessutom vill man skärpa lagstiftningen vid 
terrorism och våldsbejakande extremism. Flera av frågorna är 
färdigberedda under den förra mandatperioden. Regeringen har ännu 
inte gett besked om vilka frågor man är beredd att ge stöd till.

3. Skolan

Alliansen har lagt sju motioner på skolområdet som man hoppas få 
stöd för i riksdagen: tioårig grundskola, betyg från årskurs 4, frivilligt 
gymnasium, frivilligt om gymnasiet ska vara högskoleförberedande, 
möjlighet till ordningsomdömen, mer idrott i skolan samt 
skolavslutningar i kyrkan. Regeringen har sagt sig vara beredd att 
diskutera skolpolitiken men har inte inlett förhandlingar.

4. Bromma flygplats
Regeringen vill tillsätta en särskild förhandlingsperson för att utreda 
om det går att stänga Bromma flygplats redan 2022 och i stället bygga 
bostäder på området. Allianspartierna vill genom ett tillkännagivande 
markera för regeringen att det inte finns någon majoritet i riksdagen 
för ett sådant beslut. Statens avtal med Bromma sträcker sig till 2038.

5. Välfärden
Regeringen vill upphäva den fria etableringsrätten för vårdcentraler. 
Beslutet är en del i uppgörelsen med Vänsterpartiet. Allianspartierna 
vill dock att den fria etableringsrätten ska finnas kvar och 
Sverigedemokraterna har samma uppfattning. Det innebär att 
regeringen i den här frågan kan åka på sitt första större nederlag i 
riksdagen.  “
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DN 13 nov 2014: 

“ Sedan frågade Hövdingen vad jag ville 
göra i riksdagen. 

Jag svarade uppriktigt att jag nog skulle göra störst nytta som 
lojal back-bencher med en friare position.

Mats Johansson (M) berättar om sitt liv som riksdagsledamot i nya 
numret av tidskriften Neo. ”Hövdingen” = Fredrik Reinfeldt. “

DN 14 nov 2014: 

“ Förnöjsam knapptryckare

Utrustad med modesta förväntningar satte sig Mats Johansson på 
Moderaternas riksdagsbänk. Det blev visst riktigt trevligt.

Vi som befinner oss utanför partierna, inom akademin, näringslivet 
eller åsiktsjournalistiken, har privilegiet att få tänka fritt och stort 
(nåja), intellektualisera sakpolitik och dissekera argument. Vi kan 
peka på forskning och ideal, lovorda långsiktigt ansvarstagande, 
brobyggande såväl som hälsosam åsiktsskillnad, kräva eftertanke och 
hederlighet av oss själva och av andra.

Vi tar oss för pannan när vi tänker på politikerna som inte lyssnar, som 
inte inser att ”det Sverige nu behöver är…” – följt av vad det nu är.

Men politiker befinner sig i en annan sfär. Nog för att där finns 
insiktsfulla och förståndsmässigt välutrustade personer, men politik är 
inte i första hand en intellektuell övning. Det är inte en debattävling 
där den med bäst och mest välartikulerade argument vinner. Politik är 
inte ett högre seminarium där logik och originalitet triumferar (vilket 
jag för enkelhetens skull förutsätter är fallet vid landets lärosäten).

Om detta skriver Mats Johansson, nyss avgången riksdagsledamot, i 
Magasinet Neo. Den tidigare politiske chefredaktören på Svenska 
Dagbladet ådagalägger en formuleringskonst där den ena torra 
underfundigheten fogas till den andra på det mest aptitliga sätt. Läsfest 
för politiknördar.



Eftersom Mats Johansson är moderat har han en del åsikter om just 
Moderaterna. Där finns åtskilliga passager om vad som förde partiet 
från makten tillbaka ut i öknen. Och ja, kanske står svaret att finna i 
bristen på försvarspolitik. Fast kanske inte – om jag får gissa. Men den 
karamellen kan vi lämna till partiets egna eftervalsanalytiker att suga 
vidare på. För en utomstående är den stora behållningen i ”En 
knapptryckares bekännelser” beskrivningen av politiken och dess 
väldigt specifika förutsättningar.

Johansson hyste inte några särskilt höga förväntningar när han för 
första gången fällde ner stolsitsen i riksdagens plenisal. Godmodigt 
klev han in bland röstboskapen. Bara en gång tryckte han på fel knapp, 
och då av misstag. Han försökte inte få partiet att ta in och begrunda 
hans egna, säkert djupsinniga reflektioner kring politikens varje del. 
Energin och kreativiteten lade han inte på frågor som ändå avgjordes i 
partitoppen och på samordningskansliet; den som ifrågasatte Anders 
Borgs och Fredrik Reinfeldts försvarspolitik blev hårt åtgången. På 
andra områden var utrymmet för engagemang desto större, till 
exempel sådant som handlar om mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihetsfrågor.

Annat var det med partikamraten Ann-Marie Pålsson, hon som efter 
två mandatperioder i vredesmod kastade fram boken 
”Knapptryckarkompaniet”. I den skriver docenten som blev politiker 
om riksdagsvarats olidliga meningslöshet: inget utrymme för 
personliga ställningstaganden, inga tillfällen att låta tankarna flyga 
högt och fritt. Bara en ständigt vinande partipiska.

I artikeln förklarar Mats Johansson att det inte kan vara på något 
annat sätt för riksdagsledamöter som tillhör ett regeringsparti – särskilt 

om det ingår i en koalition. En regering som inte har 
knapptryckaruppbackning från sina riksdagsgrupper är ingen regering. 
Och ur demokratisynpunkt: väljarna röstar på partier och valmanifest, 
inte främst på enskilda ledamöter för deras lysande intellekts skull.

Johansson gillade läget och hade åtta ganska behagliga år som 
välbetald och allt annat än utarbetad riksdagsledamot.

Ann-Marie Pålssons frustration leder däremot tankarna till Michael 
Ignatieff, Harvardprofessorn som lockades att bli parlamentsledamot 
och kort därefter kröntes till ledare för det liberala partiet i Kanada. 
Det var en katastrof. Han vämjdes vid positionerandet, kohandlandet, 
att behöva låtsas att det genomförbara också var det bästa. Han 
avskydde att inte få pröva sina idéer på motståndarna, ompröva, 
återkomma, utveckla. Han fylldes av djupaste självförakt och ledde 
partiet mot avgrunden, varefter han flydde från alltsammans.

Åter i sin naturliga miljö kunde Ignatieff i boken ”Fire and Ashes; 
Failure and Success in Politics” konstatera att framgångsrika politiker 
är makthungriga människor som både trots och tack vare det kan göra 
en del gott genom att stifta lagar och därmed hålla ihop en nation.

Politiker som däremot tror sig överlägsna beslutsfattandets villkor når 
ingenvart – och kan heller inte göra särskilt mycket gott.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

mailto:susanna.birgersson@dn.se
mailto:susanna.birgersson@dn.se


DN 14 nov 2014:
”Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i 
vardagen”

Seriös förnyelse. Valet blev en besvikelse för alliansen, och 
Folkpartiet tappade väljare. Det räcker inte med bara skolfrågan 
– partiet måste ge de liberala svaren på de samhällsutmaningar 
människor ser på flera områden. Här är åtta punkter som visar 
riktningen inför valet 2018, skriver partiledaren Jan Björklund.

Vårt valresultat är en besvikelse. Alliansen förlorade valet och 
Folkpartiet tappade en femtedel av väljarna jämfört med förra valet. Vi 
har gjort vårt näst sämsta val sedan demokratins genombrott, vilket i 
och för sig även gäller för Socialdemokraterna och Centerpartiet, men 
vår relativa förlust var större än andra partiers. Alla fyra borgerliga 
partier backade i 2014 års val, vilket inte har hänt sedan 
enkammarriksdagen infördes.

En del av förklaringen till Folkpartiets valresultat kan sökas i det åtta 
år långa regeringsinnehavet. Men detta är bara en delförklaring. Det 
finns stor anledning för Folkpartiet liberalerna att vara 
självreflekterande och självkritiskt. Låt mig peka på några 
utgångspunkter, som jag bedömer behöver vara delar i det omfattande 
politiska förändringsarbete vi nu måste inleda.

1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett 
viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. 
Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och 
samhällets styrka. Vi har ett stort förtroende i skolfrågan, men vår 
styrka är ibland vår svaghet – många väljare känner bara till 
Folkpartiets hållning i skolfrågor och därmed riskerar vi att uppfattas 
som ett enfrågeparti. För att växa som parti räcker det inte med ett 

starkt stöd i skolfrågan.

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver 
utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor 
ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala 
svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska 
förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att 
missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit 
ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste 
akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en 
grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om 
verklighetsbeskrivning och tonalitet.

4 Jobb är socialliberalt. Vi behöver utveckla vår ekonomiska politik. 
Den har sedan Bertil Ohlins dagar varit kärnan i liberal politik 
eftersom en ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för en 
välfärdsstat. Att ha ett eget jobb ger egen försörjning vilket ger 
rörelsefrihet i livet. Den som är arbetslös upplever inte frihetens 
fördelar. Inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden är för stora och 
trösklarna för höga. Utanförskapet drabbar de redan svagaste. 
Arbetslinjen måste utvecklas och innefatta lösningar på de problemen.

5 Den sociala välfärdspolitiken behöver utvecklas. Som medborgare 
har vi allt högre förväntningar på sjukvården och äldreomsorgen. Vi 
måste ha en politik som ger liberala svar på de utmaningar som vi står 
inför. Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större 
betydelse för utformningen av vår välfärd.



6 Förstärka förtroendet i jämställdhetsfrågor. Vi har det senaste 
året ökat vårt förtroende i frågan om jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Det är mycket positivt. Vi ska förvalta det och utveckla vår 
politik inom denna traditionellt starka liberala fråga. Det måste till 
exempel löna sig bättre för kvinnor att utbilda sig och att arbeta. 
Könsbalansen i vår nyvalda riksdagsgrupp måste beskrivas som ett 
misslyckande.

7 Miljöpolitik är mer än energipolitik. Naturskyddsföreningen har 
utnämnt Folkpartiet till bästa borgerliga miljöparti, ändå är det väldigt 
få som kopplar samman vårt parti med miljöfrågan. Miljöfrågan är mer 
än energipolitik och här har vi en hemläxa att göra.

8 Integrationspolitiken måste bli effektivare. Vi har inte lyckats 
adressera människors oro för migrationens utmaningar. Vi behöver ta 
människors oro på allvar. Framöver behöver vi fortsätta att fördjupa 
och utveckla vår integrationspolitik för att fler snabbt ska komma i 
arbete och egenförsörjning.

Det finns fler frågor att utveckla. Med ett mer aggressivt Ryssland 
kommer försvar, säkerhet och Nato i fokus. Det handlar om en mer 
värdebaserad utrikespolitik. Detta är en djupt ideologisk debatt, som 
handlar om Sveriges roll i den liberalt dominerade västvärlden. 
Folkpartiets EU-politik är en viktig del i denna frihetsinriktade 
utrikespolitik.

Folkpartiet är ett socialliberalt parti och jag är tydlig med att vi inte 
tänker bli ett stödparti till Socialdemokraterna. Det har framför allt 
ideologiska orsaker; vi ligger för långt ifrån varandra i synen på 
ansvarsfördelningen mellan individen och staten. Dagens polariserade 
politiska läge innebär att behovet av en stark borgerlig opposition är 
stort. Vi tänker inte lämna spelplanen fri till Sverigedemokraterna att 
agera ensamt som oppositionsparti.

Alliansens regeringstid har inneburit viktiga värderingsskiften i 
Sverige. Arbetslinjen som idé är i dag djupt rotad i människors 
medvetande. Det är inte längre kontroversiellt att betona 
kunskapslinjen i skolan. Vår europeiska tillhörighet är i dag en 
självklarhet. Alliansregeringens sakpolitiska reformer har varit 
omfattande, men än viktigare är att svenska folkets värderingar har 
förskjutits under de åtta regeringsåren.

Alliansregeringen började med en ambitiös reformagenda, men under 
den andra mandatperioden blev agendan allt tunnare. Men viktigare än 
omfattningen är att reformerna svarar mot de problem som människor 
upplever i sin vardag. Det är uppenbart att där vi var framgångsrika 
2006 och 2010, misslyckades vi att 2014 ge trovärdiga svar på flera av 
de frågor som människor ställde. Här har alliansen en viktig läxa inför 
2018.

För att vi ska bli ett större parti krävs också att fler blir medlemmar, är 
med och utvecklar idéer och tar politiska förtroendeuppdrag. Här har 
vi ett viktigt arbete framför oss. Folkpartiets förändringsarbete börjar 
nu. En seriös förnyelse sker inte över en natt. Det är ingen tillfällig 
frisering eller etikettsförändring. Att forma Folkpartiet 2.0 för 
framtiden är ett långsiktigt politiskt arbete. Att fördjupa, utveckla och 
bredda vår egen politik kommer att vara en huvuduppgift. För vår del 
handlar förnyelsen om att göra oss mer relevanta för det som 
människor upplever som problem i sin vardag och ge liberala svar på 
de samhällsutmaningar som människor ser framför sig.

Jan Björklund, Partiledare (Fp) “



DN 15 nov 2014: 

“ Slöseri med politikers välbetalda tid

Den allmänna motionstiden gick ut i måndags för våra 
riksdagsledamöter. Tillsammans har de på en dryg månad hunnit 
författa 2 887 motioner.

Någon enstaka idé har lett till debatt. Andra till fniss. I veckan gick det 
att läsa om de ledamöter som motionerat om att det ska erbjudas 
dagpassning av riksdagsledamöternas hundar. En annan snackis 
uppstod efter att det framfördes krav på att den som vill bli svensk 
medborgare ska svära trohet och lojalitet till ”Sveriges Konung”. 
(Ingen har dock motionerat om vem som ska passa de utländska 
medborgarnas hundar medan de svär trohet till kungen.)

Efter att ha ögnat igenom motionerna går det att konstatera att det 
finns fler guldkorn. Det går att hitta förslag som rör alltifrån 
överlåtelse av tillstånd att fiska ål, förbud mot delfinarier och 
ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst, till bevarande 
av nyckelharpan och kampen för att räkna in golf som friskvård. En 
specialdispens från förbudet mot taggtrådsstängsel förespråkas även i 
en motion för de brukshästar som utmärker sig med ”ett lugnt 
temperament”.

Det är inte utan att man lägger lite extra märke till den motion som 
föreslår ett minskat antal riksdagsledamöter.

Många motioner dryper av väljarflirtande lokalpatriotism. Antalet bro-, 
väg- och spårbyggen gällande kärleksfullt och detaljrikt utvalda 

sträckor tycks aldrig ta slut. En ”ny mötesstation på sträckan Västerås–
Fagersta” är ett sådant exempel. Ett perfekt dokument att komma 
tillbaka till valkretsen med och säga ”titta vad jag har gjort!”.

Om man då ska hålla tillbaka reflexen att ifrågasätta antalet stolar i 
kammaren så hänger ändå en fråga kvar i luften. Vad tjänar denna 
motionsrunda till? Förutom att skapa några fnissiga snackisar och 
pappershögar vill säga.

Förra mandatperioden fick 1,6 procent av förslagen ja. Perioden innan 
var motsvarande siffra 0,1.

Proceduren kan en gång i tiden ha haft en viktig funktion. Men om de 
valda vill berätta för sina väljare vad de sysslar med finns det nu 
åtskilliga och bättre kanaler.

Motionerandet är mest bara slöseri med välbetald tid.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN 15 nov 2014: 

“ Björklund blundar för konflikten

Inte ens med välvilja och goda avsikter är det lätt att förstå hur Jan 
Björklund vill förändra Folkpartiet (DN Debatt i går). Han säger sig 
vilja utveckla ”en mer värdebaserad utrikespolitik” och lyfta 
Natofrågan. Och samtidigt ska partiet bli mer relevant i vardagen. Som 
ett eko av de nya Moderaterna säger sig Björklund vilja ”lyssna och 
lära”.

Föräldraförsäkringen är en köksbordsfråga. Men den är i allra högsta 
grad också en ideologisk fråga. Och vilka ska FP lyssna på där? 
Föräldrarna – som ofta själva vill ha maximalt självbestämmande – 
eller den inre liberal-feministiska rösten?

Utrikespolitiska frågor har lika lite som Nato en given plats vid 
svenska köksbord. Och det är kanske tur, eftersom Björklund inte 
tycks ha bestämt sig för vems värderingar det är som avgör 
färdriktningen. Folkmajoritetens eller Folkpartiets? Det är, som 
framkom i valet, inte alltid de två stämmer överens.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 18 nov 2014:

“ Landstinget vägrar utreda försök att tysta 
personalen

Personal som larmat om missförhållanden på BUP kallades 
”illojal” av ledningen, avslöjade DN. Nu slutar BUP-klinikens 
verksamhetschef. Men uttalandena har inte lett till någon intern 
utredning. – Eftersom hon inte finns kvar i verksamheten så 
känner jag att det är lite överspelat, säger Peter Carlberg, 
pressansvarig inom länets sjukvårdsområde.

DN har i flera artiklar belyst krisen inom BUP-kliniken i Stockholm. 
Anställda har bland annat larmat om att tre barn varit nära att dö i år – 
men att kliniken trots detta inte gjort någon lex Maria-anmälan under 
motsvarande tidsperiod. Avslöjandet ledde till att BUP-ledningen 
tillsatte en särskild grupp för att gå igenom alla avvikelserapporter från 
2014. Något som nu resulterat i fyra lex Maria-anmälningar.

”Den genomgång som gjorts har också resulterat i tydligare regler och 
rutiner för uppföljningar i det fortsatta kvalitetsarbetet i vården”, 
skriver divisionschefen Paula Liljeberg i ett mejl.

Men att personalen larmade om missförhållanden uppskattades inte av 
klinikens högsta chefer. I en senare artikel kunde DN avslöja att 
visselblåsarna kallats illojala av klinikledningen. I interna möten 
diskuterades också vilka källorna kunde vara. Planer fanns på att 
försöka stoppa DN:s publicering.
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”Det skapar paranoia i organisationen. Om källan inte säger vem den 
är så kommer alla gå och titta snett på varandra igen och känna sig 
otrygga”, sa klinikens verksamhetschef bland annat under mötet.

Hon berättade också att hon diskuterat saken med en mycket hög chef 
inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som aldrig stött på 
sådan ”illojalitet” trots många år i näringslivet. DN har upprepade 
gånger begärt en intervju med Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i 
Stockholms läns landsting, för att ställa frågor om hur han ser på att 
hans personal efterforskar källor och talar nedvärderande om dessa. 
Han låter hälsa genom pressansvarige Peter Carlberg att ”det inte är 
hans sak att svara på de frågorna”. Carlberg skriver också i ett mejl:

”Artikeln med de påstådda yttrandena du refererar till har vi förstås 
läst. Några utredningar eller konsekvenser har dessa uppgifter inte lett 
till.”

Verksamhetschefen har dock själv valt att lämna sitt uppdrag i förtid. 
Något som Peter Carlberg anser gör händelsen ”överspelad”.

Marijana Dragic marijana.dragic@dn.se “

DN 19 nov 2014: 

“ Alliansen är inte Borgerliga partiet

Vad vill alliansen? Återta makten 2018. Om det är den nyblivna 
oppositionen överens.

Därmed är partierna i alliansen tillbaka ungefär där de befann sig 
2004, med målet att sitta i regeringsställning tillsammans. Fyra 
partiledare insåg att det krävde något som Socialdemokraterna haft i 
decennier: en filosofi om makt och hur den byggs upp och befästs på 
sikt.

Punkt ett i den läran behövde bli att sätta borgerliga partikannibaler på 
svältkost. ”Allians för Sverige” betydde enad front, och när trupperna 
väl slutat slåss mot varandra kunde partierna fylla projektet med 
djupare mening och skriva ett gemensamt valmanifest.

Förra C-ledaren Maud Olofsson minns både hur framgångsrikt och 
mödosamt arbetet var. I söndagens ”Agenda” i SVT fick hon frågan 
hur partierna ska vårda alliansen i opposition. Egna äventyr och 
utsvävningar är okej, men målet med dem måste enligt Olofsson vara 
att ”förnya alliansen”.

På henne och andra, även efterträdaren Annie Lööf, låter det lite som 
att M, C, FP och KD har blivit utskottsgrupper i Borgerliga partiet. 
Lyckligtvis finns inget sådant, det behövs inte heller och det vore dumt 
för medlemmarna i allianssamarbetet att glida närmare varandra i ett 
stort, icke-socialistiskt nästanparti.
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För det första har konkurrenssituationen ändrat karaktär. 
Socialdemokraterna har krympt. Att Stefan Löfven har satt sitt parti i 
en koalitionsregering för första gången sedan 1950-talet förändrar 
balansen. I röstlokalerna kommer valet inte längre att stå mellan 
borgerligt bråk och socialdemokratisk stabilitet.

Samtidigt har åtta år av välfungerande regeringssamarbete betytt en 
beständig förändring av väljarnas bild av de borgerliga, medan 
partierna internt har förändrat sin syn på samvaro i Rosenbad.

Hård disciplin är inte längre ett måste, och för politikens innehåll är 
idén om det borgerliga nästanpartiet bakvänd. Alliansen erbjuder 
fortfarande formerna för att jämka samman liberala och konservativa 
partiers ofta kolliderande idéer. Men den kan aldrig bli ett parti med en 
egen ideologi. Partiernas mål måste vara att själva besvara frågan hur 
de vill förändra Sverige.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “

DN 19 nov 2014: 

“ S påbörjar stor analys av valresultatet

Flera arbetsgrupper ska analysera Socialdemokraternas 
valresultat. En av huvuduppgifterna blir att titta på vilka följder 
det nya politiska landskapet får på sikt.

När flera andra partier är klara med valanalysen inleder 
Socialdemokraterna arbetet med sin.

Socialdemokraterna vann regeringsmakten, men missade samtidigt 
målet att få 35 procent av rösterna. En stor del av S-analysen kommer 
att titta flera val framåt.

– Vi ska vända på många olika stenar och fundera på vad det är som 
egentligen hänt i det svenska politiska landskapet. Därför gör vi en 
ganska omfattande valanalys, säger partisekreteraren Carin Jämtin.

Förutom valanalysgruppen har Socialdemokraterna utsett fyra 
undergrupper som ska titta på det politiska landskapet, valrörelsen och 
mediegenomslaget. Den fjärde gruppen ska analysera valresultatet i 
detalj, bland annat vilken följd en situation med åtta–nio partier får för 
valsystemet.

Huvudanalysgruppen leds av Göteborgs tidigare kommunalråd Kerstin 
Alnebratt.
I september nästa år ska valanalysen vara klar.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
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DN 21 nov 2014: 

“Lokala M-ledare: ”Se hela Sverige”

Förändra flykting- och integrationspolitiken och se till hela 
Sverige, inte bara storstadsområdena. Det är budskapet till den 
blivande partiledaren från ledande moderater runt om i landet, 
visar DN:s rundringning.

Anna Kinberg Batra har brett stöd i partidistrikten för att bli Fredrik 
Reinfeldts efterträdare. I går sammanträdde valberedningen för första 
gången efter att nomineringstiden gått ut. Något definitivt beslut 
fattades dock inte.

Processen fortsätter med ambitionen att presentera ett förslag till ny 
partiordförande före årsskiftet, säger valberedningens ordförande Lars-
Ingvar Ljungman.

Innan Anna Kinberg Batra väljs ska hon frågas ut av valberedningen. 
Enligt DN:s rundringning till ledande moderater runt om i landet är det 
särskilt två frågor som partifolket vill ha besked om. Dels hur M ska 
forma en politik för hela Sverige, inte bara storstäderna. Dels hur M 
ska hantera migrations- och integrationspolitiken.

– Det är den absolut viktigaste frågan. Kommunerna blöder på grund 
av den stora tillströmningen av flyktingar, säger Henrik Sundström, 
länsförbundsordförande i Bohuslän.

Han menar att valresultatet var ett tydligt kvitto på att migration och 
integration måste ligga etta på dagordningen. Anhöriginvandringen är 

en fråga som han vill se en diskussion kring.

– Vi kan inte diskutera det här utan att diskutera volymer. Skyddsskäl 
ska absolut ge rätt att stanna, men innan människor utan skyddsskäl 
kommer hit ska man ha en ordnad egen försörjning och bostad.

Länsordföranden i Sörmland, Björn Andersson, menar att det finns 
en beröringsskräck för invandrarfrågan som skapats av medierna.

– Just nu går en del kommuner på knäna. Men så fort man har tagit 
upp frågan så har man kallats för rasist, säger Björn Andersson som 
vill se en diskussion om hur flyktingar ska kunna tas emot på ett 
värdigt sätt.

Om Sverige ska kunna fortsätta att vara ”ett stort invandringsland” 
måste möjligheterna till klassresor öka, anser riksdagsledamoten 
Hanif Bali. Det är enligt honom, som själv kom till hit som ensamt 
flyktingbarn, den stora utmaningen för nästa M-ledare.

– När man kommer som flykting har man ingenting och måste få 
möjlighet att bygga upp någonting.

Det kräver enligt Hanif Bali en politik som skapar större rörlighet både 
på arbets- och bostadsmarknaden för att motverka arbetslöshet och 
segregation.



Samtidigt råder det enighet om att Moderaterna måste bli bättre på 
att utforma en politik som gynnar hela Sverige. Det gäller både rena 
sakfrågor och det interna inflytandet i partiarbetet. I Värmland vill man 
ha snabbtåg mellan Stockholm och Oslo, i Östergötland prioriteras 
jordbruksfrågor och Jämtland slåss för flygtrafik och utbyggt 
bredband. Flera av dem DN talat med tycker också att partiet varit för 
toppstyrt.

– Vi tycker att det är viktigt att partiledaren tänker på att det finns ett 
Sverige utanför storstäderna, säger Värmlands länsordförande Hans 
Eriksson.

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i skånska Vellinge, ser 
”Stockholmsfixeringen” som ett skäl till att partiet har lågt förtroende i 
de ”mjuka frågorna” vård, skola och omsorg.

– Mycket av välfärden produceras ute i kommuner och landsting och 
vi gör mycket bra men man har inte tagit till vara det i 
politikutvecklingen.

Att lyssna mer på lokalpolitikerna, och hur de berörs av 
asylmottagningen, är även nyckeln till att lyckas med migrations- och 
integrationspolitiken, menar Sophia Jarl, partiets ledande företrädare i 
Norrköping.

– Ska Moderaterna kunna göra en återkomst måste vi vara lyhörda för 
vad som händer ute i kommunerna.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se

DN 21 nov 2014: 
“Anna Kinberg Batra tar inte längre några 
risker

”Att välja en partiordförande utan ett innehåll är en farlig väg för 
ett idéparti som Moderaterna. Ska vi stå starka måste varje 
kandidat deklarera vad de vill och kan göra för partiet.”

Jo, så stod det faktiskt. På DN Debatt inför partiledarskiftet 
för elva år sedan.

En av skribenterna kan snart nomineras till Moderatledare – 
efter en sluten process.

Det var elva yngre moderater som gick ut i DN och krävde öppenhet i 
jakten på Bo Lundgrens efterträdare. Allt annat var ett hån mot 
medlemmarna, hävdade de.

Elva år senare är en av debattörerna favorit att efterträda Fredrik 
Reinfeldt, efter en nomineringsprocess som hållits kliniskt fri från 
idédiskussioner. Protesten på debattsidan har den här gången ersatts 
av ett irriterat mummel från moderater ute i landet.

De frågar sig vad som finns bakom toppkandidatens strama och sobra 
fasad. En del ser henne mest som Fredrik Reinfeldts kronprinsessa. 
Men Anna Kinberg Batra, 44, kommer i själva verket från en helt 
annan del av det moderata kungariket.

Hon satt längst bak till höger, nära fönstret. Hon kom alltid i tid och 
hade rätt böcker med sig till lektionerna. Och hon hade jätteroligt.

Det var på samhällskunskapen i högstadiet i den välmående 
Stockholmsförorten Djursholm som politikern Anna Kinberg först tog 
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form. Läraren Christer Yllner lärde klassen att analysera och 
argumentera: Dödsstraff, ubåtskränkningar, löntagarfonder, betyg.

– Anna var en intresserad och engagerad elev. Men hon var ingen Carl 
Bildt-typ som dominerade hela klassen. Snarare lyssnande och 
inkännande, berättar Christer Yllner, i dag rektor på Hersbygymnasiet 
på Lidingö.

Anna Kinberg var 13 år när hon gick med i ungdomsförbundet Muf. 
Nio år senare blev hon uttagen till ett nytt mentorprogram inom 
Moderaterna, med bland andra Filippa Reinfeldt. Initiativtagare till 
utbildningen var den nyblivna riksdagsledamoten Birgitta Wistrand, 
som redan då såg en politisk stjärna i Anna Kinberg.

– Hon ville verkligen något med politiken. Mentorsprogrammet gjorde 
att hon kunde påverka inifrån. Hon var ju väldigt liberal, och partiet 
var konservativt, och hon blev en naturlig del av förändringen, säger 
Birgitta Wistrand.

Det var en hel generation unga liberaler på frammarsch i Muf. De åkte 
på ett bakslag vid stämman i Lycksele när idolen och ordföranden Ulf 
Kristersson petades till förmån för Fredrik Reinfeldt.

Anna Kinberg var med i läkningsprocessen senare på 90-talet, som 
ordförande för Muf Stockholm. Engagemanget för personvalet 
förenade falangerna. 1998 satsade Stockholms ungmoderater 360 000 
kronor på Anna Kinbergs riksdagskampanj. När hon skulle motivera 
summan i en Rapport-intervju kom det: ”Stockholmare är smartare än 
lantisar.”

Det blev ingen riksdagsplats i valet 1998, och möjligheterna att ta över 
ordförandeskapet i hela Muf förstördes. Men det var fortfarande en 

stridbar liberal som ett par år senare tog plats i riksdagen. Strax före 
valet 2002 var hon en av fem moderater som på DN Debatt 
deklarerade att de skulle gå mot partiet och rösta för att samkönade par 
skulle prövas som adoptivföräldrar. Det blev ett tufft möte med den 
moderata riksdagsgruppen.

– När jag sa att jag skulle gå mot partilinjen blev det knäpp tyst. Sedan 
kom debatten, med många hårda ord. Man ville markera att det fanns 
ett långsiktigt pris för oss att gå mot partilinjen, säger Lars Lindblad, 
senare moderat gruppledare och numera kommunikationskonsult.

Riksdagskollegan Per Bill minns att det största motståndet fanns 
utanför riksdagen.

– Jag har aldrig fått så många hat- och hotbrev som den gången. ”Först 
är ni positiva till invandring och sedan vill ni låta homosexuella 
adoptera, ni förstör allt”, skrev folk till oss, säger han.

Reaktionerna var inte bara negativa. Ställningstagandet väckte en 
nyfikenhet på partiet.

Men Anna Kinberg Batra var utanför riksdagen när Fredrik Reinfeldt 
och Anders Borg byggde de nya Moderaterna. Hon kom tillbaka till 
toppolitiken efter valsegern. År 2007 fick hon det tunga uppdraget som 
ordförande i riksdagens EU-nämnd. Där imponerade hon på 
partiledningen.

Då hade hon också fått nya perspektiv på livet, som nybliven mamma. 
Maken, komikern David Batra, har berättat om parets långa kamp för 
att bli föräldrar i ett Sommarprogram för sex år sedan. Möjligen såg 
han sig inte som äkta hälft till en potentiell statsministerkandidat. 
Manus inleddes med orden ”knulla, knulla, knulla”.



Hans fru, den stridbara nyliberalen med förkärlek för långa kjolar och 
blommigt, har numera förvandlats till en korrekt kvinna i dräkt som 
inte tar några risker.

År 2010 blev Anna Kinberg Batra synonym med partiet som ledare för 
riksdagsgruppen och ordförande i finansutskottet – samma positioner 
som Fredrik Reinfeldt haft före partiledartiden.

Där börjar berättelserna om en politiker med hårda nypor. Om 
moderater som flyttas från utskott för att de drivit åsikter som stridit 
mot finansministerns eller statsministerns. Om ledamöter som 
beordrats att rösta mot sin övertygelse.

– När människor påpekade att jag var hårdför som statssekreterare åt 
Fredrik Reinfeldt var det med förtjusning i rösten. När det gäller Anna 
framhålls de hårda nyporna ofta som något negativt. För hon är 
kvinna. Men hon har skött uppdraget med den auktoritet som krävs, 
säger partiveteranen  HG Wessberg, som numera är domare i EU:s 
revisionsrätt.

Moderater som DN talat med säger att Anna Kinberg Batra inte kan 
göra annat än att ligga lågt. Hon har inget partiledarmandat. Hon är 
bunden till alliansen om budgeten. Men för omgivningen råder det 
ingen tvekan om att hon fortfarande är mycket liberal i synen på allt 
ifrån ekonomi till invandring. Så sent som 2009 krävde hon i en 
motion att var och en borde få betala in sin egen skatt, så att alla kan se 
hur högt skattetrycket i Sverige är. I en moderat antologi 2010 slog 
hon fast målet att alla som kan försörja sig och sin familj, och 
respektera de lagar som gäller, borde få bosätta sig var de vill. ”Från 
luften ser man inga gränser alls, de har vi människor skapat själva”, 
skrev hon.

Vänner vittnar också om att Anna Kinberg Batra, bakom den strama 
ytan, är en charmig och varm person som kan sjunga schlager i 
fjäderboa.

Flera hoppas att hon vågar vara mer personlig som partiledare.

– Jag skulle önska att hon kom ut ur puppan och blev en vacker fjäril. 
Hon är så fin, säger Birgitta Wistrand.

Kanske har maken David Batra förklarat hennes tillknäppthet bäst. 
”Ett skämt som jag som komiker ratar för att det är för snällt, det 
skulle i munnen på en politiker förstöra en karriär”, sade han i sitt 
Sommarprogram.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se
Karin Eriksson 

Tungt nederlag i ”Slaget i Lycksele”

1970: Föds i Stockholm. Föräldrarna ingenjörer. Året därpå 
kompletteras familjen med en lillebror.

1974: Familjen flyttar till holländska Rotterdam.

1980: Familjen återvänder till Sverige och Djursholm.

1983: Engagerar sig i Muf.

1988: Går ut naturvetenskaplig linje.

1992: ”Slaget i Lycksele” splittrar Muf. Fredrik Reinfeldt tar strid om 
ledarskapet. Anna Kinberg Batra är på motståndarsidan. Den förlorar.
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1993: Sakkunnig hos Carl Bildt.

1994: Ordförande i Stockholms universitets studentkår.

1995: Politisk sekreterare i Europaparlamentet. Ledamot i Mufs 
förbundsstyrelse, året därpå ordförande för Muf Stockholm.

1997: Blir projektledare i näringslivet.

1998: Driver en personkampanj som går överstyr när hon säger i tv att 
”stockholmare är smartare än lantisar”.

2000: Tar examen från Handelshögskolan. Börjar jobba som 
kommunikationskonsult för Prime. Kommer in i riksdagen, först som 
ersättare.

2001: Lägger sin första motion, där hon kräver marknadshyror.

2002: Bryter mot partilinjen och röstar för att samkönade par ska få 
adoptera. Misslyckas med att få en riksdagsplats, trots ännu en djärv 
personkampanj.

2006: Kommer in i riksdagen. Blir mamma till en hett efterlängtad 
dotter.

2007: Ordförande i EU-nämnden i riksdagen – imponerar på 
partiledningen.

2010: Utses till gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott. 
Tar också plats i Moderaternas partistyrelse.

2014: Storfavorit att efterträda Fredrik Reinfeldt när länsförbunden 
lämnat sina nomineringar. “

DN 22 nov 2014:

“Guldläge för Batra och M

Tabula rasa är latin och betyder ren tavla. I överförd bemärkelse 
betecknar det en nyfödd människas själ, alldeles oskriven och färdig 
att fyllas med sinnesintryck.

På många sätt känns Moderaterna i dag just så. Det största 
allianspartiet är i praktiken ledarlöst. Extrastämman som ska välja ny 
M-ordförande är inte förrän i mars. Anna Kinberg Batra är i dag ensam 
toppkandidat, och vad hon vill med partiet står skrivet i stjärnorna.

Fredrik Reinfeldts framträdande på Muf-stämman på fredagen gav 
föga ledtrådar om framtida väg. En avslappnad avgående ledare valde 
att till de förväntansfulla unga tala om framtidens pensioner. Sedan 
gick han hem.

Det är inte konstigt att många moderater nu griper efter penseln och 
försöker fylla det tomma arket med just sina åsikter. Att döma av DN:s 
rundringning är det två saker som står på agendan hos ledande 
moderater: invandringen samt det Sverige som inte är storstad.

Den stora valförlusten smärtade, men i dag har Moderaterna ändå ett 
guldläge. Trots att Annie Lööf blev den gröna Hulken i valrörelsens 
slutskede är M obestridligt ledande oppositionsparti. Det har hög 
trovärdighet i ekonomiska frågor och står i dag, till skillnad från vid 
Reinfeldts tillträde, i värderingarnas mittfåra. Arbetslinjen och 
jobbskatteavdragen ses som rimliga frihetsreformer medan den gamla 



fackföreningsfientligheten och det robotaktiga skattesänkarnitet tillhör 
det förflutna.

I flera frågor – främst försvaret och flyktingpolitiken – tycks ledningen 
dock ha tänjt sina medlemmars och lokala representanters tålamod till 
gränsen.

Så vart går Moderaterna? Det finns en stor yta mellan Fredrik 
Reinfeldts tal om att ”öppna era hjärtan” och de lokala företrädarnas 
rop efter minskad invandring. Var sätter Anna Kinberg Batra ner 
foten? Hur bunden är hon av Reinfeldts arv?

Partiet vann makten genom att vara pragmatiskt. Men det förlorade 
många av sina väljare av samma anledning. Reinfeldt ville vara den 
lyssnande politikern, men den som försöker lyssna på alla röster hör 
till slut bara ett brus. Där är det svårt att navigera.

En gång sades, av diktaren Karl Vennberg, att ”70-talets utfall” beror 
på hur vänstern hanterar sin besvikelse. 2010-talets utfall är till inte 
ringa del avhängigt av hur Moderaterna hanterar sina värderingar.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “

DN 22 nov 2014:

“Reinfeldt tiger om den interna kritiken

Sollentuna. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt undviker att svara 
på interna krav på en omprövning av partiets migrations- och 
integrationspolitik. I stället angriper han massmedier för att ge 
för mycket utrymme åt invandringsfrågor.

