Sven Wimnell 9 november 2016:
Verksamheter och kunskaper som alla i en
demokrati bör känna till och vad regeringen
gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf

Sven Wimnell 9 november 2016:
Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna
till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf
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Standard för svensk indelning av forskningsämnen
Naturvetenskap.
Teknik.
Medicin och hälsovetenskap.
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
Samhällsvetenskap
Humaniora och konst

	

	


Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
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Som framgår av http://wimnell.com/omr40zj.pdf
är det inte lätt att hitta kunskaper hos universitet. högskolor och
andra institutioner för utbildning och forskning.
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Ämnet om samhällsplaneringens problem
Utvecklingens krafter.
Systemet för mänskliga verksamheter.
Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
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Utbildingssystemet och samhällsplaneringens problem har
undersökts i: Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
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För sina verksamheter behöver människorna kunskaper.
Universítet och högskolor, forskningsråd och andra aktörer för
utbildning och forskning bör kunna förse med det som behövs.
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Innehåll i Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
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De har undersökts och deras verksanheter har redovisats i 	

sammanställningen http://wimnell.com/omr40zj.pdf
Klicka hem den från Internet och läs.
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Efter 4 september 2014 har tillkommit många sammanställningar om samhällsplaneringens problem
Det viktigaste att läsa är sammanställningarna under 2016.
Innehållförteckningar till 36-39zzzk-zzzx:
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Innehållet i Sven Wimnell 1 oktober 2015:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

77	


Sven Wimnell 5 februari 2016:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett system för mänskliga verksamheter som kan
hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Innehåll:
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Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj
2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och
debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf

110	

	

	

	

	


Sven Wimnell 4 juni2016:
Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte
gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter.
Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och
prioriteringar enligt hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör
Kristina Persson ? Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf
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Sven Wimnell 18 juni 2016:
Världen och Sverige 5-13 juni. Regeringens utbildningspolitik,
politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och kommuner
och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf

	

	

	


Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar och förslag om en svensk världsplanering för svenska
behov och planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
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Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m. Även om skatter o d
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
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Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner.
Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet.
Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
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Till statsminister Stefan Löfven den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
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Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner.
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och
2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf
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Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017. 	

Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf
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Sven Wimnell 1 april 2016:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Tillägg till utredningen 5 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf
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Sedan många år tillbaka är avsnittet
“ Männskornas levnadsförhållanden och utvecklingens 	

krafter” oförändrat. Det är en mycket kort beskrivning som
bör observeras noga.
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Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

128	


Den fundamentala påverkanskedjan

135	


Vill man veta något om regeringens politik om samhällsplanering kan man gå till polikområdet “kommuner och landsting”
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Från regeringens hemsida på intrnet 21 oktober 2016
Kommuner och landsting
Indelningskommitténs förslag på Sveriges framtida regionala
indelning 29 juni 2016
Hur påverkar statens styrning kommunerna och landstingen?
18 maj 2016
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Politiska och opolitiska planeringar
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Schema över påverkans- och förändringsproblem

136	


Mål för kommuner och landsting
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Det man bör göra i dagens politik är en följd av mänsklighetens historia och t o m universums historia.
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Seminarieserie om kommunernas utmaningar

138	


Något om presentationerna

133	

	

	

	


Sveriges regering ombildades den 25 maj 2016, Enligt
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj
2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
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Det är ingen bra ordning i regeringens politik.
Det som civilministern har ansvar för gäller statens politik för
kommuner och landsting.
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Regeringen har dock problem med politiken. För en del
problem har regeringen ingen politik. För en del problem är det
oklart vem som svarar för dem.

	

	

	


Den politiken rymmer bl a näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Civilministern behöver en miljöpolitk som
underlag, en miljöpolitik som bör ligga i miljödepartementet.
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Från regeringen.se 24 oktober 2016:
Regeringens politik
Regeringens politik för miljön
Men det finns inget ansvarigt statsråd. I varje fall ingen politik

	

	

	


Klimatpolitiken som nu ligger i miljödepartementet bör flyttas
till “Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat “

	

	


Miljöpartementet bör bli ett departement för fysiska och sociala
miljöer i Sverige och de svenska regionerna. Och bilda under-

	

	

	


lag för näringspolitik, arbetsmarknadspolitik transportpolitik o
s v i Sverige och regionerna så att man kan bedriva jämlikhetspolitik för hela Sverige.

	

	

	

	


Bostadsproblemen är så stora att bostadsministern inte bör
belastas med den miljöpolitik miljöministern bör bedriva. Den
nya miljöministern har ju sysslat med miljöer i Malmö ,vilket
framfördes som merit för jobbet spm miljöminister.

	

	

	


Miljöministern bör sköta regeringens politik för kommuner och
landsting och civilministern sköta statens finansieringshjälp till
kommunerna och landstingen.

	

	

	


Ansvaret för Samhällsplanering ligger i näringsdepartementet,
men samhällsplaneringen är inte bara en fråga om näringar
utan gäller i hög grad välfärd, kultur och fritid.
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Regionalpolitik. Läs:
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner.
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och
2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf	
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De politiska partierna.
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22 politikområden för politiken 26 maj 2016
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Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör
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Statsminister Stefan Löfven har två uppgifter.
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Det finns fysiska och sociala miljöer.
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Socialförsäkrings- och hushållspolitik. Socialförsäkrings- och
hushållsminister.
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Något om välfärd. 26 maj 2016.
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Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra
världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter,
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Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

Migrationen är ett stort problem

141	


Hushållsverksamheterna är ett stort problem
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Skolutbildningen är inte bara en fråga om yrkesutbildning utan
också en fråga om allmänbildning och bildning för demokrati
I grundskolan och på gymnasiet bör Religionsämnet göras om
till ett ämne “Religion och levnadskunskap”.
Samhällskunskapsämnet bör förbättras. Detta är viktigt bl a för
nyanlända.
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Konsumentverkets beräkningar 2016

178	


Några tidningsartiklar 27 oktober 2016 och senare
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Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

	


Innehållförteckning se sidan 178
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Pensionärer 2016
Årskostnader år 2016, pensionärer.
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Fyra förslag
1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
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Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
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Innehåll i Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges
regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet.
Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
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Om boende, 17 januari 2016.
Det måste byggas mycket mer bostäder än vad som var i
förslag i början av 2015.
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Tätorter 2015 Befolkning och arealer
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Tro inte att religionen minskar

Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har sedan 15 år tillbaka på hemsidan grupperats i 129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade
1-9.
På Sven Wimnells hemsida på Internet, ges en redovisning av ett
forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem 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 verksamheter, 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 områdena. 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 klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.
Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets 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 områdena 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 anledning 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 de 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.
De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början av hemsidan i kronologisk ordning med den senaste allra överst.
Adressen till hemsidan är http://wimnell.com
Utredningen den 1 oktober 2015 innehåller mycket omfattande
och aktuella uppgifter om högskolor, forskning, klassifikationssystemet för verksamheter m m.
Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av
framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfattning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 februari 2016.
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga
verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf
Utredningen den 1 april innehåller en repetition av förslag och
något om politik efter 4 februari 2016 till slutet av mars 2016.
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen
5 februari 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf

Utredningen den 2 april innehåller tidningsartiklar efter 4 februari 2016.
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och
debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf
Utredningen den 4 april 2016 innehåller regeringens prioriteringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt
hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ?
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf
Utredningen den 29 april 2016:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar
och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser,
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter
om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och
något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern:
Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni.
Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i
regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Även om skatter o d.
Till statsminister Stefan Löfven
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf

Ämnet 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,
Nordplan 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.
Handelshögskolan i Stockholm

Följande sidor från omr36-39zzzn

Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d.
Naturen och människorna påverkar och påverkas.
För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda,
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.
Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör,
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser blir
det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna att göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem 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.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i
nio huvudområden:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	

20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	

 	

	

	

5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	

30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	

21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar.
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	

 	

12 områden
Summa	

 	

	

	

	

	

	

	

129 områden
Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.
Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för
de mänskliga verksamheterna.
Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till
alla verksamheter som formar framtiden.

Systemet för mänskliga verksamheter.

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

SW
SW
SW
SW
SW

Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 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 filosofier om utbildning o d.
. 108 Samhällskunskap.
. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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.

2 Religiösa verksamheter o d.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
21 Allmän religionsvetenskap.
22/28 Kristna religioner.
29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

31 Statistik och demografi.
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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.

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och 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. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:
SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 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 tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 områden:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 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 etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
12 områden:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.
SW 82 Engelsk skönlitteratur o d.
SW 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
SW 84 Fransk skönlitteratur o d.
SW 85 Italiensk skönlitteratur o d.
SW 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
SW 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
SW 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
SW 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
SW 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
SW 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
SW 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
SW 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
SW 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
SW 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
SW 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.

Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till 44 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
Här har SABs ämnen lagts in. Individernas inre verkligheter behöver
förbättras genom utbildningar i skolor på alla nivåer. Observera att
SAB har dålig redovisning för område 3 om politik. Regeringen har
dålig hand med området 64 om hushållsverksamheter. Regeringen har
ansvariga statsråd för alla politikområden utom för hushållsverksamheterna som är grunden för välfärden. (SAB= system på biblioteken)
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
OSW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW . 105 Övergripande om forskning
SW . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
SW . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW . 108 Samhällskunskap.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Ac Arkiv11152 träffar
Aa Bibliografi72330 träffar
Ab Bibliotek33294 träffar
Ba Allmänna encyklopedier3393 träffar
Be Allmän idé- och lärdomshistoria10295 träffar
Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet16245 träffar
Här gärna också översikter om Db Filosofins historia

OSW 11/19 Individernas inre verkligheter.
SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
D(x) Filosofiska lexikon334 träffar
D:d Filosofisk teori och metodlära75 träffar
Df Estetik3423 träffar
De Värdefilosofi: allmänt468 träffar
Dj Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m
m)5262 träffar
Dh Filosofisk antropologi4683 träffar
Do Psykologi69173 träffar
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori12632 träffar
Dc Logik och språkligt orienterad filosofi6341 träffar
Dg Etik18582 träffar
Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk
litteratur5654 träffar
Db Filosofins historia43514 träffar
Dba Antikens filosofi3099 träffar
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi1452 träffar
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)12017 träffar
Dbd Icke-västerländsk filosofi2611 träffar
Dbz Särskilda filosofer24621 träffar

OSW 2 Religiösa verksamheter o d.
CReligion
C(x) Religionslexikon118 träffar
C:d Religionsfilosofi och -psykologi7141 träffar
C:oa Religionssociologi2246 träffar
Ca Kristendomen: allmänt6644 träffar
Cb Bibelutgåvor9294 träffar
Cc Exegetik och litteratur om Bibeln32998 träffar
CdÄldre teologisk litteratur7302 träffar
Ce Dogmatik och symbolik20777 träffar
Cf Teologisk etik4851 träffar
Cg Praktisk teologi14366 träffar
ChGudstjänsten7219 träffar
Ci Uppbyggelselitteratur20632 träffar
Cj Kyrkohistoria45869 träffar
Ck Kristna samfund25627 träffar
Cl Kristen mission4441 träffar
Cm Religionshistoria57604 träffar
Cn Moderna religionsbildningar3399 träffar

SW
O
SW
SW
SW
SW

3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
31 Statistik och demografi.
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

Oi Statistik7682 träffar
Oi(x) Statistiklexikon50 träffar
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik1116 träffar
Oi:k Statistikens historia45 träffar
Oj Demografi (befolkningsvetenskap)10117 träffar
Oj:bf Demografiska institutioner19 träffar
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära289 träffar
Oj:k Demografisk forskningshistoria161 träffar
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller62 träffar
Oj- Allmänt: särskilda länder och områden3887 träffar
Oja Nativitet och mortalitet737 träffar
Ojc Flyttningar och befolkningsändringar2181 träffar
Ojd Befolkningssammansättning och -fördelning491 träffar
Ojf Folkbokföring240 träffar
Ojp Befolkningspolitik520 träffar
Oc Statskunskap och politik136937 träffar
Oc(x) Allmänt: lexikon205 träffar
Oc:bf Organisationer och institutioner42 träffar
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och

metodlära5128 träffar
Oc:k Statskunskapens vetenskapshistoria584 träffar

Oc:oa Politisk sociologi1672 träffar
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden,
politiska skrifter13592 träffar
Ocb Statsrätt7253 träffar
Occ Sveriges statskunskap och politik17489 träffar
Ocf Främmande länders statskunskap och politik44858 träffar
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar39099 träffar
Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet,
terrorism m m4690 träffar

Qa(x) Nationalekonomiska etc lexikon147 träffar
Qa:k Nationalekonomins historia361 träffar
Qa:oe Lagstiftning8 träffar
Oe Rättsvetenskap114353 träffar
Oe(x) Juridiska lexikon459 träffar
Oe(u) Lagar och lagförslag: allmänt16 träffar
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära3655 träffar
Oe:oa Rättssociologi889 träffar
Oe- Juridik: särskilda länder och områden8863 träffar
Oea Civilrätt46145 träffar
Oeb Straffrätt7950 träffar
Oek Processrätt10811 träffar
Oel Tryckfrihetsrätt1241 träffar
Oep Kriminologi och polisväsen15455 träffar till 7955
Oeq Kriminalvård3233 träffar till 7955
Oer Rättsfall4887 träffar
Oes Försvars- och krigslagstiftning1109 träffar
Oet Rättshistoria10036 träffar
Oeö Särskilda verksamheters juridik25 träffar

O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon169 träffar
O:bf Samhälls- och rättsvetenskapliga institutioner29 träffar
O:d Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och
metodlära11011 träffar
O:k Samhälls- och rättsvetenskapens historia175 träffar

O- Allmänt: särskilda länder och områden4022 träffar
O-a Europa: allmänt81 träffar
O-b Norden: allmänt52 träffar
O-c Sverige967 träffar
O-dÖvriga Norden182 träffar
O-e Brittiska öarna (Storbritannien)122 träffar
O-fMellaneuropa270 träffar
O-g Nederländerna, Belgien och Luxemburg20 träffar
O-hSchweiz16 träffar
O-i Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)59 träffar
O-jFrankrike och Monaco134 träffar
O-k Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)22 träffar
O-l Portugal18 träffar
O-mÖsteuropa296 träffar
O-n Balkanländerna95 träffar
O-o Asien758 träffar
O-p Afrika407 träffar
O-q Amerika550 träffar
O-r Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien,
Polynesien, Mikronesien)51 träffar
O-s Polarländerna7 träffar

Ob Internationella relationer51526 träffar
Ob(x) Allmänt: lexikon64 träffar
Ob:bf Allmänt: institutioner83 träffar
Ob:k Allmänt: historia90 träffar
Ob.09 Allmänt: politiska skrifter286 träffar
Oba Folkrätt10884 träffar
Obb Freds- och nedrustningsfrågor8780 träffar
Obd Internationellt samarbete: allmänt1946 träffar
Obe Nationernas förbund (NF)440 träffar
Obf Förenta nationerna (FN)3985 träffar
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete6743 träffar
Obl Försvarspakter735 träffar
Obn Nordiskt samarbete953 träffar
Obq Utvecklingsbistånd och internationell
hjälpverksamhet7528 träffar
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer)483 träffar

OSW 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
Här församlingarnas egna dokument. Oklart var SAB har dem.

OSW 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
Oh Sociala frågor och socialpolitik173566 träffar se7951
Här politiska krav och politiska planeringar. Oklart var SAB har dem.

OSW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
Finns inte i SAB

OSW 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
T Matematik
Ta Matematik: allmänt20686 träffar
Tb Aritmetik463 träffar
Tc Algebra7432 träffar
Td Analys11819 träffar
Te Geometri5824 träffar
Tf Mått, mål och vikt611 träffar
Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik12869 träffar
U Naturvetenskap
U(x) Naturvetenskapliga lexikon407 träffar
U:b Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga

institutioner530 träffar
U:d Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära1413 träffar
U:k Naturvetenskapens historia2319 träffar
U:oa Naturvetenskapens sociologi133 träffar
U.02 Allmän instrumentlära683 träffar

Ua Astronomi15199 träffar
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och
bilderböcker48 träffar
Ua:bf Astronomiska institutioner74 träffar
Ua:k Astronomins historia1307 träffar
Ua.02 Instrumentlära324 träffar
Uaa Universum2504 träffar
Uab Solsystemet2247 träffar
Uac Stjärnor1230 träffar

Uae Praktisk astronomi874 träffar
Uaf Tidmätning1484 träffar
Uag Celest mekanik227 träffar
Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi111 träffar
Uai Astrofysik1032 träffar

Udt Geokemi462 träffar
Udu Mineralogi2407 träffar
Udv Petrologi1358 träffar
UdxEkonomisk geologi2978 träffar
J Arkeologi

Ub Geofysik17337 träffar
Ub.02 Instrumentlära: allmänt8 träffar
Uba Meteorologi6524 träffar
Ubb Oceanografi och hydrologi6125 träffar
Ubc Geodesi1764 träffar
Ubd Jordmagnetism407 träffar
Ube Vulkaner och jordbävningar1012 träffar

Ue Biologi37710 träffar
Ue:bf Biologisinstitutioner42 träffar
Ue:k Biologins historia661 träffar
Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden20173 träffar
Uea Utvecklingslära och genetik6109 träffar
Ueb Fysisk antropologi1735 träffar
Uec Mikrobiologi2095 träffar
Ued Bioteknik1481 träffar

Uc Fysik och kemi71241 träffar
Uc.bf Institutioner0 träffar
Uc:k Fysikens och kemins historia360 träffar
Ucb Mekanik5380 träffar
Ucc Fysik27528 träffar
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik7146 träffar
Uce Kemi27368 träffar
Ud Geologi och paleontologi26607 träffar
Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner57 träffar
Ud:k Geologins och paleontologins historia199 träffar
Ud.02 Instrumentlära8 träffar
Ud- Särskilda länder och områden3186 träffar
Uda Allmän och historisk geologi7438 träffar
Udb Paleontologi4005 träffar

Uf Botanik29412 träffar
Uf:bfBotanikinstitutioner251 träffar
Uf:kBotanikens historia559 träffar
Uf.0Särskilda botaniska aspekter och delområden11570 träffar
Ufa Särskilda grupper av växter2464 träffar
Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt962 träffar
Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)2724 träffar
Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)287 träffar
Ufh Kryptogamer5684 träffar
Ug Zoologi36507 träffar
Ug:bf Zoologiinstitutioner115 träffar
Ug:k Zoologins historia233 träffar
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden7168 träffar
Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)531 träffar

Ugf Däggdjur (Mammalia)5257 träffar
Ugg Fåglar (Aves)6556 träffar
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)999 träffar
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)2329 träffar
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)11027 träffar
Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar till 71

SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
OSW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar
OSW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
V Medicin
V(x) Medicinska lexikon666 träffar
V:b Medicinsk forskning och medicinska institutioner623 träffar
V:d Medicinens filosofi och metodlära1487 träffar
V:k Medicinhistoria6408 träffar
V:oa Allmänt: medicinsk sociologi741 träffar
V:oe Allmänt: medicinlagstiftning52 träffar
V:oi Allmänt: medicinstatistik62 träffar
Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl ickekliniska discipliner6597 träffar
Vb Anatomi4013 träffar
Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi8182 träffar
Vd Farmakologi8243 träffar
Ve Allmän medicin51942 träffar
Vf Kirurgi och anestesi8641 träffar
Vg Gynekologi och andrologi6128 träffar
Vh Pediatrik4490 träffar
Vi Oftalmologi (ögat)2109 träffar
Vj Otorinolaryngologi2486 träffar
Vk Odontologi5159 träffar
Vl Psykiatri24284 träffar
VmTerapimetoder8514 träffar

Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi25450 träffar
Vo Rättsmedicin459 träffar
Vp Hälso- och sjukvård29201 träffar
Vs Geriatrik1844 träffar
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin181 träffar
Vu Idrottsmedicin773 träffar
Vx Militärmedicin1166 träffar
Qdfb Veterinärmedicin2005 träffar
Qdfb:bf Organisationer och institutioner14 träffar
Qdfb:k Historia101 träffar
Qdfb:oe Lagstiftning13 träffar
Ps Brandteknik och brandväsen2731 träffar. Delar om brandkår
och räddningstjänst ingår i 61

OSW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
P Teknik, kommunikationer ... Del om ingenjörsverksamheter ,
konstruktion o d. Tillverkning ingår i 66-69. Drift av kommunikationer ingår i 654+656. Drift av energi- och hygienproduktion o d
ingår i 64. Allmänt om drift av datorer och datorbehandling
Ingår i 651.
P(x) Tekniklexikon693 träffar
P:d Teknisk teori och filosofi405 träffar
P:k Allmän teknikhistoria1548 träffar
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter964 träffar
P.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och
hobbyverksamhet31872 träffar
Pa Teknisk fysik9422 träffar
Pb Maskinteknik12532 träffar
Pc Elektroteknik och elektrisk industri32335 träffar
Pd Bergsbruk9320 träffar
Pe Metallbearbetning och metallindustri7705 träffar

Industrier Pf o s v förtecknas på 66-69.
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk

hygien40657 träffar
Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar
Ps Brandteknik och brandväsen2731 träffar. Delar om brandkår

och räddningstjänst ingår i 61
Pt Patentbeskrivningar231 träffar
Pu Datorer och databehandling69084 träffar

OSW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
Qd Lantbruk46433 träffar
Qd(x) Lantbrukslexikon80 träffar
Qd:bf Lantbruksorganisationer och -institutioner61 träffar
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens
historia846 träffar
Qd:oe Lantbrukslagstiftning32 träffar
Qd- Särskilda länder och områden12333 träffar
Qda Lantbruksekonomi2258 träffar
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och
maskiner1263 träffar
Qdc Jordbrukslära3467 träffar
Qdd Växtodlingslära3142 träffar
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur,
växtskydd1608 träffar
QdfHusdjurslära16986 träffar
Qdg Mjölkproduktion475 träffar
Qdh Äggproduktion31 träffar
Qdi Köttproduktion133 träffar
Qdfb Veterinärmedicin2005 träffar till 61

Qe(x) Trädgårdsexikon38 träffar
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens
historia128 träffar
Qe Trädgårdsskötsel7959 träffar
Qe- Särskilda länder och områden1686 träffar
Qec Trädgårdsarbete261 träffar
Qed Köksväxtodling526 träffar

Qee Frukt- och bärodling842 träffar
Qef Prydnadsväxtodling2164 träffar
Qf Skogsbruk9821 träffar
Qf(x) Skogsbrukslexikon32 träffar
Qf:bfSkogsbruksorganisationer och -institutioner20 träffar
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia94 träffar
Qf- Särskilda länder och områden4329 träffar
Qfb Skogsekonomi296 träffar
Qfd Skogsbotanik727 träffar
Qfe Skogsvård813 träffar
Qfh Avverkning och transport454 träffar
Qfj Skogsuppskattning och virkesmätning259 träffar
QfkFlottning och sortering264 träffar
Qg Jakt och fiske9402 träffar
Qg- Allmänt: ärskilda länder och områden96 träffar
Qga Jakt3576 träffar
Qgb Fiske5560 träffar

OSW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

SW 65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.