Flera högt uppsatta moderater runt om i landet krävde i torsdagens DN 
en öppen diskussion om hur frågor kring invandring och flyktingar ska 
hanteras av partiet. DN:s rundringning visade att det finns ett missnöje 
med partiledningens ”Stockholmsfixering” och brist på förståelse för 
hur asylmottagningen påverkar kommuner med stort asylmottagande.

Men när Fredrik Reinfeldt i går mötte journalister efter sitt tal på 
ungdomsförbundet Muf:s stämma duckade han för alla frågor som 
handlade om partiets migrations- och invandringspolitik. Trots att han 
fortfarande är partiledare vill han inte ens uttala sig om den 
riksdagsmotion som lagts fram av hans tidigare minister Elisabeth 
Svantesson om att färre undantag ska göras för försörjningskravet på 
anhöriginvandring.

– Jag ska sluta som partiordförande och kommer också i närtid att 
lämna riksdagen. Jag vill inte vara en del av den processen, säger 
Reinfeldt.

Han tillbakavisar kritik från bland andra den tidigare M-
riksdagsledamoten Mats Johansson om att det skedde en väljarflykt 
från Moderaterna till SD under valrörelsen. Mer än var tionde 
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moderatväljare 2010 i år lade sin röst på Sverigedemokraterna. Men 
den verklighetsbeskrivningen underkänner Reinfeldt.

– Den moderna väljaren är rörlig och identifierar sig inte alltid med det 
parti man röstat för, säger han.

För hans egna synpunkter om valförlusten hänvisar han till den bok 
han ska ägna det närmaste året åt att skriva. Men redan nu riktar han 
kritik mot medier som han anser på senare tid gett mer utrymme åt 
kritiska synpunkter på invandrings- och migrationspolitiken.

– Jag har inte en full bild av det ni hittar i Moderaterna. Men jag vet att 
det är ni som sorterar och filtrerar och ingen annan, säger han.

Fredrik Reinfeldt varnar för att främlingsfientliga krafter kan gynnas 
av att medier ger stort utrymme åt kritik mot invandringspolitiken.

– Personer som vill ta i lite hårdare mot invandrare får gärna lite mer 
medietid och uppmärksammas, säger han.

Reinfeldt fortsätter:

– Man driver på den här processen. Det finner jag mycket märkligt. I 
slutet av att göda de här förutsättningarna så ligger ett annat samhälle 
som jag ju uppenbarligen med min gärning satt mig emot och inte tror 
på.

Den angående Muf-ordföranden Erik Bengtzboe lyfte i sitt tacktal 
fram Reinfeldts roll som försvarare av ”öppenhet i ett Europa där 

tankarna har rört sig i en helt annan riktning”. Under lördagen ska den 
nya Muf-ordföranden Rasmus Törnblom bland annat försöka driva 
igenom en motion som går mot partilinjen och vill avskaffa 
försörjningskravet på asylsökande helt och hållet.

Under lördagen besöker Reinfeldts troliga efterträdare Anna Kinberg 
Batra Muf-stämman. Reinfeldt vill inte uttala sig om processen där 
hans egen och finansminister Anders Borgs samtidiga avgång gav 
Kinberg Batra en dubbelt framträdande roll efter valet.

– Jag ska återkomma till det av respekt för den valberedningsprocess 
som pågår, säger han.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

Fakta. Reinfeldts liv efter valförlusten

Enda talet. Den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt meddelade 
till mångas förvåning på valnatten den 14 september att han skulle 
avgå även som moderatledare. Sedan dess har han bara gjort ett fåtal 
offentliga framträdanden. Det senaste kom i går när han höll ett 20 
minuter långt tal på ungdomsförbundet Mufs:s stämma i Sollentuna.

Vald till hedersordförande. Han var själv ordförande i Muf 1992–
1995 och utsågs i går till hedersordförande.
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Bor i lägenhet. Reinfeldt, 49, har lämnat statsministerbostaden 
Sagerska och bor sedan några månader tillbaka i en 
bostadsrättslägenhet på 74 kvadrat i Stockholmsförorten Täby.

Ska skriva bok. Han ska under det närmaste året skriva en bok om 
sina 25 år i politiken. Ett kontrakt har skrivits med Albert Bonniers 
Förlag.

Avgår i mars. Formellt är han M-ledare till den 7 mars då hans 
efterträdare, som ser ut att bli Anna Kinberg Batra, ska utses på en 
extra partistämma.

Lämnar riksdagen. Han ska även lämna sin riksdagsplats ”i närtid”. 
Därmed går han miste om den fallskärm som skulle ge honom 4,7 
miljoner kronor extra om han behöll sin riksdagsplats till augusti 
2015. “

DN 23 nov 2014:

”Gärna tillväxt – men inte på planetens 
bekostnad”

“Ny grön ekonomi. Ekonomisk tillväxt utan ökade utsläpp är nu 
möjlig. Därför behövs en ny grön ekonomisk kritik. I stället för 
tillväxtkritik bör framtidens diskussion handla mer om resurser, 
konsumtion och cirkulära affärsmodeller, skriver Grön Ungdoms 
språkrör Lorentz Tovatt.

Historiskt har tillväxttakt korrelerat med ökningen av utsläpp av 
växthusgaser. Men detta är inte en naturlag. Vi ser nu exempel på 
länder och regioner som kan separera de två. Samtidigt vet vi hur 
mycket ekonomin påverkar våra möjligheter till att skapa hållbara 
samhällen. Därför krävs det nu en ny typ av grön ekonomisk kritik, 
som fokuserar mer på konsumtion och mindre på tillväxt.

Den ekonomiska tillväxten har gett oss mycket. Den är en högst 
bidragande orsak till det välstånd som präglar stora delar av världen 
och dagligen lyfts människor ur fattigdom på grund av handel och 
innovationer. Det är också på detta sätt många i dag upplever den 
ekonomiska tillväxten, som något i grunden positivt.

Men ingen seriös bedömare kan heller påstå att det inte finns eller har 
funnits problem med tillväxten i en värld med ändliga materiella 
resurser. Under 1900-talet har nivån på människans utsläpp av 
växthusgaser tydligt korrelerat med tillväxten av ekonomin. Detta är 
förstås ingen slump. När mer ska produceras krävs mer energi och då 
ökar utsläppen. Därför har den gröna systemkritiken också varit viktig. 



Den har gett oss en förståelse för att resurser är en bristvara i en värld 
med ett ekonomiskt system som bygger på tillväxt.

Trots detta tycker jag att det nu är dags att ändra riktning på den 
gröna systemkritiken. Det finns framför allt två orsaker till att det 
behövs ett nytt fokus. För det första är det möjligt med framtida 
ekonomiskt tillväxt, utan att förstöra vår planet. När tillväxtkritiken 
först växte fram uppfattades det som omöjligt att ersätta det 
djupgrodda beroende av fossil energi som världen då befann sig i (och 
fortfarande befinner sig i). Men den nya tekniken har visat att vi 
faktiskt har tillräckligt mycket förnybar energi för att försörja oss alla, 
det gäller bara att vi bygger ut den tillräckligt snabbt. Vidare vet vi att 
ekonomin kan baseras till ännu större del på tillväxt av 
tjänstekonsumtion, något som till stora delar inte tär på planeten. För 
det andra ser vi nu exempel på länder och regioner som lyckats bryta 
korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp. Sverige är 
ett sådant exempel.

Samtidigt befinner sig världen fortfarande i en situation där de globala 
utsläppen ökar och där även de länder och regioner som har lyckats 
minska utsläppen samtidigt som tillväxten ökat fortfarande släpper ut 
långt över de nivåer som är globalt hållbara. Därför kommer en mer 
djupgrön systemkritik fortfarande vara relevant och välbehövd. Men 
hur bör en sådan kritik i så fall vara formulerad? Jag tror att tre 
huvudteman blir särskilt viktiga i framtiden:

1. Från tillväxtkritik till konsumtionskritik. I slutändan är det inte 
ekonomins storlek eller konstitution som resulterar i vilka avtryck som 
görs på klimatet, utan det är ekonomins innehåll. I en ekonomi där vi 
fortsätter att subventionera och konsumera fossila bränslen och 

elintensiva varor som inte kan återanvändas kommer en ökad tillväxt 
skada planeten. Men man kan konsumera annat. En ekonomi som i 
stället gynnar konsumtion av tjänster, kultur och förnybar energi 
skapar inte alls samma problem. En mer djupgrön konsumtionskritik 
kan både skapa opinion för ändrade konsumtionsmönster, men är 
faktiskt också en mer tydlig signal vi kan skicka till våra beslutsfattare. 
Medan tillväxtkritik kan missförstås som fluffig och vag är 
konsumtion något man kan peka på direkt och pedagogiskt förklara 
vilka för- och nackdelar det finns med olika typer av beteenden.

2. Större fokus på planetära gränser. För att stärka den retoriska 
delen av den gröna konsumtionskritiken bör fokus ligga på planetens 
gränser. Argumentet innebär att tillväxt gärna får ske, men inte till det 
pris att de går utanför de gränser som planeten satt upp för oss. Så 
länge tillväxt finns innanför dessa gränser kan det knappast skada. 
Denna insikt klingar också i takt med delar av den ekonomiska 
utvecklingen de senaste århundradena. Utvecklingen är starkt 
utilitaristisk, sprungen ur idén att skapa värde. Fokus ska alltså fortsatt 
ligga på att skapa värde för människor, men den nya insikten är att 
värde bara kan skapas inom vissa gränser. Dessutom betyder värde 
kanske inte exakt samma sak som det gjort under 1900-talet. De 
planetära gränserna innebär också gränser för våra beslutsfattare. I dag 
är det svårt att motivera politiker med att ta beslut som aktivt minskar 
eller skadar tillväxten, men det är svårare för en politiker att motivera 
ett beslut som aktivt går utanför vad som planeten klarar av.

3. En cirkulär ekonomi som tar tillvara på resurser. Den 
ursprungliga betydelsen av ordet ekonomi är att det är läran om 
hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Vi behöver 
återigen närma oss denna ursprungliga mening. Därför måste den 
gröna ekonomiska utopin vara en helt cirkulär ekonomi när det gäller 



konsumtion av materiella varor. I en värld som på sikt kan komma att 
bestå av 12 miljarder människor är det ohållbart att vårt materiella 
välstånd ska bygga på slit-och-släng-principen. Därför kommer 
framtidens företagande bygga på att resurser som tas från planeten 
antingen ska återlämnas i det skick de var från början eller 
återanvändas gång på gång. Detta innebär också att byta ut många 
delar av köp- och förbrukningsekonomin mot en ekonomi där man inte 
behöver köpa varje vara, utan kan låna eller hyra dem i stället. Flera 
företag och branscher har redan anammat konceptet. Exempelvis har 
det på många håll i Sverige öppnat upp så kallade klädbibliotek, där 
man kan låna ett klädesplagg under en tid. Med en cirkulär ekonomi 
kan tillväxten fortsätta, trots att de resurser vi har är ändliga. Ett 
cirkulärt tänkande kan också motivera våra beslutsfattare att ta de 
politiska beslut som krävs. Om vi, i enlighet med den cirkulära tanken, 
inser att det är råvaror som är mest värdefulla i vår värld kommer det 
vara mer naturligt att beskatta dessa. En höjd råvarubeskattning 
kommer leda till incitament för företag att sällan ta resurser från 
planeten, och om det väl sker kommer företag vara måna om att 
behålla dessa i ett kretslopp så länge som möjligt.

Den gröna systemkritiken har varit avgörande för vår förståelse för de 
globala utmaningar som världen står inför. Men av flera anledningar 
krävs det nu en uppdatering av vilket fokus vi gröna ska ha när vi 
diskuterar hållbarhet och ekonomi. Framtidens diskussioner bör ha 
större fokus på resurser, konsumtion, cirkulära affärsmodeller och på 
det viktigaste av allt: de gränser som planeten gett oss. Då gör vi oss 
lättare förstådda, samtidigt som vi på ett mer naturligt sätt kan skapa 
politik utifrån vår kritik.

Lorentz Tovatt, Språkrör Grön Ungdom “

DN 25 nov 2014: 

“ Tala om juridik – inte SD

Sverigedemokraternas framgångar gör att partiet fått flera nämndemän, 
inte minst i landets fyra migrationsdomstolar, rapporterar Ekot.

Detta ”riskerar att undergräva förtroendet för migrationsdomstolarna”, 
säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. En 
advokat i Luleå går ännu längre och anser att bara misstanken att en 
nämndeman är SD:are kan skapa oro hos den som ska få sin sak 
prövad i domstolen.

Det är bra att frågan om de politiska nämndemännen blir väckt igen. 
Men synd att det, som så ofta, är just SD-problematiken som 
aktualiserar den. Det juridiska systemet måste vara så robust att det 
står helt fritt från politiska trender och uppblossande folkopinioner. 
Om vi petar i det ska inte anledningen vara att riksdagens 
sammansättning förändrats, och i synnerhet inte för att diskriminera ett 
särskilt parti.

Diskussionen rör rättssäkerhetens kärna. Hur ska samhället ges 
tillräckligt inflytande över juridiken – utan att domstolarnas 
självständighet urholkas till förmån för den politiska sfären?

Problemen med politiskt tillsatta nämndemän är flera. Systemet 
härstammar från en era då partierna verkligen hade karaktären av 
breda folkrörelser, men den tiden är förbi. Det ökar risken för ett 
politiserat rättsväsende, särskilt om nämndemännen känner att de går 
in i rättssalen som representanter för ett parti eller en ideologi.



Den stora frågan är vad vi ska ha i stället. Ett perfekt system finns inte. 
Hur ska vi till exempel någonsin kunna försäkra oss mot att lekmännen 
i ett våldtäktsmål inte har kraftiga fördomar mot kvinnor? Eller män?

För ett par år sedan undersökte justitie-departementet behovet av 
förändring. Då förordade Advokatsamfundet att ansvaret för att välja 
nämndemän skulle ligga på länsstyrelserna ”efter nominering från 
politiska partier och andra organisationer”. Är det värt att dra i gång en 
stor reform om resultatet blir en så marginell förändring?

Ett alternativ är förstås att införa en obligatorisk jurytjänstgöring för 
alla medborgare.

Det är fullt möjligt att dagens nämndemanssystem nått vägs ände. Men 
den diskussionen är för viktig för att glida i väg och plötsligt börja 
handla om Sverigedemokraterna.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “

DN 26 nov 2014: 

“ SD vill att MP lämnar regeringen

Sverigedemokraterna pressar statsminister Stefan Löfven (S) att 
peta Miljöpartiet ur regeringen. Det vore lättare att få igenom en 
renodlad S-budget, anser SD. Men beskedet om hur partiet ska 
agera kan dröja till budgetomröstningen i riksdagen nästa vecka.

I går förlängdes SD-ledaren Jimmie Åkessons sjukskrivning till den 31 
januari. Åkesson, 35, har varit sjukskriven för utmattningssyndrom 
sedan den 17 oktober.

– Han känner att han behöver mer tid att fokusera på sig själv och 
familjen och det tycker jag att han ska få, säger hans vikarie Mattias 
Karlsson.

Karlsson, som på måndagen kom tillbaka från en USA-resa, har haft 
telefonkontakt med Åkesson som trots sin sjukskrivning får ett av
görande inflytande för hur partiet ska agera i budgetomröstningen den 
3 december.

– Det är klart att Jimmies ord väger tungt, säger den vikarierande SD-
ledaren.

Något beslut om SD ska rösta på alliansens budget och i så fall utlösa 
en regeringskris är ännu inte fattat. Besked om hur SD agerar i den 
slutliga budgetomröstningen den 3 december kommer tidigast i början 
på nästa vecka. Men det kan också dröja till själva omröstningen i 
riksdagens kammare.
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– Är det så att vi får anledning att tro att det kan finnas lite fulspel från 
de andra partierna, har vi inget behov av att gå ut med det här före 
voteringen. Då får de märka det när vi trycker på våra knappar, hotar 
Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson.

Något som talar för att SD kommer att fälla regeringen är partiets 
starka motvilja mot Miljöpartiet. Nu lockar SD statsminister Löfven 
med att det skulle vara lättare för honom att få igenom en renodlad S-
budget än S+MP-budgeten som lagts på riksdagens bord med stöd av 
Vänsterpartiet.

– Min bedömning är absolut att Socialdemokraterna skulle ha lättare 
att få igenom en renodlad socialdemokratisk budgetmotion än en 
motion där Miljöpartiet varit med och härjat, säger Oscar Sjöstedt.

Han ser gärna att budgetbråket leder till att MP kastas ut ur rege
ringskansliet. I resonemanget ligger en tro att en svag S-regering 
skulle tvingas förankra sina beslut även hos borgerliga partier. S-
ledaren Stefan Löfven sträckte i helgen på nytt ut handen till 
Folkpartiet och Centerpartiet.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

DN 27 nov 2014:
”Bilden vi hade av oss var felaktig”

Efter att ha backat i valet finns en bred intern kritik inom 
Miljöpartiet. Partiet var för fixerat vid Sverigedemokraterna och 
slarvade bort miljöfrågorna.

– Det blev för mycket fokus på maktpolitik, snarare än på 
innehållet i politiken, säger MP:s gruppledare Maria Ferm.

Miljöpartiet har fått en tuff start i regeringsställning. Partiet har gått 
med på flera svårsmälta kompromisser och så sent som i går hotade 
alliansen med att inte släppa in de gröna i den viktiga 
pensionsgruppen.

Till helgen samlas miljöpartister från hela Sverige i Karlstad för 
kommundagar. Årets riksdagsval var det tredje i rad där Miljöpartiet 
gjorde sämre ifrån sig än väntat. Framträdande MP-politiker som DN 
talat med är kritiska mot partiets valrörelse på flera områden.

Att Miljöpartiet i slutspurten satsade hårt på den så kallade 
”bronsmatchen” mot Sverigedemokraterna var ett misstag.

– Jag var inte så förtjust i den fokuseringen. Det är bättre att fokusera 
på politiken än på pallplatsen, säger den tidigare partisekreteraren 
Håkan Wåhlstedt.

Han får medhåll av Maria Ferm, gruppledare i riksdagen och en av 
arkitekterna bakom migrationsöverenskommelsen.

– Det blev för mycket fokus på maktpolitik, snarare än på innehållet i 
politiken. I EU-valrörelsen hade vi tydligt prioriterade frågor, som en 
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öppen och human migrationspolitik, som vi drev offensivt. I den 
nationella valrörelsen tog vi inte debatten i sak, säger hon.

Partiledningen får också kritik för att partiet tappade miljöfrågorna 
under valrörelsen.

– Det är så klart ett jättemisslyckande. Det är vår mest grundläggande 
fråga och vi lyckades inte få upp den på dagordningen, säger Magda 
Rasmusson, språkrör i Grön Ungdom.

Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott och 
klimatansvarig i partistyrelsen, menar att budskapet blev för splittrat. 
I ambitionen att bredda politiken till andra områden, som skolfrågorna, 
blev miljöbudskapet urvattnat.

– Valresultatet ska ses i ljuset av att man tidigt valde att samtala om 
flera olika frågor, där klimat inte fick mycket mer utrymme än andra 
frågor, säger hon.

Den beryktade kolbiten, som språkrören visade upp i flera tv-debatter, 
är enligt henne ett illustrativt exempel på hur miljöfrågorna slarvades 
bort i valrörelsen.

– Jag tror att folk vill veta hur tågen ska kunna fungera bättre eller hur 
tillgången på fordonsgas ska förbättras. Den sortens konkreta 
klimatfrågor tror jag är bättre än att flytta över problemet till en kolbit 
från Tyskland. Jag tror att väldigt få utöver reklamnissarna själva 
tycker att det var en särskilt briljant idé, säger Karin Svensson Smith.

Utöver kolbiten var dokusåpan ”Allt grönt”, där ett tv-team följde 
språkrören och deras medarbetare, ett av Miljöpartiets huvudnummer 

under valrörelsen. Men tv-programmet förstärkte bara bilden av MP 
som ett homogent storstadsparti, anser flera tunga miljöpartister.

– Den ger lite intrycket av en rätt enhetlig grupp i Stockholm i rätt 
enhetlig ålder. Den ger inte intryck av något som, tror jag, skulle 
appellera till folk i allmänhet i Sverige, säger Karin Svensson Smith.

Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna som hade en central 
roll i partiledningen under Peter Erikssons och Maria Wetterstrands 
språkrörstid, menar att ”Allt grönt” är en del av ett djupare problem 
som Miljöpartiet har med sin självbild.

– Det är otroligt introvert. Jätteroligt för oss själva. Men man gör ingen 
tv-reklam som kommunicerar till hela folket. Det är ett tecken på att 
det blir för självcentrerat och för lite väljar- och samhällsorienterat, 
säger han.

Efter det succéartade Europaparlamentsvalet räknade många 
miljöpartister med att framgångsvågen skulle fortsätta.

– Vi blev lite självgoda. Vi fick en bild av oss själva som väldigt 
duktiga och framgångsrika, säger Magnus Johansson.

Självsäkerheten påverkade hela valrörelsen negativt, menar han.

– Det blev faktiskt inte topprestationer från vare sig språkrör eller 
andra i själva valrörelsen. Jag tror att en orsak till det kan vara att man 
inte riktigt var synkade med den svenska väljarkåren. Man hade en 
felaktig bild av bilden av sig själv, säger Magnus Johansson.



Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner känner igen kritiken från 
sina resor i landet den senaste månaden. Hans analys är att partiet 
delvis lurades av att kampen mot SD fick mycket positiv respons i 
sociala medier. Men ”likes” på Instagram resulterade i få nya röster.

Inför nästa val är en av de svåraste hemläxorna för Miljöpartiet hur 
man får fram miljöfrågorna på ett ”vettigt sätt”. Anders Wallner håller 
däremot inte med om att miljöfrågorna har tappat i betydelse på grund 
av att partiet breddade sig till fler frågor.

– Det finns inget tillfälle där vi valde bort att försöka göra ett miljö
utspel. Vi gjorde allt som stod i vår makt för att lägga de frågorna så 
centralt som möjligt, säger han.

Partisekreteraren försvarar också satsningen på dokusåpan ”Allt 
grönt”.

– Jag är stolt över det vi gjorde, sedan fick det inte den spridningen 
och den effekten vi hade hoppats på. Ambitionen att öppna upp hur en 
valrörelse fungerar är jag glad för att vi vågade göra.

I Eskilstuna regerar Magnus Johansson och Miljöpartiet tillsammans 
med S och V för den andra mandatperioden i rad. Just rege
ringserfarenheten tror han blir ovärderlig på riksplanet de kommande 
åren.

– Det viktiga nu är att leverera bra och sköta om Sverige på ett bra sätt, 
säger Magnus Johansson.

Anders Wallner håller med om det.

– Det viktigaste är att vi sitter i regeringsställning och i ännu fler 
styren runt om i landet. Att förvalta det på bästa sätt är det absolut 
viktigaste inför nästa val, säger Anders Wallner.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se

Fakta.
Missar i valrörelsen

Bronsmatchen

MP satsade hårt på matchen mot SD om att bli tredje största parti. I 
partiet finns en utbredd kritik mot att det blev en sifferlek som skedde 
på bekostnad av att föra fram den egna politiken.

Miljöfrågorna

Miljöpartiet tog fram kolbiten för att slippa prata om bensinskatten. 
Resultatet blev en miljödebatt som hamnade i kolkraft i Tyskland och i 
kärnkraften. Många menar också att miljöfrågorna tog stryk när partiet 
satsade hårt på skol- och jobbfrågor.

Stad vs land

Förslagen om att höja bensinskatten skadade MP utanför storstäderna 
för tredje valet i rad. DN kunde i söndags avslöja att det nu pågår en 
intern debatt om att partiet måste tänka om. Tongivande miljöpartister 
menar att klimatpolitiken måste anpassas till förutsättningarna på 
landsbygden, annars kommer MP att förbli ett storstadsparti. DN “
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DN 27 nov 2014:

“ Mindre hybris i MP kan bli räddningen

Miljöpartiet gjorde en usel valrörelse men chockades ändå över 
tillbakagången i riksdagsvalet. Besvikelsen dämpade partiets 
hybris efter framgången i EU-valet, vilket ändå kan öka de grönas 
förmåga att överleva som regeringsparti.

Sinnesrobönen är skriven av en amerikansk präst 1926.

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att 
förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” Den är lämplig 
att brodera i korsstygn och hänga upp i de miljöpartistiska 
ministerrummen i regeringskansliet, hos de statsråd som inte föredrar 
den korta militära termen ”gilla läget” bättre.

Miljöpartiet är ett idealistiskt parti, sprunget ur miljö-, freds- och 
alternativrörelserna. Nu sitter partiet för första gången vid makten, i en 
38-procentsregering som ska försöka navigera i en riksdag med 
högermajoritet. En mycket skör skapelse också för det betydligt större 
och mycket pragmatiska parti som Miljöpartiet regerar tillsammans 
med. Det kommer att bli en skakig resa för både S och MP.

Början har varit ganska dålig. Först en valrörelse där partiet inte 
försökte skapa konflikt i miljöpolitiken utan i stället satsade på 
feminism och att göra sig till Sverigedemokraternas 
huvudmotståndare. Något som stärkte SD och försvagade MP. Partiets 
försök till breddning föll platt i väljarnas ögon. Enligt SVT:s 
vallokalsundersökning finns det ingen fråga förutom miljöpolitiken där 

MP har ett förtroende hos fler än 5,3 procent av väljarna. Den sista 
noteringen gäller skolpolitiken, som partiet hårdsatsat på i tre år nu. 
Ändå ser väljarna det knappt.

Språkrören gjorde svaga insatser i sommarens och höstens valrörelse, 
och får nu stå till svars för ett valresultat på knappt 7 procent. Detta 
trots att partiet gick in i riksdagsvalrörelsen med tvåsiffriga 
opinionssiffror.

Sedan har det följt ett regeringsinträde med ständig snålblåst. Det 
började med avslöjandet om miljöminister Åsa Romsons giftiga 
båtfärg och har fortsatt med kritik mot Alice Bah Kuhnkes brist på 
kulturpolitiska besked och ett avbrutet infrastrukturprojekt som står 
och tickar skattemiljoner i förseningsavgifter varje dag.

Partiet har fått svälja många beska åtgärder för att få regera med 
Socialdemokraterna, som att skära ned biståndet till andra länder och 
att anslå 2,9 skattemiljarder ytterligare till nya Jasplan.

Valbesvikelsen har minskat Miljöpartiets hybris, som kulminerade på 
partiets kongress efter det framgångsrika EU-valet. Partiets 
segerberusning har gått över i baksmälla, även om det gick bättre i 
kommunvalen än i riksdagsvalet. Det kanske ändå är tur i oturen för 
partiet. För det kommer att krävas stor pragmatism av det idealistiska 
partiet. Frågan kommer att vara vad som är möjligt, inte vad som är 
rätt.

Bensinskatt må vara ekologiskt riktigt, men ett sådant förslag kommer 
aldrig att passera denna riksdag, och är alltså inte värt att lägga energi 
på.



Utsikterna att stoppa kärnkraften, Förbifart Stockholm och Bromma 
flygplats är obefintliga.

Partiet får försöka hitta vägar att regera och styra myndigheter som 
inte kräver riksdagsbeslut, eller söka kompromiss med andra i 
riksdagen.

Frågan är var gränsen går då partiets gräsrötter slår bakut och tycker 
att regerandet börjar förlora sin poäng, eller att det är dags att byta 
språkrör.

Partiets segerberusning har gått över i baksmälla. Det kanske 
ändå är tur i oturen. För det kommer att krävas stor pragmatism 
av det idealistiska partiet.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN 27 nov 2014:
“ Löfven kräver SD på svar inför 
budgetomröstningen

Statsminister Stefan Löfven (S) vädjar till de borgerliga partierna 
för att undvika budgetkaos i riksdagen på onsdag. Samtidigt 
håller han dörren öppen för en regeringsombildning. – Det finns 
ett antal handlingsalternativ, säger Löfven till DN.

Om mindre än en vecka kan S-ledaren, efter bara två månader som 
statsminister, stå inför en regeringskris. Den utlöses om Sverige
demokraterna väljer att i den slutliga budgetomröstningen den 3 
december rösta på det gemensamma borgerliga budgetförslaget i 
stället för att, som praxis varit hittills, lägga ned sina röster.

Beskedet kan dröja till själva omröstningen i riksdagens kammare, har 
partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt varnat. Men 
statsministern kräver att riksdagens tredje största parti ändrar sig och 
ger besked ”i god tid”.

– Om Sverigedemokraterna väljer att göra riksdagen till en lekstuga, 
då får vi andra partier fundera på vad vi då kan göra. Därför tycker jag 
att vi ska avkräva Sverigedemokraterna svar innan vi går till 
omröstning den 3 december, för det är anständighet att göra så, säger 
Stefan Löfven.

I samband med ett besök på ett äldreboende i Stockholmsstadsdelen 
Bromma i går vädjade statsministern till de borgerliga partierna att 
agera. Men exakt vad han vill ska ske ville han inte svara på.
– Vi får alla fundera på det. Det är en väldigt speciell situation, säger 
han.
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Men kan du göra någonting för att undvika ett kaos i riksdagens 
kammare på onsdag nästa vecka?

– Eftersom jag hela tiden sträckt ut handen och hittills fått nej utgår jag 
ifrån att det är allas ansvar. Om jag får någon seriös fråga från någon 
annan om vad vi kan göra är jag beredd att ta den diskussionen, säger 
han.

Löfven fortsätter:
– Om nu de fyra borgerliga menar allvar, vilket jag tror jag att de gör, 
att de inte vill regera med Sverigedemokraternas stöd, så har vi alla 
ett ansvar att fundera på hur vi undviker den situationen.

Menar du att du tycker att de borde lägga ned sina röster?

– Nej, det sa jag inte. Jag sa att vi alla får fundera på det. Det är en 
väldigt speciell situation. Jag utgår ifrån att de fyra borgerliga 
partierna fortfarande inte vill ge Sverigedemokraterna det avgörande 
inflytandet.

Om SD skulle välja att rösta på allianspartiernas budget faller rege
ringens budget. Just nu studeras flera alternativa planer i 
regeringskansliet.

– Det finns ett antal handlingsalternativ, så det tittar vi på, säger Stefan 
Löfven.
Han utesluter inte en regeringsombildning. SD:s Oscar Sjöstedt har 

sagt att han tror att det skulle vara enklare för en renodlad S-regering 
att få igenom sitt budgetförslag.

– En sak har jag lärt mig i mitt liv: det är få saker man ska utesluta 
innan man är där man är.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

Fakta.

Riksdagen röstar om budgeten den 3 december.

Först sker en omröstning om alliansens respektive SD:s 
budgetmotion.

Därefter ställs alliansens förslag mot regeringens.

Om SD då röstar för alliansens budgetmotion i stället för att lägga 
ned sina röster, faller regeringens budgetförslag.

Regeringen kan då välja att utlysa extra val (nyval) eller att avgå och 
låta talmannen föreslå ny statsminister.

Regeringen kan också välja att sitta kvar och lägga 
förändringsförslag till budgeten och förhandla om dem med alliansen i 
riksdagen.

Om regeringen utlyser extra val kan det ske tidigaste den 29 
december.

Extra val ska hållas inom tre månader efter beslutet.
Tt “
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* Försvar. 
     Politik för en försvarsminister.

DN 30 okt 2014: 

“Visdom för rödgröna döva öron

Sverige har ingått i Natosamarbetet Partnerskap för fred sedan 1994. 
Vi har haft tusentals soldater i Natoinsatser. Vi övar med alliansen, 
bidrar till reaktionsstyrkan NRF och är bäst i klassen på Natostandard. 
Kort sagt, Sverige kan allt med Nato. Utom att vara medlem.

Tomas Bertelman, tidigare ambassadör i Moskva, presenterade på 
onsdagen sin utredning om de försvarssamarbeten Sverige deltar i. 
Och de är väl allmänt sympatiska. Haken är att effekterna är 
”marginella” när det gäller att täta försvaret.

Problemet med Norden är att samarbete är fint att tala om men av 
begränsat värde; Norge och Danmark har valt Atlantpakten. Kruxet 
med EU är att unionen inte håller på med försvar.

Precis som Försvarsberedningen har fastslagit är däremot Nato 
omistligt för säkerheten i Europa. Med Afghanistan-insatsen snart 
avvecklad och ett alltmer auktoritärt och aggressivt Ryssland att 
hantera får alliansens ursprungliga idé om kollektivt försvar en 
renässans. President Putins överfall på Ukraina gör både balter och 
andra nervösa.

Riksdagens solidaritetsförklaring säger att Sverige inte kan stå 
passivt om ett nordiskt eller ett EU-land attackeras, och att vi hoppas 
på samma hjälp. Det gör att utomstående identifierar oss med Nato. 
Men icke-medlemmar åtnjuter faktiskt inte de ömsesidiga 
försvarsgarantierna.



Den politiska vänsterns allergi mot Nato har alltid handlat om USA. 
Men, som utredaren påpekar, bilateralt samarbete med amerikanerna 
klarar Sverige sig inte utan. Genom att stå utanför Nato blir vi snarast 
mer beroende av USA.

Bertelman beskriver en svensk säkerhetspolitik full av motsägelser. 
Hans slutsats är att dagens försvarssamarbeten inte räcker, att 
Rysslands utveckling har förändrat situationen och att konsekvenserna 
av ett Natomedlemskap borde utredas – helst tillsammans med 
Finland.

Det är ett klokt råd, som dessvärre redan har hamnat i den rödgröna 
papperskorgen. Vi har ”tydligt markerat att det inte är aktuellt”, säger 
försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT. Några argument har han 
inte, och han besvarar heller inga. I Finland står S och tjurar på samma 
sätt.

Novus/TV4 visar för första gången en liten majoritet för 
Natomedlemskap. Kanske hänger det ihop med ubåtarna. Eller också 
ser fler världen som den faktiskt är.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“Ewa Stenberg: Vägvalet om Nato plågsamt 
för partierna

En statlig utredning radar upp skäl efter skäl för att gå med i 
Nato. Det är politiskt sprängstoff som kommer att få partierna att 
våndas. I synnerhet som Sveriges nuvarande säkerhetspolitik 
döms ut som motsägelsefull och riskfylld och försvarspolitiken 
som otillräcklig.

Analys.
Sverige har nått en gräns i sitt samarbete med Nato. Om vi inte väljer 
att söka medlemskap eller att backa tillbaka hamnar vi i den sämsta av 
världar – där Ryssland ser oss som en del av Nato men vi ändå inte har 
några garantier att få skydd av den västliga försvarsalliansen.

Det är slutsatsen i den statliga utredning som försvarsminister Peter 
Hultqvist (S) fick ta emot i går. Han har själv varit med och gett 
uppdraget till utredaren, den förre Moskvaambassadören Tomas 
Bertelman. Hultqvist ingick i Försvarsberedningen, där alla 
riksdagspartier var med. De beställde en utredning av Sveriges 
försvarspolitiska samarbeten. Men frågan är om de insåg vilken 
politisk bomb de skulle få tillbaka. Utredningen går systematiskt 
igenom försvars- och säkerhetspolitiken och belyser brist efter brist.

Sveriges försvar har inte alls den förmåga som politikerna beslutat. 
Glappet mellan uppgifter och resurser är avsevärt, efter många års 
bantning. Försvarsberedningen vill täta glappet genom ett närmare 
militärt samarbete med de andra nordiska länderna. Det ska spara 
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pengar utan att Sverige för den skull behöver överge alliansfriheten. 
Men det är inte möjligt, enligt Bertelmans utredning. Samarbetet kan 
förvisso ökas, men det kan aldrig bli så långtgående att det löser 
försvarets ekonomiska problem eller ökar försvarsförmågan.

Än värre, Sveriges säkerhetspolitiska linje döms ut som svår att förstå 
för omvärlden, motsägelsefull och riskfylld.

De senaste tjugo åren har Sverige valt att samarbeta allt närmare med 
Nato. Den svenska militären har anpassat alltifrån gradbeteckningar 
till kommunikationssystem och stridit tillsammans i Afghanistan. ”En 
unik nivå av närhet med alliansen” har skapats, enligt utredningen.

År 2009 antog en enig riksdag en solidaritetsförklaring som säger att 
vi inte ska stå passivt om ett annat EU-land eller nordiskt land angrips 
militärt. På samma sätt förväntar sig Sverige att få hjälp. Försvaret ska 
förbereda sig för att ge och ta emot militärt stöd.

Sveriges solidaritetsförklaring är unik i sitt slag. Vi är det enda land 
som gjort ett ensidigt åtagande om hjälp till andra länder vid angrepp. 
Flera grannländer, framför allt de baltiska staterna, har svårt att förstå 
den svenska linjen. De fruktar att ensidiga utfästelser och lösa 
samarbeten urholkar kärnan i Natosamarbetet och ser hellre att Sverige 
blir medlem.

Solidaritetsförklaringens trovärdighet urholkas också genom att 
Sverige lägger mindre på sitt försvar än de nordiska grannarna 
respektive snittet i EU.

Nu är Sverige på väg att ta nya steg mot Nato. Om två år ska ett 
värdlandsavtal om att kunna ge och ta emot militärt stöd vara på plats 
med Nato. Sverige planerar att delta i fler Natoövningar och Natomötet 
i september beslutade om att släppa in Sverige i nya forum.

Detta är en farlig linje i det nya säkerhetspolitiska läget som gäller 
efter att Ryssland invaderat en del av Ukraina, varnar utredningen. Det 
intima samarbetet med Nato utmanar Ryssland samtidigt som Sverige 
inte har några säkerhetsgarantier att få hjälp, och därtill har ett relativt 
svagt försvar. Det gör Sverige mer beroende av USA:s välvilja än om 
vi hade varit Natomedlemmar.

Utredningen pekar på två vägar ut ur situationen. Antingen ska Sverige 
återgå till en mer restriktiv, traditionell alliansfrihet eller gå med i 
Nato.

Och det är tydligt att det är det senare som utredaren förespråkar, han 
kommer fram till att det av ekonomiska skäl inte går att bygga upp ett 
nytt starkt försvar, utan att Sverige är beroende av hjälp utifrån.

Förslaget som politikerna nu ska ta ställning till är att genomföra en 
stor Natoutredning tillsammans med Finland.

Det kommer att skapa våndor i flera partier. C och KD är på väg att 
ompröva sitt gamla stöd för alliansfriheten. M får diskutera om partiet 
aktivt ska börja verka för ett Natomedlemskap eller behålla frågan i 
frysboxen i väntan på att Socialdemokraterna ska vilja samtala om 
den. Och de rödgröna partierna får föra en diskussion om vad man är 
beredda att betala för fortsatt alliansfrihet, och om de anser att en mer 
pacifistisk linje kan vara framgångsrik. En diskussion om 



Natomedlemskap verkar inte vara aktuell för regeringspartierna, efter 
regeringsförklaringens starka deklaration om alliansfrihet och 
avståndstagande från medlemskap.

Nu är frågan om försvarsministern ska begrava utredningen under 
största möjliga tystnad eller låta riksdagspartierna inom ramen för 
Försvarsberedningen ta en ny diskussion om den och om Sveriges 
säkerhets- och försvarspolitik. Nästa år ska riksdagen fatta ett nytt 
försvarsbeslut. Fortsätter regeringen som planerat kommer det att 
bygga på en politik som sågats som riskfylld och inte trovärdig.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN 30 okt 2014: 

“ Regeringen vägrar utreda medlemskap

Regeringen säger nej till en utredning om ett svenskt Nato-
medlemskap. Beskedet i går beklagas av Moderaterna och 
Folkpartiet.

– Det är obegripligt, säger Allan Widman (FP), ordförande i 
försvarsutskottet.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) var snabb med att avvisa förslaget 
från utredaren Tomas Bertelman som vill se en särskild utredning om 
vad ett svenskt Nato-medlemskap skulle innebära.

– Vad gäller Nato så har vi tydligt markerat att det inte är aktuellt. Vi 
kommer inte att ta initiativ till någon Natoutredning, säger Hultqvist 
till TT.

Hans företrädare Karin Enström (M) beklagade i en SVT-intervju 
beskedet och försvarsutskottets ordförande var upprörd.

– Sverige kan inte på egen hand anta allvarliga säkerhetsutmaningar. 
Vi behöver samarbeta kring vår säkerhet och detta tror jag att Peter 
Hultqvist vet. Då duger det inte att bara vifta bort frågan, säger 
Widman som tycker att det är en bra idé att utredningen görs 
tillsammans med Finland.
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Finlands statsminister Alexander Stubb öppnade vid ett besök i 
Stockholm i måndags dörren för en Natoutredning om svensk-finskt 
medlemskap, men han leder en blocköverskridande regering som 
också består av Natoskeptiker.

Vad är då alternativet till en Natoutredning?

– Det är väl att debatten fortsätter, svarar utredaren Tomas Bertelman 
lakoniskt.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se  “

DN 31 okt 2014: 

“ Bara en gnutta plikt

Under sina sista år förde idén om allmän värnplikt en tynande tillvaro. 
2008 skrevs 7 000 rekryter in, en knapp fjärdedel av motsvarande 
siffra bara tio år tidigare.

Den utvecklingen urvattnade konceptet. Mot slutet slank nästan alla 
som ville igenom mönstringens grovmaskiga garn.

Nästan alla: skräckhistorierna handlade om de vars samvete inte tillät 
dem att ohämmat streta emot och som Pliktverket slog klorna i.

Mönstringen blev ett förvrängt skämt som de flesta inte tog på allvar. 
Ett fåtal fick uppleva den hotfulla undertonen.

Året efter att jag själv mönstrade infördes en sorts nätbaserad gallring 
och därmed lades värnplikten in på hospice. 2010 dödförklarades 
patienten i och med den nya lagen.

Socialdemokraterna försöker nu väcka liv i liket. Försvarsminister 
Peter Hultqvist (S) vill säkra personalförsörjningen och ”bredda den 
folkliga förankringen”.

I onsdagens ”P1-morgon” hänvisade ministern till Norges och 
Danmarks olika hybridsystem. Hultqvists hållning är att Sverige 
behöver en liknande variant, med yrkesförsvar kryddat med värnplikt. 
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Helst så att ordet plikt smakar mer modernt. Utan fängelsestraff för de 
som vägrar? Kanske.

Alternativ till vårt nuvarande yrkesförsvar undersöktes dock så sent 
som för sex år sedan, och Pliktutredningen talar emot ett blandat 
system.

Exemplen avskräcker. I Danmark är mönstringen, ”försvarets dag”, 
förklädd till en sorts obligatorisk jobbmässa. I slutet av övningen lottas 
(!) frisedlarna ut. Ödets nyck ger ungefär en fjärdedel av deltagarna en 
lumpenbiljett.

Den norska modellen ligger närmare det haltande svenska 
mönstringssystem som nyligen skrotades.

Ingen vill gå tillbaka till kalla krigets värnpliktsförsvar, men att 
återinföra det bara en gnutta är en lika bakvänd tanke. Antingen finns 
en allmän plikt för alla eller ingen riktig plikt alls. När tvång korsas 
med godtycke och slump uppstår sällan ”folklig förankring”.

Hot är en personalpolitisk genväg som förstås aldrig vore aktuell inom 
någon annan angelägen samhällsfunktion. Bättre då att se till att 
yrkesförsvaret fungerar, med frivilligheten som grund.

Carl Johan Von Seth carljohan.vonseth@dn.se “

DN 31 okt 2014:

”Sverige och Finland måste fatta beslut om 
Nato ihop”

“ Viktig signalpolitik. Att säga ”alliansfriheten har tjänat sitt syfte 
väl och det finns ingen anledning att ändra på den” är fel sätt att 
hantera Natodebatten. Steget till medlemskap skulle betyda lite 
praktiskt men mycket politiskt. Ett ensidigt svenskt inträde skulle 
kunna öka spänningen i Norden, skriver Jan Nygren.

Alliansfriheten har tjänat sitt syfte väl och det finns ingen anledning att 
ändra på den. Så lyder ofta svaret till dem som i dag kräver svensk 
Natoanslutning. Det finns dock goda skäl att fråga sig: vilken 
alliansfrihet? Och är detta rätt sätt att hantera frågan om 
Natomedlemskap?

Svensk säkerhetspolitik har under lång tid levt med begreppet 
”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Men detta begrepp 
har haft olika innebörd över tid och heller inte alltid varit alldeles 
entydigt. Numera är begreppet dessutom stympat. Doktrinen är flera 
hundra år gammal, men låt oss summariskt se vad som hänt under 
efterkrigstiden.

Tage Erlander drev frågan om ett nordiskt försvarsförbund efter kriget, 
vilket principiellt var ett steg bort från alliansfriheten. Så blev det inte. 
Framför allt Norge ville ha en annan säkerhetspolitisk lösning, 
medlemskap i Nato. Den svenska alliansfriheten ”överlevde” sålunda 
tack var detta norska ställningstagande. Begreppet neutralitet 
definierades då så, att om någon nation angrep Sverige trots den 
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deklarerade neutraliteten, stod det Sverige fritt att söka hjälp från vilka 
andra nationer som helst. Neutralitetsbegreppet var sålunda den viktiga 
ingrediensen och skulle hålla oss utanför krig. Om det inte gick var det 
inte tal om att nationen skulle klara sig själv. Tvärtom.

I takt med att det kalla kriget kopplade greppet om världen 
framstod alliansfriheten som allt viktigare. I händelse av krig skulle vi 
vara kapabla att klara oss själva. Ett starkt försvar blev den viktigaste 
hörnstenen för trovärdigheten i vår säkerhetspolitik. Den gamla 
sanningen att vi skulle be om hjälp om neutraliteten bröts var nu borta.

Danmark och Norge gick sålunda med i Nato men med den viktiga 
och självpåtagna restriktionen att inga stående Natostyrkor från andra 
nationer, framför allt USA, skulle finnas på dessa nationers mark. 
Syftet var att minska trycket från Sovjetunionen och Warszawapakten 
på Norden och i synnerhet Finland, som skickligt, genom avtal med 
grannen i öst, deklarerad självständighet och en icke oansenlig militär 
kapacitet, fredade sin gräns mot Sovjetunionen. Den svenska väpnande 
alliansfriheten, då fortfarande med epitetet ”syftande till neutralitet i 
krig”, passade utmärkt för att minska spänningen i Norden och därmed 
fullgöra en av säkerhetspolitikens viktigaste uppgifter: att bidra till att 
krig inte uppstår.

Resten av historien är mer bekant. Murens fall, Sovjetunionens 
upplösning och Warszawapaktens död. Rysslands återuppståndelse 
och, också värt att notera, Natos förändrade roll.

För svenskt vidkommande har sedan murens fall neutralitetsbegreppet 
tagits bort ur doktrinen, vi har inlett samarbete med Nato och våra 
stridskrafter är Natoanpassade både vad avser språk och teknik. Vi har 

dessutom deklarerat att vi kommer att ställa upp och stötta våra 
grannländer, men också övriga EU-länder, om de skulle angripas eller 
på annat sätt hamna i konflikt med den övriga omvärlden. Samtidigt 
har vi rustat ner vår militära förmåga, en förmåga som tidigare var en 
så viktig del av den svenska doktrinen. Dessutom har Sverige blivit 
medlem i EU, något som i säkerhetspolitiska termer betraktades som 
ytterst tveksamt bara några år innan medlemskapet blev ett faktum.

Det som hänt reser sålunda frågan: Vilken alliansfrihet är det som 
tjänat sitt syfte?

I själva verket har begreppet över tid haft ett ganska varierat innehåll. 
Förvisso har den svenska riksdagen både informerats och fattat 
besluten som lett till dessa förändringar, men retoriken har inte hängt 
med. Och nationen lever fortfarande med känslan av att den gamla 
tidens doktrin fortfarande gäller, även om man numera inte är riktigt 
på det klara med vad den egentligen innehåller.

Man kan ha synpunkter på förändringarnas innehåll. Jag avstår 
från det här. Det intressanta i detta sammanhang är att de är ett faktum. 
Min poäng är att med tanke på de omvärldsförändringar vi sett är det 
inte mer än rimligt att säkerhetspolitikens innehåll förändrats. Det vore 
sålunda märkligt om inte dagens säkerhetspolitik anpassas och justeras 
till nutidens förhållande, men framför allt till det vi tror om framtiden. 
Ty vad som än tjänat våra syften igår, hjälper det inte om vi inte är 
beredda att anpassa oss till det vi förväntar oss av morgondagen. I 
praktiken är det ju det som skett, även om allmänheten möjligen tror 
något annat.



I detta perspektiv ska man se Natofrågan. Det räcker inte längre att 
avvisa kraven på medlemskap för Sverige med att ”alliansfriheten har 
tjänat sitt syfte och det finns ingen anledning att ändra på den”. Detta 
är fel sätt att hantera Natodebatten. Det måste ske med argument som 
är hämtade från dagens verklighet, inte från gårdagens retorik.

Det råder i dag stor samstämmighet om Rysslands beteende och 
ambitioner. Det vi ser är mycket oroande.

I praktiken skulle ett Natomedlemskap egentligen inte i sak 
innebära en särskilt stor förändring. Det mesta av medlemskapets 
ansvar och förpliktelser har Sverige redan tagit på sig. Men politiskt 
och signalmässigt betyder medlemskapsfrågan väldigt mycket. Just 
därför är oklokt av Sverige att nu begära att bli medlem i Nato. Det 
skulle riskera skapa ytterligare säkerhetspolitiska spänningar för 
Finland och därmed också för Sverige och resterande länder i Norden. 
Sverige och Finland måste i stället gemensamt hantera Natofrågan. I 
det samtalet väger Finlands ord tungt. Om Finland, och då menar jag 
inte en enskild politiker eller ett enskilt parti, signalerar att man vill gå 
med i Nato måste Sverige rimligen överväga att koordinerat fatta 
samma beslut. Om Finland inte finner anledning att gå med, bör vi 
heller inte ta det steget. Att flytta fram Natos gräns till gränsen mellan 
Finland och Ryssland kräver noggranna säkerhetspolitiska analyser i 
både Finland och Sverige. Men utvecklingen i Ryssland skulle kunna 
göra en sådan åtgärd nödvändig. Det är ett besked som också Kreml 
bör bibringas. Att Sverige ensamt skulle hantera Natofrågan bedömer 
jag under alla omständigheter som mycket oklokt

Formellt Natomedlemskap är alltså ett litet steg i praktiken, men ett 
stort steg i säkerhetspolitiken. Det är ingen enkel fråga och 

diskussionen tjänar lika lite på suddiga retoriska svar som på tvärsäkra 
påståenden och krav om behovet av omedelbart medlemskap.

En sak är jag dock övertygad om. Svensk säkerhetspolitik måste 
komma ut ur garderoben. Vi behöver en öppen och seriös debatt. 
Tomas Bertelmans rapport om försvarspolitiskt samarbete, som 
lämnades till försvarsministern i onsdags, har gläntat på dörren och 
försvarsministerns skrivbordslåda får nu inte bli alternativet till 
garderoben.

Jan Nygren, Statssekreterare (S) I Försvarsdepartementet 
1988-1991, Samordningsminister 1994–1996 I Ingvar Carlssons 
Sista Regering Med Ansvar Även För Vapenexportfrågor; På Saab 
Ab 2000–2007, Därefter I 1,5 År Konsult Åt Saab Ab “



DN 31 okt 2014: 

“ Ryssland övade attack mot Bornholm

Ryska stridsplan övade en missilattack mot Bornholm i mitten av 
juni och dök på låg höjd i riktning mot ön, skriver den danska 
militära säkerhetstjänsten i en rapport.

Övningen genomfördes när en stor grupp danska politiker och 
makthavare var samlade på det så kallade Folkemötet på den danska 
ön.

De ryska planen avbröt inflygningen mot Bornholm innan de kom in i 
danskt luftrum, och återvände därefter till sin bas i Ryssland, skriver 
danska medier. Flygövningen mot Bornholm kom strax efter att en 
USA-ledd militärövning i samma område just avslutats.

Uppgifterna offentliggjordes på torsdagen i en riskvärdering från 
Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, den danska militära 
underrättelsetjänsten. Den bedömer att de ryska planen bar 
skarpladdade missiler, och beskriver övningen som av mer ”offensiv 
karaktär” än på flera år, men är försiktig med att dra bestämda 
slutsatser.

– Vi ser något nytt i Östersjöområdet, men vad det betyder på längre 
sikt törs vi inte göra en slutlig värdering av, säger Thomas Ahrenkiel, 
chef för FE, till Jyllands-Posten.

Han understryker att situationen inte är i närheten av den under det 
kalla kriget, och att man inte heller behöver frukta att det ska uppstå en 

liknande situation.

– Vi anser att det är osannolikt att Ryssland i dag utgör ett hot mot 
danskt territorium.

Sverige utsattes för en liknande rysk simulerad flygattack i slutet av 
mars 2013. Då överraskades det svenska försvaret långfredagen när 
två ryska bombplan och fyra ryska jaktplan övade anfall mot 
Stockholmsområdet och Syd-Sverige. De avbröt inflygningen innan de 
kom in i svenskt luftrum. Den gången möttes inte de ryska planen av 
den svenska incidentberedskapen, utan två danska F16-plan 
stationerade vid en Natobas i Litauen gick upp och för att markera 
närvaro.

2012 var danska plan i luften 21 gånger för att markera mot utländska 
plan i det som på danska kallas avvisningsberedskapen. Förra året var 
antalet incidenter 42. Hittills i år har 38 rapporterats, enligt danska 
försvarskommandot.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “ 
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DN 10 nov 2014: 

“ Smygflygningar växande risk

Flygsäkerheten sätts i fara när militärplan flyger över Östersjön 
utan att ge sig tillkänna via transpondrar. Ryssland pekas ut för 
flera av de anonyma flygningarna, och Nato har genskjutit över 
100 ryska plan hittills i år, tre gånger fler än förra året. Men även 
militärplan från väst flyger utan transpondrar.

Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen är bekymrad över att antalet 
incidenter med militära plan utan transpondrar i internationellt luftrum 
nära Sverige ökat.

Den tredje mars i år var en kollision nära mellan ett SAS-plan och ett 
ryskt signalspaningsplan strax söder om Skåne, en av flera incidenter 
där trafikflygplan hamnat oroande nära militära plan. 
Signalspaningsplanet flög med transpondern avslagen.

– Det är ett allvarligt problem. Men när det gäller militär luftfart kan vi 
inte göra mycket mer än att uppmärksamma den berörda staten. Och 
det är något som UD hanterar, säger Lars Eric Blad, luftfartssakkunnig 
vid Transportstyrelsen, som i veckan träffat danska kolleger och 
diskuterat frågan.

Men UD har inte gjort någon markering mot Ryssland.

– De baltiska staterna och Polen uppfattar detta som ett problem och 
har nyligen tagit upp frågan i FN. Också Sverige ser allvarligt på det, 
säger Inger Buxton, kansliråd vid Euroatlantiska enheten på UD, som 

konstaterar att UD:s fokus är den territoriella integriteten, alltså rena 
kränkningar av det svenska luftrummet.

Även flygbranschen är oroad.

– Det är en flygsäkerhetsfråga, och det visar incidenten med SAS-
planet. Att man inte har koll på vad som flyger och vilka avsikter 
planen har är bekymmersamt. De ligger inte precis på en rak kurs 
mellan A och B, säger Jan-Olov Bergling, chef för organisationen 
Svenska Flygbranschen vid Transportgruppen.

Tidigare leddes den civila flygtrafiken med hjälp av primärradar. Den 
sände ut signaler och fick svar i form av radarekon från de plan som 
var i luften. I dag har den tekniken ersatts med transpondrar, 
sekundärradar. De svarar automatiskt på radaranrop och skickar 
tillbaka uppgifter om bland annat position, identitet, höjd, hastighet 
och annat som kan tas emot av både flygledning och andra plan. 
Försvaret har kvar sin primärradar för att övervaka luftrummet och 
identifierar i princip alla plan.

Det är inte bara ryska plan som flyger utan transpondrar, det gör 
ibland även andra länders militära plan.

– Även om vi ser ett generellt mönster när det gäller Rysslands 
agerande är vi väldigt försiktiga med att rikta kritik mot ett land om vi 
inte med säkerhet vet att det landet är det enda landet som gör så, och 
när vi heller inte vet om andra länders flygplan flyger med avstängda 
transpondrar, säger Inger Buxton.



Luftfartsverket, som ansvarar för flygtrafikledning i svenskt luftrum, 
har uttryckt oro över den ökande militära aktiviteten i luften, och vill 
ha bättre tillgång till försvarets radarövervakning för att minska 
olycksriskerna med civilflyget.

Redan i dag samarbetar försvarsmakterna i Europa och de civila 
flygtrafikledningarna. Försvaret meddelar den civila flygledningen när 
ett plan utan transponder kan utgöra en risk för civilflyget. Så skedde 
till exempel när SAS-planet söder om Skåne var på kollisionskurs med 
det ryska signalspaningsplanet.

Ryssland är inte med i den europeiska flygsäkerhetsorganisationen 
Eurocontrol, som styr luftrummet över stora delar av Europa.

– Men även den militära luftfarten har skyldighet att följa spelreglerna 
och vidta särskilda försiktighetsåtgärder när man flyger utan 
transpondern påslagen, säger Lars-Eric Blad på Transportstyrelsen.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se

Fakta.

Försvarsmakten använder fortfarande primärradar som ”ser allt”. 
Civilflyget har numera primärradar endast kring stora flygplatser för 
att kunna leda inkommande flygtrafik vid bortfall av sekundärradar.

Flygledningen är beroende av sekundärradarn, som visar flyg med 
transpondern påslagen. Segelflyg, ultralätta flyg samt ballongflyg 
använder vanligen inte transponder.

Vanligen flyger svenska militära plan med transpondern på. Det gäller 
oftast även andra länders militärflyg. Men militära flyg på 
spaningsuppdrag eller andra skarpa uppdrag använder inte transponder 
just för att undgå upptäckt.

Säkerhetsrisken uppstår när militära plan flyger i internationellt 
luftrum, till exempel över Östersjön men i ett annat lands 
flyginformationsregion, utan färdplan, utan kontakt med 
flygtrafikledningen och med avslagen transponder.

En möjlighet att markera ett ”anonymt” plan är att låta det egna 
landets militärplan med påslagen transponder skugga planet. 

DN “
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DN 10 nov 2014: 

“ Sverige skärpte protest

Ryssland blånekade till att ha kränkt svenskt luftrum i september – 
men Sverige återkom med mer bevis och lämnade en ännu skarpare 
formulerad protest.

Det var den 17 september som två ryska attackplan flög in över 
svenskt luftrum söder om Öland i 30 sekunder. Efter den första 
protesten, som lämnades till ambassadören Viktor Tatarintsev två 
dagar senare, där Ryssland förnekade kränkningen valde UD att göra 
en ny analys av bland annat radarinformationen och kalla upp en 
representant för ambassaden på nytt. På diplomatspråk gick det från en 
”aide-mémoire” till en starkare markering – ”officiell diplomatisk 
note”, skriver SvD.

Budskapet i noten är att Sverige är helt säkert på att kränkningen har 
ägt rum och insisterar på att Ryssland ska respektera svenskt luftrum 
och Sveriges territoriella integritet. 

DN “

DN 14 nov 2014: 
“ Försvar på skolschemat ska få fler att bli 
soldater

Inför totalförsvarskunskap som ett ämne i gymnasiet. Bjud in alla 
landets 18-åringar till försvarets dag varje år. Låt Försvarsmakten 
betala civil vidareutbildning efter tjänstgöringen. Så ska fler 
lockas att ta värvning och soldatbristen avhjälpas, enligt en 
utredning som presenteras i dag.

För bara några år sedan tycktes omvärlden ganska fredlig. Den 
allmänna värnplikten lades i malpåse och det svenska försvaret 
inriktades mot fredsoperationer utomlands. På kort tid har läget 
förändrats drastiskt. Ryssland agerar allt mer aggressivt i Sveriges 
närområde. Samtidigt har svagheterna i vår förmåga att försvara landet 
blivit uppenbara.

Ett av problemen är bristen på soldater. Sedan 2012 är det upp till 
Försvarsmakten att värva frivilliga. Det har visat sig betydligt svårare 
än väntat. Alltför många hoppar av i förtid. Enligt Försvarsmaktens 
egna prognoser kommer den största kategorin, de tidvis anställda 
soldaterna och sjömännen, inte att vara fullt ut bemannad förrän år 
2023 (se grafik).

I dag presenteras en rad utredningsförslag, som DN har tagit del av, 
om hur man ska kunna locka fler frivilliga. Det är Stefan Ryding-Berg, 
före detta chefsjurist på Försvarsmakten, som på regeringens uppdrag 
har lett arbetet.

– Vi vill bidra till att höja attraktionskraften och det är viktigt för 
Försvarsmakten, säger Ryding-Berg.



God framförhållning i planeringen av verksamheten för de tidvis 
anställda är avgörande, enligt de soldater som utredarna har talat med. 
De vill ha överblick över när och var de ska på övning.

– Där har Försvarsmakten varit dålig, säger Stefan Ryding-Berg.

Bostadsfrågan pekas också ut som ett problem. Det vill utredarna lösa 
med längre anställningsperioder. Det skulle enligt Stefan Ryding-Berg 
ge fler möjlighet att få bostadslån. Han vill också se en regeländring så 
att Försvarsmakten kan hyra ut bostäder i andra hand till soldater som 
tjänstgör någon annanstans än på hemorten.

Mer stöd i övergången till ett civilt liv skulle enligt utredaren också 
göra soldatjobbet mer attraktivt.

– En båtförare kanske inte har det som krävs för motsvarande jobb i 
det civila. Då ska man kunna gå en kompletterande utbildning mot 
slutet av tjänstgöringen på Försvarsmaktens bekostnad, anser Stefan 
Ryding-Berg som också vill att man blir tydligare med vad de militära 
befattningarna har för civilt meritvärde.

I sin regeringsförklaring fastslog statsminister Stefan Löfven att 
försvarets folkliga förankring ska stärkas. Utredarna har också haft till 
uppgift att ge sådana förslag. Ett är att införa totalförsvarskunskap på 
schemat i gymnasiet.

– Jag tycker också att man skulle bjuda in alla landets 18-åringar till 
”En dag i Försvarsmakten” för att visa vad man håller på med och 
vilka yrken som finns, säger Stefan Ryding-Berg.

Det skulle enligt honom vara ett sätt locka fler kvinnor till det militära, 
något som går extra trögt. Kvinnorna blir allt viktigare i takt med att 
de män som gjort värnplikten blir färre.

– När det gäller kvinnorna har Försvarsmakten misslyckats, säger 
Stefan Ryding-Berg.

Hans Rosénhans.rosen@dn.se

Fakta. Många anställda slutar i förtid

procent kvinnor finns det bland Försvarsmaktens soldater och sjömän.

2010 beslutade riksdagen att värnplikten skulle vara vilande, med 
möjlighet att aktivera systemet om säkerhetsläget så kräver. 
Rekryteringen ska bygga på frivillighet.

2012 infördes nya anställningsformer för gruppbefäl, soldater och 
sjömän. Arbetet kan vara heltid eller med tidvis tjänstgöring.

En anställningsperiod är minst sex och högst åtta år (högst tio enligt 
ett utredningsförslag, se ovan). Totalt kan man tjänstgöra i max 16 år 
(20 enligt utredningsförslaget).

Försvarsmakten har stora problem med personalförsörjningen. För få 
fullföljer sin utbildning för att bli tidvis anställda soldater. 
Heltidssoldaterna avslutar sina anställningar i förtid. Rekryteringen av 
kvinnor går trögt. 
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DN 14 nov 2014:

”Tufft med alla rutiner”

“ Längs väggarna i den kala korridoren står ett trettiotal 
ynglingar i gröna uniformer. Slutövningen är avklarad. På golvet 
ligger deras utrustning prydligt uppradad medan två befäl går 
runt och inspekterar. – Det har varit kul, men tufft med alla 
rutiner, säger rekryten Love Phalén Ryberg.

För en civil blick ter sig ryggsäcken oklanderlig. Sergeant Martin 
Danielssons är ändå inte helt nöjd.

– Du måste vika de här fickorna ut och in om de ska bli helt rena och 
torra, säger han till en rekryt.

Det är en tidig morgon på Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. 
2:a plutonen närmar sig slutet på sin GMU, grundläggande militär 
utbildning, inkörsporten till det försvar som numera bygger på 
frivillighet. Love Phalén Ryberg är mycket nöjd med vad han varit 
med om.

– Det har varit kul med en ny utmaning, men samtidigt tufft med alla 
rutiner. Allt är väldigt strukturerat jämfört med hur jag har haft det 
tidigare, säger han.

Inspiration till att söka sig hit har han fått från militärer i familjen. 
Även om mycket är annorlunda tycker han att de lärt sig saker som 
kan komma till nytta i det civila.

– Jag har jobbat mycket på restaurang och det är lite likt. Där måste 
man också hålla ordning på grejerna, säger Love Phalén Ryberg som 
siktar på en så kallad tidvis anställning som soldat.

Elias Trollmo tänker sig också ett jobb som soldat. Han uppskattar 
den militära disciplinen men tror att den kanske avskräcker andra och 
är ett skäl till att många hoppar av utbildningen.

– Det här är rätt annorlunda, många vill ha mycket frihet. Disciplinen 
passar kanske inte in i deras världsbild, funderar han.

Utbildningen leds av kapten Håkan Jönsson som talar med officerens 
typiska tordönsstämma och strösslar sitt språk med militäriska 
förkortningar. Han tror att många inte är beredda på den fysiska 
utmaningen.

– Alla som kommer hit har en hög motivationsgrad men förståelsen för 
den faktiska svetten och smärtan är låg, säger Jönsson.

Han önskar att politikerna inte haft så bråttom med att montera ned det 
gamla värnpliktsförsvaret.

– Min personliga uppfattning är att vi lade ner för mycket för snabbt. 
Den eviga världsfreden var ju inte här.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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DN 15 nov 2014: 

“ Med kaos som granne

Försvarsmakten säger sig nu vara helt säker: minst en utländsk 
”mindre ubåt” var inne i Stockholms skärgård i oktober. För 
överbefälhavaren Sverker Göranson finns inget tvivel, han utesluter 
”alla alternativa förklaringar”. Han kallar det skedda en ”grov och 
oacceptabel kränkning av främmande makt”.

Bevisen handlar om bilder av bottenspår och ett foto taget av en 
privatperson som ska föreställa en ubåt i ytläge. Avgörande var att 
sökfartygens sensorer känt av närvaron av inkräktaren.

Såväl regering som opposition fördömer å det skarpaste. Intrånget är 
synnerligt allvarligt och fullkomligt oacceptabelt, enligt statsminister 
Stefan Löfven (S). Alliansens partiledare stämmer in, och Jan 
Björklund (FP) talar om det värsta som hänt sedan 80-talets 
ubåtskränkningar.

Det är stora ord, allvarsamma ord. Icke desto mindre finns givetvis 
utrymme för tvivel. Den som minns uppståndelsen på 80-talet vet att 
den enda fullständigt säkra ubåten hade gått på grund i Karlskrona 
skärgård. I övrigt var det åtskillig hysteri, och i slutändan tecken på att 
vissa så kallade indikationer härrört från både simmande minkar och 
annat mindre fientligt. Ubåtskommissionen pekade 1983 i alla fall ut 
Sovjetunionen, vilket ledde till en officiell diplomatisk protest.

För en lekman är de nya bevisen svåra att bedöma. Men vi måste 
faktiskt lita på den expertis som finns: Försvarsmakten. Möjligheten 

finns att man har misstagit sig, men det finns inget som helst skäl att 
tro att militären avsiktligt skulle föra folket bakom ljuset. Säkert 
kommer en och annan försvarsskeptiker att prata om fula trick och 
försök att kapa åt sig större budget, men konspirationsteorierna är inte 
bättre än hjärnspöken.

Ubåtens nationalitet går inte att fastställa, betonar ÖB. Det är 
formellt riktigt, eftersom förutsättningen är att en farkost tvingas upp 
till ytan. Och det har ingen lyckats med efter andra världskriget.

Men den som spikar faktum att en ubåt har kränkt svenskt territorium 
säger i praktiken att det är Ryssland som ligger bakom. Inget annat 
land i grannskapet har kapaciteten eller kan misstänkas ha anledning 
att speja på Sverige. Dessutom finns ett mönster. Ryska stridsflygplan 
kränker allt oftare svenskt luftrum, och uppträder aggressivt runt hela 
Östersjön.

President Vladimir Putin blir alltmer auktoritär, utrymmet i Ryssland 
för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter allt mindre. Hans retorik 
mot västvärlden gränsar till det paranoida. I ett tal nyligen anklagade 
han USA för att vilja ”upprätta en diktatur över folk och länder”.

När Ukraina visade sig föredra EU framför Moskva svarade Putin med 
att annektera Krimhalvön och sätta i gång ett separatistuppror. Krisen 
visar hur den ryske presidenten väljer bort samarbete med den 
civiliserade världen till förmån för nationalistiska stormaktsdrömmar.

Stefan Löfven tänker nu inrätta ett säkerhetspolitiskt råd i 
regeringskansliet, under sin egen ledning. Det är naturligtvis ett slags 



beslut, men vad den nya instansen ska tillföra är inte alldeles 
uppenbart.

Försvaret fick några hundra miljoner extra i den rödgröna budgeten. 
Men Sverige lägger bara drygt 1,1 procent av BNP på försvaret, och 
det är magert även ur ett nordiskt perspektiv. Den beskedliga summan 
skiljer inte regeringen och oppositionen åt, förutom att S och MP 
samtidigt tar pengar från ÖB genom att höja arbetsgivaravgifterna för 
unga. Läget sätter ändå framför allt MP i klämman, eftersom partiet 
egentligen vill krympa försvaret.

Sverige ska inte gripas av panik. Löfven har rätt i att det inte finns 
något akut hot. Ryssland har på senare år ökat sin försvarsbudget 
relativt kraftigt, men från låg nivå. Putin har varken förmåga eller 
resurser för stora fälttåg. Det fallande oljepriset visar hur sårbar den 
ryska ekonomin är.

Att Ryssland är ett orosmoln kan dock knappast någon längre förneka, 
och det är dags att skaffa sig en hemförsäkring. En statlig utredare 
visade nyligen hur svensk försvarspolitik är full av motsägelser, och 
föreslog en genomgång av konsekvenserna av ett Natomedlemskap. 
Regeringen kastade genast idén i papperskorgen, utan argumentering.

Nato löser inte alla svenska problem med magi. Men det är märkligt 
att vi kan göra allt med försvarsalliansen utom att vara medlem.

Dn 15/11 2014 “

DN 15 nov 2014: 
“ Allvarligt läge för svensk försvarspolitik

Statsminister Stefan Löfven använder starka ord om 
ubåtskränkningen. De ökar kraven på det försvarsbeslut som ska 
fattas i mars, både när det gäller anslag och säkerhetspolitiskt 
samarbete. Det kan samtidigt öka spänningen mellan 
regeringspartierna.

Analys
Statsminister Stefan Löfven fick hantera sin första kris som 
statsminister i går. Han valde att kalla till en mycket ovanlig pressträff 
tillsammans med Överbefälhavaren och försvarsministern. Tre bistra 
makthavare som gemensamt inpräntade allvaret i det som hänt.

”Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga 
medel”, sade statsminister Stefan Löfven.

Det betyder i klartext att Sverige är redo att ta till vapen mot 
inkräktare.

Försvarsmakten kallar ubåtskränkningen för några veckor sedan för 
en lika allvarlig händelse som när den ryska ubåten U137 gick på 
grund i Karlskrona skärgård 1981.

Statsministern hade före pressträffen informerat oppositionspartierna, 
och under eftermiddagen gick de ut och fördömde att en främmande 
makt kränkt svenska vatten. Folkpartiet och Vänsterpartiet hörde till 
dem som gjorde skarpast uttalanden.



Med Peter Hultqvist (S) som försvarsminister har Socialdemokraterna 
valt en hök i försvarsfrågan. Nu regerar höken tillsammans med 
duvan. Det gröna partiet är det mest pacifistiska i riksdagen och vice 
statsminister Åsa Romson har ofta markerat mot upprustning. I augusti 
sade hon till exempel till P3 i Sveriges Radio att hon inte upprörs över 
om Sverige inte kan försvara sig mot Ryssland.

”Vi har inte någonsin och heller inte i dag en chans att militärt försvara 
oss mot Ryssland. Lösningen på världens konflikter är inte att satsa 
mer pengar på vapen utan snarare på internationella samarbeten, och 
då tillsammans med OSSE som är den europeiska 
säkerhetsorganisationen”, sade vice statsministern.

Nu behöver duvan och höken göra upp, om de hårda markeringarna 
från statsministern, ÖB och försvarsministern ska vara trovärdiga.

Läget för svensk försvarspolitik är allvarligt.

Det svenska försvaret är byggt mycket med tanke på att kunna göra 
insatser i Afghanistan och andra länder. De insatserna var ett viktigt 
skäl till att riksdagen 2010 med liten majoritet avskaffade värnplikten.

Läget i närområdet sågs som lugnt. Ryssland hade börjat rusta upp, 
men den förra regeringens företrädare underströk att det var från en 
mycket låg nivå. Därför hade Sverige tid att bygga sin nya 
försvarsorganisation här hemma.

Riksdagen anslog inte pengar som stod i proportion till de uppgifter 
försvarsmakten fick. I stället sköts tidpunkten framåt då den nya 
organisationen skulle vara bemannad, utrustad och klar. Den 
tidpunkten är 2023, om drygt åtta år. Därför dras försvaret med stora 
vakanser.

De förstärkningar av försvaret som alliansen och regeringen är överens

 om ändrar inte det. De nya pengarna går framför allt till extra 
satsningar på bland annat stridsflyg och ubåtar.

Läget i Sveriges närområde blev inte lugnt, som politikerna trodde när 
det nya försvaret beslutades. Så här beskrev försvarsminister Peter 
Hultqvist (S) läget på ett seminarium i tisdags: ”Ryssland har i flera 
månaders tid oprovocerat angripit ett vänligt sinnat land. Ryssland har 
invaderat Ukraina.”

Och nu anser alltså regeringen och alla riksdagspartier att det är 
bevisat att en främmande makt kränkt svenska vatten.

En undervattenskränkning är betydligt allvarligare än en snabb 
luftkränkning. Enligt Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef 
Anders Grenstad måste en ubåtsinsats ha en ”backup”, om den skulle 
gå fel. Det kan vara ett moderfartyg, lastbilar eller en annan ubåt. Det 
kräver planering och vilja att ta risker.

För att göra den politiska utmaningen än svårare har Sveriges 
säkerhetspolitik nyligen dömts ut som inte trovärdig av en statlig 
utredning.

Sverige samarbetar mycket intimt med Nato, men har ändå inga 
garantier om att få militär hjälp. Regeringen kommer att prioritera 
säkerhetspolitiken högre, genom att skapa ett särskilt råd inom 
regeringen. Nästa år ska riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut.

Försvarsminister Peter Hultqvist har sagt att det måste bygga på en 
bred överenskommelse. Samtidigt har han sagt att Sverige inte har råd 
med tvära kast eller stora strider. Hans egen svåraste strid kommer 
sannolikt att utspela sig inom regeringen.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se

Fakta. Tidigare kränkningar
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1980
När en sovjetisk ubåt upptäcks vid Utö 1980 blir det inledningen till 
den så kallade ubåtskrisen.

1981
Den 28 oktober 1981 går sovjetiska ubåten U 137 på grund utanför 
Karlskrona, en händelse som gav eko över hela världen. Sovjet får be 
om offentlig ursäkt två dagar senare.

1982
I oktober inleds Hårsfjärdsincidenten och ett par veckors intensiv men 
fruktlös ubåtsjakt.

1983
Maj och sommaren – först sprängs minor mot misstänkt ubåt i 
Törefjärden utanför Luleå och sedan fortsatte jakten hela sommaren.

Augusti, misstänkt ubåt i Karlskronaområdet.

1984
Februari, misstänkt ubåt samt främmande dykare i Karlskrona
området.

1987
På sommaren inleds ännu en lång operation i jakt på ubåtar i 
Törefjärden.

1988
Juni, misstänkt ubåt angrips med sjunkbomber vid Hävringe.

1992
Hösten, misstänkt ubåt angrips med torped som är nära att i stället 
sänka den svenska korvett som avfyrade den.

Hundratals andra observationer görs och många klassas som 
kränkningar. Iakttagelserna ebbar ut kring mitten av 1990-talet.

Flera ubåtskommissioner har i efterhand försökt utreda händelserna. 
Hanteringen av incidenterna i oktober 1982 har föranlett många, såväl 
journalister och forskare som politiker, att uttrycka frågetecken kring 
den offentliga redovisningen.

2001
2001 års utredning fann vid en granskning av incidenten på 
Gåsefjärden att det framkommit uppgifter rörande U 137:s inträngning 
som tyder på att det verkligen rådde viss osäkerhet på sovjetisk sida 
om var ubåten egentligen befann sig när den körde fast. Detta ansågs 
tala för att intrånget på svenskt territorium skulle kunna vara 
oavsiktligt.