Qc Hem och hushåll41918 träffar
Qc(x) Allmänt: lexikon29 träffar
Qc- Särskilda länder och områden1087 träffar
Qca Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)27057 träffar
Qcb Hemmets vård2195 träffar
Qcc Kläder och sömnad5413 träffar
Qcd Personlig hygien1173 träffar
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga

OSW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Qbg Kontorsteknik3071 träffar
Pu Datorer och databehandling69084 träffar delar om drift.

förhållanden1233 träffar
Qci Privatekonomi1953 träffar
Qm Hotell, restauranger och turism7078 träffar

P Teknik, kommunikationer ...
duktion o d ingår i 64.

Drift av energi- och hygienpro-

OSW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Od Förvaltning46142 träffar
Od(x) Allmänna förvaltningslexikon19 träffar
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära225 träffar
Od:k Allmän förvaltningshistoria39 träffar
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning405 träffar
Odb Förvaltningsrätt3324 träffar
Odc Förvaltning: Sverige14084 träffar
Odf Främmande länders förvaltning5511 träffar
Odg Samhällsplanering20410 träffar till 71
OSW . 6525-6529 Militära verksamheter.
S Militärväsen
S(x) Militära lexikon128 träffar
S:bf Militära institutioner28 träffar
S:do Allmänt: militär psykologi179 träffar
S:k Allmän krigshistoria och krigskonstens historia2002 träffar
S:oa Allmänt: militär sociologi251 träffar
S.0 Allmänt: särskilda militära aspekter3617 träffar
S- Allmänt: särskilda länder och områden12851 träffar
Sa Lantkrigsväsen5784 träffar
Sb Sjökrigsväsen9059 träffar
Sc Luftkrigsväsen4066 träffar

Se Total krigföring1924 träffar
Sf Kärnvapenkrigföring1325 träffar
Sg Kemisk och biologisk krigföring409 träffar
Sh Psykologiskt försvar227 träffar
Si Civilförsvar852 träffar
Sj Ekonomiskt försvar88 träffar
Sk Frivilligt försvarsarbete649 träffar
Sv Vapen5481 träffar

OSW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Ad Bokförlag och bokhandel6476 träffar
Ad:k Bokförlagens och bokhandelns historia68 träffar
Ad- Särskilda länder och områden4435 träffar
Ada Bokhandelsteknik och -organisation177 träffar
Ads Lagerkataloger273 träffar
Adt Bokauktionskataloger465 träffar
Ae Bokväsen14489 träffar

OSW . 653 Handelsverksamheter.
Qi Handel13303 träffar
Qi(x) Allmänt: lexikon och uppslagsverk139 träffar
Qi:k Handelns historia148 träffar
Qi:oe Handelslagstiftning64 träffar
Qi-Särskilda länder och områden4168 träffar
Qia Handelsteknik822 träffar
Qik Varukännedom118 träffar
Qil Handelskalendrar och -lexikon428 träffar
Qim Handel med speciella varor3616 träffar
Qis Marknader och varumässor394 träffar
Qiv Handelskammare, handelsrepresentation267 träffar

OSW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
P Teknik, kommunikationer ... Del om drift av transporter
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik15600 träffar
Prb Järnvägar och spårvägar4531 träffar
Prc Fartyg och sjöfart15778 träffar
Prd Luft- och rymdfarkostteknik8471 träffar
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m44 träffar
PrtTransportväsen4375 träffar
Prt-Särskilda länder och områden870 träffar
Prtg Godstransporter (inkl containertrafik)827 träffar
Prtp Persontransporter (inkl kollektivtrafik)915 träffar
Qjf Postväsen2276 träffar

OSW . 654 Telekommunikationsverksamheter.
P Teknik, kommunikationer ... Del om drift av televerksamheter
Qjg Televäsen1485 träffar
Qjg:bf organisationer och institutioner17 träffar
Qjg:k Televäsendets historia33 träffar
Qjg:oe Telelagstiftning37 träffar
Qjg- Särskilda länder och områden931 träffar

OSW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Ok Försäkring11994 träffar
Om Kooperation1711 träffar
Qaa Ekonomisk teori27779 träffar
Qab Ekonometri2459 träffar
Qac Konjunkturteori och konjunkturlära1891 träffar
Qad Ekonomiska förhållanden68420 träffar

Qae Penning- och bankväsen23674 träffar
Qaf Finansväsen med finansrätt20234 träffar
Qbc Redovisning13451 träffar
OSW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
Qb Företagsekonomi97354 träffar
Qb(x) Företagsekonomiska lexikon217 träffar
Qb:bf Allmänt: Organisationer och institutioner14 träffar
Qb:d Företagsteori, metodlära539 träffar
Qb:k Företagsekomomins historia148 träffar
Qb-Särskilda länder och områden1221 träffar
Qba Företagsorganisation, företagsformer,

företagsledning36814 träffar
Qbb Standardisering707 träffar
Qbc Redovisning13451 träffar till 657
Qbd Anläggningar och inventarier821 träffar
Qbf Personaladministration9735 träffar
Qbg Kontorsteknik3071 träffar till 651
Qbi Driftsorganisation11573 träffar
Qbk Materialadministration2864 träffar
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring12145 träffart 659
Qbm Reklam och PR (public relations)4594 träffar till 659
Qz Särskilda företag19026 träffar

OSW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring12145 träffar
Qbm Reklam och PR (public relations)4594 träffar

OSW 66/68 Tillverkning av varor.
P Teknik, kommunikationer ... Del om tillverkning av varor.
Konstruktion se 62
Pa Teknisk fysik9422 träffar
Paa Teknisk akustik1455 träffar
Pab Teknisk optik5481 träffar
Pac Teknisk värmelära1351 träffar
Pb Maskinteknik12532 träffar
Pb.0 Särskilda aspekter52 träffar
Pba Maskinelement6072 träffar
Pbb Värmemotorer1375 träffar
Pbc Vattenmotorer och pumpar671 träffar
Pbd Vindmotorer m m327 träffar
Pbe Transportanordningar522 träffar
Pbf Kylteknik, Tryckluftteknik, luftpumpar870 träffar
Pc Elektroteknik och elektrisk industri32335 träffar
Pc:bf Allmänt: institutioner5 träffar
Pc:oe Allmänt: lagstiftning8 träffar
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter342 träffar
Pca Elektrisk kraftproduktion523 träffar
Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution2091 träffar
Pcc Elektriska maskiner844 träffar
Pcf Elektrisk ljusteknik531 träffar
Pcg Elektrisk värmeteknik63 träffar
Pch Teknisk elektrokemi455 träffar

Pci Elektronik10078 träffar
Pcj Radio- och teleteknik11381 träffar
Pd Bergsbruk9320 träffar
Pd:bf Institutioner27 träffar
Pd:oe Lagstiftning35 träffar
Pd.05 Industri134 träffar
Pda Prospektering och mineralutvinning3062 träffar
Pdb Metallurgi4079 träffar
Pe Metallbearbetning och metallindustri7705 träffar
Pe.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och

hobbyverksamhet541 träffar
Pea Gjutning406 träffar
Pec Bearbetning och formning930 träffar
Ped Värme- och köldbehandling152 träffar
Pee Svetsning, skärning, lödning, limning841 träffar
Peg Ytbehandling541 träffar
Peh Metallprodukter141 träffar
Pej Metallmanufaktur och smideshantverk1035 träffar
Pel Finmekanik1402 träffar

Pf Stenindustri974 träffar
Pg Glas, keramik, porslin2830 träffar
Pg.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och
hobbyverksamhet507 träffar
Pga Glas1296 träffar
Pgb Keramik och porslin560 träffar

Ph Träteknik och träindustri3955 träffar
Ph.0 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och
hobbyverksamhet623 träffar
Pha Virkesframställning513 träffar
Phc Lagring av virke34 träffar
Phd Träbearbetning401 träffar
Phh Träprodukter359 träffar
Phi Finsnickeri1338 träffar
Phj Kork och korkprodukter15 träffar

Pi Pappersindustri3451 träffar
Pi.05 Industri208 träffar
Pia Cellulosa- och pappersmasseindustri608 träffar
Pib Papper och papp1109 träffar
Pic Pappersprodukter389 träffar
Pj Textil- och beklädnadsindustri3572 träffar
Pj.0 Allmänt: särskilda aspekter192 träffar
Pja Textil- och konstfiberindustri1649 träffar
Pjb Textilkemi635 träffar
Pjc Beklädnadsvaror588 träffar
Pjd Övriga textilprodukter127 träffar
Pk Läder- och pälsvaruindustri781 träffar
Pk.05 Allmänt: industri18 träffar
Pk.09 Allmänt: amatör- och hobbyverksamhet9 träffar
Pka Läderbearbetning188 träffar
Pkb Pälsberedning48 träffar
Pkc Skor och andra lädervaror456 träffar

Pl Övriga produkter516 träffar
Pl.09 Amatör- och hobbyverksamhet308 träffar
Plb Leksaker92 träffar
Plc Halm- och hårarbeten m m65 träffar
Pm Kemisk teknik och kemisk industri21529 träffar
Pm:oe Allmänt: lagstiftning8 träffar
Pm.0 Allmänt: särskilda aspekter454 träffar
Pma Bränslen och sprängämnen3547 träffar
Pmb Livsmedel och njutningsmedel7728 träffar
Pmc Läkemedel och kosmetika1178 träffar
Pmg Oljor, fetter och vaxer264 träffar
Pmh Färger och lacker1410 träffar
Pmi Gummi och plaster1617 träffar
Pmö Övrig kemisk-teknisk industri989 träffar
Pn Fotografi och filmteknik7261 träffar
Pna Fotografi4139 träffar
Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering1030 träffar
Pnd Vetenskaplig och teknisk fotografi983 träffar
Pny Fotografi och filmteknik: restaurering och
konservering131 träffar

Po Tryckeri och bokbinderi2487 träffar
Po.05 Allmänt: industri70 träffar
Poa Tryckeri1763 träffar
Pob Bokbinderi336 träffar
Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar

Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik15600 träffar
Prb Järnvägar och spårvägar4531 träffar
Prc Fartyg och sjöfart15778 träffar
Prd Luft- och rymdfarkostteknik8471 träffar
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m44 träffar
Prt Transportväsen4375 träffar

OSW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
P Teknik, kommunikationer ... Del om tillverkning/byggande av
byggnader och anläggningar. Konstruktion se 62
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk
hygien40657 träffar
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner61 träffar
Pp:oe Byggnadslagstiftning365 träffar
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter422 träffar
Ppa Byggnadsteknik9156 träffar
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad9363 träffar
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad6287 träffar
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m
m9198 träffar

SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
OSW 70 Allmänt om konst o kultur.
Ia Konst: allmänt10951 träffar
Ib Konsthistoria95037 träffar
O
SW 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. samt
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Odg Samhällsplanering20410 träffar
Odg(x) Allmänt: lexikon19 träffar
Odg:bf Organisationer och institutioner11 träffar
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och
metodlär181 träffar
Odg:k Samhällsplaneringens histori28 träffar
Odg:oe Lagstiftning33 träffar
Odg- Allmänt: särskilda länder och områden5957 träffar
Odgb Riksplanering74 träffar
Odgc Regionplanering2387 träffar
Odgd Kommunal planering5690 träffar
Odgl Planering för bostäder710 träffar
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur583 träffar
Odgp Planering för handel, industri och arbetsplatser277 träffar
Odgq Planering för kommunikationer och
transporter1534 träffar
Op Framtidsstudier1604 träffar
Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar
Ic Arkitektur64589 träffar
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner41 träffar
Ic:d Arkitekturteori och -psykologi1713 träffar

Ic:do Arkitekturpsykologi174 träffar
Ic:k Vetenskapshistoria82 träffar
Ic. Särskilda perioder3428 träffar
Ic- Särskilda länder och områden35673 träffar
Icd Byggnader för särskilda ändamål10412 träffar
Ict Stadsplanekonst3929 träffar
Icu Landskapsarkitektur4153 träffar
Icv Byggnadsvård3914 träffar
O
SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. Samt
SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. och
SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
Id Skulptur7222 träffar
Bg Allmänna museer14987 träffar
Bh Allmänna utställningar1538 träffar
Ie Målarkonst19432 träffar
If Grafisk konst7647 träffar
Ig Teckningskonst7391 träffar
Ih Konsthantverk39390 träffar
Ii Konstsamlingar och -utställningar18292 träffar
In Fotokonst12369 träffar
Af Skrift3418 träffar
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar delar
OSW 78 Musik ( konserter o d till 792)
Ij Musik89664 träffar (konserter, evenemang od till 792)
X Musikalier (noter)
Y Musikinspelningar

SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. (Allmänt
om sociala miljöer) samt
OSW . 7911-7913 Seder och bruk.
Oa Sociologi64809 träffar
Oa(x) Sociologiska lexikon116 träffar
Oa:bf Sociologiska institutioner8 träffar
Oa:d Sociologisk teori, filosofi och metodlära5133 träffar
Oa:k Sociologins historia715 träffar
Oaa Socialpsykologi11628 träffar kan ingå i 15
Oab Sociala strukturer31995 träffar
Oac Familjesociologi6571 träffar
M Etnografi, socialantropologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon112 träffar
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner337 träffar
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära2649 träffar
M:k Etnografins etc historia507 träffar
Ma Europa: allmänt1767 träffar
Mb Norden: allmänt373 träffar
Mc Sverige9481 träffar
Md Övriga Norden1365 träffar
Me Brittiska öarna (Storbritannien)434 träffar
Mf Mellaneuropa1064 träffar
Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg89 träffar
Mh Schweiz113 träffar
Mi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)192 träffar
Mj Frankrike338 träffar
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)233 träffar
Ml Portugal93 träffar

Mm Östeuropa1158 träffar
Mn Balkanländerna464 träffar
Mo Asien4523 träffar
Mp Afrika3277 träffar
Mq Amerika5608 träffar
Mr Oceanien1499 träffar
Ms Polarländerna549 träffar
Mu Bebyggelse och byggnader2315 träffar
Mv Föremål1351 träffar
Mx Näringsliv och arbetsliv3887 träffar
My Samhälls- och familjeliv3531 träffar
Mz Folktro och folkseder10687 träffar
Bl Omstridda fenomen och företeelser2995 träffar
O
SW
SW
SW
SW

. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. Samt
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. och
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. och
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

Im Film26097 träffar
Ik Teater30897 träffar
Rc Danslekar och dans1723 träffar
Rh Scoutrörelsen684 träffar
Rd Spel och tidsfördriv7462 träffar
Re Lotteri, vadhållning, tips499 träffar

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
OSW . 7951 Socialvård.
Oh Sociala frågor och socialpolitik173581 träffar
Oh:oe Allmänt: sociallagstiftning140 träffar
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden7023 träffar
Oha Arbete och arbetsmarknad54266 träffar
Ohc Bostäder8400 träffar
Ohd Emigration och immigration12477 träffar även 7958
Ohe Minoriteter12938 träffar
Ohf Social omsorg29923 träffar
Ohg Frivillig hjälpverksamhet3148 träffar
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor10907 träffar
Ohj Genusfrågor35587 träffar
Ohk Fritidsverksamhet2265 träffar
Ohm Allmänna samlingslokaler516 träffar

OSW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
Planering av sociala miljöer för Odgm-Odgq se 71+72
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur583 träffar
Odgp Planering för handel, industri och arbetsplatser277 träffar
Odgq Planering för kommunikationer och
transporter1534 träffar
Oep Kriminologi och polisväsen15455 träffar
Oeq Kriminalvård3233 träffar

OSW . 7957 Undervisning o d.
EUppfostran och undervisning
E:b Uppfostran och undervisning: forskning44 träffar
E:bf Organisationer och institutioner26 träffar
E:d Uppfostran och undervisning: teori och filosofi1395 träffar
E:k Uppfostran och undervisning: historia1888 träffar
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi293 träffar
Ea Pedagogik60803 träffar
Eh Uppfostran i hemmiljö1475 träffar
Em Undervisningsväsen (ej högskolor)47580 träffar
Ep Högskolor35133 träffar
Et Ungdomsvårdsskolor235 träffar
Eu Elever med särskilda behov8568 träffar
Ev Folkbildning5026 träffar
Ex Yrkesval1496 träffar
OSW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Odgl Planering för bostäder710 träffar se 71+72
Ohd Emigration och immigration12477 träffar
OSW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Bi Förenings- och mötesteknik1107 träffar
Bk Allmänna sällskap och föreningar3306 träffar

OSW 796/799 Sport, idrott o d.
Ra Gymnastik3153 träffar
RagMotion1185 träffar
Rah Bodybuilding314 träffar

Rai Yoga277 träffar
Raj Akrobatik12 träffar
Rb Idrott och sport28365 träffar
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner160 träffar
Rb:do Idrottspsykologi731 träffar
Rb:k Idrottsforskningens historia367 träffar
Rb:oa Idrottssociologi917 träffar
Rb- Särskilda länder och områden4253 träffar
Rba Allmän idrott. Friidrott725 träffar
Rbb Boll- och kägelsport4213 träffar
Rbc Simning, simhopp, dykning m m622 träffar
Rbd Sjösport. Båtsport1366 träffar
Rbe Djursport1600 träffar
Rbf Cykel-, motor- och flygsport1137 träffar
Rbg Vintersport1710 träffar
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor90 träffar
Rbi Budo (kampsporter)502 träffar
Rbj Brottning145 träffar
Rbk Boxning218 träffar
RblTyngdlyftning49 träffar
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering)1599 träffar
Rbn Alpinism368 träffar
Rbo Friluftsliv1471 träffar
Rbp Fäktning183 träffar
Rbq Skytte340 träffar
Rbr Handikappidrott163 träffar
Rbv Olympiska spelen691 träffar
Rbz Särskilda idrottsutövare2594 träffar

SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
OSW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
F Språkvetenskap
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga

uppslagsverk1123 träffar
F:b Språkvetenskaplig forskning, organisationer och
institutioner177 träffar
F:d Språkteori och -filosofi10397 träffar
F:k Språkvetenskapens historia1329 träffar
F:oaSpråksociologi6526 träffar
F:oiSpråkstatistik73 träffar
F:puDatalingvistik1334 träffar
F:t Matematisk lingvistik81 träffar
F.0 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter20983 träffar
Fb Indoeuropeiska språk: allmänt5008 träffar
Fc Svenska24043 träffar
Fd Övriga nordiska språk5173 träffar
Fe Engelska24149 träffar
Ff Tyska16219 träffar
Fg Nederländska1637 träffar
Fh Romanska språk: allmänt2891 träffar
Fi Italienska3959 träffar
Fj Franska11394 träffar
Fk Spanska6634 träffar
Fl Portugisiska1048 träffar
FmSlaviska och baltiska språk18187 träffar
Fn Keltiska språk772 träffar
Fo Grekiska och latin15432 träffar
Fp Indo-ariska språk2495 träffar

Fq Iranska språk1553 träffar
Fr Övriga indoeuropeiska språk998 träffar
Fs Semitiska språk11097 träffar
Ft Hamitiska språk och tchadspråk1909 träffar
Fu Finsk-ugriska och altaiska språk10458 träffar
Fv Sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. språk3094 träffar
Fx Övriga språk7413 träffar
Fy Konstgjorda språk566 träffar
Få Teckenspråk550 träffar
OSW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
G Litteraturvetenskap
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon802 träffar
G:b Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och
institutioner178 träffar
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära1357 träffar
G:df Litteraturestetik8370 träffar
G:dg Litteraturkritik3012 träffar
G:do Litteraturpsykologi1164 träffar
G:k Litteraturvetenskapens historia475 träffar
G:oa Litteratursociologi2804 träffar
G.0 Särskilda litterära genrer och motiv27810 träffar
G. Allmänt: särskilda litterära perioder31799 träffar
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän1434 träffar
Gc Svensk litteraturhistoria28437 träffar
Gd Övrig nordisk litteraturhistoria7197 träffar
Ge Engelsk litteraturhistoria44252 träffar
Gf Tysk litteraturhistoria25513 träffar
Gg Nederländsk litteraturhistoria822 träffar

Gh Romansk litteraturhistoria: allmän1002 träffar
Gi Italiensk litteraturhistoria4836 träffar
Gj Fransk litteraturhistoria20285 träffar
Gk Spansk litteraturhistoria8600 träffar
Gl Portugisisk litteraturhistoria1668 träffar
Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria24365 träffar
Gn Keltisk litteraturhistoria366 träffar
Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria12880 träffar
Gp Indo-arisk litteraturhistoria1190 träffar
Gq Iransk litteraturhistoria911 träffar
Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria160 träffar
Gs Semitisk litteraturhistoria3993 träffar
Gt hamitiska språk och tchadspråk129 träffar
Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria4207 träffar
Gv Litteraturhistoria: sino-tibetanska och austroasiatiska
språk1443 träffar
Gx Övrig litteraturhistoria2706 träffar
Gz Särskilda utländska författare6100 träffar

OSW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

H Skönlitteratur
H.07 Folkdiktning: allmänt1506 träffar
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar510 träffar
Hc Svensk skönlitteratur264319 träffar
Hd Övrig nordisk skönlitteratur22540 träffar
He Engelsk skönlitteratur111581 träffar
Hf Tysk skönlitteratur29946 träffar
Hg Nederländsk skönlitteratur2645 träffar
Hh Romansk skönlitteratur1176 träffar
Hi Italiensk skönlitteratur8110 träffar
Hj Fransk skönlitteratur26798 träffar
Hk Spansk skönlitteratur18943 träffar
Hl Portugisisk skönlitteratur4602 träffar
Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur47428 träffar
Hn Keltisk skönlitteratur323 träffar
Ho Grekisk och latinsk litteratur25654 träffar
Hp Indisk litteratur4321 träffar
Hq Iransk litteratur5971 träffar
Hr Övrig indoeuropeisk litteratur1395 träffar
Hs Semitisk litteratur12166 träffar
Ht Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk620 träffar
Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur19683 träffar
Hv Skönlitteratur på sinotibetanska och austroasiatiska m.fl.