2008
En dokumentärfilm i SVT:s ”Uppdrag granskning” pekade ut Nato 
som skyldigt till ubåtskränkningarna i Hårsfjärden, och hänvisade 
bland annat till en analys av Totalförsvarets forskningsinstitut. Filmen 
har kritiserats av företrädare för Försvarsmakten för att vara vinklad.

Huvudsekreteraren i två av ubåtsutredningarna har krävt att all 
sekretess kring ubåtskränkningarna ska hävas. Även han anser att det 
finns ”rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte 
pekar österut”. Emma Löfgren “



DN 15 nov 2014: 
“ ÖB: Bevisen är solklara

Det är ”solklart” att en utländsk miniubåt befann sig på svenskt 
territorialvatten i oktober. Det säger överbefälhavaren Sverker 
Göranson till DN. Det avgörande beviset var en observation av 
Försvarets egna sensorer, ett material som dock inte offentlig-
gjorts.

Observationen gjordes av en korvett under underrättelseoperationen i 
Stockholms skärgård som inleddes den 17 oktober och pågick i åtta 
dagar. Det är enligt Försvarets analys den säkraste observationen av 
främmande undervattensverksamhet sedan grundstötningen av den 
sovjetiska U137 i Karlskrona skärgård 1981.

– Det råder inga tvivel, alla andra förklaringar är uteslutna. Sverige har 
utsatts för en grov och oacceptabel kränkning av främmande makt, 
säger ÖB Sverker Göranson.

Under operationen sade Försvaret att det krävdes att man skulle 
behöva ”ta i plåten” för att slå fast att en utländsk ubåt befunnit sig i 
skärgården. Men nu anser Försvarsmakten ändå att bevisen räcker för 
att en ubåt i storleksklassen upp till tio meter ska ha befunnit sig på 
svenskt vatten.

Försvaret pekar på fyra bevis, ett säkert och tre av den näst högsta 
klassificeringsnivån:

1. Det avgörande beviset gjordes av Försvarsmaktens sensorer under 
pågående underrättelseoperation. ”Observationen uppfyller kraven för 
den högsta bedömningsnivån, bekräftad ubåt”, enligt ÖB Sverker 

Göranson.

– Hur det gick till är kvalificerat hemligt. Utländsk makt ska inte veta 
vilken kapacitet vi har, säger han.

2. Utöver denna säkra kontakt berättar nu Försvaret att det var en serie 
bilder, inte bara en enstaka bild, som togs av en privatperson på Ornö 
den 19 oktober. Bildserien sägs visa en miniubåt med vitt skum runt 
om och analyser visar att ubåten färdades med en knops hastighet.

– Det vita skum som man ser är precis det som mindre ubåtar, militärt 
använda, släpper ut. Luften blir skummet. Vi har en serie bilder när 
detta sedan försvinner under ytan, det vill säga det är dyksekvensen 
som då inleds, förklarar Sverker Göranson.

3. En annan observation gjordes när en korvett fick en kraftig 
indikation på sina sensorer. I den undersökning som sedan gjordes på 
platsen med sensorer och dykare upptäcks färska spår på botten. En 
bild av bottensåret och en teckning visades på presskonferensen i 
regeringskansliet i går.

– Bottenspåret var nytt eftersom vattenrörelserna på botten gör att det 
ganska snabbt skulle slamma igen. Det skulle kunna vara en mindre 
ubåt som går ner och lägger sig på botten, säger Göranson.

4. Ytterligare en observation gjordes av en skärgårdsbo som från en 
höjd såg en undervattenskropp ”med specifika detaljer”. 
Försvarsmaktens sensorer bekräftade ekon i området. Liknande 
observationer har gjorts av ”flera tillförlitliga källor”, skriver Försvaret 
i ett pressmeddelande.



Trots detta kan inte Försvaret peka ut någon nationstillhörighet.

– För det krävs att vi tvingar upp ubåten till ytan, säger Sverker 
Göranson.

Ryssland nämndes inte under presskonferensen, men det är landet 
alla tänker på. Varför kan ni inte säga att det troligen är Ryssland 
som ligger bakom?

– Man ska inte förhålla sig till spekulationer, utan krassa fakta. Jag har 
krassa fakta. Det är solklart att en ubåt befunnit sig i Stockholms 
skärgård.

Kunde ni då ha tvingat upp ubåten om ni hade velat?

– Hade vi haft möjlighet utifrån hur det här ska gå till hade vi försökt. 
De förutsättningarna förelåg inte, så det kunde vi inte göra.

Försvarsmaktens slutsatser är en sensation, enligt Tomas Ries, lektor 
på Försvarshögskolan.

– Det är helt otroligt, det är sensationellt. Under tio år under kalla 
kriget jagade man som besatt efter de här ubåtarna och kom aldrig med 
något, ingenting alls, och så nu plötsligt, säger han till TT.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Mats J Larsson “

DN 15 nov 2014: 

“Ny krisorganisation ska arbeta med rikets 
säkerhet

Statsminister Stefan Löfven (S) skapar en ny krisorganisation i 
regeringskansliet som en följd av ubåtskränkningen men det är 
osäkert om det blir ytterligare pengar till försvaret. Löfven 
utfärdar dock en skarp varning till eventuella inkräktare: – Vi 
kommer att försvara vår territoriella integritet med alla till buds 
stående medel.

Statsministern uttrycker sig mycket skarpt efter att Försvarsmakten 
slagit fast att en främmande ubåt befunnit sig i Stockholms skärgård.

– Det här betraktar regeringen som synnerligen allvarligt. Låt mig säga 
till dem som är ansvariga: Det är fullkomligt oacceptabelt. Vi ska inte 
ha någon främmande undervattensverksamhet i våra vatten, säger 
Stefan Löfven.

Försvarsmakten har inte kunnat fastställa vilken nation som ligger 
bakom kränkningarna men statsministern uttalade i går ett 
underförstått hot om dödligt våld mot inkräktare.

– Den som överväger att på olagligt sätt ta sig in på svenskt territo
rium ska ha klart för sig vilka enorma risker det kommer att innebära 
för dem som kan vara direkt inblandade. Vi kommer att försvara vår 
territoriella integritet med alla till buds stående medel, sade Löfven.
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Som en direkt konsekvens av Försvarsmaktens ubåtsrapport kommer 
statsministern nu att skapa ett nytt säkerhetspolitiskt råd i 
regeringskansliet som han själv ska leda. Vice statsministern, 
utrikesministern, försvarsministern och inrikesministern kommer att 
knytas dit. Löfven vill att rådet ska arbeta med säkerhet i vid mening 
och nämnde såväl ebola-epidemin i Afrika som klimathotet, terror
organisationen IS och den ryska aggressionen mot Ukraina som andra 
exempel.

– Min slutsats är att det finns skäl att ta sig an säkerhetsfrågorna på ett 
mer samlat sätt, säger statsministern

Redan på fredagsmorgonen, innan Försvarsmaktens nya uppgifter 
offentliggjorts, informerade regeringen oppositionspartiernas ledare. 
Löfven lovar att framöver arbeta ännu mer i den andan kring 
säkerhetspolitiken.

– Jag kommer att ta initiativ till mer regelbundna möten med 
företrädare för riksdagspartierna.

I vår ska riksdagen ta ett försvarsbeslut för de kommande fem åren. 
Till grund för det ligger försvarsberedningens överenskommelse om 
mer resurser till bland annat beredskap i Östersjön. Höstens 
ubåtskränkning kommer att vägas in, enligt försvarsminister Peter 
Hultqvist (S), som dock anser att det för tidigt att dra några slutsatser.

– Vi genomför nu ett analysarbete när det gäller förbättringspotentialer 
i svensk ubåtsjakt. Hur ekonomin kommer att se ut framöver får vi 
återkomma till, säger Hultqvist.

Varken ansvariga politiker eller överbefälhavare Sverker Göranson 
vill spekulera i frågan om Ryssland kan ligga bakom kränkningarna. 
Även om inga bevis finns från underrättelseoperationen i Stockholms 
skärgård anser Folkpartiledaren Jan Björklund att mönstret är mycket 
tydligt.

– När man lägger ihop den sammantagna bilden av kränkningarna det 
senaste året och dessutom ställer frågan vilka Östersjönationer som har 
kapacitet, förmåga och motiv att genomföra en sådan här operation, då 
är det svårt att se att det skulle handla om något annat land än 
Ryssland, säger Björklund.

Efter Fredrik Reinfeldts avgångsbesked är det i praktiken Anna 
Kinberg Batra som står för den politiska ledningen i Moderaterna. Det 
viktiga enligt henne är att försvarsberedningens överenskommelse blir 
verklighet.

– Vad regeringen bör lägga kraft vid framöver är att respektera och 
fullfölja arbetet vi nu gör för en bättre incidentberedskap, säger 
Kinberg Batra.

Jan Björklund är tveksam till om det räcker.

– Jag utesluter inte att man behöver öka ambitionerna när det gäller 
svenskt försvar utöver det som försvarsberedningen kom fram till.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
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Fakta. Insatsen mot främmande undervattensverksamhet

17 oktober. Försvarsmakten offentliggör att en insats mot misstänkt 
främmande undervattensverksamhet har inletts i Stockholms skärgård 
sedan ”en sagesperson” har lämnat mycket ”trovärdiga uppgifter”. 
Över 200 personer från olika förband och enheter ingår.

18 oktober. Insatsen utökas med ytterligare fartyg. Svenska Dagbladet 
skriver att mycket tyder på att en skadad eller saknad rysk 
undervattensfarkost kan finnas i skärgården med detaljerade uppgifter 
om en krypterad signal som sändes från skärgården till Ryssland på 
fredagskvällen.

19 oktober. Försvarsmakten släpper en bild på vad som antas vara en 
främmande ubåt. Man uppger också att ytterligare två likande 
observationer finns, från fredagen.

Rysslands försvarsministerium förnekar att någon av deras ubåtar kan 
ligga skadad i svenska vatten.

20 oktober. Försvarsmakten erkänner att man medvetet valt att ange 
en felaktig position för var bilden på en misstänkt ubåt i 
övervattensläge skulle ha tagits.

21 oktober. Två nya observationer i jakten på en eventuell ubåt i 
Stockholms skärgård har inkommit.

24 oktober. Operationen avslutas. En eller flera troliga 
undervattensfarkoster har lämnat sökområdet i Stockholms skärgård, 
enligt Försvaret.

28 oktober. Försvarsmaktens operation i Stockholms skärgård utlöstes 
inte av ett nödsamtal på ryska. Det uppger Marinens underrättelse- och 
säkerhetstjänst (MTS-M2) för DN.

DN 15 nov 2014: 

“ Rysk ambition ses som ett hot mot 
Baltikum

Såväl statsminister Stefan Löfven som överbefälhavare Sverker 
Göranson aktar sig mycket noga för att peka ut nationaliteten på 
den mindre ubåt som i oktober utsatte Sveriges territorium för en 
”grov och oacceptabel kränkning”.

Analys
Men när ÖB Sverker Göranson strax efter presskonferensen i 
Rosenbad begav sig till nyhetsbyrån TT:s lokaler med utsikt mot 
Stockholms vackra hamninlopp, för att vid ett seminarium prata med 
en grupp journalister, ägnade han sig liksom av en händelse åt 
Rysslands nya, aggressiva beteende – i Ukraina, övriga Europa och 
med underrättelseoperationer i  Sveriges närområde. Även om han 
betonade att man inte kan ”sätta likhetstecken” mellan den aktuella 
kränkningen och det tilltagande hotet från Ryssland, undgick det 
ingen att det för den svenska försvarsledningen finns en nära koppling 
mellan dessa två saker.

Sedan den sovjetiska ubåten U 137 gick på grund i Karlskronas 
skärgård i slutet av oktober 1981 har ingen ubåtskränkning kunnat 
fastslås så säkert som denna. Skillnaden mot den gången: inget 
utpekande av ansvarig nation. Enligt Göranson skulle det inte kunna 
ske med mindre än att ubåten tvingas upp till ytan. Och det var inte 
den svenska marinen i  närheten av att göra.



Eftersom Sverige inte pekar finger mot någon särskild främmande 
makt lär kränkningen inte få följder för relationerna med något 
grannland.

Däremot är händelsen ett uttryck för att det säkerhetspolitiska läget 
dramatiskt har skärpts i  Östersjöområdet.

– Det finns i dag en ny normalbild, och vi har under 2014 sett ett 
säkerhetspolitiskt paradigmskifte som är helt framdrivet av Ryssland. 
De har distanserat sig från vad som gäller i internationell rätt, särskilt 
våldsförbudet, sade Göranson.

Av ÖB:s ord framgick att den svenska försvarsledningen noga har 
analyserat den nya offensiva ryska maktpolitiken under Vladimir 
Putin. Han framhöll att det ryska agerandet mot Ukraina, först 
annekteringen av Krim och sedan den militära interventionen i östra 
Ukraina, strategiskt sett var förutsägbar. Det var framtidens ”sjätte 
generationens” krigföring, som sker delvis i smyg, och med hjälp av 
väldiga informationsresurser. Uppenbarligen hade den ryska 
försvarsmakten dragit lärdom av krigsföretagen i Tjetjenien (1999–
2001) och Georgien (2008), som avslöjade stora brister i 
krigsledningen.

– Men taktiskt var det ryska handlandet i Ukraina oförutsägbart. Man 
handlade snabbt, med hög grad av brutalitet och med hög tolerans mot 
internationella fördömanden. De agerar utifrån att när möjligheten 
uppstår, så tar vi möjligheten att erövra territorium.

ÖB betvivlar inte att rysk militär opererar inne i Ukraina. Just som vid 
annekteringen av Krim i  månadsskiftet februari-mars. Först i  
efterhand erkände Putin att det var specialförband som sänts in från 
Ryssland som stormade regeringsbyggnader på Krim.

– Vi kunde se, ända ner till förbandsnivå, att de var där, och vilka 
enheter de ryska militärerna tillhörde, sade Göranson.

Enligt ÖB:s uppfattning är Moskva inte i första hand ute efter att 
erövra Ukrainas hela landmassa, utan syftet med destabiliseringen är 
att knyta Kiev närmare till sig och få kontroll över vad man uppfattar 
som sin intressesfär.

Den ambitionen uppfattas givetvis som ett hot mot fria småstater som 
Estland, Lettland och Litauen. Putins ord om att Sovjetunionens 
kollaps var förra århundradets ”största geopolitiska katastrof” har en 
olycksbådande klang för länder som i årtionden var inspärrade i  den 
sovjetiska diktaturen.

Oron blev knappast mindre när Putin nyligen hyllade icke-
angreppspakten mellan Josef Stalin och Adolf Hitler från den 23 
augusti 1939, en allians som utlöste det andra världskriget och ledde 
till Sovjets långvariga ockupation av Baltikum.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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DN 15 nov 2014: 

“ Beskedet fick stort genomslag i utlandet

Beskedet om svenska ubåtskränkningen fick eko långt utanför 
Sveriges gränser. Flera av våra grannländers dagstidningar 
toppade med nyheten, men i  Ryssland var intresset sarkastiskt 
svalt.

Finska Hufvudstadsbladet, norska Aftenposten, samt danska Politiken 
och Jyllands-Posten hade alla ubåtsnyheten i topp på sina webbsajter.

Norska Verdens Gang lyckades även få tag i den ryske vice 
premiärministern, Arkadij Dvorkovitsj, som befinner sig på schack-
VM i  Sotji. Han dementerar att det ens var någon ubåt i svenska 
vatten.

– Och som jag förstod det bekräftade Sverige att det inte var någon 
ubåt.

VG: Men de säger att det finns bevis för en miniubåt.

– Vi har ingen information om några ubåtar i vattnen kring Sverige, vi 
koncentrerar oss bara på vad vi är bäst på: schack, säger Arkadij 
Dvorkovitsj.

Även amerikanska medier som Wall Street Journal och New York 
Times plockade upp nyheten, liksom internationella nyhetsbyråer.

I ryska massmedier fick uppgifterna från Sverige relativt lite 
uppmärksamhet. ”Sveriges försvar bekräftar illegal närvaro av 
utländska ubåtar”, hette det i nyhetsbyrån Rias korta artikel. En 
tecknad illustration till texten sade en hel del om den ryska synen på 
uppgifterna:

”I går fångade jag en sån här!”, säger en uppenbart överförfriskad 
svensk marinofficer, med ett antal små ubåtar snurrandes runt huvudet, 
rapporterar TT.

I ryska, regeringstrogna dagstidningen Rossijskaja Gazeta beskrivs 
fredagens presskonferens i raljanta ordalag. Svenskarna uppmanas att 
leta bland ”de egna”, närmare bestämt hos Natomedlemmen 
Nederländerna.

”Att tillkännage detta vore liktydigt med att säga att ryssarna inte kan 
beskyllas. Men att ta ett sådant djärvt steg är den svenska militären 
tydligen inte redo för. Därför beter sig herr Göranson (ÖB Sverker 
Göranson, reds anm) så, som att tiga är guld”, skriver artikelförfattaren 
Vladislav Vorobjov.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “
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* Klimat och klimatpolitik  
     Politik för en miljöminister.

DN 23 okt 2014:
“ Löfven till EU med alliansens 
klimatpolitik

Polen har hotat att lägga in sitt veto. Sverige vill inte att BNP ska 
avgöra hur mycket länderna ska tvingas dra ned. Dessutom 
tvingas Stefan Löfven åka till Bryssel med alliansens klimatpolitik 
efter nederlaget i EU-nämnden.

Regeringen i Warszawa tycker att politiken måste anpassas till att län- 
derna har så olika förutsättningar och har hotat att lägga in sitt veto.
Men flera länder – Tyskland, Danmark, Luxemburg – vill i stället 
skärpa målen för förnybar energi. Tyskland, Frankrike och Danmark 
vill också ha tuffare mål för energieffektivitet.

Inom dessa områden stretar Storbritannien emot. Regeringen i Lon- 
don tycker att det räcker med ambitiösa mål för minskade utsläpp, men 
vill slippa detaljerade EU-regler om hur det ska gå till.

Storbritannien vill också ha grönt EU-ljus för brytning av skiffergas.
För Stefan Löfven, som för första gången deltar i ett beslutande EU- 
toppmöte, blir det ovanligt besvärigt.

Löfven förlorade i går omröstningen i EU-nämnden. Det innebär i 
princip att han ska slåss för allianspartiernas klimatpolitik under EU- 
toppmötet.

Regeringen ville egentligen plädera för att utsläppen i EU ska minska 
med 50 procent, att andelen för- nybar energi ska upp till 40 procent 
och att energieffektiviteten ska öka med 30 procent fram till 2030.

Men eftersom Sverige i det här läget är i stort sett ensamt om dessa



tuffa krav, hävdade statsministern under mötet i EU-nämnden att han 
måste vara beredd på en kompromiss.

Löfven förklarade att regeringen därför kunde tänka sig att gå ned till 
kommissionens förslag.

Det innebar samtidigt en mindre långtgående klimatpolitik än alli- 
ansens, som vill minska utsläppen med 50 procent om det kopplas till 
krediter för investeringar.

Efter en tämligen förvirrad diskussion om vilken av de två positioner- 
na som regeringen sökte formellt förhandlingsmandat för, begärde till 
slut statsministern riksdagens stöd för att driva de mer långtgående 
klimatkraven. Men alliansen och SD röstade nej och därmed föll 
regeringens förslag.

Slutsatsen av det ovanligt röriga mötet med EU-nämnden är att Stefan 
Löfven i dag ska slåss för en svensk linje i klimatpolitiken som 
utformats av alliansen.

Den positionen är samtidigt skarpare än den kompromiss som 
statsministern kunde tänka sig att acceptera.

Och i den känsliga frågan om hur utsläppsminskningarna ska förde- 
las mellan EU-länderna vill Stefan Löfven värna svenska intressen.
Sverige tycker inte att ”börde- fördelningen” ska grundas på BNP – 
vilket innebär att länder som har hög tillväxt ska dra ned mest. Ut- 
släppsminskningarna ”ska ske där de gör mest nytta”, förklarade Ste- 
fan Lövfen. Det är ett annat sätt att säga att andra länder ska göra mer. 

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 25 okt 2014:

“Klimatmål på bräcklig grund”

“Bryssel. EU:s ledare har kommit överens om nya mål för klimat- 
och energipolitiken. Uppgörelsen innehåller en lång rad undantag 
och dessutom kan allt rivas upp om EU inte anser att andra län-
der gör lika stora åtaganden vid FN:s stora klimatmöte 2015.”

“Kommentar. Med tanke på vad som stod på spel kändes det nu av-
slutade EU-toppmötet om klimat- och energipolitiken märkligt av-
slaget.
Det jättelika havet med arbetsbord för pressen i hallen utanför rådets 
byggnad i Bryssel var inte lika fullt med journalister som vanligt. Inte 
ens de EU-ledare som förlorat mest under förhandlingarna verkade 
särskilt upprörda över det.
En och annan sägs ha klagat på att Stefan Löfven behövde klartecken 
från EU-nämnden innan han kunde säga ja. Den svenska modellen, där 
riksdagen har sista ordet i EU-politiken, innebar en timmes försening 
och det knorrades tydligen en del över det.
I övrigt märktes inga stora känsloutbrott och det blev inga särskilt 
stora rubriker om uppgörelsen.
Säkert finns flera förklaringar till det relativa ointresset. Antalet 
Brysselkorrespondenter har minskat och medielogiken styr bort från 
komplicerade processer till dramatiska händelser i alla länder.
För att begripa den snåriga exercis med procentsatser som präglar 
EU:s klimat- och energipolitik räcker det dessutom antagligen inte 
ens att ha en doktorsexamen i miljörätt. Men här följer ett kortfattat 
försök.
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Överenskommelsen följer i stora drag det förslag från kommissionen 
som låg på bordet. I princip ska utsläppen av växthusgaser i EU mins-
ka med 40 procent fram till 2030, andelen förnybar energi ska vara 27 
procent och energieffektiviteten ska ha ökat med 27 procent, vilket är 
något mindre än kommissionen ville.
Men EU:s ledare har fogat till en lång rad undantag och brasklappar. 
Polen och andra länder med BNP som understiger 60 procent av ge-
nomsnittet i EU tillåts till exempel fortsätta att ge energisektorn fri 
tilldelning av utsläppsrätter.
Dessutom ska allt kunna rivas upp och förändras om EU inte anser att 
USA, Kina och andra länder gör motsvarande klimatåtaganden under 
FN:s stora klimatmöte i Paris 2015.
Frågan är förstås också vad alla procentsatser innebär i praktiken.
Efter toppmötet ska en del av de långsiktiga målen brytas ned till 
högst konkreta och tvingande EU-lagar. Men det blir nya förhand-
lingar om hur detaljerna ska utformas.
Hur gick det då för Stefan Löfven? Efter nederlaget i EU-nämnden i 
onsdags fick statsministern slåss för alliansens klimatlinje i EU och på 
några punkter innebar det mer långtgående krav än EU-kompromissen. 
Sveriges position, som alltså byggde på alliansens klimatkrav, innebar 
minskade utsläpp med 40 procent, men också med ytterigare 10 pro-
centenheter om det kopplades till krediter för utlandsinvesteringar. Så 
blev det inte – och ännu längre bort ligger slutresultatet från den linje 
som regeringen egentligen ville driva.
Att det trots alla motsättningar blev en EU-uppgörelse måste trots allt 
betraktas som en framgång. Och när allt var klart talade Herman Van 
Rompuy ödesmättat om att EU måste fortsätta att vara global ledare i 
kampen mot klimatförändringarna. Det handlar om hela klotets över-
levnad, hävdade han Men nu tar Donald Tusk över som ordförande för 
Europeiska rådets ordförande. Hur engagerad Polens tidigare 
premiärminister är i klimat-frågan återstår att se. 
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN 31 okt 2014: 

“ I dag kan världen enas om att klimatet 
ändrats

I dag kan delegaterna vid klimatpanelen IPCC:s möte i Köpen-
hamn förhoppningsvis enas om det sista ordet i sammanfattningen 
av läget för klimatet.

– Betydelsen av det arbete som ligger framför oss kan inte överskattas, 
sa ordförande Rajendra Pachauri när klimatpanelen IPCC:s möte 
inleddes på Tivoli congress center i Köpenhamn i måndags.

Sedan dess har de 350 delegaterna från fler än 120 av världens länder 
gått igenom och diskuterat och godkänt vartenda ord i en 30 sidor lång 
rapport om klimatförändringarna, hur de påverkar oss och naturen och 
vad som krävs för att hejda dem.

Tre viktiga budskap i rapporten är att klimatförändringarna redan har 
fått synliga effekter i hela världen, att det finns en tydlig gräns för hur 
mycket koldioxid vi har råd att släppa ut, och att det fortfarande finns 
möjlighet att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

– Vi måste i grunden förändra våra utsläpp. IPCC:s rapport ger oss en 
karta över den väg vi måste gå för att lyckas, säger Paul Watkinson, 
ledare för Frankrikes förhandlingsdelegation.

Rapporten är en sammanfattning för beslutsfattare. Syftet är alltså att 
översätta och sammanfatta forskarnas samlade kunskaper om läget för 
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klimatet till ett språk som politiker och allmänheten kan förstå. 
Eftersom alla de deltagande länderna godkänner varenda formulering 
blir det till slut ett dokument som alla har kommit överens om och som 
därför kan användas som underlag i klimatförhandlingar.

Men naturligtvis tar en sådan process tid.

– Vi har hunnit en bra bit på vägen. Men även tiden har hunnit en bra 
bit på vägen, sa Lars Bärring från SMHI, ledare för den svenska 
delegationen, på eftermiddagen  i går.

Ambitionen har hela tiden varit att undvika nattpass. Men risken är 
ändå stor att det var först i dag, fredag, som arbetet blev färdigt.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se

Fakta. IPPC:s femte klimatrapport

Rapporten som godkändes i Köpenhamn på torsdagen är en 
sammanfattning för beslutsfattare.

I dag ska en längre rapport godkännas. Den är i sin tur en 
sammanställning av tre delrapporter: Delrapport 1: Den vetenskapliga 
grunden, godkändes i Stockholm i september 2013. Delrapport 2: 
Effekter, anpassning och sårbarhet, godkändes i Yokohama i Japan i 
mars i år. Delrapport 3: Åtgärder för att bromsa klimatförändringarna, 
godkändes i Berlin i Tyskland i april.

IPCC:s tidigare klimatrapporter kom år 1990, 1995, 2001 och 2007.”

DN 2 nov 2014:

”Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt 
– byt spår”

Avtalet har gett falskt hopp. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka. 
Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit 
verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå 
på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned 
utsläppen, skriver John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander.

I dag söndag presenterar IPCC slutversionen av sin femte 
utvärderingsrapport om klimatförändringarna. Huvudbudskapet är känt 
sedan länge. Sjutton år efter Kyotoprotokollet ökar koldioxidutsläppen 
snabbare än någonsin, och överträffar tidigare prognoser för ”business 
as usual”. Fortsätter det så är risken stor för allvarliga effekter på 
samhället och naturen under detta sekel.

Kyotoprotokollet har uppenbarligen varit helt verkningslöst. Det mesta 
av utsläppen kommer från länder som inte skrev under avtalet eller 
inte hade några åtaganden. Och det finns också de som helt enkelt 
struntat i sina ”bindande” åtaganden. Vad gick fel?

Grundidén bakom avtalet har varit att varje land ska åta sig en bestämd 
begränsning av utsläppen. Det faktum att kostnaderna för att minska 
utsläppen varierar mycket mellan olika länder kan sedan hanteras med 
handel i utsläppsrätter, ett system som införts i EU. Med denna handel 
kan de länder som har låga kostnader för att begränsa sina utsläpp sälja 
rätter till utsläpp till länder där kostnaderna är höga, vilket i princip 
ökar den ekonomiska effektiviteten.
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Vi är dock övertygade om att denna modell, kvantitativa 
begränsningar tillsammans med utsläppshandel, är dömd att 
misslyckas även i framtiden. I stället borde man försöka komma 
överens om en internationell lägsta nivå för en koldioxidskatt, det vill 
säga en skatt på fossila bränslen. Vi vill därför uppmana våra politiska 
representanter i EU och i de fortsatta klimatförhandlingarna att snarast 
ta initiativ till att byta spår. Det blir mödosamt, men vi tror det är enda 
chansen att lyckas.

Det huvudsakliga skälet till att utsläppshandelssystemet inte fungerar 
är politiskt. Det finns två stora problem med att få länder att skriva på 
avtalet. Ett är att de ekonomiska kostnaderna för begränsade utsläpp är 
svåra att förutse. För fattiga länder i snabb utveckling är det helt 
omöjligt att förutsäga energiförbrukningen, och därmed en rimlig nivå 
på utsläppen, ett eller ett par decennier framåt. Om de gick med på ett 
avtal om kvantitativa begränsningar utifrån en underskattning av 
energiförbrukningen skulle de ekonomiska konsekvenserna kunna bli 
dramatiska. (I det läget skulle de säkerligen strunta i avtalet.) Kina och 
Indien har också klart deklarerat att de aldrig kommer att skriva på ett 
avtal med kvantitativa begränsningar.

Ett andra problem är att förhandlingarna kring vem som får släppa ut 
hur mycket – fördelningen av utsläppsrätter – har karaktären av ett 
nollsummespel där alla vill slippa undan. Den mest extrema, och 
kanske smarta, hållningen är förstås Rysslands och USA:s: att inte 
delta alls. Man får då konkurrensfördelar samtidigt som andra länder 
bär bördan av att hantera klimatkrisen.

Många kanske fortfarande lever på hoppet att till exempel USA skulle 
ändra sig och skriva under på utsläppsbegränsningar. Tyvärr är vi 

pessimistiska inte bara om sannolikheten för detta utan också om vad 
ett avtal skulle leda till i praktiken. Utsläppshandel mellan EU och 
USA skulle, eftersom USA länge har haft lägre priser och skatter på 
energi, göra att utsläppen främst minskas i USA eftersom det är 
billigare att minska utsläppen där. Detta skulle ske genom att USA 
sålde stora mängder utsläppsrätter till EU. Motsvarande penningström 
på kanske en procent av BNP skulle gå åt andra hållet (Sveriges 
energi- och koldioxidskatter motsvarar i dag ungefär 2 procent av 
BNP). När den europeiska allmänheten insåg detta skulle systemet 
kollapsa. Ett system som systematiskt bestraffar dem som ansträngt sig 
för att spara energi och belönar slösarna är varken politiskt eller 
moraliskt hållbart.

Modellen med utsläppsbegränsningar och utsläppshandel är alltså 
dömd att misslyckas. Men varför skulle en koldioxidskatt fungera? En 
huvudsaklig invändning mot en skatt har varit att det är svårt att 
förutse hur mycket utsläppen skulle minska med en given skatt. Nu i 
efterhand ter sig detta problem som en detalj: det är i alla fall 
uppenbart att utsläppen skulle minska, vilket de ju inte gjort med 
kvantitetsrestriktioner.

Skattesystemets huvudsakliga fördel är att det inte innebär någon 
betydande osäkerhet om de ekonomiska kostnader som uppstår. 
Ekonomiska beräkningar som vi och andra har gjort visar att nivån på 
skatten inte skulle behöva vara högre än den är i Sverige i dag. Med 
andra ord, eftersom ju Sverige haft en skatt under en längre tid står 
Sverige som bevis på att det går att införa en skatt utan betydande 
negativa konsekvenser. Skatten skulle inte heller hota andra länders 
utveckling utan kanske till och med vara gynnsam, eftersom en 
koldioxidskatt ger staten intäkter och är mindre skadlig och enklare att 



administrera än många andra skatter. Vi har diskuterat denna fråga 
med Kinas hösta politiska ledning, som inte var avvisande.

Skattesystemet har också fördelen att det är synligare och därför inte 
inbjuder till fusk på samma sätt som utsläppsrättssystemet. Det är 
alltså förhållandevis lätt att efterfölja och kontrollera. 
Kvantitetsbegränsningar är svårare för regeringar att genomföra och 
dessutom tenderar kontrollstationerna att ligga långt fram tiden, vilket 
gör det lätt att skjuta upp effektiva åtgärder tills det är för sent. Nivån 
på en koldioxidskatt förfogar regeringarna däremot över, och om man 
bryter ett sådant avtal syns det omedelbart.

Att förhandla om en internationell miniminivå för koldioxidskatter har 
stora likheter med att förhandla om en maximinivå på tullar. Det är 
svårt, men det går. Det hör också naturligt ihop med 
handelsförhandlingar, eftersom det i förlängningen finns goda skäl att 
införa strafftullar mot de länder som vägrar att införa koldioxidskatter.

Vi skrev inledningsvis att Kyotoprotokollet varit verkningslöst. 
Sanningen är nog att det har varit direkt skadligt, eftersom det har 
skapat en illusion av att något görs åt koldioxidutsläppen, och därmed 
blockerat andra vägar. Det är dags att vi inser detta och byter spår.

John Hassler, Professor Vid Institutet För Internationell Ekonomi, 
Stockholms Universitet, Och Ordförande I Finanspolitiska Rådet 
Per Krusell, Professor Vid Institutet För Internationell Ekonomi, 
Stockholms Universitet Jonas Nycander, Professor Vid 
Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet “

DN 2 nov 2014: 

“ Kallare väder nästa vecka

Allhelgonavädret bjöd på alla typer av nederbörd – från regn och snö 
till underkylt regn.

– I stora drag kan vi säga att den milda luften håller sig fram till 
måndag, tisdag sedan blir det över lag kallare, säger Lovisa Andersson, 
meteorolog på SMHI.

Efter en regnig och mild oktober väntas temperaturerna sjunka till 
under det normala i mitten på nästa vecka. På tisdagen börjar kallare 
luft att trycka på norrifrån, samtidigt som ett lågtryck med ett 
tillhörande nederbördsområde passerar österut, vilket gör att 
nederbörden övergår i snö, framför allt i vissa delar av Norrland.

Längst i söder kan det bli nederbörd även i mitten på veckan, mest i 
form av regn, även om dagstemperaturerna då har fallit. Först framåt 
slutet av veckan förväntas stabilare väder i söder.

I de norra delarna av landet blir det klart och kallt med temperaturer på 
minussidan även dagtid.

 TT “



DN 2 nov 2014: 

“ Så kan vi få en framtid utan utsläpp

Köpenhamn. I dag presenterar klimatpanelen IPCC sin rapport 
om klimatförändringarna, hur de påverkar oss och hur vi ska få 
ned våra utsläpp för att bromsa dem.

Ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser behöver inte vara så 
olikt vårt. Vi kommer att kunna resa, bo bra och ha tillgång till 
energi till rimliga kostnader. Men bara skatter på koldioxid 
kommer inte att ta oss dit, enligt Lars J Nilsson vid Lunds 
tekniska högskola.

– Vi jobbar hårt för att vi ska bli världens första koldioxidneutrala 
huvudstad till år 2025, sa Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen 
i måndags när han hälsade delegater från hela världen välkomna till 
klimatpanelen IPCC:s möte.

Hur ett Köpenhamn helt utan nettoutsläpp av växthusgaser skulle 
fungera kan vara svårt att föreställa sig. Men enligt Lars J Nilsson, 
professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, 
kommer det inte att vara stor skillnad mot i dag.

– Jag försöker vända mig mot alarmismen kring detta. Vi får höra att vi 
måste sluta med transporter, sluta flyga, inte äta kött och totalt ändra 
vår livsstil. Enligt mig är det inte riktigt sant, säger han.

Ett hållbart samhälle skulle enligt Lars J Nilsson få sin energi från 
förnybara källor, och använda den effektivare med energisnåla bilar 
och hus.

– I Sverige är vi redan på god väg göra vår bebyggelse utsläppsfri när 
slutar använda fossila bränslen i uppvärmning. Det som står på tur nu 
är att hantera transporterna, säger han.

Han menar att elsystemet, transporterna och fjärrvärmenätet kommer 
att bli mycket mer integrerade. I dag är de nästan helt avskilda från 
varandra. Bilar och tyngre trafik går på bensin och diesel från 
oljeraffinaderier, el till hushåll och industri produceras i elkraftverk, 
och fjärrvärmeverk eldas med olika bränslen för att värma upp 
bostäder och andra hus.

I ett samhälle utan utsläpp måste alla tre systemen samverka. Vårt 
elnät är i dag helt uppbyggt för att producera elen när den behövs. Med 
el från källor som sol och vind får vi i stället använda elen när den 
finns, eller hitta sätt att lagra den. Fjärrvärmenätet kan användas för att 
ta hand om överskottsel från solceller och vindkraftverk eftersom det 
är lätt att lagra värme men svårt att lagra el. Trafiken blir eldriven och 
kan köra på elvägar, där fordon får el från luftledningar, skenor i 
vägbanan eller nedgrävda kablar.

Flyget kommer naturligtvis inte att kunna gå på el. Men det pågår 
försök att tillverka drivmedel till flygplan från förnybara råvaror eller 
med hjälp av el, så kallad elektrolys och kemiska processer.

– Det kanske blir fyra gånger dyrare än vad flygfotogen är i dag. Säg 
att det skulle göra flygbiljetterna dubbelt så dyra – skulle det verkligen 
vara så farligt?

På längre sikt menar Lars J Nilsson att det även skulle vara möjligt 
med en helt utsläppsfri industri.



– Det finns en myt om att förnybara energikällor bara kan stå för en 
liten del av energiförsörjningen. Men om vi tog tillvara all solenergi 
som jorden tar emot under en timme skulle det räcka under ett helt år. 
Så det är inget resursproblem, det finns jättemycket förnybar energi. 
Det är egentligen inget tekniskt problem heller, eller ekonomiskt. 
Enligt alla framtidsscenarier blir ett hållbart energi- och 
transportsystem totalt sett inte dyrare än vad det skulle bli om vi 
fortsätter med fossila bränslen, säger han.

Lars J Nilsson menar att det i stället är en politisk fråga, och i vilken 
mån viljan och motivationen finns för att styra om samhället, energi- 
och transportsystemen och infrastrukturen under de närmaste 
decennierna.

– Det är där det kan krångla till sig. Men hittills har det gått bra. Vi har 
klarat Kyotomålen, och både Sverige och EU kommer att klara 2020-
målen. Det har gått bra utan att någon har klagat. Det är inget stort 
ingrepp i våra liv, säger han.

Det handlar också om att de sociala normerna förändras, och det sker 
hela tiden. Det är inte längre normalt att röka var som helst. När skolor 
inför en köttfri dag blir det motstånd först, men sedan ser vi det som 
något normalt, och att minska köttkonsumtionen är både bra för 
klimatet och för vår hälsa.

– Jag tror inte att det är så konstigt att bo i ett samhälle med 
nollutsläpp. Om mina barn gör det i framtiden kommer de inte tycka 
att det är konstigt. De kommer att ha bostäder och energi och kunna 
transportera sig, säger Lars J Nilsson.