OSW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

språk6319 träffar
Hx Övrig skönlitteratur6009 träffar
Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk139 träffar
Hå Skönlitteratur på teckenspråk229 träffar

Ä Tidningar
Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier9483 träffar
Bb Allmänna samlingsverk9362 träffar
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori6897 träffar
Bs Masskommunikation: allmänt13047 träffar
Bt Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)13022 träffar
Bu Masskommunikation: radio och television7423 träffar
Bv Informationsteknik (IT)5082 träffar
OSW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
N Geografi och lokalhistoria
N(x) Allmänt: geografiska lexikon453 träffar
N(y) Allmänt: kartor och bilder2829 träffar
N:d Geografisk teori, filosofi och metodlära680 träffar
N:k Geografiforskningens historia1898 träffar
N.0 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda
geografiska aspekter6401 träffar
Na Europa: allmänt2573 träffar
Nb Norden: allmänt2031 träffar
Nc Sverige79719 träffar
Nd Övriga Norden9805 träffar
Ne Brittiska öarna (Storbritannien)4697 träffar
Nf Mellaneuropa9987 träffar

Ng Nederländerna, Belgien och Luxemburg1154 träffar
Nh Schweiz1086 träffar
Ni Italien4287 träffar
Nj Frankrike4121 träffar
Nk Spanien1958 träffar
Nl Portugal482 träffar
Nm Östeuropa6915 träffar
Nn Balkanländerna2880 träffar
No Asien16466 träffar
Np Afrika7168 träffar
Nq Amerika10113 träffar
Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)2084 träffar
Ns Polarländerna2285 träffar
Nt Oceaner och hav831 träffar
Ny Kartografi3678 träffar

OSW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
L Biografi med genealogi
L:k Vetenskapshistoria7 träffar
Ld Genealogi9789 träffar
Lk Biografisk vetenskap660 träffar
Lm Biografiska uppslagsverk15002 träffar
Ls Biografiska samlingar10970 träffar
Lz Biografi: särskilda personer130729 träffar

OSW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
K Historia
K(x) Historiska lexikon252 träffar
K:bf Historiska organisationer och institutioner146 träffar
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära4808 träffar
K:k Historieforskningens historia4174 träffar
K. Allmänt: särskilda historiska perioder45052 träffar
Ka Europa: allmänt6460 träffar
Kb Norden: allmänt4345 träffar
Kc Sverige28531 träffar
Kd Övriga Norden14266 träffar
Ke Brittiska öarna (Storbritannien)15845 träffar
Kf Mellaneuropa30066 träffar
Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg1854 träffar
Kh Schweiz815 träffar
Ki Italien5268 träffar
Kj Frankrike13523 träffar
Kk Spanien4401 träffar
Kl Portugal851 träffar
Km Östeuropa26727 träffar
Kn Balkanländerna6073 träffar
Ko Asien52814 träffar
Kp Afrika12429 träffar
KqAmerika29025 träffar
Kr Oceanien1087 träffar
Ks Polarländerna243 träffar
Kt Allmän kulturhistoria21717 träffar
Ku Allmän socialhistoria22902 träffar
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar till 60
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar delar till 73

För sina verksamheter behöver människorna kunskaper. Universítet och högskolor,
forskningsråd och andra aktörer för utbildning och forskning bör kunna förse med det
som behövs.
De har undersökts och deras verksanheter
har redovisats i sammanställningen
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
Klicka hem den från Internet och läs.
Innehållet i
Sven Wimnell 1 oktober 2015:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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Inledning
Bakgrund
Standarden för svensk indelning av forskningsämnen 2011 är en
statistisk standard för klassificering av forskningsämnen. Den används
t.ex. i den officiella statistiken vid redovisningar av doktorander,
högskolans personal samt intäkter för forskning och utveckling (FoUintäkter) efter forskningsämne.
Standarden ersatte 2011 Nationell förteckning över forskningsämnen.
Den nya standarden fastställdes av dåvarande Högskoleverket (HSV)
och SCB i oktober 2010 och en uppdatering skedde 2012. Sedan dess
har Högskoleverket lagts ned och ansvaret för den officiella statistiken för högskoleväsendet tagits över av Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) som ansvarade för uppdateringen i augusti 2016.
I uppdateringen 2016 ändrades referensen till OECD:s klassifikation
från Field of Science and Technology (FOS) till Field of Research and
Development (FORD) eftersom klassifikationen bytt beteckning.
Samtidigt byts några rubriker på 1-siffernivå i standarden, rubriken
Lantbruksvetenskap har bytts till Lantbruksvetenskap och
veterinärmedicin och rubriken Humaniora har bytts till Humaniora och
konst. Dessutom har ett förtydligande av att industriell ekonomi ingår
under Annan maskinteknik förts in i standarden, se avsnitt Revidering
av standarden augusti 2011.
Det finns en översättningsnyckel mellan Nationell förteckning över
forskningsämnen och Standard för svensk indelning av
forskningsämnen 2011, se avsnitt Nyckel mellan den nationella
förteckningen och den nya standarden som också den uppdaterades i

augusti 2016.
Arbetet med att ta fram och revidera standarden har bedrivits gemensamt av HSV (numera UKÄ) och SCB. I arbetet deltog ett 30-tal
vetenskapliga experter från olika ämnesdiscipliner.
Stockholm augusti 2016
Förfrågningar: Universitetskanslersämbetets analysavdelning Ingrid
Pettersson www.uka.se uka@uka.se
Statistiska centralbyråns enhet för statistik över industriindikatorer,
FoU och IT Isabelle Söder www.scb.se
fou-statistik@scb.se

Internationell förlaga
Standarden följer en internationell förlaga, OECD:s klassifikation över
forskningsämnen. Tidigare hette den Field of Science and Technology
(FOS) Classification in the Frascati Manual, men bytte 2015 namn till
Field of Research and Development (FORD). I OECD-klassifikationen
redovisas forskningsämnen på två nivåer. OECD:s klassifikation över
forskningsämnen ingår i OECD:s Frascatimanual, Guidelines for
Collecting and Reporting Data on Research and Experimental
Development. Manualen och klassifikationen används av
statistikorganisationer som OECD, Eurostat och SCB vid redovisning
av statistik över forskning och utveckling. Klassifikationen reviderades i mitten av 00-talet och fastställdes i februari 2007. Denna
klassifikation användes som underlag till Standarden för svensk
indelning av forskningsämnen. När Fracatimanualen uppdaterades

hösten 2015 ändrades beteckningen på OECD:s klassifikation till Field
of Research and Development (FORD).
I den svenska standarden för indelning av forskningsämnen finns en
tredje nivå med cirka 250 forskningsämnen. Denna tredje nivå och en
översättningsnyckel mellan den nationella förteckningen över
forskningsämnen och den nya standarden har tagits fram i samarbete
med ett 30-tal vetenskapliga experter från olika ämnesområden.
Strukturen i OECD:s klassifikation
över forskningsämnen
Forskningsämnena i OECD:s klassifikation delas alltså in i två nivåer.
Den högsta nivån (1-siffernivån) omfattar sex forskningsämnesområden; naturvetenskap, teknik, medicin och hälsovetenskap,
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt
humaniora och konst. Under var och en av dessa sex
forskningsämnesområden finns det på nästa nivå fem till elva
forskningsämnesgrupper, totalt 42 grupper. Dessutom finns det under
varje forskningsämnesgrupp ett antal exempel på forskningsämnen
som kan ingå i respektive grupp.
Redovisning och rapportering av
forskningsämnen nationellt och internationellt
De cirka 250 forskningsämnen som har lagts till OECD:s klassifikation
på den lägsta nivån (5-siffernivån) ska enbart användas vid nationella
redovisningar och indelningar. Internationell statistikrapportering ska
ske på den högsta nivån (1-siffernivå) eller den mellersta nivån (3siffernivån). För mer information om nivåerna i standarden för
indelning av forskningsämnen, se avsnitt Nivåer i Standard för svensk
indelning av forskningsämnen 2011.

Revideringen av
klassifikationen över
forskningsämnen
Orsaker till att klassifikationen
över forskningsämnen reviderades 2011
Under 00-talet påpekade lärosäten och andra användare av den
nationella förteckningen över forskningsämnen behovet av en
revidering. Förteckningen upplevdes som föråldrad då den innehöll
forskningsämnen som forskning inte längre bedrevs inom i någon
större utsträckning samtidigt som ett flertal ämnen hade tillkommit
som klassifikationen behövde kompletteras med.
Det finns en allt större efterfrågan på internationella jämförelser av
forskningen i Sverige och en internationellt anpassad klassifikation
underlättar sådana jämförelser. Därför beslutades att den nya
klassifikationen ska bygga på OECD:s klassifikation som används i
flera internationella jämförelser.

Revidering av standarden augusti 2016
Standarden reviderades för att OECD:s klassifikation ändrades 2015 i
samband med revideringen av Frascatimanualen. Förteckningens namn
har bytts från Field of Science and Technology (FOS) till Field of
Research and Development (FORD). Dessutom har rubriken
Lantbruksvetenskap på 1-siffernivå ändrats till Lantbruksvetenskap
och veterinärmedicin och rubriken Humaniora på 1-siffernivå bytts till

Humaniora och konst, detta då motsvarande rubriker i OECDklassifikationen ändrats. De nya rubrikerna innebär dock inga
innehållsmässiga förändringar på lägre nivåer i klassifikationen.
Dessutom har ett förtydligande att industriell ekonomi ingår under
Annan maskinteknik (20399) förts in i standarden. Detta är i linje med
den översättningsnyckel som tagits fram mellan den tidigare nationella
förteckningen och den nya standarden för forskningsämnen.
Revideringar av standarden sker när OECD:s klassifikation
uppdateras.

Nivåer i Standard för svensk
indelning av
forskningsämnen 2011
Nivåer
OECD:s klassifikation och den svenska standarden för indelning av
forskningsämnen består av en hierarkisk struktur med
forskningsämnen på flera nivåer. OECD:s klassifikation och den
svenska standarden har två identiska nivåer. Den svenska standarden
har dessutom ytterligare en nivå, det vill säga tre nivåer. De olika
nivåerna i Standarden för indelning av forskningsämnen är:
Högsta nivån
•	

Högsta nivån (forskningsämnesområde) som identifieras med en
siffra (1-siffernivå). Beteckningen 1 används för Naturvetenskap, 2 för
Teknik, 3 för Medicin och Hälsovetenskap, 4 för Lantbruksvetenskap
och veterinär- medicin, 5 för Samhällsvetenskap och 6 för Humaniora
och konst.

Mellersta nivån
•	

Mellersta nivån (forskningsämnesgrupp) som identifieras med 3
siffror (3-siffernivå), t.ex. 601 Historia och arkeologi. Det finns 42
forskningsämnesgrupper på den mellersta nivån under de sex
forskningsämnesområdena på den högsta nivån. Inom varje
forskningsämnesområde (1-siffernivå) finns det en
forskningsämnesgrupp (3-siffernivån) som benämns Annan, t.ex. 605
Annan humaniora.
Lägsta nivån
•	

Lägsta nivån (forskningsämnen) som identifieras med 5 siffror
(5-siffernivå), t.ex. 60101 Historia. Det finns ca 250 forskningsämnen
som i första hand används i den nationella statistiken. Under ett antal
av de olika forskningsämnena finns det exempel på vad ämnet
omfattar under rubriken ”Häri ingår”.
Antalet undernivåer varierar mellan de olika
forskningsämnesområdena (1-siffenivån) mot bakgrund av
forskningens särart och inriktning. I något fall har inte
forskningsämnesgruppen (3-siffernivån) brutits ner till flera
underkategorier utan de har samma benämning på både 3-siffernivån
och 5-siffernivån, t.ex. 201 och 20101 Nanoteknik.

Nyckel mellan den nationella
förteckningen och den nya standarden
För att underlätta för lärosäten och andra användare att jämföra
forskningsämnen i den nationella förteckningen med forskningsämnen
i den nya standarden har en översättningsnyckel tagits fram. Med hjälp
av nyckeln är det t.ex. möjligt att över en längre tid följa statistik över
doktorander, högskolans personal och FoU-intäkter.

Översättningsnyckeln underlättar även för lärosätena att rapportera
statistikuppgifter fördelade efter forskningsämne. Den publiceras i
dokumentet ”Översättningsnyckel från Nationell förteckning över
forskningsämnen till Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011”. I den finns det hänvisningar från alla forskningsämnen i
den nationella förteckningen till forskningsämnen i den nya
standarden. Exempel på en översättningsnyckel anges nedan
Arkeologiämnen 1112 60103 Arkeologi
Där anges först benämningen och koden på forskningsämnet hämtad
från den nationella förteckningen och sedan följer koden och
benämningen hämtad från den nya standarden. I ett antal fall
motsvarar ett forskningsämne i den nationella förteckningen två eller
flera forskningsämnen i den nya standarden och då anges detta i
översättningsnyckeln, se exemplet nedan:
Kulturgeografi, ekonomisk geografi! 1322!50701
Kulturgeografi 50702!Geovetenskap och miljövetenskap

Klassningsregler
Alla objekt som ska klassificeras enligt den nya standarden för
indelning av forskningsämnen ska kunna hänföras till endast ett
forskningsämne. Forsk- ningsämnena som ingår i standarden är
därmed ”ömsesidigt uteslutande”. De ämnen som har en mer
tvärvetenskaplig karaktär ska klassificeras till det forskningsämne som
utgör den huvudsakliga delen av det tvärvetenskapliga ämnet.
Under varje forskningsämnesområde (1-siffernivån) finns en grupp
som benämns annan, t.ex. Annan humaniora. Till den gruppen förs de
forsknings- ämnen som inte har en självklar hemvist bland de övriga
forskningsämnes- grupperna (3-siffernivån).

Standard för svensk
indelning av
forskningsämnen 2011
UPPDATERAD AUGUSTI 2016

Som framgår av
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
är det inte lätt att hitta kunskaper hos
universitet. högskolor och andra
institutioner för utbildning och forskning.
Många år har hos regeringen och universitet och högskolor
efterfrågats en förteckning över professorerna och prfessurerna
med uppgifter om vad de sysslar med. Men svaret har aklltid blivit
att det finns inga sådana förtecknigar.
Regeringen borde vara intresserade av professorernas verksamheter, för att kunna styra Sverige väl, men tycks sköta styrningen
utan att veta något om kunskaper de producerar.
Universiteten och högskolorna tycks bedriva sina verksamheter
utan hänsyn till vad regeringen behöver.

Utbildingssystemet och samhällsplaneringens problem har undersökts i
Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
Utredningen gick till bl a Universitetskanslern, men ämbetets
verksamheter har inte förbättrats.
Från UKA.se 24 okt 2016:

Annika Pontén tillfällig chef för UKÄ
Regeringen fattade den 8 september 2016 beslut om att Annika
Pontén blir vikarierande myndighetschef för UKÄ, i väntan på att
en ny universitetskansler utses. Hon är sedan tidigare ställföreträdande myndighetschef och chef för UKÄ:s analysavdelning.
– UKÄ:s arbete fortsätter som vanligt. Vi har en mängd viktiga
uppdrag på gång och om några veckor lanseras det nya
kvalitetssäkringssystemet, säger Annika Pontén.
Harriet Wallberg lämnade sin post som universitetskansler den 5
september.
– Regeringen ska precis påbörja rekryteringen av en ny kansler och de
räknar med att vara färdiga tidigast i början på nästa år, säger Annika
Pontén, som tills vidare blir vikarierande myndighetschef.

Utredningen innehåller 12 kapitel.
Innehållsförtecknig finns på sidorna 2-7.
Klicka på symbolen för sidminiatyrer längst upp till vänster på första
sidan, då kommer en vänstermarginal med miniatyrer av alla sidor.
Kapitlrubrikerna är i rött. Klicka på sidan för önskat kapitel.
Sida
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16	
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Kapitel 1: Den nya universitetskanslerns funderingar
4 augusti 2014.
Kapitel 2: Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
Kapitel 3: De särskilda utredningarna december 2003 - oktober 2012.

56	

	


Kapitel 4: Förhistorien, historien och sociala och fysiska
miljöer.

68	

	


Kapitel 5: Några tidningsartiklar i augusti 2014 om läget i världen
i augusti 2014

125	


Kapitel 6: Politik i Sverige mars 2013 - juni 2014

193	

200	

	


Kapitel 7: Något om den borgerliga alliansens politik
Kapitel 8: Några artiklar om valen 14 september 2014 och om
ny regering

246	

	

308	

	


Kapitel 9: Några artiklar om forskning och utbildning o d i
augusti 2014 och några äldre artiklar
Kapitel 10: Utbildningssystemet och samhällsplaneringens
problem

409	


Kapitel 11: Utdrag om hur det var och är i några olika avseenden
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 Kapitel 12: Samhällsplaneringen behöver en förteckning över
-537	

 Sveriges professurer och professorer

Innehåll i
Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
Innehåll:
	

	

	


Kapitel 1.
Den nya universitetskanslerns funderingar
4 augusti 2014.

	

	

	

	


Innehåll:
Oacceptabel bantning av undervisning på universitet
Varannan har ett yrke som inte behövs om tjugo år
Hög tid att växa upp

	

	

	

	

	

	


Kapitel 2
Sven Wimnell:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
Sid 80-100 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Innehåll, sida i 36-39zs:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
förbättra världen?
Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på
bra sätt.
Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.

	

	

	

	


Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare
sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20
och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

	

	

	


Kapitel 3.
De särskilda utredningarna december 2003oktober 2012.

81	

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

 	

	

faktorer
81	

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
	

avseendena igång av människornas verksamheter :
81	

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
	

livet
81	

Individer och samhällen planerar framtiden.
83	

De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129
	

verksamhetsområden:
83	

Två sidor med de 129 områdena.
86	

Människorna har olika behov av information i de olikarollerna.
87	

Den fundamentala påverkanskedjan
89	

Politiska planeringar
90	

Schema över påverkans-och förändringsproblem
91	

Samband mellan huvudområden
92	

Klassifikationssystemet för verksamheter och
	

bibliotekssystemen
93	

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för
	

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
94	

Forskningen om samhällsplaneringens problem.
95-100	

Klassifikationssystem för verksamheter.
	

Med några förtydligande kommentarer.
	

Sven Wimnells hemsida på Internet. Från http://wimnell.com
	

Sidorna 298-310 i:
	

Sven Wimnell 20 maj 2013:

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem.
Sidorna 139-147 + 298- 300 i
Sven Wimnell 1 mars 2013:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

	

	


Kapitel 4.
Förhistorien, historien och sociala och fysiska miljöer.

	

	

	

	

	


Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 080201+5 april 2014:
Sveriges och omvärldens historia.	

http://wimnell.com/omr93c.pdf

	

	

	

	

	


Innehållet i:
Sven Wimnell 16 mars 2008:
Något om sociala miljöer.
Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga
rättigheter, mobbning, diskriminering o d.

	


	


http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

	


Några hänvisningar

	

	

	

	


Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

	

	

	

	

 	


Innehållet i:	

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

	

	

	


Kapitel 5.
Några tidningsartiklar i augusti 2014 om läget i världen i
augusti 2014.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innhåll:
EU skälver åter av fasa
Peter Wolodarski: Hamas terror ger inte grönt ljus för Israel.
Bulldozern från Turkiet
Pol Pots skamlösa lakejer
Världen kryper allt närmare EU
En bred utrikesbevakning har aldrig känts så viktig som nu
Eurokrisen inte över – nu väntar ödeshöst
Skulderna kan tvinga fram drastiska steg
Nazistpropagandan kröp in i Heideggers dagböcker
Det nya Sverige
Peter Wolodarski: Putin tittade oss i ögonen och vi tittade bort.
Vladimir Putins dilemma

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Gorbatjov. Sovjetunionens sista ledare överraskade med sin
reformpolitik
Sönderfallet inte fullt så civiliserat
Pundiga löften om pundet
Svensk industri har tappat kraft
Ny blick på det stora kriget
Våldet i världen minskar – men det får vi inte veta
Våldet har ökat i världen på senare år
Stärk vår försvarsförmåga i förbund med Finland
Slocknad stjärnglans
Vapenleveranser hade inte hjälpt
Briljant grävjobb om vapenexportens eviga omoral
Läkare vill att Sverige hjälper ebolasmittade
En snabbare väg ur finanskrisen
Extrem tolkning av islam bakom IS destruktiva välde
Både Israel och Hamas övergav viktigaste kraven
Vapenvilan får hård kritik
Obamas gränslösa dilemma
Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar
Peter Wolodarski: Det pågår ett krig i Europa
Här är de nya EU-cheferna
Ukraina kan bli slutet för Putin
Gör det till ett krigsbrott att attackera journalister
Kina begränsar val i Hongkong
Hårt tryck på Obama att agera i norra Irak
Israels nya bosättning kritiseras av USA

	

	


Kapitel 6.
Politik i Sverige mars 2013 - juni 2014.

	

	

	


Innehåll:
Innehållsförteckningar till ett tjugotal särskilda utredningar
under perioden

	

	


Kapitel 7.
Något om den borgerliga alliansens politik.

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 051120:
Det viktigaste problemet är:
välfärden och välfärdsfördelningen,
inte arbetslösheten.
http://wimnell.com/omr40za.pdf

	

	


Alliansens politik de gångna åren framgår av dokumenten som
redovisats i kapitel 2 i avsnittet:
Sidorna 298-316 i:
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 	

och 30
mars 2013.

	


En redovisning om utfallet av alliansens politik:
DN 17 aug 2014:
Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare

	

	

	


Kapitel 8.
Några artiklar om valen 14 september 2014 och om ny
regering.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	


Innehåll:
Partierna påfallande sorglösa över ekonomin inför valet
Det delade Sverige
Vitalisera välfärden med vinstbegränsade bolag
Vinstuttagen i välfärdsbolag ska vara borta i januari 2017
Hur kunde det bli så här?
I min generation finns ingen samhörighet, bara starka egon och
vassa armbågar
Vi godtar inte en regering som saknar stöd för budgeten
Sverige dåligt rustat för ett väderkaos
Vi måste börja förbereda för kraftiga oväder
Det extrema har blivit normalt
Peter Wolodarski: Så skadas tilliten i svensk politik.
Borg flaggar för skattehöjningar
Läget är låst om rödgröna inte bildar trepartiregering
Jag förstår inte, inget har förändrats, jag är densamme
Nu ökar anmälningarna om diskriminering kraftigt
Satsningen på solceller förlorar kraft
Regeringen på historiskt låg nivå trots dramatiska utspel
Bostadsbrist ställer höger mot vänster
Väljare vill se regering över blockgränsen
Kom upp ur skyttegraven
Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
S vill ha nystart – alliansen ska utöka anslagen
Risk att politikerföraktet börjar stiga igen efter valet
Alliansen: Vi bygger Sverige.1 september 2014
S: Skarpa reformer för 40 miljarder i valmanifestet
Miljöpartiets valmanifest.
Vänsterpartiets valplattform

	

	

	


Kapitel 9.
Några artiklar om forskning och utbildning o d i augusti
2014 och några äldre artiklar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Ökade kunskapskrav slår hårt mot stor grupp elever
Vissa tävlingar ska man inte vinna
Lönsamt att satsa 10 000 per månad på varje lärare
Svenska universitet bland hundra bästa i världen
Mer kunskap och mindre vetenskap
Bra skolor viktigast i kamp mot växande ojämlikhet
Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras
Så ville Harry Schein göra DN till public service
Klassrummet har alltid en valuta
Elever ska lära sig mer om förföljelsen av romer
Politik är mer än ord
Elever dåligt förberedda för yrkeslivet
Dostojevskij är inte målet
När statistiken blir livet
Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället
Krav på att lärare får mer yrkeskontakt
Ny studie: Lättare minnas handlingen i pappersböcker
Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid
Läskunskap ett krav för utveckling
Ett nytt stadsbibliotek har förändrat det fattiga området
Den tryckta boken fortsätter att dominera
Det måste vara lite coolt för unga att läsa
Nybyggare i framtidens digitala tv-landskap
Mediebild betyder mer än partikassa för valresultaten
MP:s satsning på lärarlöner är en ogenomtänkt reform
Elever med svårigheter får hjälp för sent

	

	

	

	

	

	

	

	


Ädre artiklar:
Universiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri
Slå vakt om professionalismen
Sverige måste locka fler internationella studenter
Högskolans nya styrning hotar kreativitet och kritik
Studie i en huvudlös politik
När miljardärens mössa blev en doktorshatt
Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén

	

	


Kapitel 10.
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.

	

	

	

	

	

	


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

	

	


Kommentarer om utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem

	

 	

	

 	


De 129 verksamhetsområdena har inför valet 2014 reducerats
till 22 politikområden.

	

	

	

	


Sidorna 88-131+ 147-148 + 179 i:
Sven Wimnell 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens valplattformar för valen 2014. http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf

	

	

	


Sidorna 101-125 + 169 i:
Sven Wimnell 1 mars 2013:
Samhällsplaneringens problem.

	

	

	

	


Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för
verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

	

	

	

	


Hur det varit och hur det är, kan bli och bör bli, med råd till
universitetskanslern.
Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
Kunskaperna
	


Kapitel 11.
Utdrag om hur det var och är i några olika avseenden.
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Innehåll:
Från sidorna 22-31 och 41-46 i:
Sven Wimnell 30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för
socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

	

	

	

	

	

	


Från sidorna 8-9, 18-53 och 93-103 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

	

	

	

	


Sidorna 16-28 i Sven Wimnell 1 mars 2013: 	

Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som
förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

	

	

	

	

	

	

	

	


Observera sidorna 145-187 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
Observera även sidorna 188- 202
Observera även sidorna 220-241

	

	

	

	

	


Sidorna 50-52 och 58-60 i:
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare
sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20
och 30 mars 2013. http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

	

	

	

	

	

	

	

	


Sidorna 17-36 och 41-44 i:
Sven Wimnell 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens
valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf
	

Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag. Från zz.pdf
Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom

	

	

	


Kapitel 12.
För samhällsplaneringen behövs en förteckning över
Sveriges professurer och professorer.

	

	

	

	


Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem
Klassifikationssystem för verksamheter
Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.

	

	

	

	

	

	


Kunskaperna
Universitetskanslerämbetet UKÄ Webbkarta
En undersökning om professorer
UKÄ. Ämneslistor
Några kommentarer till forskningsämnena på sidan 12 och
följande sidor i. Ny Standard forskningsämnen 2011 »

Efter 4 september 2014 har tillkommit
många sammanställningar om samhällsplaneringens problem :
Till statsminister Stefan Löfven den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. Om bostäder och
skolor m m. Även om skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni.
Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i
regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf
Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och
något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern:
Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser,
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter
om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner.
Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen.
Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar och
förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter.
Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar
enligt hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ?
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar efter 4
februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen 5 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga
verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Sven Wimnell 4 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar 27
december 2015 - 4 februari 2016
http://wimnell.com/omr36-39zzzj.pdf
Sven Wimnell 28 dec 2015: Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design. SOU 2015:88. Berör hela
verksamhetsområdet 7 med planering av fysiska och sociala miljöer
och sociala beteenden.
http://wimnell.com/omr70d.pdf
Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens problem.
System för mänskliga verksamheter Hur ska man kunna förbättra
världen?Förbättra de inre verkligheterna och politiken.
http://wimnell.com/omr36-39zzzi.pdf
Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens problem.
Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med hjälp av ett
system för mänskliga verksamheter med helhetssyn på utvecklingen
http://wimnell.com/omr36-39zzzh.pdf
Sven Wimnell 25 oktober 2015:Kommentarer till
“Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter
som hjälp vid planeringen av framtiden. http://wimnell.com/
omr40zj.pdf “
http://wimnell.com/omr40zk.pdf
Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för
mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes
förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf
Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes
förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf
Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur.
Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens
problem och partiets kongress 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf
Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en
fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från
Uppsala universitet
http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf
Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf
Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas
politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och
SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf
Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.

Vårbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf
Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess
boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik.
Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens
verksamheter och ansvar.
http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf
Sven Wimnell 10 mars 2015: Utrikespolitisk debatt och några
tidningsartiklar i 22 politikområden 28 januari - 27 februari 2015, med
utvecklingen under perioden.
En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf
Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia.
Bertrand Russel om västerlandets visdom.
http://wimnell.com/omr109b.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2015: Socialdemokraternas hemsida på
internet. Människornas levnadsvillkor och utvecklingens krafter.
Partiledardebatt och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan
2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf
Sven Wimnell 10 jan 2014: Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10
januari 2015. Med förhandlingar och överenskommelser om hur man
ska styra Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf

Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av
budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf
Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014
om de sista 11 politikområdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf
Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de
politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 27 okt 27 nov 2014 för de första 11 politikområdena..
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf
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
Sven Wimnell 12 nov 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar t
o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf.pdf
Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015.
Människornas levnadsförhållanden. Regeringen. Myndigheter.
Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer.
Bugetdebatten.
http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf
Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållanden.
Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och förslag.

Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf
Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem.
Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf
Sven Wimnell 20 september 2014: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf

Det viktigaste att läsa är
sammanställningarna under 2016
Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfattning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 februari 2016.
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga
verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Utredningen den 29 april 2016:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar
och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

Utredningen den 1 april innehåller en repetition av förslag och
något om politik efter 4 februari 2016 till slutet av mars 2016.
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen
5 februari 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf

Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser,
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter
om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Utredningen den 2 april innehåller tidningsartiklar efter 4 februari 2016.
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och
debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf

Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

Utredningen den 4 april 2016 innehåller regeringens prioriteringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt
hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ?
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf

Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och
något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern:
Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni.
Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i
regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf

Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Även om skatter o d.
Till statsminister Stefan Löfven
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf
Man bör observera att verkligheten ändrar sig hela tiden och
att uppgifter i ett senare dokument kan vara annorlunda än i ett
tidigare. Så ändrades till exempel regeringens statsråd den 25 maj
2016 vilket gör att uppgifter om statsråden i äldre dokument
delvis inte är aktuella nu.

Innehållförteckningar till 36-39zzzk-zzzx

Sven Wimnell 5 februari 2016:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett system för mänskliga verksamheter som kan
hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf
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Förmögenhetsskatt bör ej införas. Fastghetsskatten bör ej
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327	

	

	

	

	

	


Det är vanligt att politiker och makthavare inte har kunskaper om allting,
För att hjälpa politikerna, och allmänheten, att forma bra politik
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Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man
måste förbättra undervisningen i skolan. Religionskunskapen
bör ändras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver
utökas.
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levnadsförhållandena och det som behövs för förvärvslivet.
Alltför många hamnar därför i kriminalitet som det sedan är
svårt att komma ifrån.

	

	


Därför behövs förbättringar i grundskolan och gymnasiet och
förbättingat i kriminalvården.

	

	


Enligt forskare är utanförskapsområden grogrund för
extremism. där behövs utbildningar.
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Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m.
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Till Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan den 5
sept 2016
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Det finns fysiska och sociala miljöer.
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När det gäller skatter od vill jag påminna om
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd.
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Med avsnitt om skatter od.

Somliga propagerar för införande av fastighetsskatt, bl a Jonas Sjöstedt och den kände nationalekonomen Lars Calmfors, men det bör
man inte göra.
Förmögenhetsskatt bör inte införas när man efter många om och men
gjort sig av med den. Den förmögenhetsskatt som är kvar finns på
bostadsbidrag och pensionärernas bostadstillägg och bör avskaffas. De
som har bostadstillägg och bostadsbidrag bör för kapital som huvudprincip bara betala skatt på kapitalinkomsterna, som för alla bör
bibehållas på 30%, med 30% avdrag för skuldräntor.
Alliansens resonemang att unga inte vill utbilda sig för att de vid
mycket höga inkomster kan drabbas av den s k värnskatten är nonsens.
Det talas mycket om att man inte bör ha skatt på arbete, det minskar
viljan att arbeta sägs det, men det är också nonsens.
Inkomstskatten är en bra skatt, men har förstörts av alliansens jobbskatteavdrag. som egentligen är bidrag. Man måste vara frsiktig när
man ändrar dem.
På grund av att de lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/sambor
inte är dubbelt så stora som för ensamstående utan bara 1,5 gånger så
stora, tas inkomstskatterna inte ut efter skatteförmåga. Kostnader för
barn inverkar inte på inkomstskatterna.

Därför finns bostadsbidrag för barn och pensionärernas bostadstillägg
är olika för ensamma och makar/sambor.

taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skattsedeln Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Vid låga inkomster blir inkomstskatterna för stora för ensamma i
förhållande till för makar/sabor. För ungdomar finns bostadsbidra som
är konstruerade med hänsyn till det.

30	

3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid
beräkning av bostadsbidragen avskaffas.

För förvärvsarbetande som är äldre än för ungdomsbostadsbidragen
har funnits bostadsbidrag, men de har i ovist nit tagits bort. För dem är
inkomstskatterna orimligt höga och man bör återinföra bostadsbidrag
för dem, och de bör konstrueras på lämpligt sätt. Jag har föreslagit att
man inför samma bostadsbidrag som för undomarna men att man gör
avtrappningreglerna mer generösa så att de avtrappas långsammare vid
stigande inkomst.

30	

4.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 jobbskatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom
för inkomster under cirka 11 000 kr per månad.

Sådan bostadsbidrag kan bli mycket betydande i mottagarnas budgetar
utan att bidragen blir större än inkomstskatterna. De innebär bara att
en del av den orimliga skatten kompenseras.
29 	

 Fyra förslag.
29	

1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% vid
stigande inkomst.
	

29	

2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid
beräkning av bostadstilläggen avskaffas.
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
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Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag
för unga 18-28 år. Från zzz 20 april 2015
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37	

45	

	


Regeringskansliet	

	

Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör.
Frågor till statsråde

	

47	

	

47	

51	


Tidningsartiklar:
65 miljoner människor har lämnat sina hem och befinner sig i
dag på flykt.
Smärtan av en förlorad plats
10 x hemlängtan. Från Bibeln till Thåström

52	

53	

54 	


Sven Wimnells hemsida
Ämnet om samhällsplaneringens problem
Innehållsförteckning. Inlagd 9 oktober 2016

Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf
Innehåll
Sida	

	


Inledning
6	


	

	


Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

8	


Ämnet om samhällsplaneringens problem

9	


Innhållet i:
Till statsminister Stefan Löfven
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf

	

	

	


12	


Riksmötets öppnande

12	

13	

23	

24	

27	


Tal av HANS MAJESTÄT KONUNGEN
Tal av Statsminister STEFAN LÖFVEN (S)
Budgetpropositionen för 2017
Budgeten för 2017 på fem minuter
Statens budget 2017 i siffror

30	


Budgetmotioner för 2017

	

	


Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
(pdf, 656 kB)

	

	


Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L)
(pdf, 982 kB)

	

	


Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C)
(pdf, 1543 kB)

	

	


Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf,
740 kB)

	

	


Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
(pdf, 783 kB)

30	

32 	


Sänkt skatt enar alliansen
Så vill partierna satsa inom olika områden

34	

35	


De andras analys av integrationen är ofullständig (SD)
Fakta. SD-förslag

	

	


Några tidningsartiklar om politik från
den 17 september till och med 10
oktober 2016.

74	

75	

77	

79	

80	


Flera löften väntar på att infrias
De ger med ena handen och tar med den andra
Regeringens underskott ger inte låg arbetslöshet
Regional kultur budgetvinnare
Satsningen på läslov är att erkänna skolans misslyckande

35	

38	

45	

47	

48	


Varför ska just ekonomer och jurister granska regeringen?
Tipset ledde till att Sveriges riksrevisorer tvingades gå
Ökade hotet mot Sverige hölls hemligt	

Vi kan vänta oss högre anslag till försvaret
Enda vägen framåt är att vi hjälps åt globalt

82	

84	

86	

89	

90	


I ministerns tidsmaskin
Moderaterna har svårt att ta väljare från SD
Utsläpp i Sverige fel fokus för svensk klimatpolitik
Sveriges hantering av unga får kritik
Få flyktingar får skydd trots ländernas löften

50	

52	

53	

55	

57	


Löfven befäster blocken
Folkpartier klarar det inte riktigt
Mer till investeringar och underhåll av järnväg
Mottagande av nyanlända får halva potten
Riksdagsutskott kräver besked om ryskt hot

91 	

92	

93	

94	

97	


Tidigare utvandring från Afrika än väntat
Ericsson kan lägga ned all tillverkning i Sverige
Maktkampen är i full sving
Människans framtid sedd ur ett snävt teknologiskt perspektiv
På kollisionskurs med Nordkorea

58	

59	

62	

63	

64	


Tusentals mår dåligt inför att gå till jobbet
Mänskligheten står på spel i flyktingfrågan
Löfven: Krisen är global och måste lösas gemensamt
Bristen på pengar ett stort problem för FN
Fredsplanen har nått vägs ände

99	

101 	

104	

106	

107	


Att göra forskning tillgänglig för alla kräver mer stöd
Ett blodbad är att vänta
Beskedet väcker chock och ilska i Borås
Strid väntar om kritiserat handelsavtal
Regeringen ger dubbla besked om välfärden

65	

66	

69	

72	

73	


Lärarnas kompetens måste stärkas
Från slaveri till den första svarta presidenten
Interna S-krav på ännu mer pengar till kommunerna
Budgetens 26 utgiftsområden
De fem stora striderna återstår

110	

112	

115	

117	

118	


Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt
Kinberg Batra behöver vara tydlig om SD
Pressad M-ledare vägrar ge klart besked
M:s vaga svar hotar alliansen
Ministern kräver svar av Åkesson

35	


120	

122	

123	

125	

127	


Tuff strid om delstaterna som avgör
Verkligen en debatt
Ingen trygghet för svenska bild- och formkonstnärer
M-väljare: Samarbeta med SD
Gävle testplats för både alliansen och SD

162	

164	

176	

178	

	

190	


Skrota skolpengen som ger friskolornas stora vinster
Vi och MP vill fortsätta vårt samhällsbygge
Regeringen lägger ut politiken på ämbetsverk
Plötsligt hände något när Kinberg Batra började tycka som
jag (SD)
SD vill vara både mot och med etablissemanget

130	

131	

132	

	

135	

138	


Samarbete med SD
Ny valrörelse i sikte – utan Miljöpartiet
Därför är Donald Trump ett hot mot demokratin och
världsfreden
Ryktet om kommunernas ineffektivitet är överdrivet
100 miljoner följer första tv-duellen

191	

195	

196	

198	

201	


Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor
Att vara i hennes kläder
Ökat stöd ska vända dyster utveckling
Björklund vill samarbeta över blockgränsen
Beskedet pressar Moderaterna att tala klarspråk

141	

143	

143	

145	

147	


Trumps världsbild tog form här
Nato lovar ge Sverige hjälp vid en kris
Sverige och Storbritannien fördjupar försvarssamarbetet
Clinton fick ut Trump på hal is
Högljudda bråk mellan anhängare inför debatten

202	

203	

204	

205	

207	


Kinberg Batra är tveksam till idén
Ministern vill ha ökat svenskt samarbete
En ny giv för alliansen
De borgerliga splittrade om stöd från SD
Stefan Löfven: Blockpolitiken skadlig

148	

149	

151	

152	

153	


Trumps dåliga insats lär inte påverka mycket
Trump kan skaka om EU
Han gör Israels nationalister nöjda
Clinton är enda svaret
Opinionsrysare väntar efter mötet

208	

210	

211	

213	

214	


Löfven backade efter storgräl om nazism
Statsvetare: Småpartierna klarade sig bäst
Yrkes- och folkhögskolor satsar på lärarassistenter
Regeringen vill se kraftig minskning av torskfisket
Senatorer tar avstånd från Trump

155	

156	

157	

158	

160	


Utrikesfrågorna fick liten plats i den första duellen
Trump klarar inte att ge konkreta svar
Avhoppade riksrevisorn nekas avgångsvederlag
Motprestation ska krävas för att få försörjningsstöd
De vill ha överskott i budgeten redan 2018

216	


	

	

	


Riksdagens snabbprotokoll. Tisdagen
den 20 september 2016. Debatt med
anledning av budgetpropositionens
avlämnande.

269

	


PER MOLANDER
Ojämlikhetens anatomi
WEYLER.
SBN 9789187347436 © Per Molander 2014
Omslag Miroslav Sokcic Svante Weyler Bokförlag,
Stockholm 2014 www.weylerforlag.se

	


365

	


Innehåll
1. Ojämlikheten och dess skugga
2. Spela kula
3. Ojämlikhetens arkeologi
4. Slutet på sagan
5. Konsten att flyga
6. Åter till det sociala kontraktet
7. Liberalism och ojämlikhet
8. Konservatismen: ojämlikhet som nödvändighet och 	

tillgång
9. Socialdemokratin och ojämlikheten
10. Bokslut
NOTER
REFERENSER

Tillägg 14 oktober 2016: Protokoll till
partiledardebatt i riksdagen den 12
oktober 2016.

Sedan många år tillbaka är avsnittet
“ Männskornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter” oförändrat. Det är en
mycket kort beskrivning som bör observeras noga.

Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
	

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 och påverkas 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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
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 individernas 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.

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

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 verksamheterna 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.

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

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-verksamhetsområden, 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.

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion 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 individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.

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 förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem.

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.

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.

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. Klassifikationssystemet 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.

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.

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 klassifikationssystemet för verksamheter.
	

 	


Man kan klicka på alla länkar och kommer vidare om
man är uppkopplad till nätet.
Man kan också söka på
Söktjänsten google: http://www.google.com

Den fundamentala påverkanskedjan
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling.
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den
yttre verkligheten.
Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta
(eller onytta).
De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och och
nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga
kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.
Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i

nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV,
video etc, i konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.
De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de
kulturella verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt.
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.
På område 4 i hemsidan http://wimnell.com har sambanden behandlats (första versionen 1999, justering 070208 och 100406 samt
en hastig översyn 140410). Observera att område 4 på hemsidan
är daterad 100410 och att det finns mycket som har tillkommit
sedan dess. Se början på hemsidan.

Det man bör göra i dagens politik är en
följd av mänsklighetens historia och t o m
universums historia.
I dokumenten finns beskrivningar om universum och mänskligheten.
Vårt universum anses nu vara 13,7 - 13,8 miljarder år gammalt , vårt
solsystem och jorden cirka 4,6 miljarder år. Liv uppstod såsmåningom.
För 65 miljoner år sedan hade jorden dominerats av dinosaurier i cirka
160 miljoner år. Då krockade jorden med ett främmande föremål och
dinosarierna dog ut. En liten mus levde kvar och utvecklades till större
djur och bl a människor som kom till i Afrika. Männniskorna spred sig
över jorden och organiserade sig i grupper som blev till stater.
Som historisk tid räknas som mest de senaste cirka 5000 åren då
människor hade skriftspråk som kunde berätta om hur det var. Världens forntid räknas till cirka år 500 efter Kristus, i Sverige cirka år
1000, Medeltiden räknas till cirka år 1500 då Nya tiden träder in.
Världen styrdes godtyckligt av mäktiga män. För omkring 100 år sedan började styrningen ske enligt en demokratisk princip med rösträtt
för alla, som till en början fungerade i stater. Vi är nu på väg in i en ny
period då styrningen mer grundas på global demokeati.
Nästan alla världens stater ingår i “Förenta Nationerna” och FN har
ställt upp regler för hur världen bör styras. Motståndet mot reglerna är
stort och styrningen sker ännu mest stat för stat.