Klockan 11 i dag presenterar IPCC rapporten om läget för klimatet 
som delegaterna har kommit överens om och godkänt på mötet i 
Köpenhamn. Den kommer förmodligen säga att en koldioxidskatt är 
ett viktigt verktyg för att få ned utsläppen av växthusgaser.

Men enligt Lars J Nilsson räcker inte en sådan skatt för att skapa ett 
hållbart samhälle.

– Det räcker inte med att beskatta det vi inte vill ha. Det nya behöver 
också främjas på olika sätt, på många olika plan, för att röra samhället 
i någon riktning. Nya infrastrukturer är en viktig del. Sverige är i dag 
en framgångsrik IT-nation med företag som Spotify, Skype och olika 
dataspelsföretag. Det beror på att vi tidigt satsade på IT i skolan och på 
bredbandsutbyggnaden. Den positiva utvecklingen hade inte kommit 
till stånd om vi i stället hade infört en skatt på gammelmedia som fast 
telefoni.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “
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DN 3 nov 2014: 
“ Så här illa är det – dags att göra något
Köpenhamn. Ett imponerande arbete ligger bakom decenniets 
viktigaste, mest skrämmande men också hoppfulla dokument.

År 2014 ser ut att bli det varmaste året någonsin, sedan alla mätningar 
började. De tre senaste decennierna är förmodligen den varmaste 30-
årsperioden på 800 år på norra halvklotet. Haven är surare än på 65 
miljoner år och mängden koldioxid i luften är högre än den varit på 
800 000 år.

De snabba klimatförändringarna sedan mitten av 1900-talet liknar 
ingenting i vår historia, och det är vi själva och våra utsläpp av 
växthusgaser som ligger bakom största delen av dem. Och 
klimatförändringarna kommer att fortsätta.

Det var förmodligen inte sådant alla barn-familjer som firade höstlov 
och halloween bland pumpor, häxor och moster på Tivoli i 
Köpenhamn förra veckan funderade över. Men bara en kvarts 
promenad därifrån, på Tivoli congress center, var allt detta så mycket 
mer påtagligt. Där satt 350 delegater från de flesta av världens länder 
hela veckan för att godkänna klimat-panelen IPCC:s femte rapport om 
klimatet.

Rad för rad, ord för ord, gick de igenom en 30 sidor lång 
sammanfattning för beslutsfattare. Diskuterade, argumenterade, 
ändrade och kom till slut överens.

Det tog tid. Arbetet höll på två dygn längre än planerat och till långt 
efter midnatt flera av dagarna. Men processen gjorde dokumentet 
bättre.

Att destillera fram en kristallklar essens av flera tusen sidor 
vetenskapliga rapporter, på ett språk som alla kan förstå, som är 
effektivt, användbart och relevant för beslutsfattare i hela världen och 
som samtidigt stämmer med vad forskarna kommit fram till och där 
huvudbudskapen finns kvar, är ett imponerande arbete.

Och slutet på ett ännu mer imponerande arbete.

I flera års tid har 850 forskare direkt, och tusentals indirekt, till stor del 
på sin fritid, sammanfattat fler än 30 000 vetenskapliga artiklar till tre 
rapporter om olika sidor av läget för klimatet: hur det har förändrats 
och kommer att förändras, hur förändringarna påverkar oss och vad vi 
kan göra för att begränsa dem.

Och nu har de tre rapporterna sammanfattats till en, som ger en mer 
fullständig bild av hur allt hänger ihop.

Även om rapporten är en skrämmande läsning finns där också hopp. 
Det är fortfarande möjligt att begränsa effekterna av 
klimatförändringarna. Det handlar om rättvisa, mat, hälsa, miljö, jobb 
och ekonomi.

För det kommer inte att bli dyrt, inte tillnärmelsevis lika dyrt som 
effekterna av klimatförändringarna blir om vi fortsätter som nu.

Rapporten sammanfattar den vetenskapliga grunden: hur läget är, vad 
som kan hända och vad vi kan göra. Nu är det upp till världens 
politiker att dra slutsatser av den.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se “
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DN 4 nov 2014: 
“ Förlamande förhandling

Det finns ett idiotsäkert sätt att lösa klimatfrågan: inför en skatt på 
koldioxid. Låt förorenarna betala, sänk andra skatter och ekonomin 
kan rentav växa medan den globala uppvärmningen hejdas.

Bland annat Sveriges erfarenhet av grön skatteväxling talar för det. 
Argumenten har vuxit sig starkare ju fler som testat modellen.

När den kanadensiska provinsen British Columbia för sex år sedan 
började införa en koldioxidskatt mötte den liberalt ledda regeringen 
hårt motstånd. I dag stöder en överväldigande majoritet av provinsens 
väljare idén om en koldioxidskatt, till viss del tack vare att 
inkomstskatterna samtidigt har sänkts. Företagen har klarat 
anpassningen utan alltför häftiga protester.

En färsk rapport från Internationella valutafonden, IMF, tyder på att 
de allra flesta stora utsläppsländer skulle kunna sjösätta samma sorts 
reformer och på kuppen öka sitt välstånd.

I Kina skulle en grön skatteväxling av betydligt beskedligare mått än 
den svenska minska landets utsläpp med uppemot en femtedel, enligt 
IMF:s beräkningar. När sidovinster som förbättrad hälsa läggs till 
kalkylen finner forskarna att landets BNP samtidigt kan öka med 1 
procent. Även ett kortsiktigt egenintresse talar alltså i många fall för 
klok klimatpolitik.

Andra erfarenheter ger anledning att ifrågasätta formerna för de 
globala klimatförhandlingarna. På söndagens DN Debatt framförde 
forskarna John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander goda 

argument för att överge utsläppsmålen som grundval för de 
internationella avtalen.

Det främsta skälet är att Kyotoprotokollet från 1997 blev ett 
misslyckande. Kärnan i de fortsatta förhandlingarna har varit 
densamma: att komma överens om nivåer för utsläppen. Det har lett 
till ett evigt tvistande om vilka siffror som är rättvisa, vilken som är 
rätt jämförelsepunkt bakåt och var det lämpliga landmärket finns 
framåt.

”Bindande” har begränsningarna bara varit i betydelsen att regeringar 
lovat att uppfylla vissa mål. Ingen global utsläppspolis kan se till att 
löften sedan hålls. Stora utsläppsländer som Kina, Ryssland och USA 
har samtidigt parkerat sig på läktaren.

Handel med utsläppsrätter har varit tänkt som komplement till 
begränsningarna. En poäng med systemen är att de har gett flexibilitet. 
I praktiken har tänjbarheten blivit för stor.

Om idén tillämpades globalt enligt grundreglerna skulle följderna i 
stället bli alltför svårsmälta, hävdar forskarna på DN Debatt. En 
utsläppsmarknad mellan EU och USA skulle tappa all trovärdighet och 
braka ihop när det visar sig att redan energisnåla européer får stå för 
fiolerna.

Att låsa fast förhandlingarna vid denna modell har därför varit 
dumdristigt. Bättre vore alltså att komma överens om en miniminivå 
för koldioxidskatten, enligt Hassler och hans kolleger.

Men risken med koldioxidskatten som förhandlingarnas enda fokus är 
stor. Lika enkel som åtgärden är att förstå är den tjorvig att genomföra. 
Bara på papperet är modellen idiotsäker.



Både Sveriges och British Columbias exempel visar att grön 
skatteväxling är möjlig under vissa omständigheter. Mogna 
energialternativ och politisk beslutsamhet är viktiga förutsättningar.

Australien, vars regering häromåret skrotade landets koldioxidskatt, 
har visat hur enkelt reformen kan rullas tillbaka.

Forskarna på DN Debatt föreslår att fuskare ska kunna tuktas med 
strafftullar. Haken är att det binder klimatavtalen till 
Världshandelsorganisationen. Med de krav på enhällighet som finns 
där är utsikterna små att länderna kan komma överens.

Den gröna skatteväxlingens förväntade hälsovinster varierar i 
praktiken mellan länder, liksom dynamiken mellan befolkningen och 
dem som styr. Höjda el- och bränslepriser är politisk dynamit såväl i 
det auktoritära Jemen som i demokratin USA. Att konsumenterna 
kompenseras med lägre inkomstskatt ger liten tröst.

Bland de viktigaste lärdomarna från det misslyckade 
Kyotoprotokollet och de havererade klimatförhandlingarna i 
Köpenhamn för fem år sedan är att inte sätta allt hopp till en enda 
modell. Klimatfrågan skulle må bra av parallella lösningar.

Klimatpolitiska åtgärder konkurrerar redan med varandra. Sverige och 
flera andra europeiska nationer har koldioxidskatt och utsläppshandel 
samtidigt. Andra, som Japan och Mexiko, har det ena och överväger 
att införa det andra.

På nästa års stora klimatmöte i Paris måste den verkligheten bejakas.

Dn 4/11 2014 “

DN 4 nov 2014: 

“ Än finns tid att påverka klimatet

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka som i dag kom-
mer medeltemperaturen i Sverige att stiga med sex grader till 
seklets slut, enligt SMHI. Men även om utsläppen och uppvärm-
ningen begränsas ökar risken för översvämningar, svåra värme-
böljor, hälsa, ekonomi och livsmedelsförsörjning. – Vi kan inte helt 
komma tillbaka till dagens risknivåer, säger klimatforskaren 
Markku Rummukainen.

Sverige skulle bli sex grader varmare år 2100 om världens utsläpp av 
växthusgaser fortsätter att öka som i dag. Redan runt år 2030 eller 
2035 skulle medeltemperaturen bli minst lika hög som de allra 
varmaste åren vi upplevt sedan mitten av förra seklet. Det visar 
beräkningar från SMHI som Markku Rummukainen, professor i 
klimatologi vid Lunds universitet, presenterade vid en pressträff om 
klimatpanelen IPCC:s nya rapport.

Rapportens huvudbudskap är att klimatet förändras, att vi påverkas 
och att vi fortfarande kan välja vilken framtid vi ska få. Om vi agerar 
nu kan vi fortfarande undvika allvarliga klimatförändringar.

– Det finns tid, det finns möjliga lösningar, och de kostar inte skjortan, 
säger Markku Rummukainen.

Effekterna av klimatförändringarna, som värmeböljor, 
översvämningar, stigande havsnivåer och hotad 
livsmedelsförsörjning, kommer att finnas kvar – även i Sverige – och 



öka. Men om uppvärmningen begränsas till två grader kan riskerna 
ändå bli hanterbara.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar pensionsfonder och 
försäkringsbolag att minska sina investeringar i fossilbaserad ekonomi 
och gå över till förnybara energikällor.

– För Sverige och andra rika länder är åtagandena internationellt 
tvådelade. Dels i att minska våra utsläpp, vi som historiskt har gjort av 
med mycket av utsläppsbudgeten. Det andra åtagandet handlar om att 
stödja utvecklingen i andra länder där man ska få rätt till utveckling 
utan att skapa mer utsläpp, kommenterade miljöminister Åsa Romson 
IPCC:s rapport.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se

Fakta. IPCC:s klimatrapport

Rapporten bygger på fler än 30 000 vetenskapliga artiklar och har 
granskats av 2 000 experter.

Den kommer att användas som underlag vid klimatförändringarna i 
Lima i december, och vid förhandlingarna om ett internationellt 
klimatavtal i Paris i december 2015. “ 

DN 13 nov 2014: 

“ Världens största miljöbovar i historisk 
överenskommelse

De två stormakter som tillsammans står för nära hälften av 
världsproduktionen av koldioxid har vid ett toppmöte i Peking 
kommit överens om att begränsa utsläppen.

Överenskommelsen mellan USA:s president Barack Obama och hans 
kinesiske kollega Xi Jinping innebär att Kina för första gången går 
med på att kapa utsläppen av växthusgaser.

Avtalet mellan världens två största miljöbovar har av Vita huset kallats 
historiskt. Obama förband sig att USA ska minska koldioxid
emissionerna med 26–28 procent av nivån som rådde 2005 senast år 
2025. Xi väljer en annan formel; Kinas utsläpp ska vända ner senast år 
2030, och dessutom fram till dess producera 20 procent av sin energi 
från källor som inte släpper ut kolväten.

En obesvarad fråga är vilka möjligheter Obama har att få igenom 
denna kraftiga utsläppsreducering i USA-kongressen. För att nå målet 
måste USA snabba på minskningen, från genomsnittligt 1,2 procent 
per år mellan 2005 och 2020 till 2,3 procent per år mellan 2020 och 
2025.

Efter den demokratiska förlusten i mellanårsvalet den 4 november 
kommer såväl representanthuset som senaten att ha republikansk 
majoritet från början av 2015. Inom det republikanska partiet är det en 
utbredd åsikt att klimatförändringar – om de över huvud taget existerar 
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– inte beror på mänsklig aktivitet. Republikanerna vill snarare 
begränsa den makt som det amerikanska miljöverket EPA har för att 
begränsa koldioxidutsläppen.

Senatens tillträdande republikanske majoritetsledare Mitch McConnell 
utdömde Obamas plan som ”orealistisk”.

– Den kommer att dumpas på presidenten efterträdare, den leder till 
högre energipriser och den resulterar i betydligt färre arbetstillfällen.

Michael Winiarski

michael.winiarski@dn.se
Frågor & svar. DN:s Maria Gunther om Kinas betydelse för världens 
miljömål

1. Hur stor betydelse kan Kinas beslut få för de totala 
utsläppsvärdena?

Det är verkligen betydelsefullt. Det är första gången Kina anger ett 
årtal för när utsläppen ska minskas och att Kina och USA, som 2013 
tillsammans stod för 45 procent av världens utsläpp av växthusgaser, 
kommer överens om att skära ned utsläppen ökar hoppet för ett 
internationellt avtal vid klimatkonferensen i Paris i december 2015.

2. Hur mycket kommer det att påverka klimatet?

Avtalet är viktigt som politisk signal, men utsläppsminskningarna är 
inte tillräckliga för att vi ska klara att begränsa uppvärmningen till två 

grader vid seklets slut. Kina anger inte med hur mycket de tänker dra 
ned utsläppen, bara att de ska gå ned efter 2030. Ska vi ha en chans att 
nå tvågraders-målet måste utsläppen minska snabbt efter 2020, enligt 
klimatpanelen IPCC:s rapport. 29 procent av världens utsläpp av 
växthusgaser 2013 kom från Kina, så vad Kina gör är avgörande.

3. Vad ska de fossila bränslena ersättas med?

Kina satsar mycket på utveckling av förnybara energikällor, men om 
de kommer att satsa på det eller på tekniker som fångar in koldioxid 
från luften eller något annat återstår att se.”
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DN 21 nov 2014: 

“Lönsamt att minska utsläppen

Kampen mot klimatförändringarna behöver inte sänka ekonomin. 
Tvärtom kan den relativt snart ge en stimulans. Därmed finns 
hopp om framsteg även utan globala avtal.

Åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och mildra 
klimatförändringarna har länge ansetts motverka ekonomisk tillväxt. 
Att den globala ekonomiska återhämtningen är skör åberopas ofta som 
motiv för att sådana insatser ska fördröjas. Den nyutkomna rapporten 
”The new climate economy: better growth, better climate” från Global 
Commission on the Economy and Climate vederlägger detta 
resonemang. Kampen mot klimatförändringarna kan tvärtom stimulera 
tillväxten i betydande mån, och det relativt snart.

Alla som har studerat ekonomin sedan finanskrisen bröt ut 2008 inser 
att alltför stor skuldsättning kan hejda tillväxten och orsaka plötsliga 
stopp eller rentav kräftgång. Erfarenheter från utvecklingsekonomierna 
visar också att underinvesteringar i humankapital, infrastruktur och 
ekonomins kunskaps- och teknologibas ger balansräkningar som inte 
förmår stödja en fortsatt tillväxt.

Klimatförändringarna skiljer sig inte mycket från dessa ohållbara 
eller felaktiga tillväxtmönster. Även de är i grund och botten ett 
balansräkningsproblem som vilar på mängden koldioxid i atmosfären.

Om allt fortsätter som hittills dröjer det endast 30 till 40 år (eller 
mindre) tills atmosfärens koldioxidhalt stör klimatmönstren, med 

katastrofala följder för miljön samt ekonomiska och sociala system. 
Att världens ”naturkapital” töms ut är en annan form av destruktiv 
underinvestering.

Den väldiga mängd vetenskapliga bevis som stöder de aktuella 
bedömningarna av kommande temperaturökningar inger hopp om att 
världen delvis kommer att anpassa sig. Men att lösa de invecklade 
samordnings- och fördelningsproblem som anpassningen medför blir 
inte lätt, och övertygade som politikerna är om att vi inte har råd med 
en aggressiv strategi mot klimatförändringarna kan de frestas att skjuta 
upp det praktiska arbetet.

Det vore mycket skadligt. Rapportens grundliga utvärdering av 
forskning, erfarenheter och innovation leder till den enhälliga 
slutsatsen att det blir billigare att agera nu än att vänta. Det är i själva 
verket mycket billigt.

Scenarier med låga utsläpp av växthusgaser ger tillväxtkurvor som 
ligger ganska nära dem med höga utsläpp – tills de sistnämnda tvärt 
girar mot avgrundens brant. Nettokostnaderna för att minska 
koldioxidutsläppen – räknade i tillväxt, inkomst och andra mått på 
ekonomisk och social verksamhet – är sålunda inte särskilt höga på 
kort och medellång sikt. Med tanke på högutsläppsscenariernas 
innebörd för den naturliga miljön och påverkan på hälsa och 
livskvalitet kan kostnaderna för att minska utsläppen rentav visa sig bli 
en vinst.

Men det finns ett viktigt förbehåll: åtgärder måste vidtas omedelbart. 
De ekonomiska kostnaderna för att mildra klimatförändringarna stiger 
ickelinjärt efter hand som åtgärderna försenas. Om de kostnaderna 



skjuts upp i 15 år eller mer blir målen omöjliga att nå hur mycket man 
än satsar.

Hur tar vi oss då in på en väg med låga utsläpp? Rapporten framhåller 
fördelarna med att bygga energisnåla hus, inlemma strategier för låga 
utsläpp i lokala planeringsprocesser och utnyttja internets 
effektivitetspotential. Om man till detta lägger de minskande 
kostnaderna för alternativa energikällor och ständiga teknologiska 
framsteg ter sig världens mål för minskade koldioxidutsläpp inte så 
fjärran – eller kostsamma.

En utvärdering av rapportens teknologier, åtgärdsalternativ och analys 
ger vid handen att tillväxtvägar som vilar på låga utsläpp kan bli lite 
plattare på kort sikt än motsvarande vägar byggda på höga utsläpp. Det 
krävs högre investeringar och konsumtionen blir lägre. Med sina 
fördelar på medellång till lång sikt är de ändå överlägsna.

Rapporten tar också upp en annan viktig fråga: är globalt samarbete 
nödvändigt för att klimatförändringarna ska mildras? Får en ekonomi 
som agerar på egen hand klart sämre tillväxtvägar, till exempel genom 
att dess exportsektors konkurrenskraft skadas? Är svaret ja förefaller 
en internationell samordning vara ett villkor för framsteg.

Så tycks det inte vara. En betydande del av en nationell åtgärdsplan 
som stöder ett enskilt lands övergång till tillväxt vilande på låga 
utsläpp leder inte till ekonomisk inbromsning. Sådana insatser kan 
rentav ge högre tillväxt än en politik med högre utsläppsnivå. 
Incitamenten är därför betydligt mer gynnsamma än vad många tror.

Försöken att åstadkomma internationell samordning är en viktig faktor 
i det långsiktiga arbetet för att mildra klimatförändringarna, men dess 
komplikationer behöver inte – och bör inte – hålla framstegen som 
gisslan. Mot bakgrund av svårigheterna att utveckla och tillämpa en 
global strategi är det goda nyheter.

Vetenskapliga bevis har undanröjt alla tvivel rörande omfattningen av 
klimatförändringarnas risker. Nu har den globala kommissionens 
analys motbevisat de ekonomiska argumenten för overksamhet. 
Lägger man till allmänhetens stigande oro för klimatförändringarna är 
vägen för genomgripande åtgärder banad.

Michael Spence Michael Spence är professor i ekonomi vid New 
York University. 2001 fick han Riksbankens pris till Alfred Nobels 
minne.

Översättning: Margareta Eklöf”



DN 25 nov 2014:

”Dieseltrenden håller uppe utsläppen av 
kvävedioxid”

“ Nya siffror. Andelen dieselbilar i Sverige har ökat från 5 till 24 
procent på tio år. Utsläppen från dem är mycket större än vad 
biltillverkarnas verklighetsfrämmande testresultat visar. Nu 
behövs skarpa åtgärder, annars hotar smutsigare stadsluft och 
EU-böter, skriver tre forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nya dieselbilar släpper ut för mycket avgaser. Mätningar visar att det 
är stor skillnad mellan utsläppen enligt testmetoderna och i verklig 
trafik. Samtidigt som försäljningen av dieselbilar ökat kraftigt har 
luftkvaliteten gällande kvävedioxid inte förbättrats i våra städer de 
senaste tio åren och flera större städer bryter mot miljökvalitets-
normen. Förorenad luft är ett hälsoproblem och riskerar också att bli 
ett reellt hinder för att skapa de täta och attraktiva städer som är 
viktiga för att bland annat minska transporternas klimatpåverkan. Nu 
behövs skarpa åtgärder.

Hittills har dålig luftkvalitet i städer och överskridande av 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte stoppat planering och 
byggnation. Däremot har överklaganden lett till försening av 
detaljplaner för bostäder och verksamheter i till exempel Stockholm, 
Södertälje och Göteborg. Framöver väntar tuffare tag. Nationella 
domstolar behöver nu försäkra sig om att länder och regeringar har 
planer och inför åtgärder så att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta 
beslutade EU-domstolen den 19 november i ett mål där högsta 
domstolen i Storbritannien hade bett om vägledning om just nationella 

domstolars ansvar. Följden för Sverige kan bli hot om böter i 
mångmiljonsklassen och att ytterligare åtgärder för att sänka 
kvävedioxidhalterna i våra städer måste införas.

Varför har inte tekniken löst frågan? ”Cycle-beating” har länge varit 
ett känt begrepp inom fordons- och miljövärlden. Det innebär att 
fordonstillverkarna i första hand anpassar sina motorer för att klara de 
laboratorietester som lagen kräver. Sedan har utsläppen i verkligheten 
ofta visats vara mycket större, bland annat för att verkligheten inte 
alltid ger samma förhållanden för bra avgasrening som finns i ett 
laboratorium. Problemen har dock förväntats minska i takt med att 
testmetoderna förbättrats och med hårdare avgasgaslagstiftning för nya 
person- och lastbilar, Euro 6. Men nya mätningar visar att problemen 
finns kvar. Nya dieseldrivna personbilar släpper i verklig körning ut i 
genomsnitt sju gånger så mycket kväveoxider jämfört med vad de gör i 
laboratorietestet. De sämsta fordonen ger hela 25 gånger högre utsläpp 
i verklig körning. Det finns dock exempel på dieselbilar som håller vad 
de lovar även i verklig drift, vilket visar att det tekniskt går att få låga 
utsläpp om tillverkarna prioriterar frågan högre.

År 2004 var andelen dieselbilar i Sverige 5 procent. 2013 hade andelen 
ökat till 24 procent och två av tre bilar som såldes i Stockholm under 
2013 var dieselbilar. Detta har skett som en följd av att politiker velat 
premiera mer bränsleeffektiva fordon, bland annat genom 
miljöfordonsdefinitioner och genom lagstiftning i EU om bilars högsta 
tillåtna utsläpp av koldioxid. Utsläppen av koldioxid har också 
minskat från den svenska bilparken, både tack vare mer 
bränsleeffektivare bilar för alla modeller, men också tack vare en ökad 
andel dieselbilar.



Resultatet av fler dieselbilar med för stora utsläpp märks också på 
luften vi andas. IVL Svenska Miljöinstitutet driver sedan lång tid 
tillbaka det nationella programmet för mätningar av luftkvaliteten i 
svenska städer, det så kallade Urbanmätnätet. Den bild vi nu ser är allt 
tydligare och visar att halterna av just kvävedioxid inte har minskat 
under de tio senaste åren i många medelstora städer, tvärt emot den 
minskning som alla städer och miljömyndigheter räknat med. 
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds i sex svenska städer 
under 2013, städer som har ambitiösa planer för stadsutveckling. De 
höga kvävedioxidhalterna är inte bara en stadplaneringsfråga. De är 
också skadliga för luftvägar och hjärt-kärlsystemet och utgör enligt 
WHO:s senaste genomgång ett mer tydligt hälsoproblem än vad som 
tidigare varit känt.

Flera andra länder och städer har en betydligt ambitiösare 
luftkvalitetsagenda än Sverige. Till exempel införde Tyskland 
miljözoner 2007 för personbilar just med syfte att minska partikel- och 
kväveoxidutsläppen från dieselbilarna. London planerar att från år 
2020 stänga ute dieselbilar sämre än Euro 6 och bensinbilar sämre än 
Euro 4 genom att införa en ”ultra low emission zone” i de centrala 
delarna av staden. Alla nya taxibilar ska från 2018 ha nollutsläpp. 
Målsättningen är just att förbättra luftkvaliteten och stimulera 
introduktion av ny teknik.

Vi vill inte vrida tillbaka utvecklingen mot mindre bränslesnåla bilar. 
Däremot måste Sverige bli bättre på att premiera både bränslesnålare 
bilar för klimatets skull samtidigt som luftkvaliteten i städerna värnas. 
Detta kan vi göra genom att återigen ta en tätplats när det gäller att 
skapa smarta regler som driver utvecklingen framåt. Vi förslår därför 
att:

Regeringen utvecklar effektiva miljözonsregler och ger ambitiösa 
städer möjligheter att ställa tuffare krav på vilka fordon som får köras 
inne i tätorten. Vi anser att det är naturligt att ett miljözonsregelverk 
omfattar även personbilar då dessa tydligt bidrar till 
luftföroreningarna. Vi tänker oss även en yttre miljözonsgräns som 
stänger ute de sämsta fordonen och en inre gräns som bara ger 
tillåtelse för nollutsläppsfordon. En sådan lösning skulle inte bara 
förbättra luftkvaliteten utan också tjäna som ett tydligt incitament för 
företag och privatpersoner att köpa exempelvis el- och 
laddhybridfordon.

Definitionen av miljöfordon behöver skärpas och utvecklas. Flera 
städer har i dag i praktiken redan övergivit den nationella definitionen. 
Stockholm premierar exempelvis elfordon och Göteborg har sedan 
flera år stoppat inköp av dieselpersonbilar till den egna fordonsflottan 
för att värna stadens luftkvalitet.

Naturligtvis bör också Sverige arbeta för att EU skärper sitt regelverk 
när det gäller avgaslagstiftningen. Det är nu hög tid att förpassa cycle-
beating till historieböckerna och ge bilisterna miljöbilar som fungerar 
på riktigt. Det finns i dag inget tekniskt hinder för att ge boende i 
städer den rena luft de har rätt till.

Sebastian Bäckström, Forskare, Ivl Svenska Miljöinstitutet Karin 
Persson, Projektledare, Ivl Svenska Miljöinstitutet Anders Roth, 
Mobilitetsexpert, Ivl Svenska Miljöinstitutet “



* Transporter. 
   Politik för en infrastrukturminister.

DN 1 nov 2014: 
“ Drömmen om Bromma kan börja i Alvik

Att det nya rödgröna styret vill lägga ner Bromma flygplats och i 
stället bygga en ”ny stadsdel” – enligt plan med bland annat 50 000 
bostäder – lär inte ha undgått någon. ”Bromma Parkstad”, som man 
kallar visionen, skulle bli ett av Stockholms tätaste områden, i paritet 
med Södermalm.

Visst kan det vara tilltalande att tänka sig ett exploaterat flygfält 
alldeles för sig självt, i alla fall om man är politiker. Där kan man börja 
med en plan yta och utforma staden precis som man vill, från grunden. 
Utan en massa grannar som har synpunkter på sin förstörda 
pulkabacke eller utsikt.

Lite som när staden en gång i tiden kunde lägga vantarna på det där 
militära övningsfältet ute i Järva, kan man säga.

En invändning, dock: Bromma flygplats ligger inte riktigt ”mitt i stan”. 
Den ligger i ett förortslandskap av varierande karaktär, med det 
gemensamt att det inte alls är lika tätbebyggt som den stadsdel man nu 
vill bygga.

Att det lätt skulle kunna bli fråga om ett slags ”innerstadssatellit” 
bekräftas om inte annat av att Miljöpartiet, som driver frågan hårdast, 
vill se en ny tunnelbanelinje vars primära syfte ska vara att försörja 
parkstaden.

Avigt? Jo, det finns en uppenbar risk för det. Men det behöver inte bli 
så, om man börjar i en annan ände.



När det talas om den centrala stadens utbredning är det oftast söderut 
som diskussionen förs och saker görs, trots att även stora delar av 
övriga Bromma i stadens gällande översiktsplan pekas ut som del av 
den framtida stadskärnan.

Ingenting i Bromma är så centralt som området kring station Alvik, 
både räknat i avstånd och i kommunikationer. Man är en bro från 
Kungsholmen och här passerar samtliga tre gröna tunnelbanelinjer. 
Tvärbanan har sin knutpunkt intill och här finns också Nockebybanans 
slutstation och en bussterminal. Få ställen i hela Stockholm är så 
välförsedda som Alvik.

Det märks dock inte riktigt.

Den upphöjda tunnelbanan och Drottningholmsvägen delar området i 
två. Norrut reser sig Traneberg, en stadsdel huvudsakligen från 1930-
talet som kanske bäst kan beskrivas som en vidsträckt, skogsklädd 
höjd med inslag av ljusa hus.

Söder om spåren är bilden mer splittrad. Längs Alviks strands 
natursköna promenad fanns förr verkstadsindustrier, som nu ersatts av 
senare tids Stockholmsmotsvarigheter: stora revisions- och IT-firmor, 
inrymda i funktionsorienterade kontorskomplex från 1900-talets 
senare decennier.

Längs den norra stranden ligger tegelröda hyreshus i en vacker 
återvändsgränd. I mitten av allt, vid Alviks torg, tornar ett 
monumentalt centrumhus upp sig och lovar mer än bottenvåningarna 
kan hålla.

Det är som ett stadsplaneringspussel där bitarna inte nödvändigtvis är 
fel i sig, men inte riktigt passar ihop.

För närvarande består dock mycket av folkflödet kring torget av 
byggjobbare. Strax står ”Alviks torn” klart, ett höghus alldeles intill 
centrum och med ett tillhörande, stort bostadskvarter.

Även om man kan ha vissa synpunkter på att huset ser ut som ett 
klumpigt periskop, alternativt som en stiliserad växtätande jätteödla 
om man lägger till kvarteret bakom, så lär få vilja mena att Alvik blir 
en sämre plats när det här är klart. Fler bostäder, fler i rörelse, på fler 
tider av dygnet.

Tänk då om man tog tillvara på den idén och lät den sprida sig – åt 
norr, väster och med lite fingerfärdighet också vidare längs vattnet. Det 
skulle kunna ge ett ordentligt tillskott av både bostäder och sådant där 
eftertraktat stadsliv, utan ett enda regeringsbeslut eller vansinnigt S-
kommunalråd i Norrland.

Se där något att fundera på för den nya stadshusmajoriteten.

Bråka om Bromma flygplats kan man ju alltid göra under tiden.

Vill det sig väl kanske den också känns riktigt central när man väl går i 
mål.

Viktor Barth-Kron viktor.barth-kron@dn.se “

. 
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DN 3 nov 2014: 

“Tvärbanans nya stationer ska utveckla 
Stockholm

Nu börjar arbetet med nästa gren av Tvärbanan på allvar. Minst 
nio stationer mellan Ulvsunda och Helenelund ska börja trafikeras 
2021.

Stockholms stad ska ta fram detaljplaner för de delar av Tvärbanans 
Kistagren som går inom stadsdelarna Ulvsunda industriområde, 
Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista.

Tjänstemännen tror att den nya banan kan bli en katalysator för 
stadsutvecklingen, bland annat vad gäller Kista Science City. Den 
betyder också en bättre tillgänglighet till Bromma flygplats och, 
genom anslutningen till pendeltåget i Helenelund, en förstärkt 
koppling även till Arlanda.

Kistagrenen knoppar av sig från Solnagrenen precis norr om hållplats 
Norra Ulvsunda. Den första hållplatsen planeras vid handelsområdet 
Bromma Blocks – Tvär-banan kommer att dras på bro genom området 
– och den andra vid flygplatsen.

Därefter passerar tvärbanan Solvalla – det är en möjlig framtida 
hållplats som i dag inte ingår i tvärbaneprojektet – korsar 
Ulvsundavägen, passerar genom de östra delarna av Bromsten och 
ansluter sedan till Kavallerivägen i Sundbyberg.

I Sundbyberg får Tvärbanan två hållplatser – i Rissne och Stora Ursvik 
– och kommer åter på Stockholms mark efter en tunnel under E18 i 
höjd med Ärvinge. Banan passerar genom Kista, med hållplatser vid 
Jan Stenbecks torg och Torshamnsgatan, lämnar Stockholm efter Arne 
Beurlings torg, går i tunnel under E4 och får sin ändhållplats i 
Helenelund i Sollentuna.

Banan utgörs av åtta kilometer dubbelspår och går inom Stockholm i 
huvudsak på befintliga gator, eller strax intill på egen banvall. Om 
planerna håller börjar den byggas 2016 och tas i drift 2021.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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DN 7 nov 2014: 
“Svindyr partiterapi

Skjut upp byggstarten av Förbifart Stockholm. Stoppa 
ombyggnationen av Slussen. Utred en stängning av Bromma flygplats. 
Är det tre goda idéer för huvudstaden?

Nej inte alls, enligt de 1 278 stockholmare som tillfrågats av Opinion 
Stockholm (DI 6/11). Dåligt, svarade i tur och ordning 69, 56 
respektive 61 procent. Motsvarande Bra-andelar uppgick inte till mer 
än 19, 26 respektive 28 procent.

Man bör alltid ta opinionsmätningar med en nypa salt. Svaren är i hög 
grad beroende av hur frågan formulerats. En miljöpartist hade till 
exempel kunnat omformulera påståendet om Förbifarten till att lyda: 
”Överför pengar från det dyra motorvägsbygget till billig 
kollektivtrafik.” Då hade säkert fler varit positiva.

Men medan de frågor som faktiskt ställdes ger en god bild av läget är 
den miljöpartistiska drömmen om två stopp och en avveckling just 
bara en dröm.

Politiken liksom livet har olika faser. Att tänka fritt är verkligen stort. 
Om vi inte vågar fantisera om djärva nya lösningar kommer vi aldrig 
att kunna nå riktigt långt. Men drömmarna måste följas av den kritiska 
fasen där vi ser klart och rensar bort önsketänkandet. Till sist ska vi gå 
från ord till handling.

Håller man sig inte till denna ordning får man inte mycket gjort. I 
allmänhet blir man också olycklig. Allt flyter – inte i en bestämd 
riktning utan hit och dit.

Det har funnits fullt rimliga argument mot Förbifarten, 
Slussenombyggnaden och Bromma flygplats. Genom förtätning av 
staden blir det lättare att erbjuda många människor attraktiv 
kollektivtrafik. Ett motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm drar 
snarast stadsutvecklingen i andra riktningen, mot utglesning av 
bebyggelsen.

Ett stort komplext projekt som Slussen har många aspekter. Det är 
svårt att finna en lösning som är bra i alla avseenden. Självklart finns 
det därför många som är frustrerade och ledsna över att de möjligheter 
som de sett och hoppats på inte kommer att förverkligas.

Om Bromma har man också kunnat drömma. Tänk om det gått att hitta 
ett annat attraktivt läge för huvudstadens komplement till Arlanda och 
bygga bostäder där den gamla flygplatsen ligger.

Men så kom en dag när de tre frågorna gick in i ett nytt skede. Om 
Förbifarten och Slussen fattades beslut som ledde in i en 
genomförandefas.

När det gäller Bromma flygplats har svårigheterna att hitta ett rimligt 
alternativ visat sig oöverstigliga. Även om en flytt inte för all framtid 
kan uteslutas så är läget i dag att Bromma inte kan stängas utan 
mycket negativa effekter för flyget och alla som är beroende av det.

Trots detta framtvingade Miljöpartiet efter valet frysning av de två 
byggprojekten och utredning om flygplatsnedläggning. Det sista kan 
man fördriva tiden med även om det knappast leder någon vart. Mer 
bekymmersamma är byggstoppen.



Häromdagen kom förtydligandet från den rödgrönrosa majoriteten i 
Stadshuset att detaljplanen för Slussen ligger fast. Utomstående 
experter ska fram till den 31 januari snabbgranska projektet.

Någon omstart med helt annan inriktning är det alltså inte tal om. Men 
tid är pengar. Mer än något annat framstår beskedet om 
snabbutredning och halt i byggandet som ett sätt för 
Socialdemokraterna att hålla miljöpartisterna lugna.

Den värsta av de tre rödgröna infrastrukturkompromisserna är den om 
Förbifarten. Enligt uppgifter i Dagens Industri i går beräknas det 
stillastående bygget varje dag kosta 4 miljoner kronor. Och på is ska 
det ligga ända fram till maj nästa år.

Vad gäller Förbifarten kan man heller inte skylla på nya fakta om 
själva byggprojektet. Det som ska omförhandlas är finansieringen.

Samhällsekonomiskt är detta rena vansinnet. En förändring av 
trängselskattepengarnas öronmärkning från ”Förbifarten” till 
”kollektivtrafik” vore inget annat än ett illusionsnummer så länge den 
totala ramen för infrastruktursatsningar i Stockholm inte ändras. Enda 
effekten blir merkostnader för själva förseningen.

Så återigen, det enda de rödgröna partierna har lyckats komma överens 
om är att tillfälligt lägga en dimridå över det som är för smärtsamt för 
MP att erkänna: Frågan är avgjord och partiet fick inte som det ville.

Sådana är demokratins villkor. Till sist avgörs frågor genom 
majoritetsbeslut. Det speciella i de här fallen är att miljöpartisterna 
tvingar andra att betala dyrt för deras eget sorgearbete.

Dn 7/11 2014 “

DN 9 nov 2014: 

“ Smitare orsakar fler parkeringsolyckor

Smitningar från parkerings-olyckor ökar. Parkeringsskador 
orsakade av okända fordon som smiter från olycksplatsen har 
ökat med nästan 30 procent de senaste tre åren, enligt 
Trafikförsäkringsföreningen.

Flera stora parkeringsplatser med fler, trängre parkeringsrutor 
samtidigt som bilarna har blivit större har lett till en ökning av 
parkeringsolyckor.

– De här skadorna orsakade av okända fordon har ökat. Under de 
senaste tre åren har det gått från cirka 17 000 till 22 000 godkända 
parkeringsskador per år, säger Thomas Stenqvist, skadechef på 
Trafikförsäkringsföreningen, TFF.

Enligt Brottsförebyggande rådet har smitningsolyckor ökat kraftigt i 
allmänhet. Deras statistik visar dock inte specifikt på smitningar från 
parkeringsolyckor utan på alla smitningar från trafikbrott. Redan nu 
har det varit betydligt fler anmälda smitningar i år än vad det var under 
hela förra året.

Polisen bekräftar att det förekommer en hel del smitningar, även om 
de inte sett en markant ökning den senaste tiden. Förklaringarna till 
varför parkeringssmitningarna är på uppgång är många.

– Det kan vara allt ifrån lättja till att man blir rädd och inte vet vad 
man ska göra. Många märker det inte ens eller tycker att det är lite 



pinsamt. Sen finns det de som struntar i det för att de inte vill betala, 
säger Markus Rostedt, sektionschef för trafiksektionen i Stockholm 
city.

Den som fått sin parkerade bil påkörd av ett okänt fordon kan få 
ersättning från Trafikförsäkrings-föreningen. Skaderegleringarna som 
betalas ut därifrån har därför stigit i samma takt, från 170 miljoner till 
220 miljoner kronor per år.

Men situationen är inte okomplicerad. Eftersom det i de flesta fall 
saknas vittnen och den ena parten saknas i smitningsfall finns det en 
risk för bedrägerier.

– Det förekommer att personer nyttjar det här regelverket för skador de 
orsakat själva, säger Tomas Nelander, skade- och 
verksamhetsspecialist på Folksam, som också sett en generell ökning 
av den här typen av ärenden.

– Självklart finns det en viss drivkraft för dem som vill utnyttja 
regelverket. Självrisken för en vagnskada kan ligga på fem, sex eller 
till och med sju tusen kronor medan självrisken för en parkeringsskada 
är 2 220 kronor, säger Thomas Stenqvist på TFF.

Gustav Tranback gustav.tranback@dn.se

Fakta.

Ideell organisation

Trafikförsäkrings-föreningen är en ideell organisation där 
medlemmarna utgörs av Sveriges trafikförsäkringsbolag. Föreningen 
har i uppgift att ersatta de som fått skador på sitt fordon eller annan 
egendom och varit med om en trafikolycka där ett okänt, oförsäkrat 
eller utländskt fordon varit inblandat. Ofta rör det sig om 
parkeringsskador där det skyldiga fordonet smitit från platsen.

Fakta. Så gör du om olyckan är framme

Om du råkar ut för en parkeringsskada och gärningsmannen har 
smitit från platsen gör du så här:

1 Försök att få tag i ögonvittnen i den mån det är möjligt.

2 Polisanmäl händelsen.

3 Anmäl sedan skadan till ditt försäkringsbolag.

4 Om ditt försäkringsbolag godkänner din anmälan betalar 
Trafikförsäkringsföreningen ut din ersättning.

5 Om ditt försäkringsbolag inte skulle godkänna ärendet kan 
trafikförsäkringsföreningen ompröva ärendet.”
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DN 12 nov 2014:

”Många skulle avstå att åka om 
konduktörerna försvann”

Lokalbanorna får alltid de bästa betygen när resenärerna betyg-
sätter SL:s kollektivtrafik. Resenärerna värderar tryggheten på 
lokalbanorna – som har konduktörer – särskilt högt. Nu vill SL 
och Arriva ersätta konduktörerna med biljettstolpar på 
perrongerna. De som arbetar på lokalbanorna hoppas att 
politikerna tänker efter innan de försämrar den trygghet som 
konduktörerna står för.

SL lägger ned mycket tid och pengar på att fråga resenärerna vad de 
tycker om trafiken. Minst 8 880 intervjuer görs varje månad och 
lokalbanorna får alltid högre betyg än tunnelbana, bussar och 
pendeltåg. Det fick de även i den senaste mätningen även om betygen 
för punktlighet sjönk något. Den största skillnaden mellan 
lokalbanorna och pendeltåg och tunnelbanor gäller betygen för 
trygghet på kvällar och nätter för den som reser ensam. Där är omkring 
80 procent av lokalbanornas resenärer nöjda, mot 60–65 procent av de 
som åker pendeltåg eller tunnelbana. Bussarna ligger mitt emellan i 
trygghetsbetyg.

– Allt det här beror på konduktörerna, säger Helena Wallin, lokförare 
på Roslagsbanan och ordförande för Sekoklubben på Roslagsbanan. 
Hon blev precis som Lina Yafi, konduktör på Tvärbanan och 
ordförande för Sekoklubben på Tvärbanan och Saltsjöbanan, bestört 
när hon läste om förslaget att ta bort konduktörerna i DN i slutet av 



september. Då hade facket inte hört ett pip om de här tankarna som 
berör flera hundra konduktörer i lokaltrafiken.

Politikerna i trafiknämnden bordlade förslaget från SL för att fundera 
och de funderar fortfarande. Seko har uppvaktat de politiska partierna 
och lockat ut några trafikpolitiker till lokalbanorna.

– Det är en väldig skillnad på en konduktör och på en biljettstolpe 
kombinerad med kontrollanter. Om inte vi konduktörer fanns skulle 
det vara mycket stökigare, mycket skräpigare och mycket otryggare, 
säger Lina Yafi.

– Jag är helt säker på att många, särskilt kvinnor, skulle avstå att åka 
med Roslagsbanan om konduktörerna försvann, tillägger Helena 
Wallin.

Argumenten för att ersätta konduktörerna med stolpar på perrongerna 
och fler kontroller är att det skulle säkra biljettintäkterna. Enligt en 
utredning hinner konduktörerna bara validera – det vill säga 
kontrollera periodkort och ta betalt av den som har reskassa eller sms-
biljett – 60 procent av resenärerna.

– För oss är det här två problem i ett. Den utrustning konduktörerna 
har är dålig ur arbetsmiljösynpunkt och de hinner inte med att 
kontrollera biljetter i rusningstrafiken. Eftersom vi delvis får betalt per 
betalande resenär är det viktigt att säkra biljettintäkterna, betonar Peter 
Wattvil, kommunikatör på Arriva.

Per-Ola Fällman, ombudsman på Seko, tycker att det är ytterst 
märkligt att det läggs fram ett förslag från SL där det påstås att 
konduktörerna inte hinner kolla biljetterna efter ett långvarigt strul 
med konduktörernas utrustning.

– Apparaterna är tunga, men det problemet går att lösa tekniskt om 
man vill. Det har också visat sig att det inte alltid går att tanka in data 
från konduktörernas apparater i SL:s system. När det är så är det 
självklart att SL inte får några bra siffror över hur många resenärer 
som betalar, säger Per-Ola Fällman.

Han är helt övertygad om att roten till det onda är att Arriva i Sverige 
har en usel ekonomi. Företaget som ägs av tyska statsjärnvägarna, DB 
gick förra året med en förlust på 300 miljoner i Sverige – och har fått 
ett ägartillskott på 740 miljoner.

– De lade extremt låga anbud när de tog över trafiken. Det enda de 
snabbt kan spara på är att minska personalen, säger Per-Ola Fällman.

Sammanlagt arbetar mellan 350 och 400 konduktörer på 
lokalbanorna. Hur många som kan beröras om förslaget från SL går 
igenom är oklart – kanske 200. Eftersom Roslagsbanan och 
Saltsjöbanan klassas som järnväg måste konduktörerna finnas kvar så 
länge reglerna för järnväg kräver att någon annan än lokföraren har 
ansvar för att passagerarna hunnit på tåget, att dörrarna är stängda och 
kan ge klartecken för avgång till lokföraren.

På Arriva vill man vänta med att ta definitiv ställning till några förslag 
om att förändra biljetthantering och intäktssäkring till dess att det finns 
ett konkret beslutat förslag från SL och trafiknämnden.



– Givetvis kan det finnas en risk för försämrad trygghet om 
konduktörerna försvinner och vi har hört personalens farhågor. När det 
finns ett konkret förslag sätter vi oss ned med facken och diskuterar, 
säger Peter Wattvil.

En indragning av konduktörerna betyder att det blir ett ensamarbete att 
köra tåg.

– Ensamarbete är ett arbetsmiljöproblem. Närvaron av människor leder 
till att det blir mindre våld och stök och det är oerhört svårt att ensam 
ansvara för ett fullsatt tåg. Som förare måste man koncentrera sig på 
att köra tåget, betonar Helena Wallin.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se

Är det bra att det finns konduktörer på Roslagsbanan? “

DN 13 nov 2014:

”Man bör räkna med förseningar i vinter”

Flera vintrar har oväder lett till kaos i tågtrafiken med stora 
förseningar och inställda tåg. Infrastrukturminister Anna 
Johansson (S) har träffat Trafikverket och tågbolagen och 
känner sig trygg med beredskapen inför vintern – men tycker 
också att resenärer bör räkna med förseningar.

Sedan järnvägens katastrofvintrar 2009–2011 ägnar Trafikverket och 
tågoperatörerna mycket tid på att planera för hur man kan bli bättre på 
att möta snö och kyla.

I går hade de ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson för 
ett samtal om vad som är på gång, hur de förberett sig och för att 
försäkra sig om att man samarbetar för att minimera riskerna för 
ytterligare en vinter med stora problem i tågtrafiken.

– Sammantaget är min bild att de är så väl förberedda som man kan 
vänta sig. Man har gått igenom ledningsfunktioner, standard på spår 
och växlar, fordon, samverkan kring ledningsfunktioner, så jag känner 
mig relativt trygg.

Anna Johansson understryker dock att det inte betyder att hon är trygg 
med att tågen fullt ut kommer att komma i tid, eller ens gå under 
vintern.

– Jag tycker man ska räkna med förseningar. Vi vet att vi har eftersatt 
underhåll på järnvägen, därför skjuter vi till 1,2 miljarder i år och totalt 
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5 miljarder under mandatperioden. Men när det kommer stora 
mängder snö, kyla, storm, så blir det störningar. 
Extremvädersituationen kommer man inte att kunna lösa.

Kommer man aldrig att kunna göra det?

– Jag tror faktiskt inte det. Skulle man ha kapacitet att röja undan all 
snö från alla järnvägar och vägar skulle det kosta så ofantligt mycket 
pengar att ingen skulle vara beredd att ta den kostnaden.

Trafikverket, som står för själva infrastrukturen – det vill säga spår, 
elförsörjning och signalsystem – var en nyckelaktör på mötet.

– Vårt arbete har bland annat handlat om att förbättra den 
kontinuerliga väderbevakningen och att se till att informationen till 
resenärer och medier kommer ut tidigt vid eventuella förseningar, 
säger Anna Lihr, presschef på Trafikverket.

Man har också gjort en extra översyn av värmen i spårväxlar, placerat 
ut snöskydd i vissa fall samt upphandlat extra snöröjningsresurser.

Även SJ har sett över sina informationskanaler för att förbättra 
kontakten med resenärerna om det blir mycket snö. SJ har också 
fördubblat underhållet av fordon i år till 600 miljoner kronor.

I vinter kommer SJ att glesa ut trafiken med fem procent, för 
beredskapens skull. Det innebär att det blir lättare att sätta in reservtåg 
vid störningar, exempelvis.

– Som resenär tror jag att man hellre ser en glesare tidtabell som man 
kan lita på, än en mindre gles som inte stämmer, säger Anna 
Johansson.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se
Hans Arbman hans.arbman@dn.se

Fakta.
Tidigare kaosvintrar

Vintrarna 2009–2010 och 2010–2011 var de värsta tågtrafiken upplevt 
på senare år.

Vissa månader var punktligheten för snabbtågen nere på under 50 
procent.

För hela persontrafiken befann sig punktligheten bitvis på 75 procent.

Vintermånaderna 2010 var järnvägens samlade förseningar 83 000 
timmar.

De senaste vintrarna har förseningsstatistiken sett betydligt bättre ut.

Källa: Trafikverket

DN frågar. Litar du på att tågen går i tid? “
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DN 14 nov 2014: 

“ Oenighet om byggstart

Regeringspartierna är oeniga om när bygget av Förbifart 
Stockholm kan återupptas. Statsminister Stefan Löfven (S) 
öppnar nu för att det kan ske före den första maj nästa år. Men 
det är uteslutet, anser Miljöpartiet.

– Det kan inte återupptas något bygge före den 1 maj. Det utesluter 
jag, säger Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens 
trafikutskott.

Hon är drivande för Miljöpartiets linje att det behövs ytterligare nästan 
ett halvår för att analysera projektet. MP hoppas att en fördjupad 
analys leder till att bygget stoppas för gott.

I stället vill MP ge mer pengar till en utbyggnad av kollektivtrafiken i 
Stockholmsområdet.

Regeringens beslut innebär att Stockholms läns landsting, 
Stockholms stad och staten ska se över om det finns några alternativa 
lösningar på att finansiera projektet och hur mycket av 
trängselavgifterna som ska bekosta bygget.

Om parterna inte hittar någon lösning ska bygget fortsätta som 
planerat från och med den första maj 2015.

Beslutet att frysa bygget kostar miljontals kronor för skattebetalarna. 
Prislappen för en frysning av vägförbindelsen under Mälaren ligger 

enligt olika beräkningar på 200–1 000 miljoner kronor.

I sin första frågestund i riksdagen i går pressades statsminister Stefan 
Löfven av de borgerliga om kostnaderna för frysningen.

Han svarade att han kan tänka sig att återuppta bygget, som inleddes 
av de borgerliga partierna i somras, före den 1 maj.

– Vi har ingen anledning att vara dogmatiska, vi ska vara pragmatiska. 
Men låt den formella behandlingen ha sin gång, säger han.

Redan i fredags skickade de fyra borgerliga partierna i Stockholms 
läns landsting sitt svar till infrastrukturminister Anna Johansson (S). 
Allianspartierna, som har majoritet i landstinget, kräver att bygget 
återupptas.

Brevets innehåll analyseras just nu på näringsdepartementet. Men det 
sågas redan av Miljöpartiet som kräver en betydligt mer detaljerad 
genomgång.

– Jag är förvånad över att de anser sig vara färdiga med uppgiften. Det 
finns frågor som inte är besvarade om luftkvalitet och annat, säger 
Karin Svensson Smith (MP).

Hon utesluter att bygget av förbifarten kan återupptas i förtid.



– Vi är överens om en frysning fram till den första maj. Den 
tidpunkten valdes för att man behöver tid för en djupare studie, säger 
Karin Svensson Smith.

Men statsministern håller däremot dörren öppen:

– Första maj är i sig inget heligt datum. Men vi måste få en formellt 
korrekt behandling i Stockholms stad, Stockholms läns landsting och 
staten, säger Stefan Löfven.

Oppositionen välkomnar att statsministern öppnar för en tidigare 
byggstart.

– Stefan Löfven känner nu pressen både från oss i alliansen och från 
näringslivet. Det här är en miljardnota som skickas till skattebetalarna, 
säger Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN 17 nov 2014: 
“ Droskan som gav Sverige Nobelpriset

Nobels häst och vagn var det som bestämde att Nobelpriset skulle 
delas ut i Sverige. När antikmässan Grand Antiques öppnar på 
Nordiska museet i Stockholm den 21 november är droskan en av 
de främsta publikdragarna.
Alfred Nobels svarta droska tillverkades i Nobels verkstad i Sankt 
Petersburg, troligen runt 1882. För sin tid en mycket modern vagn, 
försedd med nymodigheter som elektriska lyktor och stålekrade 
gummihjul. Med gummihjulens förtjänst gled den ljudlöst och smidigt 
över vägarna.

Men fordonet är inte bara en välbevarad antikvitet. Enligt historien var 
det droskan som avgjorde att Nobelpriset delas ut i Sverige. Efter 
Alfred Nobels död 1896 hamnade Sverige i en rättstvist med Frankrike 
om att få bli Nobelprisets värdland. Den svenskfödde uppfinnaren 
hade trots allt levt och verkat i Frankrike under 18 års tid. Avgörande 
för Nobels arv blev platsen där droskan stod – för tillfället stod den på 
Björkborns herrgård i Karlskoga.

Sedan snart 20 år tillbaka ägs droskan av Nobelsamlaren Ulf 
Danielsson. Droskan blev startskottet för hans samlande på 
Nobelrelaterade prylar. Samlingen består också av gravyrinstrument, 
medaljer och hundratals andra föremål. För den stora samlingen 
tilldelades han priset ”Årets samlare” 2013.

Den 21–23 november ställs droskan och flera av de andra Nobel
föremålen ut på Nordiska museets Grand Antiques-mässa.

Cornelia Thomasson cornelia.thomasson@dn.se “
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DN 18 nov 2014:
“ SL måste dra in 1 000 bussturer – om 
dagen

Den borgerliga alliansen bantar SL:s budgetönskemål med 250 
miljoner. Det motsvarar 1 000 bussturer om dagen och lite glesare 
trafik i tunnelbanan. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons 
(M) betonar att det ändå blir betydligt mer pengar till SL-trafiken 
nästa år än i år.

DN har i många artiklar beskrivit hur SL:s kostnader ökar snabbare än 
intäkterna och att det varit svårt för Sveriges mest utbyggda 
kollektivtrafik att öka resandet så mycket som politikerna önskat. Trots 
nya satsningar har SL-resandet inte ökat så mycket att kollektivtrafiken 
tagit andelar från biltrafiken.

Inför nästa år ville SL ha ett extra tillskott på 500 miljoner för att klara 
ökad trafik i tunnelbanan, på Tvärbanan, på Roslagsbanan och på en 
rad busslinjer som i de flesta fall redan beslutats av trafikpolitikerna. 
Den borgerliga alliansens budget innehåller bara 250 nya miljoner.

– Men då måste man veta att vi redan före de 250 miljonerna utökat 
budgeten med 511 miljoner. Vi ökar trafiken nästa år, men inte lika 
mycket som SL önskat, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons.

En bantning på 250 miljoner betyder enligt ett underlag från SL att 
omkring 1 000 bussturer dras in och att det blir glesare trafik i 
tunnelbanan. Omkring 15 busslinjer skulle ändras från att gå varje 
kvart till att gå varje halvtimme, sju, åtta linjer som i dag trafikeras var 
sjätte minut skulle glesas ut till var tionde minut och 15 till 20 
tunnelbaneturer per dag skulle dras in.

– Det betyder att SL får det svårare att locka nya resenärer. Vi hade 
helt klart satsat de här 250 miljonerna om vi hade haft makten, säger 
oppositionslandstingsrådet Nanna Wikholm (S).

Landstingets trafiknämnd och SL har genom åren fått skarp kritik från 
revisorerna för att anslå mångmiljardbelopp till investeringar i 
kollektivtrafik som inte använts. I nästa års budget anslår den 
borgerliga alliansen mellan 6, 5 och 6,9 miljarder till investeringar per 
år de kommande tre åren. Enligt landstingsdirektörens underlag till 
budgeten måste över 7 miljarder i investeringar bantas bort eller 
skjutas på framtiden. Landstings- direktören framhåller Roslagsbanans 
fortsatta upprustning och Spårväg City som möjliga att senarelägga.

– Vi är inte alls klara med alla detaljer i budgeten ännu. Det är för 
tidigt att säga om vi skjuter på det eller andra. Men huvudprioriteten 
måste vara de nya tunnelbanorna och Citybanan – både att bygga dem 
och att ha råd att trafikera dem, säger Kristoffer Tamsons.

Inför valet tryckte de borgerliga och främst moderaterna hårt på att de 
kunde bygga både Roslagsbanan, Spårväg city och nya tunnelbanor 
samtidigt. Efter valet ser det inte ut att vara lika enkelt.

– Det är lättare att lova runt än att genomföra det man lovar. Jag önskar 
verkligen att de borgerliga tar itu med de stora ekonomiska problemen 
som landstinget har. För vår del har vi varit tydliga med att vi hellre 
satsar på tunnelbana än på spårvägar i innerstaden och nya 
upprustningsetapper på Roslagsbanan, säger Nanna Wikholm.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “

mailto:anders.sundstrom@dn.se
mailto:anders.sundstrom@dn.se


DN 24 nov 2014:
“ Tåg nära frontalkrock

Två tåg med fler än hundra passagerare ombord var mycket nära 
att frontalkrocka utanför Degerfors i början av november. SJ och 
Tågkompaniet har nu anmält händelsen till Statens haveri
kommission för att säkerställa att liknande fel inte ska inträffa på 
andra håll i landet.

– Det här hade kunnat resultera i en urspårning eller kollision. Det är 
oerhört allvarligt. Det här är det absolut allvarligaste tillbudet som jag 
känner till i Sverige, och jag har ändå jobbat med det här sedan 1987, 
säger Håkan Jarl, trafikchef på Tågkompaniet.

Det var den 4 november i år som Tågkompaniets tåg 8919 var på väg 
från Örebro, när det av okänd anledning kopplades in på ett spår i  
Strömtorp utanför Degerfors där ett av SJ:s X2000-tåg stod och 
väntade.

Tågkompaniets lokförare hade på eget initiativ sänkt farten till mellan 
40 och 50 kilometer i timmen, eftersom han i systemet såg att nästa 
signal på sträckan visade stopp. Men teoretiskt sett hade han kunnat 
köra i upp till 130 kilometer i timmen – något som skulle ha fått 
katastrofala följder, enligt dokument som SVT tagit del av.

– När vår förare fick syn på det andra tåget blev han tvungen att 
nödbromsa – och loket stannade inte förrän det stod 70 meter från det 
andra tåget, säger Håkan Jarl.

Han är mycket kritisk till Trafikverkets agerande efter incidenten.

– Trafikverket tog inledningsvis inte det här på så stort allvar som man 
borde ha gjort. Man fortsatte att köra trafik på den platsen, innan man 
visste vad som hade hänt. Det tycker varken vi eller SJ om, säger 
Håkan Jarl.

SJ och Tågkompaniet har nu anmält tillbudet till Statens 
haverikommission, något som är mycket ovanligt.

– Vi vill understryka hur allvarligt det här är. Såvitt jag förstår måste 
det vara mycket som sammanfaller för att det här ska kunna hända, 
men det är ändå viktigt att låta en oberoende instans gå till botten med 
det, säger Håkan Jarl.

På Trafikverket hänvisar man till en egen utredning som fortfarande 
pågår.

– Troligen kommer utredningen att pågå i två tre månader. Men det här 
är givetvis en mycket allvarlig händelse. Det ska helt enkelt inte få 
inträffa. Det har vidtagits åtgärder från vår sida, men jag kan inte gå in 
på i detalj vad de består i just nu, säger Lars Hedström, 
presskommunikatör på Trafikverket, till DN.

I ett dokument från Statens haverikommission som SVT tagit del 
konstaterar utredarna att händelsen kan bero på ett tekniskt fel och att 
samma problem, åtminstone teoretiskt sett, ”skulle kunna finnas latent 
i andra anläggningar av samma typ”.

DN har sökt den ansvariga utredaren på Statens haverikommission.

Erik De La Reguera erik@delareguera.se “
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DN 26 nov 2014: 

“ Testa: Vilken pendlartyp är du . . .?

Vi stockholmarna reser inte alltid logiskt. Vi spenderar mer tid på 
arbetsresor än vi måste för att vi av många olika skäl inte väljer 
det snabbaste ressättet. Med nya metoder och Tyresö som försöks- 
område försöker trafikplanerarna komma längre än med rese- 
statistik och kryssenkäter. Målet är att framtidens trafiksystem 
ska byggas klokare än dagens.

Nya vägar och spår är miljardinvesteringar som i regel planeras med 
hjälp av miljoner siffror över var människor bor och arbetar, var de 
förväntas bo och arbeta i framtiden och hur de reste för åtskilliga år 
sedan. Det är en god grund men den kan vara väldigt stelbent. Trots 
många undersökningar är det fortfarande okänt hur en stor del av de 
människor som tidigare åkte bil till och från innerstaden gjorde när 
trängselskatterna infördes. De bytte i alla fall inte till kollektivtrafik 
eller åkte andra vägar.

Trafikverket planerar för vägar och spår i fyra steg. Det första – 
billigaste och ofta mest effektiva – steget är att göra åtgärder som 
påverkar efterfrågan av transporter och valet av transportsätt. Det 
andra steget är åtgärder som gör att vägnät eller spår utnyttjas 
effektivare. Det tredje är mindre förbättringar av vägar eller spår. Det 
fjärde – och ojämförligt dyraste – steget är stora ombyggnader och 
nyinvesteringar. Kunskap om hur människor reser som går djupare än 
siffrorna är oerhört viktiga i de första stegen. Det kan avgöra om det 
byggs en ny väg som är onödig eller inte.

– Vi vet en hel del om människors resmönster och vad som styr dem, 
men vi måste veta mer. det finns så mycket emotionella och 
irrationella motiv som avgör hur folk reser, säger Jesper Johansson på 
konsultföretaget Tyréns. Han leder ett projekt som är ett samarbete 
med Tyresö kommun och Trafikverket som handlar både om att få 
bättre kunskap om Tyresöbornas resvanor och om att hitta metoder för 
att undersöka hur och varför män-niskor reser på ett djupare plan än 
genom kryss i formulär.

Tyresö är en kommun där den stora majoriteten av de invånare som 
arbetar rör sig på Tyresövägen in mot centrala Stockholm – oavsett om 
de åker bil buss eller cykel. Den som reser från östra delarna av Tyresö 
kan hamna i kö redan i början av sin arbetsresa.

– Vi ville veta hur människor väljer att resa och vad som styr deras val 
i olika faser av livet. Det finns väldigt många val som inte alls har med 
restider att göra, säger Jennie Bäckman, analytiker på Tyréns.

Alla som djupintervjuats bor i de östra delarna av Tyresö, pendlar in 
mot centrala Stockholm och har tillgång till bil. Från början delades de 
in i tre grupper – unga vuxna utan barn, familjer med minst ett barn 
under tio år och äldre vuxna med utflugna barn eller barn på väg ut. 
Efter intervjuer och analyser kom projektgruppen fram till att det fanns 
åtta typer av resenärer – se grafik. De kom också fram till att det 
troligen är lättast att påverka människors resmönster när de är på väg 
mellan de tre olika grupperna.

I dag finns det noll projekt som går ut på att få fler att åka bil – 
däremot många som syftar till få bilister att byta till kollektivtrafik. 
Slutsatsen efter intervjuerna i Tyresö är att det bara finns en kategori 



som är näst intill omöjlig att locka med kollektivtrafik – ”Bil-Bosse” – 
som alltid åkt bil, har parkeringsplats på jobbet och anser att det är en 
stor frihet att åka bil.

– Det paradoxala är att de här vanebilisterna är väldigt ofria. De gör 
allt för att anpassa sina dagar så att de ska slippa åka i värsta 
rusningstrafiken, säger Jesper Johansson.

En annan paradox är att ”Bil-Bosse” inte räknar bensinkostnaderna 
som någon rörlig kostnad, men däremot varje krona i Trängselskatt 
och parkeringsavgift.

– Man kan misstänka att en effektivare förmånsbeskattning av fri 
parkeringsplats vid arbetet skulle få effekter på bilåkandet, säger 
Jesper Johansson.

Även ”Bil-Bosses” motpol – ”Buss-Berit” låter sitt liv styras av 
trafiken. Men i hennes fall handlar det inte om bilköer utan om 
trygghet. Många kvinnor upplever bytespunkten Gullmarsplan som 
mycket otrygg och läskig och skulle aldrig visa sig där efter att 
Pressbyrån stängt för kvällen.

Kvinnor är benägna att avstå från att resa för att de känner sig otrygga, 
medan män sällan nämner att skrän och skrik, stora grupper, 
höggradigt berusade eller mörka gångar gör dem otrygga.

Tyresöbornas huvudstråk Tyresövägen har byggts om flera gånger 
genom åren för att bli säkrare. En sak som det lagts ned mycket pengar 
på är att göra viadukter så att cyklister och gående slipper korsa vägen. 

Det är sannolikt ganska dåligt använda pengar.

– De enda som tycker att viadukterna är bra är de som nästan alltid 
åker bil. Alla andra upplever dem som mörka och otrygga och passerar 
helst över vägen om de kan, säger Jennie Bäckman.

Resvanorna i andra delar av länet ser förstås inte likadana ut som 
resvanorna i Tyresö, men de är inte unika.

– Det går att dra generella slutsatser. Både för att det finns många 
områden som liknar Tyresö och för att en del av valen av färdmedel 
inte beror på var man bor, säger Jesper Johansson.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se

Fakta. Studien av Tyresös pendlare

Tyresö kommun arbetar för att få fler Tyresöbor att ställa bilen. I 
samarbete med SL har kommunen delat ut SL-kort gratis till bilister 
för att ge dem en chans att pröva på att resa kollektivt. En ansenlig 
del , 20–25 procent, av de som prövar byter bilen mot bussen för resor 
till och från arbetet.

Inom Tyresö reser de flesta med bil om de har någon eftersom 
kollektivtrafiken inte är särskilt omfattande utanför rusningstid. En del 
delar av Tyresö har ingen busstrafik. Skälsätra i Trollbäcken är ett 
exempel. Kommunen har stött på SL om busstrafik i flera år men ännu 
inte fått gehör. SL ska uppvaktas igen men om det misslyckas är den 
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borgerliga alliansen som styr kommunen beredd att tillsammans med 
bussentreprenören Nobina starta en busslinje i egen regi.

På Tyresövägen är trafiken tät redan vid Tyresö kyrka. Men köerna 
har minskat sedan två skolor längs vägen börjat starta skoldagarna vid 
olika tidpunkter.

”Buss- Berit”
”Buss-Berit” är 60 år, arbetar på kontor, är gift och har två utflyttade 
barn och två barnbarn. Hon har bil men använder den sällan och 
värdesätter att bo nära barn och barnbarn och ger dem mycket av sin 
fritid. Hon åker alltid med direktbussen in mot stan och ser till att åka 
så tidigt att hon får sittplats. Hon åker alltid hem så tidigt att hon kan 
resa med direktbussen som slutar gå vid sju på kvällen. Hon anpassar 
även sina fritidsnöjen så att hon hinner hem med sista direktbussen. 
Senare på kvällen är hon mycket otrygg.

”Bil- Bosse”
”Bil-Bosse” är 60 år, gift med två utflyttade barn. Han arbetar med 
fastighetsskötsel, är aktiv i föreningslivet. Med stigande ålder vill han 
passa på att leva medan han orkar och han vill inte vara geografiskt 
bunden. Han ser inget alternativ till bilen eftersom han parkerar gratis 
hemma och på jobbet. Han är positiv till kollektivtrafik för att man då 
slipper trängselskatten men ser inga andra fördelar och tycker att det är 
dyrt och svårt att köpa biljett om han någon gång åker buss.

”Epokskiftar- Perssons” ”Epokskiftar-Perssons” är 54 år, är 
mellanchefer och har nyss sålt en av sina två bilar sedan barnen flyttat. 

De försöker hitta nya rutiner när de fått mer tid och bättre ekonomi. De 
åker alltid buss och helst tidigt för att minska restiden och få bättre 
plats. De läser, fixar med telefonen och annat i stället för att vara 
koncentrerade på att köra bil. De ser inte bilen som ett alternativ för 
pendling. Det är både krångligt och stressande med köer och svårt att 
hitta parkeringsplats.

”Måste- Mårten”
”Måste-Mårten” är gift, har två barn som är sex och nio år. Han arbetar 
som ekonom, har det gott ställt och värderar familjelivet högt. Han 
reser i sitt arbete och anser sig behöva bilen. På kvällarna skjutsar han 
barnen till olika aktiviteter. Han ser inga nackdelar med 
kollektivtrafiken utom att det går långsamt. Han är en presumtiv ”Bil-
Bosse” men känner ingen kärlek till bilen och talar mycket om att 
bilen är dålig för miljon, även om han själv nästan alltid åker bil.

”Kollektiv- Karlssons”
”Kollektiv-Karlssons” är 40 år, gifta och har två barn på fyra och sju 
år. De är konsulter och bor i radhus. de anser sig behöva bilen för att ta 
sig runt i Tyresö men åker alltid kollektivt till och från jobbet. Det gör 
de i huvudsak för att den är snabbare och gör det lättare för dem att få 
ihop livspusslet. De blir irriterade av bussbyten och förseningar för att 
det stjäl tid och höjer stressen. Majoriteten av kvinnorna i den här 
profilen är otrygga på vägen till bussen om det är mörkt och på bussen 
om det blir sent.

”Självständiga Sjöbergs”
”Självständiga Sjöbergs” är 27 år och bor i lägenhet i Tyresö Centrum. 
De studerar och arbetar extra för att dryga ut kassan. De äger en bil 



men använder den sällan. De åker nästan alltid kollektivt och helst 
med direktbussen för att de ser sin tid som värdefull. De lever ett 
flexibelt liv och har många projekt och vänner. De undviker aktivt att 
ta bilen och vill agera miljövänligt även om det inte alltid styr resvalet, 
eftersom de ibland tvingas ta bilen för att kollektivtrafiken är 
bristfällig.

”Familjebildar- Farzads”
”Familjebildar-Farzads” är 28 år sambo, bor i radhus och äger en 
etanoldriven bil. Hon är lärare och han arbetar med IT och de flyttade 
till Tyresö för att det är en bra miljö att bilda familj i. De tar bussen för 
sinnesrons och miljöns skull men gillar bilen. Till arbetet åker de 
kollektivt och de anser att livskvaliteterna i Tyresö överväger de långa 
restiderna. De är miljömedvetna och gör ärenden på väg från jobbet 
för att slippa resor. Men om de kunde bortse från miljöaspekten skulle 
de köra mer bil.

”Cykel- Kim”
”Cykel-Kim” kan ingå i alla andra profiler utom ”Bil-Bosse” och 
”Buss-Berit”. Har det gott ställt och särskiljer sig genom att i alla 
väder – åtminstone när det inte är vinter – välja cykeln till och från 
jobbet. De känner sig nyttiga och duktiga när de cyklar och känner en 
frihet på cykelbanan. Men i likhet med ”Bil-Bosse” är de lite ofria 
genom att de väljer att åka så tidigt att de slipper stök i cykeltrafiken. 
En förutsättning för dem är dusch på jobbet. “



* Planering av fysiska miljöer.  
    Politik för en plan- och byggminister.

DN 4 nov 2014: 

“Så blir jättekontoret i Solna

Bygglovet är klart för SEB:s nya jättekontor i Solna. 
Bankkvarteret med 4 500 arbetsplatser har delats upp i flera 
sinsemellan olika byggnader som det går att promenera mellan 
för att inte banken ska bli en stor sluten kloss mitt i Arenastaden.

Om drygt tre år genomförs den gigantiska operationen att flytta 4 500 
arbetsplatser från centrala Stockholm och Rissne till Arenastaden. 
SEB:s nya kontorskvarter blir den största arbetsplatsen i Arenastaden 
och bankkomplexets huvudentré kommer att ligga alldeles intill bron 
till Solna station. Entrétorgets läge och kontorskvarterets storlek – som 
sex, sju Hötorgsskrapor – har ställt stora krav på arkitektur och 
konstruktioner.

– Det går inte att bygga ett enda stort hus på en 200 meter lång tomt. 
Våra huvudtankar är att bryta upp volymerna i flera byggnader och 
bygga som en stad i staden och inte ett hus utanför staden, säger 
arkitekten Alessandro Ripellino. Han ritade SE-bankens bågformade 
hus i Rissne som kan ses som ett hus utanför staden för 25 år sedan.

Skillnaden mot det nya kvarteret är mycket stor. Där dominerade 
slutenhet, arbetsplatser i små rum och väldiga garage. I Solna blir det 
mycket färre garage, mycket cykelparkeringar och öppna 
arbetslandskap med många mötesplatser.



– Banker har höga krav på säkerhet. Men vi försöker kombinera de här 
kraven med att kvarteret ska kännas öppet och att byggnaderna ska var 
intressanta, säger Alessandro Ripellino.

I bankkvarteret kommer det att finnas flera restauranger och kaféer. 
Bankpersonalen får också nästan krypavstånd till shoppinggallerian 
Mall of Scandinavia.

I går blev det klart att gallerian kommer att få 22 restauranger så risken 
för akut svält i trakten av Nationalarenan i Solna lär vara undanröjd.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “

DN 4 nov 2014: 
“ Giftig mark får vänta länge i kö till 
sanering

Nästan 11 000 områden i Stockholms län är konstaterat eller 
misstänkt förorenade. Men endast ett fåtal är åtgärdade. 
Vinterviken i södra Stockholm, där arsenik och bly i marken 
utgör akuta hälsorisker, har väntat länge på sanering.

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt program för de förorenade 
områdena – och ansöker om pengar för att kunna fortsätta arbetet med 
att kartlägga mark som misstänks vara giftig.

– I Stockholms län finns ett mycket stort antal förorenade områden. 
Samtidigt har vi ett växande behov av att exploatera och bebygga 
mark, inte minst för bostäder, där det tidigare legat industriella 
verksamheter, säger Birgitta Swahn, miljöutredare vid Länsstyrelsen.

I Vinterviken tillverkade Alfred Nobel sprängämnen, salpeter- och 
svavelsyra mellan 1865 och 1920. Lagring av sprängämnen pågick 
fram till 1960-talet. Under 1950- och 1960-talen bedrevs även försök 
med urlakning av uran ur blyhaltig skiffer.

Miljötekniska undersökningar har visat att området är förorenat av 
arsenik, bly, koppar, kvicksilver, zink och cancerogena polycykliska 
aromatiska kolväten, PAH. Omkring 900 kilo arsenik och 25 ton bly 
måste bort. Det finns akuta hälsorisker vid stranden och de som bor i 
området kan exponeras för föroreningar.

Studien av området och Stockholms stads handlingsplan var klar i 
våras. Staden vill ta bort träd längs stranden samt byta ut sediment och 
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jord. En grov uppskattning visar att det skulle kosta 65–75 miljoner 
kronor.

Men tjänstemännen tror att projektet kommer att få vänta några år. Det 
är kö till statens saneringspengar. 2010 var det statliga anslag 
Naturvårdsverket hade för sanering av förorenade områden 598 
miljoner kronor, i fjol var det 394 miljoner.

– Stockholms stad är på gång med en ansökan till oss, som vi skickar 
vidare till Naturvårdsverket. Men nationellt sett är det många projekt 
som har utretts och nu gått in i åtgärdsfasen, Vinterviken kan få vänta i 
kö. Saneringsanslaget har varit helt intecknat både i år och nästa år, 
säger Birgitta Swahn.