Varje stat har sina egna traditioner och egna ekonomiska och kulturella
förhållanden, vilket försvårar för en global demokrati.
Traditioner och sätt att styra i välden varierar. Man kan nämna USA,
övriga Amerika, Europa, Ryssland, Kina Indien, Pakistan, Japan,
Korea , Mellanöstern , Afrika . Australien och Oceanien.
Sverige behöver en svensk världsplanering och planeringar för Sverige
enligt
Utredningen den 29 april 2016:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar
och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf
Religionerna i världen är problem för framtiden. Islam blandar ihop
religion och den civila styrningen av samhällena. och menar att
religionen bestämmer att kvinnor ska vara underordnade männen,
vilket strider mot FNs krav om jämlikhet och mänskliga rättigheter.
De kristna religioner har acepterat att mänskliga rättigheter går före
den islamska synen om kvinnornas ställning. Katolska kyrkan har
dock kvar regler om abort som inskränker kvinnornas rättigheter.
I Sverige fick kvinnnorna rösträtt 1921, men kvinnorna har fortfarande
i praktiken inte blivit likställda med männen. Kvinnornas ställning är
ett problem i hela världen, liksom även problem med homosexuella m
m. Det är mycket som behöver förbättras.

Sveriges regering ombildades den 25 maj 2016, Enligt
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
Regeringen har dock problem med politiken. För en del problem har
regeringen ingen politik. För en del problem är det oklart vem som
svarar för dem.

Från regeringen.se 24 oktober 2016:
Regeringens politik
Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Fler ska jobba,
skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen ska minska.
Regeringens prioriteringar
Relaterad navigering
	

 •	

 Regeringsförklaringen
	

 •	

 Utrikesdeklarationen
	

 •	

 Statens budget
Områden
	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Arbetsmarknad
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Barn- och ungdomsutbildning
Boende och byggande
Bolag med statligt ägande
Civila samhället

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Demokrati och mänskliga rättigheter
◦	

 Barnets rättigheter
◦	

 Folkrätt
◦	

 Funktionshinder
◦	

 Grundlagar och integritet
◦	

 Nationella minoriteter
◦	

 Politiken mot diskriminering och rasism
◦	

 Samepolitik
Ekonomisk politik
Energi
Familjerätt
Finansmarknad
Folkbildning
Folkhälsa och sjukvård
Försvar
◦	

 Civilt försvar
◦	

 Militärt försvar
Handel och investeringsfrämjande
Högskola och forskning
Idrott
Innovation
Internationellt utvecklingssamarbete
It-politik
Jämställdhet
Kommuner och landsting
Konsumentpolitik
Krisberedskap
Kultur
Medier

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Migration
◦	

 Asyl
Miljö
Nyanländas etablering
Näringspolitik
Offentlig upphandling
Regional tillväxt
Rättsväsendet
◦	

 Bekämpning av terrorism
◦	

 Brottsbekämpande och brottsförebyggande
◦	

 Rättssäkerhet och rättstrygghet
Skatt och tull
Social omsorg
Socialförsäkringar
Spelpolitik
Statlig förvaltning
Transporter och infrastruktur
Ungdomspolitik
Utrikes- och säkerhetspolitik
Vuxenutbildning

Regeringens politik för miljön
Vid regeringsombildningen den 25 maj avskedades Åsa Romson som
hade gjort miljöproblemen till klimatproblem. Klimatfrågorna skulle
flyttas till biståndsministern och ministerns område skulle få nytt namn
med hänsyn till det. Miljödepartementet skulle bli ett departement för
fysiska och sociala miljöer. Men så har det inte blivit. Miljödepartementet sysslar med skatt på bensin o d.
Bostadsfrågorna skulle hanteras av en bostadsminister. När man nu på
regeringens hemsida ser på bostadsministerns arbete finner man där:
“Mål för boende och byggande
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst
250 000 nya bostäder.
Bostadsmarknad
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.
Byggande
Delmålet för byggandet är:
	

 •	

Långsiktigt hållbara byggnadsverk.	


•	


	

 •	


Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett
livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och
förvaltning.
En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Lantmäteriet
Delmålet för Lantmäteriet är:
	

 •	

En effektiv och rättssäker förrättningsverksamhet och en
ändamålsenlig fastighetsindelning.
	

 •	

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet,
rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den
grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos
fler användare och inom fler användningsområden.
	

 •	

En effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar
till en väl fungerande fastighetsmarknad.
Samhällsplanering
Delmålet för samhällsplaneringen är:
	

 •	

En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar
utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
	

 •	


Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser
kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och
medborgerligt inflytande säkerställs.

	

 •	


Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler,
etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Men det finns inget ansvarigt statsråd.
I varje fall ingen politik

Vill man veta något om regeringens politik
om samhällsplanering kan man gå till
polikområdet “kommuner och landsting”
Från regeringens hemsida på intrnet 21 oktober 2016

Kommuner och landsting
Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen och innebär
en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och landsting.
Staten reglerar delvis dessa ramar genom lagstiftning samt genom sitt
övergripande ansvar för att den kommunala verksamheten utvecklas
på ett sätt som är förenligt med en samhällsekonomisk balans.
Relaterad navigering
	

 •	

 Kommuner och landsting i statens budget
	

 •	

 Mål för kommuner och landsting
	

 •	

 Rättsdokument
	

 •	

 Kontakt
Ansvariga för kommuner och landsting
Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi Civilminister
Ansvarigt departement Finansdepartementet

Indelningskommitténs förslag på Sveriges
framtida regionala indelning 29 juni 2016
I Indelningskommitténs delbetänkande lämnades förslag på nya län
och landsting. Kommittéens ledamöter Barbro Holmberg och Kent
Johansson presenterade kommitténs förslag och resonemangen bakom
dessa vid en pressträff i juni.
SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län
Pressinbjudan: Indelningskommittén överlämnar delbetänkande med
förslag på Sveriges framtida regionala indelning

Hur påverkar statens styrning kommunerna
och landstingen? 18 maj 2016
Den 8 juni hölls det tredje seminariet i serien om kommunernas
utmaningar. Diskussionerna handlade om hur statens styrning av
kommuner och landsting fungerar i dag och hur den kan utvecklas.
Läs mer: Seminarieserie om kommunernas utmaningar
Ansvarig: Finansdepartementet
Ladda ner: Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48 (pdf 2 MB)
Indelningskommittén har i dag överlämnat sitt delbetänkande till
regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre
län och landsting. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och
effektiva organisationer som medför bestående fördelar. I uppdraget
ingår även att föreslå en enhetlig beteckning för kommuner på regional
nivå och hur landsting ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.

Enligt uppdraget ska kommittén lämna förslag på en ny indelning som
kan träda i kraft den 1 januari 2023. Om kommittén finner att det är
möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda
i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande
senast den 30 juni 2016.
I detta delbetänkande lämnas sådana förslag som, för landstingens del,
kan träda i kraft den 1 januari 2019.
Utredningens pressmeddelande: Förslag på tre nya län
Lista över remissinstanser
Pressmeddelande: Indelningskommitténs delbetänkande går ut på
remiss
Den här sidan är uppmärkt med följande kategorier
Finansdepartementet
Kommuner och landsting
Rättsdokument

Mål för kommuner och landsting
Regeringen vill skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för kommuner och landsting och därmed bidra till en effektiv
kommunal verksamhet med hög kvalitet.
Att det kommunala självstyret är en viktig del av det demokratiska
systemet i Sverige framgår redan av regeringsformen, som är en av
grundlagarna. Enligt regeringsformen har kommuner och landsting rätt
att ta ut skatt. I lag anges även vad kommuner och landsting får göra
(frivilliga verksamhet) respektive vad de ska göra (obligatoriska
verksamheter). Ramarna för de kommunala verksamheterna sätts av
riksdagen och regeringen i form av lagar och förordningar. Även de
föreskrifter som statliga myndigheter beslutar om kan påverka
verksamheten.

Kommuner och landsting har sedan länge haft till uppgift att säkra den
lokala gemensamma välfärden och gemensamma intressen.
Landstingen har fått de uppgifter som kräver ett större
befolkningsunderlag än de flesta kommuner har, främst hälso- och
sjukvård. Mellan 65 och 70 procent av verksamhetskostnaderna
finansieras med den kommunalskatt och landstingsskatt som tas ut på
våra beskattningsbara inkomster. Staten bidrar därutöver med olika
statsbidrag, som utgör mellan 15 och 20 procent av intäkterna. Över
hälften av statsbidragen är allmänna eller generella statsbidrag, som
till skillnad från riktade statsbidrag används på det sätt kommunerna
och landstingen själva bestämmer.
Genom systemet med kommunalekonomisk utjämning utjämnas
skillnader i skattekraft mellan kommunerna respektive landstingen.
Dessutom utjämnas de skillnader i kostnader som kommuner och
landsting har till följd av skillnader i ålderstruktur, geografiska
förhållanden och socio-ekonomiska faktorer. Därigenom skapas goda
och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och
landsting och därmed bidra till en effektiv kommunal verksamhet med
hög kvalitet.
Publicerad 25 september 2014 · Uppdaterad 26 mars 2015

Seminarieserie om kommunernas
utmaningar
Under 2015 inledde civilminister Ardalan Shekarabi en seminarieserie
för att diskutera de utmaningar som Sveriges kommuner står inför.
Seminarierna kommer bland annat att utgöra underlag till den
utredning om kommunernas utmaningar som regeringen avser att
tillsätta i slutet av året. På denna sida kan du se seminarierna i
efterhand och ta del av presentationsmaterial.
Seminarium 11 oktober 2016
Temat på det femte seminarie var växande storstadskommuners
utmaningar och det regionala ansvaret. Seminariet hölls i Göteborg
och bland deltagarna fanns företrädare för kommuner, mynidgheter
och akademin.
Presentationer vid seminariet den 11 oktober (pdf)
Anders Lidström, Umeå universitet
Göran Persson, Boverket
Stig Montin, Göteborgs universitet
Seminarium 17 augusti 2016
Den 17 augusti hölls det fjärde seminariet i serien om kommunernas
utmaningar inom ramen för KOMMEK. Diskussionerna handlande
om hur tillitsfull styrning kan främja utveckling och innovation i
kommunernas verksamhet.
Seminarium 8 juni 2016
Den 8 juni hölls det tredje seminariet i serien om kommunernas
utmaningar. Diskussionerna handlade om hur statens styrning av
kommuner och landsting fungerar i dag och hur den kan utvecklas.
Seminariet anordnades tillsammans med Statskontoret.

Seminarium 16 maj 2016
Den 16 maj arrangerades det andra seminariet. Temat för dagen var
kommunernas utmaningar och näringslivets roll i dess lösningar. På
seminariet deltog bland annat Svensk Näringsliv, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), akademin samt kommunrepresentanter.

Något om presentationerna:
Medborgarna och det politiska styret av
stadsregioner Anders Lidström Statsvetenskapliga
institutionen, Umeå universitet Se pdf

Presentationer vid seminariet den 16 maj (pdf) se pdf
Brita Hermelin, professor vid Centrum för Kommunstrategiska
Studier, Linköpings universitet
Christer Östlund, ansvarig lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv
Jan Torége, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting
Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds
universitet
Presentationer vid seminariet den 9 december (pdf) se pdf
Sverker Lindblads presentation av Långtidsutredningens
underlagsrapport
Josefina Syssner om Långtidsutredningens underlagsrapport
Siv Sandberg om Långtidsutredningens underlagsrapport
Publicerad 08 december 2015 · Uppdaterad 09 december 2015

DEMOKRATISK MISSTRO SOM
PROBLEM OCH MÖJLIGHET
STIG MONTIN, FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN Se pdf

Regionala utmaningar och regional
planering - storstäderna i det regionala
perspektivet Göran Persson Boverket
Perspektiv på regional planering
Samhällsförändringar innebär alltid behov av ny planering
Byggnadsstadgan 1947 – generalplan och regionplan
Kommunblocksplanering 1960-talet Fysisk riksplanering 1970-talet,
kommunreform – kommunöversikter Plan- och bygglagen PBL 1987 –
översiktsplan och regionplan
Vår tids utmaningar kräver också ny planering – storstädernas tillväxt,
regionförstoring, bostadsförsörjning, befolkningsutveckling...
Regional och mellankommunal planering – funktionella och formella
regioner.
2016 en regionplan enligt PBL (RUFS) men översiktsplanering över
kommungränser i flera funktionella regioner

Varför regional fysisk planering?
Dagens administrativa enheter har allt fler utmaningar som inte kan
lösas enskilt.
Allt fler frågor måste hanteras kommunövergripande
• Bostadsförsörjning
• Infrastruktur
• Näringsliv
• Utbildning
• Sjukvård
• Kultur
• Service
• Idrott/rekreation
• Klimat/vatten
• Tekniska försörjningssystem
• Internationella och nationella intressen
Regionala utmaningar – från intervjustudie med regionerna 2016
•	

Flera sakfrågor och intressen behöver hanteras utifrån större
	

funktionella och geografiska sammanhang.
•	

Komplementaritet istället för konkurrens.
•	

Behov av gemensamma målbilder, strategier, omvärldsanalyser
	

och andra planeringsunderlag med ställningstaganden och
	

avvägningar.
•	

Flera kommuner behöver kompetens- och resursstöd, ökad tyngd
	

i olika förhandlingssituationer och hjälp med samfinansiering.
•	

Regionerna har idag svagt mandat, bristande resurser och
	

verktyg
•	

Brist på en bredare nationell planering och nationell målstyrning.

Regional planering och regional utveckling
Regionplanering enligt PBL
•	

•	

•	

	

	

	

•	

•	

•	

	

	


I Stockholms län och Göteborgsregionen
Regionplan för Stockholms län
Anger grunddragen för användningen av mark- och
vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av 	

 bebyggelse.
Regional utvecklingsplanering •	

 Regional tillväxt och
utveckling
RUP och RUS
Samordning med kommunernas översiktsplaner
Regioner, samverkansorgan eller länsstyrelser
Framtidens regionala planering? Planeringsnivåer och
samband dem emellan? Sammanhållen fysisk planering?

RUFS plankarta och Strukturbild ÖMS. två bilder
Strukturbild för Göteborgsregionen. fyra bilder
Strategier för det flerkärniga Skåne. en bild +text
Hur har strukturbildsarbetet påverkat kommunal planering?
•	

Översiktsplanen får ökad betydelse för regional dialog och ökad
	

översiktsplaneaktivitet.
•	

”Livskraftiga orter” - Sex inlandskommuner. Var är vår roll i det
	

regionala sammanhanget?
•	

Konkretisering i delregioner – egna strukturplaner; Malmö	

Lund, Skåne nordväst.
•	

Grund för att utveckla kollektivtrafiken med koppling till nya
	

pågatågsstationer.
•	

Trelleborg – regional kärna.
•	

”Skånebilden” – Sverigeförhandlingen.

Bilder forum för samhällsplanering.
Boverket och regional planering
•	

Utveckla en sammanhållen fysisk planering som kopplar ihop
	

det regionala utvecklingsarbetet med den kommunala
	

planerings- och genomförandeprocessen.
•	

Plattform för hållbar stadsutveckling – Boverket tillsammans
	

med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och
	

Trafikverket. Tvärsektoriell arena för hållbar utveckling.
•	

Integrera bostads-, infrastruktur- och
	

näringslivsutvecklingsfrågorna genom aktiv samverkan med
	

andra myndigheter
•	

Ge stöd för att hantera fysiska funktionella samband och
	

avvägningen av allmänna intressen på regional nivå
•	

Ge stöd för att nationella och regionala mål och strategier ska
	

kunna konkretiseras i den kommunala planeringen och därmed
	

bidra till ett ökat genomförande

Kommunernas utmaningar och
näringslivets roll i dess lösningar

Det är ingen bra ordning i regeringens
politik.
Det som civilministern har ansvar för gäller
statens politik för kommuner och landsting.
Den politiken rymmer bl a näringspolitik och arbetsmarknadspolitik.
Civilministern behöver en miljöpolitk som underlag, en miljöpolitik
som bör ligga i miljödepartementet.
Klimatpolitiken som nu ligger i miljödepartementet bör flyttas till
“Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat “
Miljöpartementet bör bli ett departement för fysiska och sociala
miljöer i Sverige och de svenska regionerna. Och bilda underlag för
näringspolitik, arbetsmarknadspolitik transportpolitik o s v i Sverige
och regionerna så att man kan bedriva jämlikhetspolitik för hela
Sverige.

Brita Hermelin Centrum för kommunstrategiska studier se pdf

Kommunernas utmaningar – Näringslivets
roll. Om företagsklimat se pdf
Övriga presentationer se pdf

Bostadsproblemen är så stora att bostadsministern inte bör belastas
med den miljöpolitik miljöministern bör bedriva. Den nya miljöministern har ju sysslat med miljöer i Malmö ,vilket framfördes som merit
för jobbet spm miljöminister.
Miljöministern bör sköta regeringens politik för kommuner och landsting och civilminitern sköta statens finansieringshjälp till kommunerna och landstingen.

Ansvaret för Samhällsplanering ligger i näringsdepartementet, men
samhällsplaneringen är inte bara en fråga om näringar utan gäller i hög
grad välfärd, kultur och fritid.

Migrationen är ett stort problem.
Den måste skötas av migrationsministern i samarbete med
bostadsministern, arbetsmarknadsministern, intgration- och
etableringsministern. m m.

De politiska partierna.
De borgerliga partierna gynnar de välbeställda. Sverigedemokraterna
är ett parti som ogillar invandrare, kan ses som rasistiskt. Socialdemokraterna bör föra en bättre politik så att de som röstar på sverigedemokraterna går över till socialdemokraterna.

Hushållsverksamheterna är ett stort problem

Vänsterledaren har många bra förslag men är alldeles galen då han
föreslår ny fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och ändrade ränteavdrag. De förslagen bör inte införas.

som regeringen inte hanterar. De borde kunna läggas på Socialförsäkringsministern som måste ha välgrundade underlag om hushållsverksamheterna för att kunna besluta om socialförsäkringar.

Det går inte att göra en rättvis uppskattning av förmögenheter och
värden på fastigheter.

Skolutbildningen är inte bara en fråga om
yrkesutbildning utan också en fråga om
allmänbildning och bildning för demokrati
I grundskolan och på gymnasiet bör Religionsämnet göras om till ett
ämne “Religion och levnadskunskap”. Samhällskunskapsämnet bör
förbättras. Detta är viktigt bl a för nyanlända.

Regionalpolitik

Läs:
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser,
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter
om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Vänsterpartiet borde föreslå borttagande av kapitalregler vid bostadsbidrag och bostadstillägg och föreslå bostadsbidrag för barnlösa i
åldrar över åldrar som ger ungdomsbostadsbidrag.
Vänsterpartiet har kvar det gamla tänkandet om att de som har
förmögenheter och fastigheter är förhatliga kapitalister.
Verklig avkastning på förmögenheter och fastigheter bör beskattas
med 30% och skulder ges avdrag med 30%.
TV-avgiften för privatpersoner bör ersättas med en kollektivavgift som
betalas av riksdagen. Finansieringen kan ske genom att minska jobbskatteavdragen med 100 kr per månad utom för inkomster under ett
visst lågt värde. Se förslag.

22 politikområden för politiken 26 maj 2016
Under årens lopp har innehållet i dominerande politikområden
skiftat. Utredningar har visat att dagens politiska problem kan
inordnas i 22 politikområden som hvudsakligen stämmer överens
med regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se
	


	


* Utrikespolitik.
Politik för en utrikesminister.

	


	


* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.

	


	


* Politik för juridik.
Politik för en justitieminister.

	


* Försvar.
Politik för en försvarsminister.

	


* Miljö
Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i 	

regioner och kommuner.

	


	


	


	

	

	


* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

	

	


* Bostadsproduktion.
Politik för en bostadsminister som ser till att det produceras.

	


* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.

	


* Politik för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

	


	


* Hushållet. Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d
Politik för en socialförsäkringsminister med ansvar för 	

hushållsverksamheter.

	


* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Politik för en barn- och äldreminister m m med välfärd och
socialtjänst o d

	


* Utbildning. Forskning.
Politik för utbildningsministrar.

	


* Information, konst, kultur o d.
Politik för en kultursminister. Med demokrati.

	


* Jobb.
Politik för en arbetsmarknads- och etableringsminister.

	


* Näringar.
Politik för en näringsminister.

	


* Handel.
Politik för handelsminiser.

	


* Migration.
Politik för en migrationsminister.

	


* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för en inrikesminister för brott och polis o d

	


* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner
och kommuner o d.
Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.

	

	

	

	

	

	

	


* Sjuk- och hälsovård o d.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.

	

	


	


	


	


	

	


* Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
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Det vore bra om statsråden kunde berätta
något om vad de gör.
Ibrahim Baylan
Samordnings- och energiminister
Hur är energiförsörjningen i Sverige. totalt och i olika delar av landet.
vilka är problemen och vad görs åt dem?
Vilka är samordningsproblemen och vad görs?
Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister
Hur är det med arbetsmarknaden och etableringen totalt och i olika
delar av landet ? Problem, vad görs?
Magdalena Andersson
Finansminister
Hur är det totalt och i olika delar av landet ? Problem, vad görs?
Det är ett stort ämne och svaret kan inskränkas till delar som kan ge en
uppfattning om skillnader i olika delar i landet. Det gäller nu att få ett
underlag för jämlikhetspolitiken för Sverige.
Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister.
Hur är det totalt och hur är det med hänsyn till jämlikheten i Sverige?
Ardalan Shekarabi
Civilminister Hur går det med regiopolitiken?
Peter Hultqvist
Försvarsminister
Finns det något i försvarspolitiken som som ger skillnader för olika
delar av landet och påverkar jämlikheten?