De flesta föroreningar åtgärdas i samband med exploatering och det 
är ganska få områden som behöver statliga pengar, oftast finns det en 
ansvarig som får stå för kostnaderna. Men juristerna på Stockholms 
miljöförvaltning har gjort bedömningen att staden inte kan kräva 
pengar av Nobel eller Atomenergi. Anledningen är att den miljöfarliga 
verksamheten bedrevs före 1969 då den första lagstiftningen inom 
miljöområdet kom.

Hur länge får gifterna ligga kvar i Vinterviken?

– Det är svårt att säga. Det kan komma fram ny information som gör 
att ett annat projekt läggs på is och då ”frigörs” pengar, säger Birgitta 
Swahn.

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “

DN 5 nov 2014: 
“ Detaljplanen för Slussen ligger fast

Experter utan koppling till Slussenbygget och Slussendebatten ska 
utreda mångmiljardprojektet till 31 januari. Men det blir inte 
fråga om att hitta en annan trafiklösning för Slussen än den som 
beslutats i Stadshuset. Det är den rödgrönrosa majoriteten nu helt 
överens om.

Det blev ett väldigt liv på den avgående borgerliga alliansen när de 
nya makthavarna i Stockholm beslutade att utreda Slussen ännu en 
gång. De som arbetar stenhårt för att stoppa Nya Slussen och övertyga 
staden styrande att bygga upp trafikapparaten i den klöverform den 
har i dag – plan B – vädrade morgonluft efter beskedet.

Nu står det klart att de rödgrönrosa inte tänker genomföra en 
Slussenrevolution och inte tänker utreda projektet särskilt länge.

– Vi har satt en tidsgräns till den 31 januari och jag vill betona att vi 
inte tvärstoppat något bygge. De ledningsdragningar som påbörjats 
fortsätter och själva bygget kan i alla fall inte starta ännu, säger Jan 
Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden som ansvarar för 
bygget.

Den nya majoriteten vill göra en genomlysning av projektets total
ekonomi – särskilt som det nyligen visade sig att projektet skulle bli en 
miljard dyrare än beräknat. Majoriteten vill också se över storleken 
och utformningen av en del av byggnaderna på Slussen och låta 
undersöka hur stor kapacitet den planerade bussterminalen egentligen 
behöver när Nacka ska få tunnelbana.
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– Vi vill också att experterna tittar på Slussens tekniska status så vi vet 
mer om hur illa det är ställt och vill ha klart för oss hur konstruktionen 
klarar avbördningen (Den mängd vatten som tappas ut ur Mälaren. 
Reds. anm.), tillägger Jan Valeskog.

Experterna som får sina uppdrag inom en eller ett par veckor kommer 
att vara sådana som inte varit engagerade i Slussenprojektet tidigare 
och som inte deltagit i den offentliga debatten om Slusssen.

– Det finns en rad frågetecken att räta ut och en del vanföreställningar 
som vi måste genomlysa. Det finns hur mycket material som helst om 
Slussen för experterna att titta på, betonar Jan Valeskog.

Efter den 31 januari hoppas han på en bred överenskommelse i 
Stadshuset om fortsättningen av projektet. Han värjer sig mot 
föreställningen att översynen skulle plocka fram plan B eller C eller D 
eller något annat alternativ.

– Det har det aldrig varit tal om. Vi har hela tiden sagt att detaljplanen 
för Nya Slussen ligger fast, säger Jan Valeskog.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se

Fakta. Orkar du inte läsa ännu en lång artikel om Slussen behöver du 
bara läsa det här

Den nya majoriteten meddelar att deras Slussenutredning ska vara klar 
senast den 31 januari. Resultatet väntas bli: ”Nya slussen” byggs, 
enligt plan. “

DN 15 nov 2014: 

“ Så blev Los Angeles en bilstad

Bilindustrin köpte upp och lade ner den spirande kollektivtrafiken 
i flera amerikanska städer. Så lyder myten. Med utgångspunkt i 
trafikinfarktens Los Angeles tittar Lördagsmagasinet närmare på 
mysteriet med spårtrafiken som försvann.

Rapdrottningen Queen Latifah rullar sakta förbi i en vit Mercedes. 
Rutorna är nerdragna och hon överglänser sig själv när hon rappar till 
sin egen låt. ”No one ever getting near, Latifah’s had it up to here.” 
Hon slår till ratten och det är som att hon aldrig har menat det lika 
mycket förut. Hon har fått nog.

Vi råkar befinna oss i en skruttig Ford i filen bredvid Latifah. Alla 
sitter vi fast i samma bilkö på La Brea Avenue mellan Los Angeles 
internationella flygplats, LAX, och Hollywood. En sträcka på drygt två 
mil tar i dag, en vanlig onsdag vid lunchtid, nästan två timmar.

Queen Latifah är inte ensam. Det går inte att hitta en människa här 
som inte hatar trafiksituationen i staden. För det är hopplöst. Utöver 
det vanliga livspusslet måste du alltid lägga till ”traffic”. Tiden det tar 
mellan punkt A och B har konstigt lite att göra med längden på 
sträckan, mer med vilken dag och vilket klockslag det är. De flesta 
försöker bo i närheten av sitt jobb och kompisar som bor i en annan 
del av staden prioriteras bort, ändå spenderar många fler timmar i bilen 
varje dag än med sin familj. LA är USA:s näst största stad sett till 
befolkningsmängd, men det är en ensam plats. 1 300 kvadratkilometer 
med utspridda bostadsområden bortkopplade från varandra av en 

mailto:anders.sundstrom@dn.se
mailto:anders.sundstrom@dn.se


oändlig mängd asfalt – man tar sig inte till andra sidan stan bara för en 
öl eller två.

Los Angeles var i början av seklet en kollektivtrafikens pionjärstad. 
Under fem årtionden, från slutet av 1800-talet till runt 1930, hade man 
ett för sin tid otroligt välutbyggt spårvagnsnät med 1 600 kilometer 
räls. Det var privatägt av “Pacific Electric”, som körde röda vagnar, 
och ”Los Angeles Railway”, som körde gula.

När man pratar med äldre angelinos verkar det knappt finnas någon 
hejd på hur otroligt fantastisk Los Angeles kollektivtrafik var. Deras 
redan blanka ögon fylls med tårar när de tänker tillbaka. ”Allt gick så 
snabbt och enkelt”, säger en. ”Man kunde åka vart som helst”, säger en 
annan. ”Det var bara att hoppa på i Glendale så var man i Downtown 
på en kvart”, säger en tredje.

Nu, 2014, krävs flera byten och en timme med busstrafiken som 
erbjuds för att göra samma resa. I ljuset av det blir en kvart på en och 
samma spårvagn nästan overklig.

Det finns alltså fortfarande kommunal trafik i Los Angeles. Det finns 
till och med en tunnelbana under jord även om den är begränsad till en 
linje och ”ingen under 70 känner till den”, som en kompis upplyser 
mig om. Det är att ta i. Det ligger närmare sanningen att få vita 
personer känner till tunnelbanan. På 30 kommunala resor under två 
höstveckor i LA är jag ensam vit passagerare 24 gånger. De som 
använder metron – samlingsnamnet för tunnelbana, spårvagn och buss 
– är till övervägande del svarta och amerikaner med latinamerikanskt 
ursprung. ”Det är vi som inte har något alternativ, vi som inte har råd 
med bil”, säger flera jag pratar med. Så var det inte förr – när det 

fortfarande var praktiskt att åka kommunalt i LA. När det gick att ta 
sig dit man ville utan att göra tre byten och spendera lika många 
timmar på sin resa.

Om få vet att metron existerar i LA nu, 2014, så är det än färre som 
känner till systemet som fanns på 1930-talet. Men de som vet, de säger 
att det finns en mullrande ondskefull kraft som ligger bakom 
försvinnandet av spårvagnarna. För efter andra världskriget var allting 
plötsligt ersatt av bussar. Historien om hur det hela gick till sprids via 
hörsägen från familj till familj, över asfalten, längs med motorvägarna 
under timmar i bilköer.

Spårvagnsnätet i LA, ja på flera platser i USA, började monteras ner 
runt 1930. På 50-talet hade i princip varenda spårvagn i Kalifornien 
ställts på hög i väntan på att skrotas.

Pamela Blackwell, professor och amerikansk gigant inom 
transportvetenskap, kopplar ihop det här med Världsutställningen i 
New York 1939. NY var, precis som nu, det coolaste av coolt ”och LA 
hade mindervärdeskomplex”, säger hon. En stor del av utställningen 
var det som kallades Futurama, en framtidsvision som visade USA 
om 20 år – alltså 1959. ”Och hur såg den ut om inte precis som Los 
Angeles ser ut nu? En enda lång mardröm av utspridda förorter och 
motorvägar.”

Pamela Blackwell, som precis som alla andra ”inte har något annat val 
än att köra bil”, påpekar gärna att hon kör en hybrid till jobbet på 
universitetet i Pasadena utanför LA, men för att lyckas med det har 
hon varit tvungen att dra en förlängningssladd från huvudbyggnaden 
till en av parkeringarna.



– Futurama visade framtiden med den mest avancerade teknologin och 
det lugna, lyxiga förortslivet. En framtid plötsligt alla eftersträvade, 
säger hon.

Och nu släpper hon bomben. För vem låg bakom utställningen? Jo, 
General Motors Corporation, biltillverkaren GM – samma företag vars 
samarbetspartners och underleverantörer under årtionden ägnat sig åt 
att köpa upp spårvagnsföretag i USA. De rika företagen, som inte bara 
håller emot att släppa fram hybridbilar som Pamelas, de har lurat USA 
och särskilt LA in i ett beroende, säger hon.

– Bevisen för att GM verkligen hade en genomtänkt plan att förvandla 
Los Angeles till ett billand är överväldigande. Och om inte i LA så 
gjorde de det definitivt på alla andra ställen i USA, menar Pamela 
Blackwell.

Hon är inte ensam om att berätta den här historien. Tv-prorgrammet 
”CBS 60 minutes” har gjort det, tidningar som The Nation och 
Harpers Magazine har gjort det. Politiker som Robert och Edward 
Kennedy har gjort det och inte minst Hollywood har gjort det. 
Historien går under namnet ”The great american streetcar conspiracy”, 
”den stora amerikanska spårvagnskonspirationen”, och utgör en 
dramaturgiskt slipad story med tydlig antagonist (bilindustrin) och 
protagonist (kollektivtrafiken).

I storfilmen ”Who framed Roger Rabbit” från 1988, den där tecknade 
figurer som rödhåriga Jessica Rabbit lever sida vid sida med vanliga 
människor, köper privata företag upp kollektivtrafiken. Samma företag 
hotar att också köpa och stänga ner ”Toontown” där de tecknade 
figurerna bor, för att bygga motorväg och tvinga alla att köra på den 

genom att avveckla spårvagnstrafiken.

Verklighetens Toontown är enligt filmmakarna den röda 
spårvagnslinjen i LA som revs upp ur marken och gav plats för en 
motorväg.

Men det finns också de som berättar en annan historia, de som ställer 
sig tveksamma till vilken grad det fanns en medvetenhet från 
bilindustrins sida och hur stor del den i så fall hade i kollektivtrafikens 
faktiska fall. De som säger att motorvägar, bilar och förorter hade tagit 
över ändå och att GM:s bussar inte alls var medvetet skraltiga och 
illaluktande för att ingen som absolut inte var tvungen skulle använda 
dem.

”Det om något är konspirationstänkande på gränsen till paranoida 
föreställningar”, säger journalisten Guy Span, som ägnat en betydande 
del av sitt yrkesliv åt den här historien.

– GM förde ett krig mot den elektriska trafiken, definitivt. Det var ett 
stort övergrepp men inte på något sätt den enda anledningen till dess 
fall, säger han.

Spårvagnstrafiken hade börjat tappa passagerare redan innan den 
började köpas upp. 1930-talet är också tiden för den stora depressionen 
och bussarna ersatte helt enkelt spårvagnarna för att det var billigare, 
enligt Span. Den amerikanska staten får också en del kritik av många 
forskare för att de under och efter depressionen subventionerade väg- 
och motorvägsbyggen utan att hjälpa kollektivtrafiken ett dugg. 



Indirekt kan därför staten lika gärna ha legat i maskopi med 
bilindustrin ...

Så vad är egentligen fakta i det här? I april 1947 åtalades nio företag 
och sju privatpersoner i södra Kaliforniens federala domstol för 
”försök att forma ett trafikmonopol” samt för ”försök att få monopol 
på försäljning av bussar och kollektivtrafiksrelaterade produkter”. 
Fallet växte och togs till slut till USA:s högsta domstol som fällde 
Firestone Tire, Standard Oil of California, Philips Petroleum, Mack 
Trucks och GM på den andra punkten. Oljeindustrin, däckföretagen 
och bilföretagen dömdes till böter men inte mycket mer än så. ”LA 
hade redan förälskat sig i bilen” som en av åklagarna i fallet, Bradford 
Snell, uttryckte det.

Det råder inga som helst tvivel om att en organisation ägd av GM, 
National City Lines, faktiskt köpte upp flertalet spårvagnssystem i 
USA under första halvan av 1900-talet. Det står också helt klart att de 
uppköpta systemen efter några år hade lagts ner och ersatts av bussar. 
Det går inte att fastställa att det här var en medveten, ondskefull, plan. 
Inte heller att det inte var det.

Vad som är högst troligt är däremot att det är den här historien folk 
kommer att fortsätta tro på och berätta för varandra. Och vad gör det 
ärligt, talat? Det drabbar ingen fattig.

Jenny Norlander

Bil i stället för spårvagn

National City Lines, som ägdes av General Motors, Firestone tire, 
Standard Oil California och Philips Petroleum hade 1947 tagit över 
spårvagnstrafiken i 45 amerikanska städer i 15 olika stater. Däribland:

Baltimore, Los Angeles

Oakland, New York

Philadelphia, St Louis

Salt Lake City och Tulsa.

Spårtrafiken i Los Angeles

De senaste årtiondena har Los Angeles varit en av de mest aktiva 
städerna när det gäller återuppbyggnaden av spårtrafiken. 1990 
öppnades den blåa linjen, 2005 den orangea och för två år sen den 
första delen av två på förlängningen av Expo line. Andra delen 
planeras att öppnas för trafik i januari 2016. Man räknar med att 65 
000 personer kommer att använda den nya delen av Expo line varje 
dag.

Ironiskt nog är största problemet för utbyggnaden av kollektivtrafiken 
just nu bristen på parkeringsplatser vid hållplatserna. “



DN 17 nov 2014: 

“ Maktskiftet skapar oro om Slussbygget

Stockholms stad har ännu inte skrivit på avtalet om finansieringen 
av den planerade bussterminalen i Katarinaberget. I  stadshuset i 
Nacka finns en stor oro för att Slussenprojektet håller på att 
haverera. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau begär att 
få träffa de nya makthavarna i Stockholm.

Den nya rödgrönrosa alliansen i  Stockholms stadshus har som DN 
tidigare berättat bestämt att Slussenprojektet ska genomlysas av 
experter fram till den 31 januari. Den knivigaste delen i projektet är 
bussterminalen i Katarinaberget som ännu inte har någon detaljplan.

I somras kom landstinget, länsstyrelsen, Stockholm, Nacka och 
Värmdö överens om finansieringen av terminalen som beräknas kosta 
drygt 1,4 miljarder. I  motsats till resten av Slussenbygget får 
Stockholm god ekonomisk hjälp till bussterminalen och behöver bara 
betala en fjärdedel av byggkostnaderna. Avtalet togs upp i stadens 
nämnder i  slutet av september, men har bordlagts för att i likhet med 
allt annat i  Slussenprojektet nagelfaras av oberoende experter.

Bussterminalen är mycket viktigare för de som bor i Nacka och 
Värmdö än för de som bor i Stockholm. Efter beslutet att bygga 
tunnelbana till Nacka har de båda kommunledningarna åtskilliga 
gånger hävdat att det ändå måste finnas en stor terminal vid Slussen.

I avtalet från i somras slås fast att terminalen ska ha plats för åtta 
ankommande bussar och 17 avgående bussar. I  samma avtal finns en 

bussterminal vid Nacka centrum med 15 påstigningsplatser. Den 
terminalen – som ännu inte har någon prislapp – har Nacka kommun 
lovat att betala hälften av.

– För vår del hänger de båda terminalerna intimt ihop. Storleken på 
terminalen i Nacka bestäms av att det finns en terminal vid Slussen, för 
alla kan inte åka tunnelbana. Det kommer att gå bussar från olika delar 
av Värmdö och Nacka in mot Slussen, säger Mats Gerdau (M), 
ordförande i kommunstyrelsen i Nacka.

I ett brev begär han ett snart möte med Stockholms nya 
finansborgarråd Karin Wanngård (S).

– Vi behöver veta hur det nya styret tänkt sig Slussen. Vi lägger oss 
inte i hur den ser ut och hur stora husen blir. Men vi är väldigt måna 
om att det blir en bra bussterminal och att det blir en bra trafiklösning, 
även för bilar, säger Mats Gerdau.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se

Snabbläsning.
Trött på ännu en lång artikel om Slussen? Läs här

Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka, struntar i hur Slussen kommer att 
se ut i framtiden. Men han är väldigt angelägen om att bussterminalen 
i Katarinaberget verkligen blir en stor terminal. Det vill han gärna tala 
om för finansborgarrådet Karin Wanngård.
Dn “
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DN 20 nov 2014: 

“ Då fick funkis sitt stora genombrott

¨Form • Stockholmsutställningen • År 1930

Svenska Slöjdföreningen och Stockholms stad arrangerade den 
legendariska Stockholmsutställningen 1930, med fyra miljoner 
besökare. Det var en nationell formutställning, där funktionalismen 
fick sitt stora genombrott. Chefsarkitekt var Gunnar Asplund, då känd 
för Stadsbiblioteket och Skogskyrkogården i lag med Sigurd 
Lewerentz. Både Asplund och Lewerentz ritade paviljonger och här 
presenterades en rad funkishus liksom stålrörsmöbler, Wilhelm Kåges 
Argentakeramik och Wiwen Nilssons kubistiska silver. Otto G 
Carlsund bidrog med väggmålningar och en utställning med abstrakt 
konst av berömdheter.

Till och med den 6 december nominerar DN Kultur 150 
kulturhändelser sedan tidningen grundades. Sedan startar 
omröstningen om de 10 viktigaste. Du hittar alla på dn.se/150listan. 
Var med! “



* Landsbygdspolitik. 
   Politik för en landsbygdsminister.

DN 7 nov 2014:
”Privatiserade rättigheter hotar det 
hållbara kustfisket”

“Fiskerätten säljs ut. Sveriges nya fiskelag främjar stordrift längre 
ut till havs, och hotar det lokalt förankrade kustfisket som har 
både ekologiska och sociala mervärden. Nu är tid att se över 
hållbarheten i Sveriges fiskenäring, skriver två forskare, 
fiskeridirektör Johan Wagnström och fiskestrateg Vesa Tschernij.

Den 1 oktober 2014 ändrades Sveriges fiskelag så att regeringen kan 
införa köp- och säljbara fiskerättigheter i alla svenska fisken. Detta är 
att betrakta som ett systemskifte från dagens allmänt ägda fisk i havet 
till ett där fisken ägs av enskilda företag. För att Sverige ska kunna ta 
tillvara på stora värden som gått förlorade i andra länder vid införandet 
av denna förvaltningsprincip krävs politiskt mod och nytänkande. 
Flera faktorer talar för att det just nu är en gynnsam situation att ta ett 
helhetsgrepp på hållbarhetsdimensionerna inom fiskerinäringen.

EU:s gemensamma fiskeripolitik prioriterar en speciell 
förvaltningsprincip av medlemsländernas yrkesfiske, nämligen 
privatiseringen av rätten att utnyttja den statligt ägda fiskeresursen. 
Genom att göra rättigheten att fiska till en köp- och säljbar handelsvara 
på en marknad är tanken att en ekonomisk utbuds- och efterfrågelogik 
ska leda till balans mellan fiskebestånden och fiskeflottan.

Denna förvaltningsprincip har i olika varianter implementerats i flera 
länder över hela världen och 2009 infördes köp- och säljbara 
fiskerättigheter med en giltighetstid på tio år i det svenska fisket efter 
bland annat sill, skarpsill och makrill. Enligt ett regeringsuppdrag 
publicerade Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med 



Jordbruksverket den 31 oktober en halvtidsutvärdering av effekterna 
av detta.

Utvärderingen fokuserar nästan helt på att dokumentera anpassningen 
av flottans kapacitet. Internationella erfarenheter visar dock att ett 
sådant ensidigt fokus riskerar att dölja systemets framtida effekter på 
kustfisket och beredningsindustrins råvaruförsörjning.

Vårt grannland Danmark förvaltar sedan 2003 sitt fiske enligt ett 
system med köp- och säljbarhet. Liksom i de delar av det svenska 
fisket som förvaltas genom köp- och säljbara rättigheter, infördes 
systemet i Danmark med det uttalade syftet att få bort överkapaciteten 
i flottan samt öka lönsamheten. Omställningen lyckades såtillvida att 
fartygen blev färre, större och därmed mer lönsamma.

Effekterna på det småskaliga, lokalt förankrade fisket blev däremot 
katastrofala. Det har skett en ägarkoncentration där rättigheten att 
utnyttja den gemensamma resursen hamnat i stora koncerner medan 
yrkesfisket försvunnit helt från 38 danska hamnar.

Yrkesfisket bygger som alla andra hantverksyrken på stolthet, tradition 
och förvärvad kunskap. Detta är värden och humankapital som 
försvunnit från dessa hamnar.

I Danmark försöker man nu i efterhand på politiskt initiativ justera 
systemet för köp- och säljbarhet i syfte att gynna ett hållbart och 
inkluderande snarare än ett rationellt och effektivt fiske. Målbilden är 
ett fiske där ekonomiska, miljömässiga och sociala hänsyn tillsammans 
”uppgår i en högre enhet”. Man vill återskapa en allsidig hamnmiljö 
och gynna fisk av hög kvalitet som fångats kustnära.

Utifrån de danska lärdomarna bör svensk fiskeripolitik nu ställa sig 
frågan: Vilka värden ska prioriteras? Om man vill behålla värdet av 
den svenska fisken i Sverige måste man ta hållbarhetens alla 
dimensioner på allvar. Fiskepolitiken måste mentalt och i praktiken 
flyttas från havet upp på land. Det måste formuleras en tydlig politisk 
vilja att utveckla en mångsidig näring med starka kopplingar till lokala 
marknader där lönsamheten ökar samtidigt som fisken blir billigare för 
konsumenten. Det är så stabilitet och liv kan skapas.

Fiskeriförvaltning är fördelningspolitik. Sverige befinner sig nu i en 
situation där det snart ska avgöras på vilka grunder den gemensamma 
fiskeresursen ska fördelas. I många av de länder där man infört ett 
system med köp- och säljbarhet har praxis varit att staten utan kostnad 
delat ut den gemensamma resursen till enskilda fiskefartyg grundat på 
historiskt fiske under exempelvis de senast fem åren. I Danmark gav 
man snabbt upp kopplingen mellan fartyg och rättighet och släppte 
rättigheterna som sådana fria på en marknad. Ägarskapet förlorade sin 
lokala förankring och blev därmed mer anonymt och koncentrerat.

Ska vi Sverige införa ett system där rättigheterna riskerar att 
koncentreras till ett fåtal kapitalstarka aktörer? I en demokrati är en 
sådan process i det närmaste irreversibel när den väl tagit fart. Eller 
vågar vi designa ett inkluderande system där yrkesfiskarna, för att tala 
med den socialliberala filosofen John Rawls ord, tillåts att ”på jämlik 
fot vara fullt samarbetande medlemmar av samhället” på basis av sin 
egen förvärvade praktiska och ekologiska kunskap.

Ett sådant system kan bygga på att det fiske som genererar de största 
samhällsvärdena sett till alla dimensioner, sätts i första rummet. Detta 
innebär i praktiken ett generöst system där dörren är öppen för 
etablering av kustfiskare och att det mer storskaliga fisket får anpassa 
sig till detta. Motivet för en sådan ordning är att ett kustfiske inte kan 
få lönsamhet i ett mängdfiske där fångsten ska konkurrera på den 



internationella marknaden. I stället måste värdet på fisken bli avsevärt 
högre. Detta kan ske genom en kombination av:

• En utvecklad infrastruktur för och marknadsföring av spårbar 
närfångad fisk

• Lokal beredning

• Direktförsäljning till kustboende, storstadsbor, restauranger och 
turister

• Miljöargument – ett ökat värde för den fångade fisken minskar 
behovet av mängdfiske

Kombinationen skapar dessutom andra värden som levande 
kustsamhällen, arbetstillfällen och skatteintäkter i kustkommunerna 
och en kontinuerlig övervakning av miljön i våra kustvatten. Med ett 
renodlat storskaligt fiske riskerar dessa värden gå förlorade.

För att lyckas med detta räcker dock inte enbart att ge kustfisket en 
generös andel av fiskekvoterna. Det krävs också åtgärder för att aktivt 
bistå kustfisket att realisera de värden som finns där, framför allt 
genom ett anpassat regelverk som tillåter ett, ur flera dimensioner, 
hållbart fiske. Fler fiskelägen riskerar annars att dö ut inom en snar 
framtid.

Filippa Säwe, Fil Dr I Sociologi, Ordförande För 
Öresundsfiskarna Johan Hultman, Professor I Kulturgeografi, 
Lunds Universitet Johan Wagnström, Fiskeridirektör, 
Länsstyrelsen Skåne Vesa Tschernij, Fiskestrateg, Marint 
Centrum Simrishamn “

DN 13 nov 2014: 
“ Danskt och tyskt kött bär på bakterierna

l Danskt och tyskt fläskkött som säljs i svenska butiker innehåller 
resistenta MRSA-bakterier. Det visar en granskning som DN har 
gjort. l Ökningen av resistenta bakterier i samhället är ett av de 
allvarligaste hoten mot människors hälsa, har WHO slagit fast.

l ”Det är bara en tidsfråga innan svenska grisar får bakterien, 
och det finns ingen handlingsplan”, säger Björn Bengtsson på 
Statens veterinärmedicinska anstalt.

DN har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, 
granskat förekomsten av resistenta MRSA-bakterier i svenska kött
diskar. Tjugo förpackningar danskt fläskkött och tjugo förpackningar 
tyskt fläskkött inhandlades i femton olika butiker i Stockholmsområdet 
efter samråd med SVA:s bakteriologiska avdelning.

Resultatet: fyra av tjugo danska paket med fläskkött innehöll den 
resistenta MRSA-bakterien och ett av tjugo tyska paket innehöll 
samma bakterie.

– Det är osannolikt att man skulle smittas via köttet, men det är 
obehagligt att det finns resistenta bakterier i mat som man köper. Att 
DN bara köper tjugo paket fläskkött i affären och direkt hittar MRSA 
visar att det är väldigt vanligt förekommande bland djuren, säger 
Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten.

Björn Bengtsson är veterinär med antibiotikaansvar på SVA:

– Det är anmärkningsvärt, man ska inte ha sådana här bakterier på kött. 
Men det är ett större problem att de finns på grisarna, säger han.



I både Danmark och Tyskland är MRSA vanligt hos grisar. I 
Danmark har ökningen varit explosionsartad. År 2009 fanns bakterien 
hos 13 procent av grisarna, några år senare, 2012, fanns den hos fler 
än tre av fyra grisar – 77 procent.

Nyligen visade det sig att MRSA-bakterien fanns i var femte 
förpackning med griskött som säljs i danska affärer, vilket väckte stor 
debatt och har lett till krav på fler tester av köttet. Nu visar DN:s 
stickprov samma tendens när det gäller danskt fläskkött i svenska 
butiker.

I DN:s test hittades bakterien dock bara i en av tjugo tyska 
fläskförpackningar.

– Det kan vara en slump att det blev färre än i de danska 
förpackningarna. Hade det varit fler prover hade resultatet kanske 
blivit ett annat, säger Björn Bengtsson.

DN:s stickprov är inte tillräckligt stort för att ge statistiskt säkra 
resultat, men laboratorietesterna visar tydligt att MRSA-bakterien 
förekommer i förpackningar med importerat fläsk. Bakterierna 
förekom i såväl olika styckningsdelar – kotlett, karré och filé – som i 
olika butiker och från olika slakterier. Att peka ut enskilda märken är 
inte meningsfullt enligt SVA, eftersom så stora delar av grisbestånden 
bär på MRSA.

MRSA är en resistent stafylokockbakterie som finns på huden och på 
slemhinnor. Risken att smittas via maten anses vara liten.

– Utifrån det vi vet i dag är kött inte en viktig smittväg. Men bilden av 
problemet med antibiotikaresistens förändras snabbt, säger Åsa 
Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Förra året importerade Sverige cirka 142 000 ton grisprodukter. Tre 
fjärdedelar kommer från Danmark och Tyskland. Inget av köttet testas. 
Kött från EU förutsätts vara kontrollerat i det egna landet och det som 
kommer från tredje land måste produceras i en anläggning som står 
under EU:s kontroll.

MRSA gör inte grisar sjuka och behöver inte vara farlig för friska 
personer, men hos människor med nedsatt kondition kan bakterien leda 
till blodförgiftning som i värsta fall kan vara dödlig.

Att MRSA-bakterien är vanlig bland grisar hör samman med hög 
antibiotikaanvändning i djuruppfödning. Användningen kan leda till 
fler resistenta bakterier i samhället.

– De hamnar i köttet och i miljön. Det är som ett slags miljöförstöring. 
Om resistenta bakterier finns överallt omkring oss ökar risken för att vi 
ska påverkas av dem, säger Björn Bengtsson.

Resistenta bakterier är ett av de allvarligaste hoten mot människors 
hälsa, slog WHO fast i en rapport som kom i våras. Bara i EU anses de 
ha dödat 25 000 personer hittills. Enligt WHO är vi snart där vi var 
innan antibiotikan uppfanns och då kan lunginflammation och andra 
infektioner återigen bli dödliga.

I Sverige har MRSA hittills bara hittats i ett prov från grisar för några 
år sedan. Att bakterien inte fått fäste här beror bland annat på strikta 
regler för införsel av levande grisar och för djurhållningen. Det beror 
också på att Sverige har EU:s lägsta användning av antibiotika till 
djur. Här medicineras sjuka djur individuellt. I många andra länder ges 
antibiotika till både friska och sjuka djur, eftersom det är billigare än 
att förebygga sjukdomar. DN lät testa ett mindre antal, fem, 
förpackningar, svenskt griskött. Ingen av dem innehöll bakterien.



I Danmark betraktas personer som arbetar med grisuppfödning som en 
riskgrupp inom vården. De får enkelrum och det görs flera tester på 
dem.

– Om vi fick in MRSA i Sverige skulle bönder, veterinärer, 
transportörer och deras familjer troligen komma att räknas som 
riskgrupp. Det skulle innebära kraftiga extrakostnader för vården, 
säger Björn Bengtsson.

Tillsammans med kolleger presenterade han nyligen en beräkning på 
vad det skulle kosta sjukvården om MRSA-bakterien spreds bland 
svenska grisar.

– Mellan åtta och elva miljoner kronor per år räknar vi med. Det är lågt 
räknat, en norsk studie har kommit fram till ungefär fem gånger så 
mycket, berättar Björn Bengtsson.

Just nu pågår en ny screening av svenska grisar för att se om de 
fortfarande är fria från MRSA. Undersökningen blir klar i januari.

– Jag tror att det bara är en tidsfråga innan vi har det här, säger Björn 
Bengtsson.

Trots att smittan enligt honom står och knackar på dörren finns ingen 
plan för hur den ska hanteras.

– Jag skulle vilja veta om politikerna tycker att vi ska verka för att 
bekämpa MRSA hos grisar. Helst skulle vi bestämma det innan 
smittan kommer hit, säger Björn Bengtsson.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se

Fakta. Så gjorde vi

DN gjorde en stickprovskontroll för att se om det finns MRSA-
bakterier i förpackningar med importerat fläsk som säljs i svenska 
butiker.

Vi kontaktade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, där ansvarig 
laboratorieveterinär Elisabeth Bagge bedömde att 20 förpackningar av 
vardera danskt och tyskt griskött behövdes för att ge en bild av läget.

MRSA finns inte bland svenska grisar, men för att göra en 
jämförande stickprovskontroll inköptes även fem förpackningar 
svenskt griskött.

Förpackningarna inhandlades i 15 olika butiker i 
Stockholmsområdet under perioden 6–16 oktober.

Innehållet bestod av kotletter, filé och karré. Alla produkter har olika 
slaktdagar eller kommer från olika styckningsanläggningar.

Förpackningarna skickades oöppnade till SVA där proverna 
analyserades.

Resultatet kom efter två veckor av avancerade tester i olika stadier. 
Av 20 paket tyskt fläsk bar köttet i ett paket på MRSA. Av 20 paket 
danskt fläsk bar köttet i fyra paket på bakterien. Av fem paket svenskt 
fläsk bar inget kött i något paket på bakterien.

Bakterien fanns i paket från olika affärskedjor och kom från olika 
slakterier. Att peka ut enskilda varumärken är inte meningsfullt, enligt 
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SVA. MRSA är så vanligt bland danska och tyska grisar att slumpen 
avgör vilket paket som innehåller smittat kött.

MRSA-bakterien är så vanlig bland grisar i både Danmark och 
Tyskland att det är omöjligt att säga i vilken slaktomgång det kan 
finnas smittat kött.

Fakta. Fläskproduktion

Danmark

28 miljoner grisar slaktas varje år, därav 9 miljoner smågrisar som 
exporteras.

Ungefär 4 000 grisgårdar finns i landet.

1 570 000 ton grisprodukter produceras varje år.

Exporten av griskött står för mer än 5 procent av Danmarks totala 
export.

Källa: Landbrug og Fødevarer och EMA, European Medicines 
Agency.

Tyskland

Ungefär 58 miljoner grisar slaktas per år.

Totalt finns 70 000 grisgårdar.

Produktionen ger 5 400 000 ton fläskprodukter per år. Ungefär 
hälften, 2 700 000 ton, exporteras till över 100 länder.

Tyskland är Europas största fläskproducent och tredje störst i världen 
efter Kina och USA.

Källa: German meat och EMA, European Medicines Agency

Sverige

Cirka 2,5 miljoner grisar slaktas varje år.

Totalt finns cirka 1 200 gårdar som har grisköttsproduktion.

Det produceras 234 600 ton grisprodukter om året.

Av det som produceras exporteras 25 900 ton.

Källa: Jordbruksverket och EM, European Medicines Agency

Fakta. MRSA

MRSA står för meticillinresistenta staphylococcus aureus. Det är en 
gul stafylokockbakterie som är motståndskraftig mot vissa typer av 
antibiotika. En MRSA-infektion är enligt smittskyddslagen en 
allmänfarlig sjukdom och ska anmälas till smittskyddsläkaren i 
landstinget och Folkhälsomyndigheten.



MRSA-bakterien som finns på bland annat danska grisar heter 
CC398. Den smittar främst genom direktkontakt med djur och den 
anses inte ha lätt att smitta mellan människor.

I våras avslöjades att fyra danskar har dött till följd av bakterien. Alla 
som dog var äldre och ingen hade haft direktkontakt med djur. Därför 
varnar danska forskare för att smittspridning kan ske även mellan 
människor.

Även om MRSA-bakterien finns på kött anses det inte finnas någon 
större risk för att bli smittad den vägen.

Källa: Ministeriet for Fødevarer, Folkhälsomyndigheten

Så tipsar du DN.

1 På tjänsten ”DN granskar” kan du tipsa oss om missförhållanden och 
lämna information som kan vara känslig. Adressen är 
dngranskar.dn.se. DN skyddar sina källor.

2 Tjänsten är uppbyggd för att ge dig som tipsare största möjliga 
säkerhet. Därför krypteras ditt tips.

3 Du får vara anonym. Granskande reportrar tar hand om tipset.

dngranskar.dn.se” 

DN 14 nov 2014: 

“ Ministern: Allvarligt att vi får in MRSA

”Det är allvarligt att vi får in kött med MRSA-bakterier”, säger 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht efter DN:s avslöjande om 
bakterier i  danska och tyska fläskpaket. Men någon plan för vad 
som ska göras om svenska grisar smittas av bakterien finns inte.

DN:s avslöjande att importerat griskött i svenska butiker bär på 
MRSA-bakterier har fått stort genomslag, även landsbygdsministern 
Sven-Erik Bucht (S) reagerar starkt.

– Det är inte alls bra att vi får in kött med sådana här bakterier. De är 
inte farliga om man lagar till maten, men det är allvarligt att länder 
använder så mycket antibiotika i sin djuruppfödning att sådana här 
resistenta bakterier uppstår, säger han.

I gårdagens tidning kunde DN rapportera att en stickprovskontroll på 
importerat griskött i svenska butiker visade att fyra av tjugo 
förpackningar med danskt fläskkött och en av tjugo förpackningar med 
tyskt fläskkött innehöll MRSA-bakterier.

MRSA-bakterien är vanlig bland grisar i många europeiska länder, 
men än så länge har den bara hittats i en svensk gris för några år sedan.

Björn Bengtsson, veterinär och antibiotikaexpert på Statens 
veterinärmedicinska anstalt, tror att det bara är en tidsfråga innan 
MRSA når svenska grisar och vill se en handlingsplan för hur smittan 
ska hanteras.



– Det vore bra att veta om vi ska anstränga oss för att hålla det borta 
som man har gjort i Norge eller göra som i Danmark och behandla 
konsekvenserna, säger han.

När grisbesättningar i Norge fick MRSA beslöt myndigheterna att låta 
grisarna gå till slakt och sanera de drabbade gårdarna. Till grund för 
beslutet låg en beräkning att smittan skulle kosta samhället runt 50 
miljoner kronor per år för bland annat vårdkostnader.

– Det handlar till syvende och sist om pengar. Ska man bekämpa det, 
måste någon betala, säger Björn Bengtsson.

Tillsammans med kolleger har han räknat ut att kostnaden för Sveriges 
del skulle ligga mellan åtta och elva miljoner kronor per år, ”lågt 
räknat”, om MRSA-bakterien får fäste hos svenska grisar.

I flera länder räknas de som arbetar med grisuppfödning som 
riskgrupp i vården. De får gå in bakvägen på sjukhus, göra olika tester 
och ha eget rum på grund av att de kan bära på MRSA-bakterien. Allt 
detta ger extra vårdkostnader.

Landsbygdsministern har i nuläget inte för avsikt att tillsätta en 
utredning eller liknande för hur MRSA-smittan ska hanteras om den 
kommer till svenska grisar.