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Migrationsproblem totalt och i olika dela av landet? Justiteministerns
problem totalt och för olika dela av landet?
Anders Ygeman
Inrikesminister
Hur är din verksamhet för hela Sverige och hur är det för olika delar
av landet. Ingår brottsförebyggande åtgärder och resonemang om
brottens orsaker? Hur är det med orsakerna i olika delar av landet?
Vilka är de?
Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Jag har inte fått klarhet i dina ansvarsområden, vilka är de ?
Hur är det med kulturen i Sverige, totalt och i olika delar av landet?
Vilka är kulturens delar och vilka är förutsättningarna för delarna, hur
är det med jämlikheten ? Med vilka andra statsråd samarbeter du mest?
Och vad gäller samarbetet? Det gäller både kultur och demokrati.
Hur ska man få demokratin att fungera bättre? Vad görs för det?
Kultur- och demokratiministerns verksamheter är bland de viktigaste
i regeringen och det behövs goda förklaringar om vilka de är .
Kulturen är en del av demokratin och demokratin är en del av kulturen.
Vad bör göras för att det ska bli bra? Totalt och i olika delar av landet?
Karolina Skog
Miljöminister
Jag tycker att någon i regeringen ska ha hand om fysiska och sociala
miljöer och jag tycker att miljöministern är den rätta för det. Hur som
helst vill jag veta vad miljöministern gör för Sverige och för olika
delar av landet med hänsyn till jämlikheten.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Hur är det med näringar och innovationer i Sverige totalt och i olika
dear av landet? Hur är det med jämlikheten i Sverige? Problem ? Vad
bör göras? Det är naturligtvis mycket viktigt att näringarna blir bra.
Anna Johansson
Infrastrukturminister
Hur är det med infrastrukturen i Sverige, totalt och i olika delar av
landet. Problem? Vad görs?
Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister
Hur är det i ansvasområdena i Sverige, totalt och i olika delar av
landet. Problem? Vad görs?
Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister
Jag tycker att någon i regeringen ska ha hand om fysiska och sociala
miljöer och jag tycker att miljöministern är den rätta för det. Hur som
helst vill jag veta vad bostadsministern gör för Sverige och för olika
delar av landet med hänsyn till jämlikheten.
Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?
Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?
Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Hur är det med ansvarsomådena (grundskolan) och vad görs för att
förbättra jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet.
Problem?
Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning
Och ansvarig också för den avgångna gymnasieministern.
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?
Margot Wallström
Utrikesminister
Finns det något i ansvarsområdena som har betydelse för jämlikheten i
Sverige ? Problem? Vad görs?
Ann Linde
EU- och handelsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt
vice statsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra
jämlikheten, totalt i Sverige och i olika delar av landet. Problem?

Statsminister Stefan Löfven har två
uppgifter.
Att sköta regeringens politik och att sköta det Socialdemokratiska
partiets politik.
Carin Jämtin blev partisekreterare samtidigt med att Stefan Löfven
blev partiledare. Partisekreteraren sköter partiets hemsida på Internet,
men Jämtin har gjort det dåligt alla år. Det är inte att förundra sig över
att förtroendet för partiet har minskat.
Nu har hon tröttnat på att vara partisekreterare och slutat och blivit
chef för Sida. En ny partisekreterare har kommit, som säger att hon
vill vinna valet. Men det viktigaste är att partiet har en bra politik som
gör det möjligt att vinna valet. Hur hon sköter hemsidan ska inte
behandlas här nu. Det är risk att hemsidan inte blir bättre och att
förtroendet för partiet förblir för lågt. Partiledaren måste se till att
hemsidan blir bra.
Att sköta regeringen är inte lätt med miljöpartiet, men måste göras.
Det gäller bl a att ta väljare från Sverigedemokraterna. Det är nog så
att besvikna socialdemokrater gått över till Sverigedemokraterna.
Detta måste Stefan Löfven fundera på. Det kan bero på att S inte bra
sköter socialförsäkringar och skatter för låga inkomster. Och inte har
någon miljöpolitik. Och har dålig skolpolitik m m.
I regeringsombildningen i maj gjordes ändringar, som dock inte blivit
helt genomförda. Klimatfrågorna skulle flyttas över till biståndsministern vars ministerium ombildades till att omfatta även internationellt samarbete och inte bara bistånd. Det är tveksamt om Jämtin kan
bli bra som Sidachef, men ministern kan kanske styra henne.

Den internationella samarbetsministern bör kunna starta en svensk
världsplanering som klargör hur vi vill ha världen.
Miljöministern har inte blivit som det var tänkt, hur bostadsministern
sköter sig är okart.
Socialföräkringsministern borde förbättra sitt revir med hushållsverksamheterna.
I det följande upprepas något om milöproblemen och hushållsverksamheterna .

Det finns fysiska och sociala miljöer.
De fysiska är de som handlar om det som finns på marken, bebyggd
och obebyggd. De social miljöerna är de som bildas av människorna
och deras beteenden.
I systemet för mänskliga verksamheter finns
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 21 områden:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.

På områdena 71 och 72 är det om fysiska miljöer som bör ingå i
ministerområdet miljö. Kommunerna har monopol på att bestämma
hur de fysiska milöerna ska göras och det finns lagar om hur det ska gå
till. Det är främst plan- och bygglagen som gäller.
De sociala miljöerna bildas av verksamheterna i område 79. För verksamheterna där finns många olika lagar och bestämmelser. Området
7955 är underindelat så att sociala miljöer där motsvar byggnader i
området 72. Så t ex har sociala miljöer i fängelser beteckningar som
svarar mot beteckningar för fängelser i området 72. Undervisning i
område 7957 innebär en social verksamhet mellan lärare och elever
som ingår i skolor. som formges i område 72.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

De fysiska milöerna bör formas efter de sociala miljöernas behov. De
som utformar de fysiska miljöerna bör alltså ha kunskaper om de
social verksamheter som ska försiggå i de fysiska miljöerna de åstadkommer. Därför måste i ministerområdet för miljö också ingå problem
om de sociala miljöerna och verksamheterna.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 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 etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

Vägar måste formges med hänsyn till dem som ska använda vägarna.
I området 71 lägger förslagsställarna fram sina förslag på olika sätt och
vanligen med hjälp av kartor med beskrivningar. Kartorna visar olika
geografiska områden efter de problem det gäller. Gäller det utformningen av ett kvarter blir det en karta över kvarteret. Gäller det en
stadsdel blir et en karta över stadsdelen och så vidare. För det mesta
räcker det inte med kartor, de kan kompletteras med tredimensionella
modeller, bilder i två dimensioner rörliga bilder i filmer m m.

SW 796/799 Sport, idrott o d.

De sociala verksamheterna ändrar sig med tiden och byggnaderna och
stadsdelarna passar inte till de nya sociala verksameterna. Då får man
bygga om och ändra i stadsdelarna. Det är en ständig process med
ändringar av fysiska miljöer efter de ändrade sociala verksamheterna.
Vid nybyggnad bör man observera detta och göra det nya med hänsyn
till framtida behov.

Miljöministern har mycket att tänka på och det kommer varefter hela
tiden nya problem som måste lösas. Klimatet är en liten del i arbetet
med miljöerna. Det är kommunerna som har monopol på att utforma
de fysiska miljöerna, men det finns alltid problem som kräver ingripanden från staten och en statlig miljöminister. Den nya miljömistern
har varit kommunalråd i Malmö sägs det, och det är en merit för
ministern. Men ministerjobbet kräver mer än jobbet i Malmö.
Regeringen har under årens lopp inte haft någon politik för miljöerna
och för det skyllt ifrån sig på kommunernas ansvar. Det har bl a lett till
den katastrofala bostadsbristen nu. Kommunerna har inte skött bostadsproduktionen och nu måste regeringen ha en bostadsminister som
får igång bostadsbyggandet. För att det ska bli bra måste regeringen ha
en minister för miljöerna eftersom bostadsministern inte kan hinna
med det också.

Från http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf sid 160

Socialförsäkrings- och hushållspolitik.
Socialförsäkrings- och hushållsminister.
Socialdepartementet.
Socialförsäkringsminister med utökad verksamhet om politik för
hushållsverksamheter

Stefan Löfvens regering har inte haft någon miljöpolitik. Nu kan man
hoppas att det blir en. Kraven på välfärd har ökat med tiden och kräver
nu bättre planering. Socialdemokraterna har enligt hemsidan ingen
miljöpolitik. Miljöpartiet har ett par korta sidor på sin hemsida och på
partiets kongress nyligen fanns en proposition som på några sidor
beskriver hur partiets ledning ser på saken.
Först ska nu visas vad boverket, naturvårdsverket, socialstyrelsen,
folkälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting har på
sina hemsidor. Sedan visas miljöpartiets beskrivning på sin hemsida
och partiledningens proposition.
(Från http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf sid 73-74)

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och
sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Konsumentpolitiken bör flyttas hit från
finansmarknadsministern.

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor År 2014.
1 Kommun. 2 Landsting. 3 Statlig förvaltning och affärsverk
4 Näringslivet. 5 Övriga organisationer och offentliga institutioner.
Riket Sverige 1
2
3
4
5
Riket	

 	

806 959 250 500 245 117
3 166 478 178 260
Män	

 	

171 669
53 229 119 642
1 998 991
73 435
Kvinnor
635 290 197 271 125 475
1 167 487 104 825

Något om välfärd. 26 maj 2016.
Välfärden i Sverige beror i första hand på hur hushållen har det.
Antal hushåll 2013
Med 1 person	

 37,7 % av alla hushåll
2 personer	

 31,3 %	

	

3	

	

12,4 %
4	

	

12,3 %
5	

	

4,3 %
6	

	

1,2 %
7+ 	

 	

0,8 %
Utrymmesnormerna från boverket. Norm 3 1974
Målsättning
Ingen ska behöva sova i kök eller vardagsrun. Eget sovum till varje
hushållsmedlem med undantag av gifta/sambor.
Definition av trångboddhet.
Fler än en boende per rum, kök och ett rum oräknade samt enpersonshushåll i ett rum och kök eller mindre Finns samboende i hushållet.
redueras rumskravet med ett rum.
Antal rum som krävs för att inte anses trångbodd enligt norm 3
Enboende	

	

	

	

	

	

	

2 rum
2 personer	

	

	

	

	

	

	

3
Ensamförälder och Samboende med 1 barn	

 	

	

3
	

	

	

	

	

2 barn	

	

4
	

	

	

	

3 barn
	

5
	

4 barn
	

6

26 maj 2016:
Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksamheterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och som ser
till att de blir bra och att det blir jämn fördelning av välfärden.
* Hushållet. Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d.
Politik för en socialförsäkringsminister med ansvar för hushållsverksamheter.
Socialförsäkringsministern bör kunna få sina uppgifter 	

 utökade
och bli minister också för hushållsverksamheter
Hushållsverksamheter i korthet:
64 Hushållsarbeten. På 64 uppgifter om tillgång till service o d
utanför hemmet. i stort sett verksamheter i alla andra politikområden. Personer som har det ovanligt besvärligt kan få hjälp av
socialtjänspolitiken.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d, sopor.
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien od, umgänge, fester.
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
(Numren från SW klassifikationssystem)
Hushållen behöver inkomster som räcker till hushållsutgifterna.
Inkomsterna kommer från förvärvsverksamheter, kapialavkastningar
och socialförsäkringar m m.
Och hushållen behöver stöd och hjälp av olika slag.

Runt hushållen grupperar sig politikområden:
För förhållandet till utlandet och för förhållandena där:
* Utrikespolitik.
Politik för en utrikesminister.
* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.
* Försvar.
Politik för en försvarsminister.
* Politik för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Politik för Sveriges regioner och kommuner:
* Miljö
Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i 	

regioner och kommuner.
* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.
* Jobb.
Politik för en arbetsmarknads-och etableringsminister.
* Näringar.
Politik för en näringsminister.
* Handel.
Politik för en handelsminister.
* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.
Politik för verksamheter om förhållandet mellan människor o d:
* Juridik.
Politik för en justitieminister.
* Sjuk- och hälsovård o d.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Politik för en barn- och äldreminister m med välfärd och 	

socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning.
Politik för utbildningsministrar.
* Kultur, konst od .
Politik för en kultursminister. Med demokrati.
* Migration. Integration o d.
Politik för en migrationsminister
* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för en inrikesminiser för brott och polis o d
För penningverksamheter:
.* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner 	

och kommuner o d.
Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.
Mer om hushållsverksamheterna finns i
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
I det följande återges sidorna 6-7, 13-20 och 101-106 med fyra förslag
och sedan hela innehållsförteckningen. Därefter sid 156-166.
Sist innehållsförteckningen till
Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess
boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik.
Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens
verksamheter och ansvar. http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf

Sidorna 6-7 i http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

Samhällsplaneringens problem,
hur ska man kunna förbättra världen.
Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter,
Sven Wimnells hemsida, “Samhällsplaneringens problem, hur ska
man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter”, wimnell.com , lades in på Internet den 29 april
1998. Ursprunget till den är bostadsbristen efter krget.
Sverige var på 1800-talet ett utpräglat klassamhälle. Världen hade
styrts av krigiska furstar och religiösa fördomar i tusentals år. I senare
hälfen av 1800-talet kom Darwin med sin bok om arternas uppkomst
och slog hål på religionerna.
I slutet av 1800-talet ersattes ståndsriksdagens adel, präster, borgare
och bönder med en tvåkammarriksdag, Den var konstruerad med
regler om inkomster och förmögenheter så att arbetare o d hade svårt
att komma in i politiken. Socialdemokratiska partiet bildades 1889 för
att åstadkomma bättre rösträtt och åtta timmars arbetsdag.
Sverige styrdes av kungen och hans godtycke med hjälp av riksdagen,
men på 1910-talet tog riksdagen makten. Kvinnor fick rösträtt 1921
och fick rösta första gången 1924. Vid den tiden fick också flickor rätt
att komma in på de statliga läroverken som de inte haft tidigare. Den
formella demokratin grundad på rösträtt är i Sverige bara cirka 90 år.
Socialdemokraterna kunde inta regeringsmakten 1932 och behöll den i
44 år til1976.

Sveriges radio tillkom 1925, då fanns det stumfilm, ljudfilm kom omkring 1930. Små civila flygmaskiner. började komma. Mjölken kostade
21 öre litern och ett halvt kilo köttfärs kunde man få för 89 öre. en
arbetares årslön låg kring 4000 kr,
Kvinnor hade små möjligheter att få arbete, de skulle bli gifta och bli
hemmafruar och stå vid spisen och föda barn, de kunde bli butiksbiträden, gå in vid telegrafen, skriva maskin, diska, städa och skura golv,
bli pigor hos förmögna. Så kom kriget, männen blev inkallade och
kvinnorna måste ta deras jobb.
Efter kriget fick man inte bygga bostäder utan tillständ från AMS,
arbetsmarknadsmyndigheten. regeringen ansåg det viktigare att bygga
vägar och industrier o d än att bygga bostäder.
Samtidigt ökade inflyttningen till städerns från landet där man börjat
med maskiner så att folk blev arbetslösa. De måste flytta till städerna
och försöka få arbete där. Det blev bostadsbrist och en del, särskilt
ensamma, hade nästan inte rätt att få bostad. Det kunde man få om
man hade barn, men barn borde man inte ha om man var ogift.
Ogifta kvinnor födde barn i alla fall och smög undan med det. De
annonserade i tidningarna som “obemärkta” som ville ha svar och ville
komma ut på landet i hemlighet och föda barn. Alla visste vad det
handlade om.
Länge gällde gamla regler om att man måste lämna prästbetyg med
intyg om att man var döpt och konfirmerad när man ville ha arbete hos
offentliga myndigheter eller ville in på högskola.

Hur som helst ökade bostadsbrisen i städerna och myndigheterna ville
till en början inte tala om den. När TV kom på 50-talet intervjuade
”de tre O-na” statsminister Tage Erlander om råd han ville ge de bostadslösa. Han svarade att de skulle ställa sig i bostadskön, vilket var
ett meningslöst råd. Han har senare ångrat den dåligs bostsdpolitiken.
Han tog intryck, ordnade “miljonprogrammet”, att bygga en miljon
bostäder på tio år från 1965.
Det genomfördes men när det var klart gick luften ur bostadspolitikerna och man började bygga bostadsrätter som kräver stora kapital av de
boende. Bostadsbristen har fortsatt.
Under efterkrigstiden gällde sambeskattning, men när kvinnor blev
mer självständiga genom arbete utom hemmet växte kravet om en
ombildning till särbeskattning. Finansminister Gunnar Sträng lyckades
genomföra en halvdan särbeskattning 1970, som sedan förbättrades
1982 och 1990.
På 1960-talet började projektet om samhällsplaneringens problem som
en följd av konflikten att man hade skyldiget att arbeta och betala skatt
men för små möjligheter att få bostad.
Skattesystemet nu innebär att de med de lägsta inkomsterna måste
betala så höga skatter att de inte kan hålla den levnadsstandard politikerna ser som minsta lämpliga.
De borgerliga partierna har styrt Sverige åtta år och har gynnat dem
med höga inkomster och missgynnat dem med de lägsta inkomsterna
så att det blivit sämre för dem. De borgliga har sagt att de vill fortsätta
den politiken och strävar efter att med hjälp av sverigedemokraterna
avsätta den rödgröna regeringen,

De rödgröna, socialdemokraterna plus miljöpartiet, samt vänsterpartiet
behöver hjälp med att förbättra politiken så att välfärdsfördelningen
blir mer acceptabel.
Det behövs förbättringar på många områden, men en viktig del gäller
att man har pengar till sina levnadskostnader.
För förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn gäller 2016
följande:
Bostadshyran antages vara 5300 kr per mån = 63 200 kr per år
för ensam och 6450 kr per mån för makar/sambor= 77 400 kr/år.
Hushållsbudgeten för de minsta rimliga levnadskostnaderna är
för ensam
149 000 kr
för makar/sambor 232 000 kr
I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och
andra resor än lokalresor.
Vid höga inkomster blir det överskott i hushållsbudgetarna sedan
de lägsta rimliga levnadskostnaderna och skatten betalats.
Vid de lägsta inkomsterna blir det underskott i hushållsbudgetarna sedan de lägsta rimliga levnadskostnaderna och skatten betalats.
Det framgår av följande tabeller för åren 2006-2016.
I den sista tabellen visas för ensam utan barn, mellan 2006 och
2014 :
underskottet vid inkomst 6 000 kr per månad har ökat med drygt
16 000 kr för året (1348 kr per månad).
överskottet vid inkomst 60 000 kr per månad har ökat med drygt
32 000 kr för året (2678 kr per månad).

Sidan 13 i http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf sid 34:

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 hushållsbutdgetarna 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 levnadskostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna 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
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

-64356	

-55524	

-46692	

-37920	

-29880	

-22176	

-14532	

-6888	

756
8400	

16044 	

23688	

31332	

38976	

46200	

53844	

61488	

69132	

76776	

84420	

92124	

98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

	


	


	


-80536 	

 -16180	

 Underskottet har ökat	

-71200	

 -15676	

 Underskottet har ökat 	

 	

-61864	

 -15172	

 Underskottet har ökat 	

-52528	

 -14608	

 Underskottet har ökat 	

-43192	

 -13312	

 Underskottet har ökat 	

-34072	

 -11896	

 Underskottet har ökat 	

 	

-25612	

 -11080	

 Underskottet har ökat	

 	

-17524	

 -10636	

 Underskottet har ökat
-8716 -9472	

 Överskottet har minskat
-268 -8668 	

 Överskottet har minskat
8180	

 -7864	

 Överskottet har minskat	

	

16280	

 -7408	

 Överskottet har minskat 	

25076 -6256	

 Överskottet har minskat	

33524 -5452	

 Överskottet har minskat 	

41624 -4576	

 Överskottet har minskat 	

50072 -3772	

 Överskottet har minskat 	

58520 -2968	

 Överskottet har minskat 	

66968 -2164	

 Överskottet har minskat 	

75416 -1360	

 Överskottet har minskat 	

83864
-556 	

 Överskottet har minskat 	

92324
200	

 Överskottet har ökat	

100772
2348	

 Överskottet har ökat 	

117668 	

 7964	

 Överskottet har ökat
126008 10664	

 Överskottet har ökat 	

166208	

 22664	

 Överskottet har ökat 	

196712 25472 	

 Överskottet har ökat	

224912 28472	

 Överskottet har ökat 	

 	

253112 31472	

 Överskottet har ökat 	

278972 32132	

 Överskottet har ökat 	

 	

304172 32132 	

 Överskottet har ökat

	


	


	


	


Från http://www.konsumentverket.se/ 15 februari 2016

“ Konsumentverkets beräkningar 2016
Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är
rimliga kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan
vara en utgångspunkt när du vill gå igenom din ekonomi. Du
kan också jämföra våra beräkningar med dina egna.
Konsumentverkets beräkningar baseras på ett basbehov av varor och
tjänster och visar exempel på kostnader för detta. I beräkningarna
förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar
som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel, särskild kost
eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har
några utgifter för trädgård eller reparationer.
Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna. Kostnader som inte ingår är till exempel resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak och spel.
Läs mer
Vill du läsa mer om Konsumentverkets beräkningar kan du läsa i
rapport 2013:1 och 2013:4 som finns att ladda ner från
www.konsumentverket.se
Använd beräkningarna
Skriv in dina egna kostnader i tabellen eller använd Konsumentverkets
siffror om du är osäker på hur mycket du gör av med. Flytta sedan
över dina kostnader till budgeten på sidan 3.
Beloppen i tabellerna har avrundats till jämna tiotal kronor.
Detta innehåller kostnadsposterna

All mat lagas hemma: Barn och vuxna äter alla måltider hemma,
baserat på Konsumentverkets matsedel som finns på Konsumentverkets webbplats. 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.
All mat utom lunch vardagar lagas hemma: Matkostnad där lunch
fem dagar per vecka är borträknad, du får själv lägga till kostnad för
lunch på restaurang. Barnen äter i skolan.
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: Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning med mera samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök (undersökning) för vuxna.
Kläder och skor: Ett basbehov av kläder och skor som används till
vardags, på fritiden och vid festligare tillfällen. Här ingår även tillbehör som väska, klocka och paraply.
Fritid och lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor,
cykel, föreningsavgift med mera.
Mobiltelefon: Kostnad för telefon med kontantkort.
Barn-/ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Försäkringen omfattar även sjukdom och
olycksfall under fritid.

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengörings- medel, toalett- och hushållspapper med mera.
Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator med mera. Vitvaror som
disk- och tvättmaskin ingår inte.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning
med mera.
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp
och bostadsort.
Storstad: över 200 000 invånare.
Mellanstor stad: 50 000–200 000 invånare.
Mindre tätort: under 50 000 invånare. “
	

	

	

	

Förbrukningsvaror! !
Hemutrustning! !
!
Medier! !
!
!
Hemförsäkring
storstad! !
!
!
mellanstor stad!!
!
mindre tätort! !
!
Summa gemensamma
kostnader
storstad! !
!
!
mellanstor stad!!
!
mindre tätort! !
!

1 person 2 personer
100! !
130! !
370! !
450!
920! !
950
140! !
100! !
90! !

150
110! !
100

1530!!
1490!!
1480!!

1680!!
1640
1630

!

Individuella kostnader per månad
KVINNOR 	

 	

	

Alla måltider i hemmet"
Alla måltider i hemmet
utom lunch " "
"

18-30år	

1870" "

31-60år	

1840" "

61-74år	

1690" "

75-år	

 	

1640

1430" "

1400" "

1290" "

1250

"
"

18-30år"
530*" "

31-49år"
530" "

50-60år"
510" "

61-år"
510

"
"
"

610" "
640" "
250" "

610" "
640" "
240" "

610" "
640" "
230" "

610
640
210

2030" "

2020" "

1990" "

1970

MÄN" "
"
"
18-30år	

Alla måltider i hemmet " 2460" "
Alla måltider i hemmet
utom lunch" "
"
1880" "

31-60år	

2350" "

61-74år	

2110" "

75-år
1910

1780" "

1620" "

1460

"
"
"
Personlig hygien"
inkl. tandvård
Kläder och skor"
Fritid och lek "
Mobiltelefon""

"
"
"
Personlig hygien"
inkl. tandvård
Kläder och skor "
Fritid och lek"
Mobiltelefon "

Summa kostnader,
exklusive livsmedel"

"
"

18-30år"
400*" "

31-49år"
400" "

50-60år"
400" "

61-år
400" "

"
"
"

600" "
640" "
250" "

600" "
640" "
240" "

600" "
640" "
230" "

600
640
210

Summa kostnader,
exklusive livsmedel"

1890" "

1880" "

1870" "

1850

* 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 Konsumentverkets 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 1870 kr per mån. 31-60 år 1840 kr. 61-74 år 1690 kr.
75- år 16400 kr.
Kvinna 18-65år:
13x1870+30x1840+5x1690= 24310+ 55200+ 8450= 87960=48x1832
Säg kvinna 18-65 år1830 kr per mån.
Kvinna 66-80 år:
66-74år: 9x1690+ 6x1640= 15210+9840=25050=15x1670
Säg kvinna 66-80 år 1670 kr per mån
.
Man 18-30 år 2460. kr. 31-60 år 2350 kr. 61-74 år 2110 kr. 75- år
1910 kr
Man 18-65 år:
13x2460+30x2350+5x2110=31980+70500+10550=113030=48x2355
Säg man 18-65 år2360 kr per mån.
Man 66-80 år:
66-74år:9x2110+6x1910=18990+11460=30450=15x2030.
Säg man 66-80 år 2030 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 18-30 år 530 kr per mån. 31-49år 530kr.
50-60år 510kr. 61-65år 510kr.
Kvinna 18-65år:
13x530+ 19x530+16x510=6890+10070+8160=25120=48x523
Säg kvinna 18-65 år 520kr per månad.
Kvinna 66-80år: 510 kr per månad.
Man 18-65 år 400kr per månad.
Man 66-80år 400kr 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 610 kr per mån, män 600 kr.
Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel,
föreningsavgift m.m.
Kvinnor och män 640 kr/mån.
Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
Säg kvinnor och män 18-65 år 240 kr per månad,
66-80 år 210 kr per månad

Gemensamma kostnader per månad:

Övrigt:

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.

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 540 kr per månad och fackavgifter (inkl a-kassa)
450 kr per månad. Summa 990x12= 11880 per år.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Vitvaror som diskoch 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 920 kr per mån, 2 pers 950 kr.

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.

Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp 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.)

Bostadskostnader:
Ny månadshyra per lägenhet året efter undersökningsåret, kr efter
region, nybyggår/värdeår, lägenhetstyp och år. 2015:
2 rok:	

 5 230 kr per månad = 62 760 kr per år
3 rok: 6 385 kr per månad = 76 620

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 - ELLEVIO 2016 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift ca
86 kr per mån. KWh-pris ca 1,33 kr. Gör:
1 person 326 kr per mån. 2 pers 405 kr.
Säg 1 person 330 kr. 2 personer 410 kr.

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region,
med felmarginal. Ny månadshyra 2015, kronor
Stor-Stockholm	

	

7 054 ± 121
Stor-Göteborg	

	

	

6 498 ± 101
Övriga större kommuner	

6 495 ± 96
Övriga mindre kommuner
5 842 ± 81
Riket	

 	

	

	

6 385 ± 52

±

Regional hyresförändring i procent mellan 2014-2015
Stor-Stockholm	

	

1,3%
Stor-Göteborg	

	

	

1,2%
Övriga större kommuner	

1,5%
Övriga mindre kommuner	

 1,3%
Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Billigare att bo i mindre kommuner
Den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på tre rum och kök
år 2015 är 6 385 kronor. Storstäderna har en högre hyresnivå än de
mindre kommunerna. Ett hushåll i en kommun med färre än 75 000
invånare får betala drygt 1 200 kronor mindre i hyra per månad för en
trea än ett hushåll i Stor-Stockholm.5
2
Lägsta hyreshöjningen på åtta år
Hyrorna ökade med i genomsnitt 1,3 procent mellan 2014 och 2015.
Det är den lägsta hyreshöjningen sedan 2007. En lägenhet på tre rum
och kök har i genomsnitt en hyra på 6 385 kronor i månaden på riksnivå. Hyresnivån varierar mellan storstäderna och mindre kommuner.
Under de senaste åtta åren har hyreshöjningen varierat från 1,3 procent
(i år) till 3,3 procent mellan år 2008 och 2009. Sedan 2012 har
hyreshöjningarna blivit lägre varje år.
Hyresförändring under de senaste åtta åren, hela riket
År	

	

Hyresförändring, procent
2014/2015	

 1,3%
2013/2014	

 1,7%
2012/2013	

 2,2%
2011/2012	

 2,8%
2010/2011	

 2,4%
2009/2010	

 1,6%
2008/2009	

 3,3%
2007/2008	

 2,7%
Ökningen av hyran under 2000-talet och i slutet av 1990-talet var
generellt mycket lägre än under 1970-, 80- och början av 90-talet (i
löpande priser). Den största ökningen skedde under åren 1990 till 1992
som resultat av skatte- och subventionsförändringar. 1991 var höjningen nästan 30 procent.
Mellan 1969 och 2014 har genomsnittlig hyra per kvadratmeter
blivit ungefär 16 gånger högre. Samtidigt har den allmänna prisnivån
blivit drygt 8 gånger högre. Omräknat till fasta priser har hyrorna
alltså fördubblats under denna tidsperiod.

Om hyrorna 2015/2016 ökar 1,3 % blir hyrona 2016:
2 rok: 5230 x 1.013 = 5298 kr/mån = 63 576 kr/år,	

 säg 63 600 kr/år
3 rok: 6385 x 1,013 = 6468 kr/mån = 77 616 kr/år, säg 77 600 kr/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.

Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	


Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar
Summa per månad 2016	

6090	

 5690
10420
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	

5890

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma eller matlåda
Hygien (personlig)	


	


Kläder och skor	


Makar

2360

1830

2360+1830

400	


520

400+520

590	


600

590+600

2016 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5300 	

Makar 3rok, 12x 6450
Summa per år 2016,
bostad + övrigt	

	

Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter säg	


Lek och fritid 	

	


	


640

640

640+640

Mobiltelefon	

 	


	


240

240

240+240

Förbrukningsvaror	


	


100	


100	


130

Hemutrustning
(inklusive dator)	


	


370	


370

450

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	


920 	


920	


950

Hemförsäkring	


	


140	


140	


150

Hushålls-el	


	


330	


330	


410

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


6090

5690	


10420

Makar 156 % av ensam.

	


Summa per månad 2016	

Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	


	


5890

Summa per år 2016:
bostad + övrigt	

	

Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.

Ensam man
Ensam kvinna

70680	

63600

125040
77400

134280	


202440

14880	


29760

149160	


232200

149000	


232000

151400
146600 skillnad 4800 kr

Pensionärer 2016

Årskostnader år 2016, pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma
Hygien (personlig)	

 	

Kläder och skor	

Lek och fritid 	

	

	

Mobiltelefon	

 	

	

Förbrukningsvaror	

 	

Hemutrustning
(inklusive dator)	

	

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	

Hemförsäkring	

	

Hushålls-el	

 	

	

Summa per månad 2016	

Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	


	


Makar

2030
400	

600	

640
210
100	


1670 	

510
610
640
210
100	


2030+1670
400+510
600+610
640+640
210+210
130

370	


370

450

920 	

140	

330	

5740

920	

140	

330	

5500	


950
150
410
9610

5620

Kollektiva lokalresor säg 240 kr per månad per person, medger 2
tur- och returresor resor i veckan i en zon i Stockholm = 2880 kr
per år.
Vårdkostnad 1100 kr per år (gräns i försäkringen)
Läkemedelskostnad 2200 kr per år (gräns i försäkringen)
Hemtjänst: Säg (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800
per år.
Summa för dessa kostnader 2880+1100+2200 = 6180 kr per person.
samt med hemjänst:
Ensam 7380 kr per år
Makar/sambor 14160 kr per år

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar
Summa per månad 2016	

5740	

 5500
9610
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	

5620
2016 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5300 	

Makar 3rok, 12x 6450
Summa per år 2016,
bostad + övrigt	

	

Lokalresor m m säg	

Vård, läkemedel
Hemtjänst.

67440	

63600

115320
77400

131040	

7380	


192720
13200

Summa per år 2016:
bostad + övrigt	

	


138420	


205920

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


139000	


206000

Makar 148 % av ensam.
Ensam man
Ensam kvinna

140440
137560 skillnad 2880 kr

Fyra förslag.

(http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf 76-78)

Politiken ändrar sig hela tiden. Sammanställningarna görs vartefter
vid tidpunkter då det hänt något inom politiken som bedömts viktigt
att kommentera. Det blir då nödvändigt att anknyta till det som hänt
förut. Det gör att saker och ting ofta behöver upprepas. Ämnet är så
stort att allt inte kan upprepas varje gång. Varje sammanställning har
sitt eget tema där vissa sidor av det hela behandlas. Förslag till åtgärder måste upprepas eftersom ingen tycks reagera på dem.
Några förslag har upprepats många gånger. det gäller förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna. De borgerliga partierna gynnade
överklassen. Nu behövs förbättringar för underklasserna. Här är förslag om det. Förslagen anges här i korthet, men de finns behandlade
mer urförligt i de nämnda sammanställningarna. Bl a i
Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf
1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% vid
stigande inkomst.
2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid
beräkning av bostadstilläggen avskaffas
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 skattsedeln Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

3 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. Marginaleffekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensionärernas högsta marginaleffekt av samma regel.
Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna inte
betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barnfamiljer 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 förmögenhetsskatten 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.

4.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 jobbskatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom
för inkomster under cirka 11 000 kr per månad.
Svensk radio kom till 1925. Radiopratare var främst Sven Jerring.
För att lyssna behövde man mottagare. Det var kristallmottagare med
en nål som skulle styras mot en kristall. En del lyssnare, isynnerhet
ungdomar, byggde själva sina apparater. De gav dåligt ljud och man
behövde hörlurar.
Sedan kom apparater att köpa, med rör och högtalare. Men de var
dyra, många hade inte råd att köpa. I mitten på 1930-talet kunde man
köpa en femrörs Luxor för 300 kr på avbetalning, i dagens penningvärde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar.
Det blev vanlig att lyssna på utländsk radio, man kunde ta in hundratals namngivna stationer som man ställde in med rattar.
För att få lyssna krävdes att man till Radiotjänst hade betalat radiolicens för 10 kr om året.
Många köpte nog radio till olympiska spelen 1936, på vintern i
Garmisch-Partenkirchen och på sommaren i Berlin, där Hitler gjorde
propaganda för sin politik. Man kunde höra hans stora tal i radion. Och
höra reportage om Jesse Owen.

Svensk radio började om dagarna med klockorna i stadshuset klockan
tolv och dagens dikt. Sedan följde ofta levande musik av kapell som då
var vanliga. Halv ett kom Dagsnyheter från TT, väderleksrapport och
börsnoteringar. I början av kvällen kom en timmes grammofonmusik.
Senare Dagsnyheter från TT igen och diverse program, bl a underhållningsprogram som blev en stor del av svenska folkets underhållning.
För sin information om världen och vad som hände i den hade man
främst tidningar, radio och bio med förspel som innehöll diverse saker,
bl a varje vecka journaler som SF-journalen och tyska UFA-journalen
som visade bl a Hitler och tysk propaganda.
De stora morgontidningarna var Stockholmstidningen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Ute i landet hade de flesta inte råd med
stocksolmstidningarna utan lär mest ha nöjt sig med att prenumerera
på en lokaltidning som kunde komma som varannansdagstidning med
tidning tre dar i veckan.
Bio kom till som stumfilm som blev ljudfilm 1929-1930. Ljudet ordnades till en början med grammofonskivor som filmskötaren skulle
passa in till bilderna, sedan fördes koder för ljudet in i kanten av filmremsan så att ljudet passade precis till bilderna. Al Jolsson med Sonny
Boy hörde till de första på ljudfilmen.
På söndgarna var det på eftermiddagen mattinéer för barn, biljetter 55
öre, och bl a rafflande cowboyfilmer utlöste glädjetjut hos barnen.
När kriget var slut kom såsmåningom svartvit TV, tjocka apparater,
TV-licenser, kanal 2, färgTV och på de allra senaste åren platta TVapparater.

Internet kom till i början av 1990-talet, hade liten omfattning i början,
men är nu jättestort och oumbärligt.
Sedan TV kommit till har biogåendet minskat. Internet har tagit
annonser från tidningarna som nu är på fallrepet.
Mobiltelefonerna har kommit i rasande fart och har utvecklats till att ta
hand om bilder, man fotograferar med telefonerna, tar in från internet,
läser tidningar etc.
Användningen av internet har utvecklats. Alla som vill synas och höras
måste finnas på internet. Det sägs att man kan få veta allt på internet,
men det myckna som finns där gör det svårt att vaska fram det man vill
ha tag i.
Den nuvarande TV-avgiften är orättvis därför att den kräver samma
avgift för ensamma som för hela familjer som bara behöver en licens
för flera personer.
SVT har nu en stor verksamhet på Internet, man kan bl a se TV-program där utan att ha betalt TV-avgift. För att lyssna på radio behövs nu
ingen avgift.
*
Radio och SVT sysslar med publicservice som gäller information som
alla behöver och som alla enligt en följd av demokratins princip måste
ha. Det enda rimliga är att TV-avgiften avskaffas för hushållens del
och kostnaden för publicserviceverksamheterna betalas av staten till
dem som utför verksamheterna som en kollektivavgift från hushållen,
samtidigt som hushållens jobbskatteavdrag minskas i motsvarande
mån och då på sätt som tar bort orättvisor.

TV-avgiften för företag bör behållas som nu.
Lagstiftningsmässigt är det enkelt att genomföra omläggningen. Alla
regler om hur publicservice-verksamheterna ska bedrivas blir kvar
och riksdagen får som nu göra de lagförändringar om ändringar i det
som den vill ha. Riksdagen bestämmer nu vilken omfattning verksamheterna ska ha och vad de får kosta. Det är något som ligger vid sidan
om frågan om fördelning av kostnaderna på individerna i svenska
folket.
Jobbskatteavdragen är olämpliga och måste reformeras så att välfärdsfördelning blir bättre, mer pengar till låga inkomster som måste tas
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TVavgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbetslöshetsersättningar o d och samtidigt minska jobbskatteavdrag vid
höga inkomster.
* TV-avgiften bör ersättas med en kollektivavgift för hushållen,
betald av staten, samtidigt som jobbskatteavdragen minskas med
100 kr per månad utom för de lägsta inkomsterna. Det kan ske
genom en enkel ändring av en brytpunkt i skalan för jobbskatteavdragen. Inflationsuppräkningen av jobbskatteavdragen bör tas
bort och avdragen frysas till de avdrag som gäller för inkomståret
2015.
Det är lämpligt att göra en enkel justering av brytpunkten som nu
ligger vidinkomst 2,94 prisbasbelopp= 130536 kr per år= 10878
kr/månad. I skiktet nedanför denna gräns är marginaleffekten
4,28% och ovanför gränsen 6,495%. Genom att höja gränsen
kommer avdraget att minska över gränsen. Vid inkomst 3,04 prisbasbelopp har avdraget minskat 100 kr per månad så när som på
4 kr. Brypunkten bör därför sättas vid 3,04%.

Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)

Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
I 1990 års skattereform infördes en ny typ av kapitalinkomstbeskattning: Kapitalinkomster beskattas med 30% och kapitalutgifter ger
avdragsrätt 30%, en procentsats som skruvas ner vid vissa höga
kapitalutgifter. Systemet bör behållas och procentsatsen 30% behållas
för både kapitalinkomster och kapitalutgifter. Vad man kan gör är att
studera minskningen av avdragsrätten vid höga kapitalutgifter, procentsatser och storleksgränser, och eventuellt minska avdragsrätten
genom att ändra procentsatser och storleksgränser vid höga inkomster.
Inflationen är nu låg och riksbanken vill att den ska öka till 2%. Riksbanken har rätt att självständigt styra den s k reporäntan. Riksbanken
gjorde den negativ i början av 2015, Löntagarnas organisationer vill ha
2% inflation så att de kan kräva höjda löner.
Riksbankschefen menar att hushållen lånar för mycket pengar, men har
inga förslag om hur man ska få hushållen att låna mindre, det är inte
hans bord.
I det läget har det från olika håll kommit förslag om att minska hushållens ränteavdrag och att införa amorteringskrav för dem. Finansinspektionen har haft förslag till krav om amorteringar på nya lån från
och med 1 augusti 2015, men har den 23 april 2015 dragit tillbaka
förslagen då finansinspektionen troligen inte har rätt att utfärda sådana
krav. Då menar somliga att det är nödvändigt att försämra ränteavdragen. Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena

Andersson är med rätta emot detta då det på olämpligt sätt rubbar
hushållens hushållsbudgetar, hushållen måste ha en rimligt bra stabilitet i reglerna som styr hushållens budgetar.
Amorteringskrav och minskade ränteavdrag minskar hushållens möjligheter att köpa saker och ting, det minskar konsumtionen, och bidrar
till att inflationen inte ökar så som riksbankschefen vill. företagen kan
inte höja priserna och inte investera så att arbetslösheten sjunker. Både
amorteringskrav och försämrade ränteavdrag motverkar riksbankschefen önskemål om högre inflation.
Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln
bör föreslås av regeringen.
Finansmarknadsministern (MP) tycks nu vilja införa amorteringskrav för bostadslån.
Det är en olämplig högerpolitik som gynnar dem med höga inkomster. Statsministern och finansministern bör som socialdemokrater övertyga finansmarknadsministern om att förslaget inte
bör genomföras.
Amorteringskraven är en mycket svår belastning för dem med
låga inkomster, de kan inte ha råd att köpa lägenheter. De lägen-heter de inte köper blir tillgängliga för dem med högre inkomster,
som har stora överskott i sina hushållsbudgetar och väl tål amorteringskraven. Kraven gynnar alltså de högre inkomsterna, vilket
knappast kan vara en politik som passar socialdemokraternas
ambitioner.
Tanken med statligt styrda amorteringskrav är felaktig, amorteringskraven är i första hand en fråga mellan banker och låntagare, inte något för staten att lägga sig i.

Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln
bör föreslås av regeringen.
Somliga menar att hushåll som lånar pengar till bostäder riskerar
att gå i konkurs och tvingas sälja sina hus. För att förhindra det
vill de försämra för låntagarna så att de går omkull och tvingas
sälja sina hus. Förstå logiken i det den som kan.
Amorteringskrav och försämring av ränteavdragets 30% drabbar
alla med hus, bl a alla de som varit tvungna köpa bostad för att få
någonstans att bo. isynnerhet yngre personer. De yngre nu kan
ofta låna till bostad med hjälp av föräldrarnas medverkan och
med hjälp av annat som gör att deras hushållsbudgetar är mycket
känsliga för amorteringskrav och försämringar av ränteavdrag.
De förslag om försämringar som förekommer drabbar bl a dem
med låga inkomster.

Om man sänker underskottsgränsen 100 000 kr till 50 000 kr:
skatterduktionen vid underskott 100 000 kr blir 15 000 kr för delen
under 50 000 kr och 21 % för delen däröver, 10 500 kr, tillsammans
reduktion 25 500 kr, dvs reduktionen minskar med 4 500 kr. Relativt
litet. Skattereduktionen för underskott 100 000 kr blir 25, 5% av
underskottet.
Om man dessutom sänker procentsatsen 21% till 11 % blir skattereduktionen för delen mellan 50 000 och 100 000 11% av 50 000=
5500 kr och skatterduktionerna tillsammans 15 000 + 5500= 20 500
kr. Skatterduktionen för underskott 100 000 blir 20,5% av underskottet. Kännbart.
Vid underskott över 100 000 kr blir skattereduktionen för delen
över 100 00 kr: 11%.

Det finns en annan logik ifråga om försämringar.

Riksbankschefen menar att småhusägarna har för stora lån och
vill att de ska minska lånen. Men det finns ingen bra förklaring till
varför det är bra med låga lån.

Istället för att försämra för alla husägare kan man försämra för
dem som har hus med ovanligt högt värde och ovanligt höga
ränteavdrag, vanligen ägare med höga inkomster.