– Egentligen har vi redan en handlingsplan, både Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket har uppdraget att ytterligare minska 
antibiotikaanvändningen i Sverige, säger han och fortsätter:

– Jag känner en trygghet i att våra myndigheter ligger långt framme 
och kan agera effektivt om smittan uppstår här också.

Björn Bengtsson skulle dock helst se en färdig handlingsplan innan 
man hittar den första grisbesättningen med MRSA-smitta.

– Frågan är komplex. Innan man hamnar i läget där man ska besluta 
om man ska slakta en besättning eller inte, bör man ha tänkt igenom 
det här ordentligt i samförstånd mellan politiker, näringen och 
myndigheter, säger han.

– Man kanske bestämmer sig för att inte göra någonting, men då är det 
bra med transparens.

En av anledningarna till att MRSA inte finns bland svenska grisar är 
att svenska grisnäringen självt har skapat hårda regler för import av 
levande djur. Bland annat testas de för MRSA och får sitta i karantän.

DN:s avslöjande att MRSA-bakterier finns i danskt och tyskt fläsk har 
inte lett till någon ny policy bland de stora livsmedelskedjorna. 
Bergendahl har sedan tidigare ett beslut att bara ha svenskt kött i sin 
butikskedja City Gross. Även om enskilda butiker har bestämt sig för 
att satsa på svenskt fläsk säger Ica, Coop och Axfood centralt att den 
svenska grisproduktionen inte räcker till för att täcka efterfrågan. Men 
det finns också tecken på att kunderna själva agerar.

– Det finns ett stort intresse kring köttproduktionen. Det är inte bara 
frågor om ursprungsland utan även om det är ekologiskt, Kravmärkt 



och om det är närproducerat, säger Peter Fehn, butikschef på Ica Maxi 
i  Lindhagen i Stockholm.

– Jag kan känna att det kommit lite för många larm om danskt kött den 
senaste tiden. Själva har vi slutat annonsera danskt fläskkött. Vi säljer 
mycket mindre nu, säger han.

Gustav Tranback

gustav.tranback@dn.se
Jannike Kihlberg

jannike.kihlberg@dn.se
Så mycket antibiotika användes vid djuruppfödningen 2012

Sverige 13 mg/PKU

Danmark 44 mg/PKU

Tyskland 205 mg/PKU

PKU motsvarar ungefär levandevikten av djur uttryckt i kilo.

Källa: EMA, Europeiska läkarmyndigheten.

Fakta.
Viktigt att hetta upp köttet ordentligt

MRSA-bakterien är resistent mot vissa typer av antibiotika. Den 
behöver inte vara farlig för människor, men personer med nedsatt 
allmäntillstånd kan drabbas och i  värsta fall få blodförgiftning som 
kan vara dödlig.

Bakterien anses inte ha lätt att smitta via mat. Den dör vid 
upphettning, men det är viktigt med god kökshygien. Vanligaste 
smittvägen är via direktkontakt med djur som bär på bakterien.

En viss typ av MRSA, CC 398, är vanlig bland grisar i många länder, i 
både Danmark och Tyskland finns bakterien på majoriteten av slakt
grisarna.

Än finns inte bakterien bland svenska grisar, men i gårdagens DN 
varnade veterinär Björn Bengtsson på Statens veterinärmedicinska 
anstalt att det är en tidsfråga innan den kommer till Sverige.

Så reagerar DN:s läsare

"Ett resultat som troligen kommer att påverka försäljningen av 
fläskkött."

Sven Erik Alhem, samhällsdebattör och före detta överåklagare, på 
Twitter.

"Mat är för billigt och det har ju sina anledningar. Välj kvalitet och 
tänk lite längre, det är du som bestämmer!"
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Martin Liebe, kommentar till DN.se

"Vi har nog världens mest kontrollerade jordbruk och vi köper inte vad 
den producerar. Systemfel!"

Tommy Andersson, på Twitter.

"Nöt- & lammkött har märkning. Ägg märks. Undantaget för 
#grisproduktion bör bort. Märk griskött nu!"

Avdelningen för grisforskning som bedrivs vid SLU i Skara, på 
Twitter.

"Smittat danskt o tyskt fläskkött i butikerna, avslöjar @dagensnyheter. 
Tuffare tag krävs mot antibiotikaresistens. På väg mot styrelsemöte i  
EU:s konsumentrörelse. Antibiotikaresistens på dagordningen. 
Högaktuellt."

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter, på Twitter.

"Läste reportaget i DN i dag och undrar om ni tittat på restaurangerna. 
I dag kostar en lunch många gånger 90 kronor i Sthlm och man undrar 
vart deras kött kommer ifrån?"

Anders Carlsson, mejl till DN.

"Det finns ett beslut inom EU att förbjuda användning av antibiotika 
på friska djur. Det tycks bara inte ha förverkligats än. Troligen måste 
alla, media och konsumenter ligga på så att det blir verklighet. 
Antingen det, eller riskera en helt onödig död i  lunginflammation."

Amanda Setterwall Klingert, kommentar till DN.se.

"Själv köper jag svenskt kött. Inte för att jag är rädd för det danska 
eller tyska köttet, men jag gynnar svenska bönder som arbetar för en 
bättre djurvälfärd."

Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö på 
Konsumentföreningen Stockholm, i sin blogg. “



DN 17 nov 2014: 

“Lite mångfald, tack!

I går levererade fyra forskare knutna till Sveriges lantbruksuniversitet 
en tjock smocka mot ekologiskt jordbruk.

SLU-forskarna skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det 
varken ger mer näringsrik mat eller lägre utsöndring av näringsämnen 
till yt- och grundvatten. Mindre skördar leder dessutom till att mycket 
större åkerarealer behöver tas i anspråk, samtidigt som markens 
förmåga att binda koldioxid minskar. Om Sverige byter ut 
konventionellt jordbruk mot ekologiskt medför det – om vi inte ska 
odla upp helt enorma arealer – att vi måste importera ännu mer mat, 
vilket leder till att skog huggs ned någon annanstans i världen.

Ekologiskt jordbruk är helt enkelt en katastrof ur miljö- och 
klimathänseende, konkluderar forskarna.

Det är utmärkt med röster som utmanar bilden av ekojordbruk som 
den enda vägen till hållbar matförsörjning. Men denna motbild är 
alltför drastisk.

Om man, som forskarna gör, tar det stora greppet och talar om en 
långsiktigt hållbar matproduktion, är det märkligt att inte över huvud 
taget nämna köttproduktionen. En mycket stor del av Sveriges och 
jordens åkerareal går åt till att odla foder åt slaktdjur. Småskalig 
djurhållning, liksom betesdjur som håller landskapet öppet är inte 
problemet. Men den globala nötköttproduktionen slukar enorma 

resurser och står för en ansenlig del av de samlade koldioxidutsläppen.

I hela världen ökar konsumtionen av kött. Om alltmer av åkerareal går 
åt till att utfordra köttdjuren, då måste spannmålsproduktionen förstås 
ständigt effektiviseras. Det framstår som lite enkelspårigt att angripa 
eko-jordbruket utan att problematisera köttproduktionen.

Vidare skriver forskarna att ekologiska livsmedel inte, som man kan 
tro, är giftfria. Men om så är fallet beror det ju på att jorden inte är 
giftfri. En ekobonde tar sig inte an ett stycke jungfrulig mark, helt ren 
från gödnings- och bekämpningsmedel som det konventionella 
jordbruket sprider ut. Tungmetaller och miljögifter finns i jorden och 
kan hamna i grödorna, trots att bonden själv inte tillför några gifter.

Detta är inte ett argument mot ekologiskt jordbruk, om något är det ju 
det motsatta: att mer jordbruk borde bedrivas ekologiskt, så att gifterna 
i jorden minskar över tid.

Forskarna på SLU pekar på några viktiga saker och sticker hål på en 
del myter. Likväl gör de det stora misstaget att förorda en enda 
lösning. Det ekologiska paradigmet ger inte alla svar på men är 
därmed inte automatiskt irrelevant.

Även om det behövs högteknologisk spannmålsodling för att föda 
världens samlade och växande befolkning, kan det ekologiska 
jordbruket inne- bära en klar förbättring för fattiga bönder i till 
exempel Afrika. Kunskap om hur grödor och djurhållning bör varieras 
och kombineras kan leda till större skördar och mindre svält. Om den 



rika världen lägger ned allt ekologiskt jordbruk kommer kunskapen 
och därmed kunskapsöverföringen att minska.

Och även om maximal biologisk mångfald på varenda kvadratmeter av 
det svenska kulturlandskapet inte är en planetär ödesfråga, finns det 
skäl att hysa viss oro. Till exempel har det på senare år rapporterats en 
del om att bina försvinner från jordbrukslandskapen runtom i världen. 
Orsakerna är inte slutgiltigt fastställda men bidöden är en indikation på 
att det konventionella jordbruket inte är oproblematiskt.

Slutligen, det bör ifrågasättas hur farliga gifterna i 
bekämpningsmedel är, i alla fall i de små mängder som hamnar i 
konsumenternas kroppar. Mer forskning behövs. Men så länge riskerna 
faktiskt inte har kunnat uteslutas, är det utmärkt att konsumenter har 
möjlighet att, mot ett högre pris, välja mat med inga eller väldigt små 
halter av giftiga ämnen.

Lika irriterande som eko-förespråkarnas ideologiska glöd är eko-
kritikernas fanatiska motstånd. Faktum är att det är bra att det finns en 
mångfald av såväl åkerfält som forskningsfält.

Dn 17/11 2014

DN 17 nov 2014: 

Förut skämdes Steef Uüttewall – nu är han stolt grisbonde

Efter fyrtio år som grisuppfödare har Steef Uüttewall helt ändrat 
metod.

Antibiotikadoserna till grisarna har skurits ner rejält och han 
har börjat prova på en produktion som innebär mer kontakt med 
kunderna.
– Vet du att grisar har otroligt bra luktsinne. De kan känna doften av en 
massa saker under marken med sina trynen.

Steef Uüttewall tittar nästan förundrat ned på de brokiga grisarna som 
bökar runt i halmen. Vi befinner oss i ett av hans grisstall ett par mil 
utanför Utrecht mitt i Nederländerna. Landskapet är platt, gröna 
rektanglar genomkorsars av breda diken.

Här har Steef Uüttewall varit grisbonde i 40 år, hans släkt har varit 
lantbrukare i 600 år. Men de senaste åren har mycket förändrats.

– Vi har fått byta tankesätt helt. När jag ser tillbaka ser jag att vi inte 
gjorde på ett bra sätt, vi måste välja en annan väg, säger Steef 
Uüttewall.

Han föder främst upp smågrisar och har 400 suggor. Tidigare fick de 
antibiotika rutinmässigt och alla, såväl friska som sjuka grisar 
behandlades samtidigt om någon var sjuk.

– I dag får de bara antibiotika när någon är sjuk eller har råkat ut för en 
olycka, säger Steef Uüttewall.

Veterinär Ruud Pronk som är på rutinbesök för att ta några blodprov 
på djuren instämmer.



– Tidigare gav vi antibiotika för lite hosta. Nu får de klara sig mer 
själva och det går bra, säger han.

Som veterinär tjänar han pengar på den antibiotika han säljer själv. På 
frågan hur mycket han tjänar på det svarar han undvikande.

– Jag blir inte rik, definitivt inte på den här farmen, säger Ruud Pronk.

Steef Uüttewall har helt ändrat sitt sätt att tänka på grisuppfödning. 
Sedan ett år provar han i liten skala att lägga om en liten del av 
produktionen åt ett mer ekologisk håll.

Det är de grisarna som visas upp när DN kommer på besök. Till 
skillnad från de flesta andra grisar i landet har de knorren kvar och 
verkar trivas med livet där de kan välja att gå ute eller inne.

– När det är stora grisfarmer blir uppfödaren anonym. Jag vill ha 
kontakt med konsumenten och jag tror att de vill veta vem som är 
ansvarig för köttet, säger Steef Uüttewall.

Han berättar också att det inte har varit enkelt att bryta kedjan och 
satsa på något nytt. Risken är att han inte gör så stor vinst.

– Men nu är jag stolt över att föda upp grisar, tidigare skämdes jag, 
säger Steef Uüttewall.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

DN 17 nov 2014: 

“ Eko-odling orsakar forskarbråk

Fyra forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, går till hård 
attack mot ekologisk odling. Men andra forskare på SLU går till 
motattack – mot deras slutsatser. – De gör grova och felaktiga 
förenklingar, säger Maria Wivstad, föreståndare på Centre for 
organic food and farming.

Om 100 procent av den svenska odlingen är ekologisk blir skörden 40 
procent mindre. Då behöver den nuvarande åkerarealen utökas med 
ytterligare 1,7 miljoner hektar från nuvarande 2,6 miljoner hektar för 
att kompensera skördebortfallet. Det konstaterar tre professorer vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Holger Kirchmann, Lars 
Bergström och Thomas Kätterer – tillsammans med den tidigare 
programchefen vid universitetet, Rune Andersson.

Resultaten kommer från deras nyutkomna bok ”Den ekologiska 
drömmen”.

Forskarna ifrågasätter även att ekologisk odling skulle vara klimat
smart, samt om maten egentligen är nyttigare än den som kommer från 
konventionell odling.

– Vi är forskare och det är vår plikt att tala om att så här blir det. Det 
blir vare sig bättre för miljön eller bättre livsmedel. Framför allt blir 
det inte en större mängd livsmedel. Sverige satsar så ohämmat på det 
här som det inte finns någon grund för. Tänk om vi skulle lägga 30 
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procent av alla medicinanslag på homeopati? Det är precis samma sak, 
säger Lars Bergström till DN.

Är det precis samma sak?

– Ja, det är där rötterna till ekologisk odling finns.

Att forskarna är knutna till SLU får säkert en del att dra slutsatsen att 
detta är SLU:s syn på ekologisk odling. Så är inte fallet. En grupp 
andra forskare planerar nu ett svar på artikeln, berättar Maria Wivstad, 
föreståndare på SLU:s Centre for organic food and farming.

– Jag har mycket invändningar mot att de skalar ut enskilda resultat 
och nämner i ett stort perspektiv. De gör en grov och felaktig 
förenkling vad gäller halv skörd exempelvis. Vissa grödor ger 80–90 
procents skörd och andra ger halv skörd, men globalt stämmer inte de 
siffrorna alls. Där hävdar sig ofta de ekologiska grödorna väl, säger 
hon.

Kirchmann, Bergström, Kätterer och Andersson har tidigare fått 
mothugg av sitt eget universitet. 2009 visade en studie på SLU att de 
hade fel angående utsläpp av fosfor och kväve. 2010 beskrevs 
forskargruppen som ”arroganta besserwissrar” i en internationell 
utvärdering.

– Jag har debatterat med i dem i 25 år och haft samma diskussion hela 
tiden, det känns ansträngande, säger Maria Wivstad.

Lars Bergström replikerar:

– De som inte är överens med oss bygger mycket på känsla och inte på 
fakta. Det hör inte hemma på ett universitet.

Är ekologisk mat nyttigare?

– De berör inte effekter av bekämpningsmedel. Doserna är låga, men 
det finns oroväckande resultat. Ekologisk mat är fri från 
bekämpningsmedel, säger Maria Wivstad.

Lars Bergström svarar så här på den frågan:

– Nej, man kan inte entydigt säga det. Fördelen skulle vara högre c-
vitaminhalter, men det är inte det viktigaste eftersom vi får i oss så 
mycket av det ändå.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “
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DN 18 nov 2014:

“ Paulsen vill exportera den svenska 
modellen

EU förbereder en ny lag som man hoppas ska minska problemet 
med antibiotikaresistenta bakterier inom djurhållningen. Marit 
Paulsen, och Fredrick Federley, arbetar med förslaget. Nästa 
vecka tas det formella beslutet.

Användningen av antibiotika i djuruppfödningen i Europa har minskat 
med 15 procent på några år, men skillnaden är stor mellan olika länder. 
Värstingländer som Cypern och Italien använder 397 respektive 341 
milligram per kilo kött. Sverige använder 13 milligram.

Nu förbereder EU nya lagar om veterinärmedicin som bland annat ska 
reglera användningen av medicin till djur.

– I andra EU-länder används antibiotika som ett ”paraply” för att tillåta 
en dålig djurhållning. Kanske kan vi nu äntligen få stopp detta. För en 
glad gris är en god gris som behöver mindre medicin, säger Marit 
Paulsen, FP.

Hon har av jordbruksutskottet utsetts till huvudförhandlare och ska 
skriva yttrandet över lagförslaget. En del i det nya lagpaketet handlar 
om djursäkerhet, miljö och livsmedelssäkerhet.

– Det borde gå att ”exportera” den svenska modellen, med omfattande 
djurskydd och låg antibiotikaförbrukning, menar Paulsen.

Fredrick Federley, C, kommer att arbeta med den del som handlar om 
medicin till djur.

– Det blir nog någon form av kontrollmyndighet som får granska att 
veterinärernas förskrivning följer reglerna, säger han.

Att EU nu ser över antibiotikaanvändningen i djurhållningen hänger 
samman med ökningen av resistenta bakterier i samhället. 
Användningen av antibiotika leder till att bakterier utvecklar resistens 
och två tredjedelar av all antibiotika som används i världen går till 
djuruppfödning.

– Våra svenska bönder har 30 års dyrköpt erfarenhet av att hantera 
användningen av antibiotika på ett ansvarsfullt sätt. Nu verkar det som 
att verkligheten har hunnit ifatt även vår omvärld, WHO klassar 
numera antibiotikaresistensen som ett av de största hoten mot vår 
folkhälsa och till och med USA jobbar på att skapa en ny myndighet 
för att få bukt på problemet, säger Marit Paulsen.

Världshälsoorganisationen, WHO, larmade i våras om att resistenta 
bakterier är det största hotet mot människors hälsa. Organisationen 
varnade för att om inget görs kan infektioner som lunginflammation 
bli dödliga.

– Hittills har antibiotikafrågan hanterats ur djurskyddsperspektivet och 
många som står bakom köttkonsumtionen har slagit bakut. Nu är det 
ett uppvaknande, man ser att det kommer att leda till höjda 
vårdkostnader och till och med dödsfall, säger Fredrick Federley.



Enligt beräkningar har sammanlagt ungefär 25 000 personer dött av 
resistenta bakterier i Europa.

– Saker som att man hittar MRSA-bakterier i kött i butik har 
intensifierat arbetet. Nu finns initiativ från USA, Storbritannien och, 
som DN skrev om i går, Nederländerna att minska antibiotikan till 
djur, säger Fredrick Federley och fortsätter:

– Det måste också läggas till att veterinärer inte bör få tjäna pengar på 
att förskriva antibiotika.

Nästa vecka fastslås uppdraget officiellt. Någon tidsplan för när 
lagförslaget ska vara klart är ännu inte satt.

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se

Detta har hänt.

Förra veckan avslöjade DN att fläskkött importerat från Tyskland och 
Danmark som såldes i svenska butiker bar på MRSA-bakterier.

Fyra av tjugo danska förpackningar innehöll MRSA-bakterier och en 
av tjugo tyska förpackningar innehöll samma bakterie.

MRSA-bakterien är resistent mot vissa typer av antibiotika och är 
vanlig bland grisar i många länder. Den behöver inte vara farlig för 
människor. I Danmark har hittills fem personer avlidit till följd av 
bakterien.

I gårdagens DN berättade vi att Nederländerna lyckats halvera sin 
användning av antibiotika till djur. “

DN 19 nov 2014:

”Kräv provtagning för MRSA på djur som 
förs in i Sverige”

Handlingsplan mot multiresistens. I andra EU-länders djurupp-
födning används upp till 30 gånger mer antibiotika än i Sverige – 
med allvarliga risker i sjukvården som följd. Registrering av 
antibiotika, provtagning av djur och möjlighet att beslagta läke
medel är tre nödvändiga åtgärder, skriver Centerpartiets 
partiledare Annie Lööf.

Att minska användningen av antibiotika är en av vår tids ödesfrågor. 
Fallen av multiresistenta bakterier ökar stadigt varje år och vi går mot 
en situation då penicillinet riskerar bli en parentes i 
läkemedelshistorien. Det skulle få katastrofala följder eftersom 
sjukvården i dag är helt beroende av antibiotika för att bota vanliga 
sjukdomar så som halsfluss och urinvägsinfektion, eller för att få 
infekterade sår att läka. Bara i Europa dör 25 000 människor varje år 
för att vanligt penicillin inte längre fungerar. Det är en direkt följd av 
att för mycket antibiotika använts inom sjukvården och djurhållningen 
under allt för lång tid. Denna utveckling måste vändas för att 
antibiotikan inte helt ska förlora sin effekt.

Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA 
(meticillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit allt fler. MRSA är 
en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa 
och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 
personer som smittats av MRSA bara i juli i år. Det är den högst siffran 
någonsin under en månad. I Sverige har livsmedel från Tyskland och 
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Danmark med spår av bakterierna hittats vilket är en tydlig 
varningssignal för att för mycket antibiotika används i 
djuruppfödningen.

För att få bukt med antibiotikaresistensen krävs ett målmedvetet och 
brett angreppssätt. Vi vill att antibiotikan ska finnas kvar som ett 
pålitligt botemedel även för framtida generationer och därför föreslår 
vi att en nationell handlingsplan för att stoppa spridningen av 
resistenta bakterier tas fram där följande delar ingår.

1. Global kriskommission för antibiotika. Vi måste i grunden 
förändra synen på hur antibiotika används och skapa en ökad 
medvetenhet om vilka stora risker en överanvändning innebär för 
människors liv och hälsa. Centerpartiet vill därför att Sverige tar på sig 
ledartröjan och tar initiativ till en global kriskommission för 
antibiotika. Vi vill se en internationell forskargrupp med uppdrag att ta 
fram en motsvarande Stern-rapport för antibiotika. Forskarna ska titta 
på vilka konsekvenser överanvändningen innebär. Vår ambition är att 
kommissionen ska leda fram till att ett pris sätts på 
antibiotikaanvändningen, att fler av världens ledare engageras i frågan 
samt att vi kan komma fram till en gemensam ambition om minskad 
onödig användning av antibiotika.

2. Tillåt provtagning av MRSA vid införsel av djur. Sverige har ett 
gott smittläge när det gäller spridning av sjukdomar och resistenta 
bakterier. Centerpartiet är angeläget om att vi ska kunna behålla detta. 
Redan i dag kräver vi i Sverige mer omfattande tester för sjukdomar 
än andra länder inom EU. Genom att ställa krav när levande djur förs 
in i Sverige från andra EU-länder har vi också kunna förhindra 
spridning av smittor och bakterier på ett effektivt sätt. Centerpartiet 

anser att det är rimligt att regioner och länder inom EU som har ett bra 
smittläge ska kunna behålla detta så att djur och människor inte 
behöver botas från sjukdomar utan att vi i stället kan jobba 
förebyggande för att minska användningen av antibiotika. Sverige 
måste därför behålla sina striktare regler när det gäller införsel av djur 
från andra länder. Dessutom vill vi pröva möjligheten att inom EU 
tillåta länder och regioner med gott smittläge att även kunna kräva 
provtagning för MRSA i syfte att minska spridningen av resistenta 
bakterier.

3. Ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika. Genom enkla 
knapptryck, på några sekunder, kan vem som helst köpa antibiotika via 
nätet. Omkring 200 000 nätsökningar på läkemedel per månad gjordes 
i Sverige enligt en undersökning från Livsmedelsverket 2013. I en 
aktion mot illegala läkemedel som Läkemedelsverket och Tullverket 
deltog i för två år sedan utgjorde antibiotika mer än vart tionde beslag. 
Tullverket vittnar om att flödet av läkemedel ökat men att de inte kan 
beslagta försändelser om de kommer från ett annat EU-land, även om 
innehållet är olagliga läkemedel. Första halvåret 2011 gjorde tullen 
129 000 beslag av olagliga läkemedel från tredje land. Under samma 
tidsperiod 2014 hade den siffran sjunkit till drygt 40 000 beslag. 
Tullverket menar att detta beror på så kallad reparcelling. Paket med 
olagliga läkemedel packas om i något EU-land för att undgå 
Tullverkets kontroll. Detta är en lucka som Centerpartiet vill täppa till. 
Vi ser det som motiverat att ändra regelverket eftersom 
överanvändning av antibiotika hotar människors hälsa. Vi förslår 
därför att tullen får befogenheter att beslagta antibiotika även om den 
kommer från annat EU-land.



4. EU-register för antibiotikaanvändning. I dag använder både 
Cypern och Italien 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än 
Sverige. Tyskland använder 13 gånger mer. Antibiotikan används ofta 
som en kompensation för en dålig djurhållning. I stället för att 
förebygga sjukdomar hos djuren med en god djuromsorg, överanvänds 
antibiotika med resistenta bakterier som följd. Detta är oacceptabelt. 
Konsumenter ska kunna få tillgång till kött som fötts upp utan onödig 
antibiotika. Centerpartiet föreslår därför ett gemensamt EU-register för 
all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Genom att synliggöra 
skillnaderna mellan medlemsstaterna, kan vi sätta press på länderna att 
minska sin antibiotikaanvändning.

5. Högre krav på EU- länder att minska sin antibiotikaanvändning 
och stopp för veterinärer att sälja antibiotika. Centerpartiet vill att 
EU inför gemensamma mål för att få ned användningen av antibiotika 
när det gäller djurskötsel. I länder där användningen av antibiotika är 
omfattande är också multiresistenta bakterier i köttproduktionen regel, 
snarare än undantag. Vi behöver skärpa reglerna i EU och sätta ett tak 
för antibiotikaanvändning. Vi vill se att målet ligger på minst samma 
nivå som användningen ser ut i Sverige i dag. Det finns en gemensam 
strategi i unionen, men det är bara Sverige som lever upp till den. De 
bindande målen ska därför kopplas till sanktioner som drabbar de 
gårdar där reglerna inte följs. Straffet ska bland annat kunna innebära 
avdrag på det EU-stöd jordbrukare i hela unionen får. Dessutom vill 
Centerpartiet sätta stopp för veterinärers möjlighet att sälja antibiotika.

Antibiotikaresistensen är en tickande bomb. Penicillinets fader 
Alexander Fleming varnade redan 1945 för att en överanvändning av 
antibiotika skulle kunna leda till att det blev verkningslöst. Det är hög 
tid att ta hans farhågor på allvar, de håller redan på att besannas.

Annie Lööf, Partiledare För Centerpartiet

DN 19 nov 2014: 

“ Skyddsnivån höjs – fjäderfä i Sverige ska 
hållas inomhus

Jordbruksverket höjer skyddsnivån mot fågelinfluensa. Det innebär att 
fåglar inom jordbruket ska hållas inomhus. Om det inte går, ska de i 
alla fall vara inhägnade och få mat och vatten under tak.

– Det är en försiktighetsåtgärd. Vi kan inte utesluta att de tre utbrotten 
av fågelinfluensan H5N8, i Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien de senaste veckorna kan bero på att smittan sprids med 
vilda fåglar. Därför måste risken för att få in sjukdomen till svenska 
fjäderfän betraktas som förhöjd, säger Katharina Gielen på 
Jordbruksverket till DN.

Syftet är att skydda fåglarna från direkt kontakt med vilda fåglar, som 
enligt vissa uppgifter skulle kunna sprida viruset. Fågelinfluensa 
överförs mellan fåglar genom avföring, direktkontakt och ibland via 
ventilationssystem.

Risken att denna typ av fågelinfluensa ska smitta människor är, enligt 
Folkhälsomyndigheten, ”i det närmaste obefintlig”.

Dn www@dn.se “ 

mailto:www@dn.se
mailto:www@dn.se


DN 19 nov 2014: 
“ Regeringen nöjd med MRSA-försvar
Efter DN:s artiklar om MRSA-bakterier har landsbygdsministern 
kallat till sig generaldirektörerna för flera myndigheter. På mötet 
diskuterades arbetet mot antibiotikaresistens.

I förra veckan avslöjade DN:s eget test att resistenta MRSA-bakterier 
finns på danskt och tyskt fläskkött i svenska butiker. Bakterien är 
vanlig bland grisar i många andra länder, men finns än så länge inte på 
svenska grisar.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) kallade efter artiklarna till 
sig generaldirektörerna för Jordbruksverket, Statens veterinär
medicinska anstalt och Livsmedelsverket för att diskutera 
beredskapen för antibiotikaresistenta bakterier.

Efter mötet förklarade ministern att han känner stort förtroende för det 
arbete som myndigheterna gör på området. Han var också nöjd med 
hur myndigheterna förbereder sitt agerande inför en eventuell upptäckt 
av MRSA i Sverige.

– Regeringen följer och tar till sig av det arbete som nu görs i 
samverkan mellan myndigheterna och är beredd att agera om 
myndigheterna skulle identifiera områden som kräver initiativ från 
politiken, säger Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Tisdagen var europeiska antibiotikadagen. En rapport från Europeiskt 
centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, visade 
att antibiotikaresistensen hos bakterier har ökat kraftigt.
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

DN 20 nov 2014: 

“ Ministern vill ha breda samtal om 
bakteriehotet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) bjuder nu in Center-
partiets partiledare Annie Lööf för att diskutera en handlingsplan 
mot resistenta bakterier. Frågan har blivit aktuell efter DN:s 
avslöjande att MRSA-bakterier finns i köttförpackningar i 
svenska butiker.

DN:s test som visade att resistenta bakterier finns i förpackningar med 
danskt och tyskt fläskkött i svenska butiker har skapat stor debatt.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf presenterade i går på DN Debatt 
ett förslag till en handlingsplan mot resistenta bakterier. Nu bjuder 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in centerledaren till en gemensam 
överläggning.

– Jag har precis skickat ett brev till Annie Lööf och bjudit in till samtal 
om resistenta bakterier, säger Sven-Erik Bucht till DN från Bryssel, 
där han diskuterar regionalpolitik.

I artikeln lade centerledaren fram fem punkter som borde finnas med i 
en handlingsplan, där ingick bland annat en global kriskommission för 
antibiotika och MRSA-tester på levande djur som tas in i Sverige.

– Jag välkomnar Annie Lööfs initiativ och jag delar hennes åsikt att vi 
måste jobba internationellt i den här frågan, säger Sven-Erik Bucht.
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Ett samtal med Annie Lööf är ett första led, i förlängningen hoppas 
landsbygdsministern på en bred politisk enighet.

– Vi blir starkare om vi har en bred samling. Frågan är så viktig för 
människors hälsa och även för djurvälfärden att den ska stå över parti
politiken, säger ministern.

Den MRSA-bakterie som hittades i danska och tyska fläskpaket är 
vanlig på grisar i många andra länder. Den finns inte på svenska grisar, 
men experter hävdar att det bara är en tidsfråga innan den når hit.

Efter DN:s artiklar kallade landsbygdsministern till sig general
direktörerna för Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt för att diskutera beredskapen för resistenta 
bakterier.

Tillsammans med flera andra myndigheter är de involverade i ett 
arbete för att få fram en strategi för hur arbetet med resistenta bakterier 
ska gå till. Inom kort kommer en handlingsplan för arbetet att 
presenteras.

En hög användning av antibiotika leder till fler resistenta bakterier. 
Världshälsoorganisationen, WHO, slog nyligen fast att det är det 
största hotet mot människors hälsa. I Europa avlider 25 000 personer 
per år till följd av resistenta bakterier.

– Jag tycker att vi ska ta ledartröjan och att vi ska arbeta med det här 
internationellt. Resistenta bakterier är ett stort problem som går över 
nationsgränser, säger Sven-Erik Bucht.

Jannike Kihlberg

jannike.kihlberg@dn.se
Fakta. Fem punkter som C föreslår ska ingå i en handlingsplan

1 En global kriskommission för antibiotika bör Sverige ta initiativ till.

2 Provtagning av MRSA vid införsel av levande djur.

3 Ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika som köpts på nätet.

4 Inför ett EU-register för användning av antibiotika.

5 Högre krav på EU-länder att minska sin antibiotikaanvändning och 
stopp för veterinärer att sälja antibiotika.

 DN “
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DN 20 nov 2014:

“Ökad eko-produktion ger omvärlden fel 
signaler

De livsmedel som det svenska jordbruket producerar är av mycket god 
kvalitet oavsett om de är konventionellt eller ekologiskt framställda. 
Detta tror jag nästan alla kan vara överens om.

I Sverige har vi i dag ett konsumtionsmönster av livsmedel som har 
bidragit till att vi har blivit allt mindre självförsörjande. Samtidigt 
minskar jordbruksarealen i landet. Vi blir dessutom fler invånare. Den 
ekologiska odlingen som ökar medför lägre avkastning per 
produktionsenhet än den konventionella odlingen. För närvarande 
tillhör vi de länder i Europa som har den högsta andelen ekologisk 
produktion. Cirka 15 procent. I Sverige har vi en målsättning att nå 20 
procent ekologisk produktion till år 2020. Några partier i riksdagen 
anser att denna målsättning är alltför låg.

Med hjälp av vårt utmärkta kommunikationssystem vet vi hur 
utvecklingen inom livsmedelområdet ser ut i världen. Åkerarealen 
minskar och befolkningen ökar precis som i Sverige. Den faktor som 
tillkommer i jämförelse med Sverige är brist på färskvatten på ganska 
många platser i världen. Jordbruket kräver mycket vatten för att 
upprätthålla en god skördenivå. 70 procent av det vatten vi förbrukar i 
världen används för bevattning inom jordbrukssektorn.

Fattigdom i världen är den viktigaste anledningen till att nästan 900 
000 000 människor är undernärda. Dessutom har 750 000 000 ej 

tillgång till rent dricksvatten. Dessa förhållanden arbetar framför allt 
FN med att förbättra på många olika sätt.

Skall vi i Sverige då producera ännu mer ekologiska produkter som 
ger lägre avkastning per produktionsenhet? Svaret borde vara nej. 
Även om Sverige i dessa sammanhang är ett litet land sänder det ut fel 
signaler till vår omvärld om ekologisk produktion.

Sverige har ett mycket bra regelverk för en säker 
livsmedelsproduktion. Vi har dessutom välutbildade lantbrukare som 
producerar utmärkta livsmedel.

Henry Svensson, Bjärred, Lantmästare, Civilekonom “



DN 26 nov 2014:

“ Okunskapens frukt

Är genmodifierade grödor ”helt fel, onaturligt och konstigt”, som 
kritikerna säger? De dna-förändrade växterna har ett uselt rykte i 
Europa. Politiker skyr dem, och på tallriken är det få som vill ha dem.

Att 500 forskare på uppdrag av EU härom året gick igenom riskerna 
och gav tummen upp åt tekniken har inte gjort någon skillnad.

Mer kunskap behövs, säger gröna röster. Samtidigt motarbetas 
forskningen av EU:s medlemsländer. Odlingsstationerna ödeläggs av 
aktivister, och forskarna flyr.

Sverige har lyckligtvis haft en avvikande hållning. I sällskap med ett 
fåtal länder har svenska regeringar försökt hålla dörren öppen. Kan det 
inte vara som biologerna säger, att den moderna gentekniken snarare 
kan bidra till ett bättre och miljövänligare jordbruk? Att det vore 
vanvettigt att låta rädsla inför något nytt styra matförsörjningen? Alla 
livsmedel har ju utsatts för människans högst godtyckliga påverkan.

Borde inte EU åtminstone, när tekniken nu är ett faktum, försöka 
påverka vilken riktning de nya förädlingsmetoderna tar?

Så har man lirkat, kompromissat och försökt föra frågan framåt. Såväl 
borgerliga som socialdemokratiska regeringar har i regel fört en 
försiktig politik med ett öppet sinne.

Även i biståndssammanhang har Sverige utmärkt sig. Anslag till 
jordbruksutveckling har inte styrts av politiska nycker och tabun kring 
gentekniken. Snarare än att exportera dogmer har Sverige visat 
förtroende för lokal forskning och försökt ge långsiktiga 
förutsättningar för växtförädling i fattiga länder.

Tillsammans med framför allt Finland och Nederländerna är Sverige 
det land som haft som princip att följa de vetenskapliga experternas 
råd i EU-kretsen. När medlemsländerna har röstat om att godkänna 
genförändrade grödor har tumregeln varit att följa regelverket och säga 
okej. Växterna har i det skedet genomgått stränga riskutvärderingar.

I helgen rapporterade Ekot att regeringen på ett möte i Bryssel nyligen 
avvek från den linjen. Sveriges representant, statsinspektör Zofia 
Kurowska vid Livsmedelsverket, instruerades att lägga ner rösten utan 
att ge en förklaring.

”Det här är en ny situation. Sverige har alltid gått på den vetenskapliga 
linjen”, sa hon till radion. Regeringen ville inte ge några kommentarer 
innan den har skaffat en gemensam politik i frågan.

Haken är förstås att orden ”helt fel, onaturligt och konstigt” är Miljö
partiets. Just så har partiföreträdaren Kew Nordqvist beskrivit 
gengrödorna. I en intervju med tidningen Filter har han sagt att det inte 
finns ens hypotetiska exempel där sådana skulle kunna användas. 
Innan valet nämndes Nordqvist av MP:s språkrör Åsa Romson som 
favorit till posten som jordbruksminister.

Frågorna hamnade i stället hos socialdemokraten Sven-Erik Bucht. 
Hans parti har plötsligt ingen åsikt alls.



På fredag ska medlemsländerna enligt Ekot rösta en gång till om 
godkännandet av två gengrödor. Det vore huvudlöst av statsminister 
Stefan Löfven att då bryta mot partiets konstruktiva tradition. Inte 
minst för att Löfven har talat varmt om Sveriges position inom ”life 
science”. Såväl svensk forskning som jord- och skogsbruket skulle 
sargas av Miljöpartiets politik.

En förnuftig röst behövs också i Bryssel. Alldeles nyligen gav den 
nya EU-kommissionen unionens vetenskapliga chefsrådgivare Anne 
Glover sparken. Organisationen Greenpeace krävde i somras att hon 
skulle petas, efter att Glover gjorde sig känd bland annat som 
frispråkig försvarare av gentekniken.

Att hon nu avskedas och inte får någon ersättare måste tolkas som en 
nedgradering av vetenskapens såväl praktiska som symboliska värde i 
Europa, konstaterade den brittiska vetenskapsakademin i en dyster 
kommentar.

EU:s misslyckande med gengrödorna är självskadebeteende. Forskare 
och experter ska inte bestämma allt, men i ett upplyst samhälle behövs 
en god relation mellan akademin och staten.Nu har politikerna låtit sin 
oförmåga att besvara svåra frågor kring gentekniken underminera 
förtroendet.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven har satt sin trovärdighet i 
forskningsfrågor på spel.

Dn 26/11 2014 “



* Bistånd. 
   Politik för en biståndsminister.

Se området för utrikesfrågor