Tvärtom: det är bra med höga lån så att folk kan skaffa sig bostad. Den nuvarande regeln om att lånen bör vara högst 85% av
husvärden bör behållas.

Enligt “Dags att deklarera” får man för underskott av kapital skatterduktion med 30% om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30% av 100 000
plus 21% av den del av underskott som överstiger 100 000 kr (gäller
inte ivesteringsavdrag).

Förslagen om amorteringar visar att bostadskostnaderna med amorteringsförslagen stiger med 51 000 kr per år för ett hus värt 3 miljoner kr
(kan vara 2rok) och med lån 85% av värdet. Om årslönen är 300 000
kr= 25 000 kr per månad (ungefär mittlönen i Sverige) innebär ökningen 17 % av lönen.
Är lönen 20 000 kr per månad = 240 000 kr per år blir ökningen 21%
av lönen. Vid löner under 22 000 kr per månad för ensam blir det
underkott i hushållsbudgetarna.

Om amorteringsreglerna ska gälla bara nya lån kan det alltså bli 51
000 kr i skillnad per år mellan nya och gamla låntagare, vilket är en
mycket besvärande (och oacceptabel) skillnad med hänsyn till levnadskostnader. och besvärande med hänsyn till rörligheten på bostadsmarknaden,
När hushållen med de nya lånen förlorar 51 000 kr på amorteringar
måste de minska konsumtionen för att leva och staten förlorar säg 15%
därav på momsinkomster = cirka 8000 kr per hushåll. De som lånar ut
får cirka 2000 kr lägre räntor. Låntagarna får det bättre med att betala
räntor på lånedelar som inte amorteras än att betala amorteringar.
Utan amorteringar får låntagarna möjlighet att fördela sina
kostnader på ett sätt över tiden som de kan leva med.
Att införa de föreslagna amortringskraven är ett sätt att öka
klassklyftorna och är därför inget som socialdemokraterna bör
göra.

Barnkostnader har behandlats i
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 178 - 186))

Om boende, 17 januari 2016. (zzzp sid 156-166)
Det måste byggas mycket mer bostäder än
vad som var i förslag i början av 2015.
Hyresregleringen bör inte ändras. Hyrorna ska inte få gå upp
genom några slags marknadskrafter.
Bostadsbyggandet bör inriktas på hyreslägenheter. Studenterna bör
kunna bygga studentlägenheter av typ ett stort antal antal egna rum
och gemensamma kök od, typer som nu finns. Men det kan därutöver
behövas enkla bostäder för studenter och andra unga och även äldre
med låga inkomster.
Man bör bygga hyresbostäder mest för små hushåll och det lär
behövas statliga subventioner som staten bör klara genom att låna
pengar. Subventionena bör inte klaras genom skattehöjningar. Det är
statens skyldighet att ordna med bostäder.
Större bostäder kommer till genom den privata byggmaknaden.
I paniken nu bör man inte tumma på kvaliteten i det som byggs,
Det måste vara bra planlösningar med bra rum och bra rumssammanhang. Boverkets krav på möblerbarhet och tillgänglighet bör följas.
Den tekniska kvaliteten bör vara bra.
I alla år tidigare har det varit så att små lägenheter inte fått balkong.
Det är viktigt att även små lägenheter får balkong, och de bör vara
större än det som varit vanligt, Det är pensionärer med små inkomster
som kan tänkas behöva de nya lägenheterna, bl a för att de kan behöva
komma fram med rullstolar o d, som är svårt i äldre lägenheter. För
pensionärer är det viktigt att de får en rymlig balkong eftersom många
kan ha svårt att gå ut.

När man bygger nu bör man kunna räkna med att sådana som blir
hyresgäster i nya hus kan vara sådana som nu bor i äldre lägenheter av
sämre kvalitet och när de flyttar lämnar efter sig lägenheter som
bostadslösa kan vilja ha och som passar bättre för unga än för äldre.
Det finns också pensionärer och änkor/ änklingar o d som vill lämna
sina villor och vill ha bra nya mindre lägenheter och kan lämna villorna till barnfamiljer.
Man bör observera att man, när man bygger nytt, inte bara bygger för
de bostadsslösa utan också för sådana som vill byta upp sig. Nyproduktionen bör ske så att hela bostadsbeståndets kvalitet förbättras, och
inte så att man bygger dåliga lägenheter i panik bara för att fort förse
de många bostadslösa med tak över huvudet. Det finns nu tillräckligt
med dåliga lägenheter.
Boverket har sedan länge många och tydliga krav på bostäder, rumsstorlekar, rumsutformning, möblerbarhet, inredningar. tillgänglighet,
dörrstorlekar, dörrplaceringar m m, och husens tekniska utförande.
Boverkets krav bör följas. Miljonprogrammets bostäder byggdes med
subventioner och krav, och lägenheterna blev på det hela taget bra,
Efter miljonprogrammet kunde byggmästarna ibland bygga med lägre
krav och det byggdes understundom mindre bra lägenheter. Sedan
miljonprogrammets tid har boverkets krav ökats, bl a när det gäller
tillgängligheten. Nu finns krav om tillgänglighet för rullstolar, dörrarna
måste vara bredare och det ska finnas plats att vända med rullstolarna
o d, vilket gör att badrum och tvättrum blir större Ett badrum cirka 3
kvm större. Boverket krav bör följas.
Mäklarnas annonser i tidningarna varje vecka bjuder ut lägenheter som
ofta inte fyller boverkets krav och inte ger full valuta för de miljontals
kronor som lägenheterna kostar. Man bör inte snåla med detaljer som
boverket lägger vikt vid.

För att fort få fram många nya bra bostäder kan det vara nödvändigt att
bygga många stora hus med många lägenheter i.
Som professionell arkitekt SAR med många års erfarenhet av
arkitektarbete har jag ritat lägenheter i storlek 1- 4 rum och kök att
läggas i vanliga lamellhus, som kan bli 100 m långa och upp till 10
våningar höga. De följer boverkets krav.
Husen kan byggas med stora moduler från fabrik: Bärande ytterväggar
med lämplig värmeisolering och önskat fasadmaterial. Andra bärande
väggar kan göras av stora moduler. Bjälklag kan göras av långa skivor
som täcker halva husdjupet.
Bottenvåningarna kan inhysa bostäder eller andra lokaler efter de
behov som finns i de enskilda fallen
Men först något om hyresgästerna. Antag en pojke som är född 1
juli. Året han fyller 7 år börjar han skolan i första klass. Första året går
han ut klassen i juni och fyller 8 år 1 juli. När han gått ut grundskolan,
9 år, fyller han 17 år strax därefter. De flesta går gymnasiet, 3år, och
fyller 20 år strax efter det han gått det. Många går sedan på högskola,
säg 5 år. och fyller 25 år sedan det är klart.
När han går i grundskolan bor han hos sina föräldrar. När han gått ut
den får han inte något jobb och han bor kvar hos föräldrarna. De som
går gymnasiet bor också kvar hos föräldrarna. I bästa fall kan de börja
få inkomster då de gått ut gymnasiet. De som går på högskola får inga
inkomster förrän de fyllt 25 år. De har då inget kapital och kan inte
köpa någon lägenhet. Vill de köpa måste de först spara till minst 15 %
av en liten billig lägenhet som kostar en miljon, dvs spara minst 150
000 kr. När har de gjort det?

De som skaffar sig ett yrke på gymnasiet kan kanske börja hyra en
lägenhet när de fyllt 21 år (om de får bra jobb genast efter examen), de
som gått på högskola kan kanske börja hyra lägenhet när de fyllt 26 år.
De kan få ungdomsbostadsbidrag. Men kan de få tag på någon lägenhet att hyra?
Man kan tycka att undomar inte ska ha rätt att ställa krav om egen bra
bostad före 26-årsåldern. De är ju så unga och borde klara sig ändå
utan egen bostad, de kan väl bo kvar hos sina färäldrar. Först framåt
27-30-årsåldern kan de börja ställa krav som vuxna människor.
Nu när det är hög arbetslöshet (därför att de är lata) och det finns
många invandrare som man ska ge tak över huvdet och som bör vara
glada att de får komma in i Sverige, är det kanske inte så noga med hur
de bor. Riktiga människor blir ungdomar annat löst folk med låga
inkomster inte förrän de fyllt trettio?
Är man mellan 30 och 65 år och förvärvarbetar eller är pensionär över
65 år har man definitivt rätt till en bra bostad. Men för åldrar under
cirka 30 år är det diskutabelt om de har rätt att ställa krav om bra
bostad, men hur ska de bo? Ja de får väl......
I Svensk bostadspolitik kunde ensamstående länge aldrig betraktas
som bostadslösa.
Utrymmesnormerna finns i tabellen härefter.
Därefter antalet befintliga lägenheter och antalet personer.

Från SCB 27 oktober 2016

Tätorter 2015 Befolkning och arealer
I korta drag
Nästan 2 000 tätorter i Sverige
År 2015 var antalet tätorter 1 979 stycken. Det är en ökning med 23
områden sedan 2010. De flesta tätorter var mycket små, 63 procent
hade färre än 1 000 invånare. 124 tätorter hade fler än 10 000 invånare.
De utgör 6 procent av det totala antalet. Endast 9 stycken hade fler än
100 000 invånare. Helsingborg är den senaste tätorten som har nått
över 100 000 invånare.
De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår
därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200
invånare.
87 procent av landets befolkning bor i tätort
År 2015 bodde 87 procent av landets befolkning i en tätort. Under den
senaste femårsperioden, 2010 till 2015, har befolkningen i tätort ökat
med 5 procent. Det motsvarar drygt 440 000 personer.
En stor del av ökningen finner vi i de största tätorterna. År 2015 bodde
nästan en tredjedel av Sveriges befolkning i någon av landets nio
största tätorter, d.v.s. de med fler än 100 000 invånare.
Utanför tätort var förändringen i befolkning mycket liten. 2015 bodde
13 procent av landets befolkning utanför tätorter. Jämfört med 2010 är
det en minskning på 5 000 personer.

Tätorterna utgör 1,5 procent av Sveriges landareal
Tätorternas yta utgör 1,5 procent av Sveriges totala landareal. Stockholms län hade den största andelen tätortsyta, med 14 procent, medan
Norrbottens län hade den minsta, med 0,2 procent.
Sveriges tätorter hade en genomsnittlig befolkningstäthet på nästan
1 400 personer per kvadratkilometer. Sedan 2010 har tätheten ökat
med 72 personer per kvadratkilometer. I Stockholms län var befolkningstäthet i tätort störst. Där var det i genomsnitt 2 500 personer per
kvadratkilometer. I Dalarnas län hade befolkningen i tätort mest plats,
med 640 invånare per kvadratkilometer.

Forskning och Framsteg nr 7, 2016

Tro inte att religionen minskar
Ungefär en halv miljard människor i världen är buddister. Islam beräknas vara den snabbast växande av alla religioner. I dag finns det
drygt 1,5 miljarder muslimer i världen. Det finns mer än en miljard
hinduer i världen, och gruppen växer. Omtecknet är ett viktigt kännetecken för religionen – en symbol för varats helhet. Dagens drygt 2
miljarder kristna beräknas öka till nästan 3 miljarder år 2050, främst
på grund av den snabba folkökningen i Afrika. Judendomen är den
minsta världsreligionen. I dag finns det omkring 14 miljoner judar.
Antalet pilgrimsresor ökar, det byggs nya tempel i många länder
och bara några enstaka procent av världens befolkning är uttalade
ateister. Däremot tror hela 59 procent på helvetet. Det verkar som
om religiositeten gör comeback.
Författare: Henrik Höjer Publicerad: 2016-06-20
STATSVETENSKAP
Det är lätt att hitta förutsägelser om att världen skulle sekulariseras
och bli mindre religiös i takt med moderniseringen. Inflytelserika
filosofer och samhällsvetare som Voltaire, Auguste Comte, Émile
Durkheim, Sigmund Freud och Karl Marx menade alla under 1700-,
1800- och 1900-talen att religionerna tillhörde historien och att världen
blev mer sekulär i bemärkelsen att människor blev allt mindre religiösa.

De hade fel. Det menar den amerikanske statsvetaren Rodney Stark,
som är professor vid Baylor university i Texas, USA (och hedersdoktor
vid Lunds universitet). Han är också författare till ett trettiotal fackböcker, flera prisbelönta. Han har nu lusläst massor av globala undersökningar om religion, religiösa vanor och värderingar. Det handlar
främst om siffror från Gallup world poll, World values surveyoch Pew
research center, som alla innehåller stora mängder data från enkäter i
merparten av världens länder. Han summerar denna stora mängd data i
boken The triumph of faith (2015), där han menar att det finns starka
belägg för en pågående religiös renässans i världen.
– De data jag har gått igenom visar att världen är mer religiös än
många tror, säger Rodney Stark.
Den stora majoriteten av jordens befolkning är djupt religiös – trots att
världen moderniseras snabbt och allt fler utbildar sig. Detta i stark
kontrast till teorierna om att en modernisering av världen skulle medföra minskad religiositet. I nuläget tillhör 81 procent av världens
befolkning någon religiös organisation och 74 procent menar att
religion är viktigt i vardagen. Halva jordens befolkning har den senaste
veckan deltagit i någon form av gudstjänst och 56 procent menar att en
gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden. Det finns förstås
stora lokala variationer: i Sverige tror 14 procent att Gud är aktivt
inblandad i vad som sker på jorden – i Somalia 98 procent.
I merparten av världens länder är de uttalade ateisterna bara några
enstaka procent: i Västeuropa i genomsnitt färre än 7 procent, i
Mellanöstern och Afrika omkring 1 procent. Detta enligt Rodney
Starks siffror som han fått från Gallup world poll, som bygger på över
tusen svarande per land i över 160 länder, med sammanlagt 97 procent
av världens befolkning.

– Om man ser sig om i världen så är religionen inte alls på tillbakagång, utan verkar av allt att döma vara i god form, säger Rodney Stark.
Han nämner exempelvis Ryssland, där färre än 7 procent definierade
sig som ateister i början av 1990-talet – trots att befolkningen då nyligen upplevt nästan ett sekel av officiell ateism.
På den konkreta enkätfrågan om man tror på helvetet, har andelen som
svarar ja ökat kraftigt sedan kommunismens fall i länder som Ryssland
och Vitryssland (se grafik på sidan 28). Globalt tror 59 procent av
världens befolkning på helvetet. På samma sätt uppger allt fler att de
tror på Gud i dessa postkommunistiska länder, uppåt 80 procent.
Tidigare var det omkring 30 procent, en rätt kraftig ökning på bara 25
år.
– I Afrika söder om Sahara går människor i kyrkan flera gånger i
veckan. Och i Kina har vi många miljoner kristna, framför allt bland
de välutbildade, säger Rodney Stark.
– Det är snarast Västeuropa som är undantaget i detta sammanhang.
Rodney Stark menar att en orsak till ökad religiositet kan vara att
religioner konkurrerar med varandra och att de då förstärks av detta.
– Men mer generellt tror jag att det handlar om att människor vill att
livet ska ha en mening, säger han. Vi behöver en förklaring till att
världen finns. Och religionen levererar den enklaste och bästa förklaringen för många.
– Nja, våra data spretar och går åt olika håll, säger Bi Puranen, som
är docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World values
survey samt knuten till Institutet för framtidsstudier.

Hon är inte lika övertygad som Rodney Stark om att religionen är på
så stark tillväxt. Men hon håller med om att World values survey visar
att merparten av världens människor är långt mer religiösa än svenskarna.
– Visst finns det en stark religiositet i världen, säger hon. Men den
riktning vi ser tydligast i våra data är de växande frihetliga och individualistiska värderingarna.
World values survey har genomfört regelbundna enkätstudier i ett stort
antal länder sedan 1980-talet. Enligt den senaste frågeomgången från
2010–14 säger halva jordens befolkning (49 procent) att det är
”mycket viktigt” med religion i livet och ytterligare drygt 22 procent
att det är ”ganska viktigt”. På frågan om hur viktig Gud är i deras liv
får respondenterna svara på en tiogradig skala från 1 (oviktig) till 10
(mycket viktig), och där hamnar nästan 48 procent av världens befolkning på 10. Så ser det ut i den senaste mätningen, som ger en statisk
bild av världen.
World values survey ställer en mängd frågor i sina undersökningar för
att fånga det undflyende begreppet tro, eller religion. Frågorna handlar
om allt från hur ofta man ber och hur ofta man besöker församlingslokaler till om man ser sig som en religiös människa eller tror på
helvetet. I World values survey är det däremot svårare att uttala sig om
riktningen, eftersom man inte har längre mätserier i så många länder.
Men i de fall man har det så kan man i västvärlden ana en viss minskning av religiositeten – i Sverige har gruppen uttalade ateister ökat från
6 procent på 1980- och 90-talen till drygt 15 procent på 2000-talet –
och i länder som Australien, Spanien och Tyskland ser man en sakta
minskning i andelen som definierar sig som ”en religiös person”.

– I exempelvis Australien ser man en sådan trend mot minskad religiositet, säger Bi Puranen, och det finns många stora länder där religion
inte spelar någon stor roll.
Men i mycket folkrika länder som exempelvis Kina (1,4 miljarder),
Indien (1,3 miljarder), Pakistan (199 miljoner), Nigeria (180 miljoner)
och Turkiet (77 miljoner) ser man att allt fler människor under de
senaste 10–20 åren definierar sig som religiösa och att andelen ateister
eller icke-troende minskar.
Inom den muslimska världen är religiositeten stor, och har länge
varit så enligt data från flera studier. Ett tänkbart mått på en ökad
religiositet kan vara den kraftiga ökningen av pilgrimsresorna till
Mekka, som rimligtvis inte enbart kan förklaras av bättre ekonomi. I
mitten av 1900-talet handlade det om omkring 100 000 pilgrimer om
året. Vid millennieskiftet var siffran 2 miljoner och år 2012 reste 3
miljoner till Mekka, enligt Rodney Stark.
För Turkiet har man längre dataserier i World values survey som visar
en utveckling från 1989 till 2014, där allt fler betonar religionens roll.
Flera lokala studier har visat att universitetsstudenter i Mellanöstern i
allt högre grad har orienterat sig mot islam sedan ett par decennier
tillbaka. Och de senaste siffrorna från World values survey visar att de
muslimska länderna är djupt troende. I mätningarna från 2010–14
svarade över 90 procent av befolkningen i länderna Qatar, Jordanien,
Pakistan, Egypten, Tunisien, Algeriet med flera att om religion och
vetenskap hamnar i konflikt, så har religionen rätt.
– För 50 år sedan gick man inte alls lika mycket i moskéer som man
gör nu i den muslimska världen, säger Rodney Stark, som även
betonar att de mest frekventa moskébesökarna i de flesta länder är de
högutbildade – det handlar alltså inte om att religionen är något som

hänger kvar hos de fattiga och lågutbildade.
Stödet för sharia är genomgående högt – över 90 procent i de flesta
muslimska länderna förespråkar sharia som grund för lagstiftningen i
det egna landet, enligt Gallup world poll.
– I den muslimska världen är siffrorna så höga att de knappt kan öka,
säger Bi Puranen, och hänvisar till flera mätningar där 100 procent i
Algeriet och Pakistan uppger att de tror på Gud.
Om man betraktar Afrika söder om Sahara så finns där den mest troende och aktiva delen av de kristna i världen. Över 70 procent går i
kyrkan varje vecka. Sedan 1960 har antalet prästseminarier ökat över
tio gånger, från drygt 2 000 till över 27 000, enligt Rodney Stark.
Samtidigt finns här en större tro på häxeri och vidskepelse än i någon
annan del av världen.
I Kina har de senaste decennierna tiotusentals nya tempel byggts eller
återuppbyggts efter förödelsen som rödgardisterna åsamkade under
andra halvan av 1900-talet. Dessutom har miljontals, främst högutbildade, kineser övergått till kristendomen. Det öppnas nya kyrkor
varje vecka – i ett land där ateism för inte så länge sedan var den
officiella normen. I de enkätstudier som gjorts i Kina syns fortfarande
den ateistiska normen. Merparten säger sig vara icke-religiösa, men de
svarar samtidigt att de vördar anhörigas andar vid deras gravar eller att
de tror på vissa gudar. Under slutet av 1900-talet minskade andelen
kineser som inte såg Gud som viktig från över 70 procent till 27 procent. Samma World values survey-data visar att allt fler kineser
definierar sig som religiösa nu jämfört med slutet av 1900-talet.

Även hinduismen är på frammarsch. I Indien uppger 85 procent att
religion är viktig i deras vardag. Ateisterna är få, 2,5 procent.
Hinduismens uppgång är även mätbar i pilgrimsresor. För trettio år
sedan, år 1986, besökte 1,3 miljoner pilgrimer Vaishno Devi-templet i
Kashmir. År 2000 var antalet 5 miljoner och år 2012 10 miljoner.
Liknande statistik gäller flera andra heliga platser. Samtidigt byggs fler
och fler tempel även i Indien. Enligt en studie från 2007 uppgav cirka
33 procent av indierna att de hade blivit mer religiösa de senaste fem
åren, medan bara 5 procent uppgav att de blivit mindre religiösa. Även
i Indien är det i regel högutbildade som har blivit mer religiösa på
senare år – även det på tvärs mot sekulariseringsteorin, enligt vilken de
högutbildade skulle lämna religionen först.
– I Indien kan man se en ökning av religiositeten i våra siffror, säger
Bi Puranen. Även i USA kan man se en sådan utveckling på senare tid.
Den finns nu även snabbt växande grupper av protestanter i Latinamerika, samtidigt som områdets katoliker är mer religiösa än på
länge, enligt Rodney Stark. I mitten av 1900-talet beräknas att 10–20
procent av befolkningen regelbundet gick i mässan. På 2000-talet
uppgav i flertalet länder i Latinamerika över hälften av befolkningen
att de hade bevistat mässan de senaste sju dagarna.
– Delvis är detta en respons på den växande protestantismen i
regionen, säger Rodney Stark. När protestantismen är framgångsrik i
regionen, så verkar även katolicismen öka.
– Jag menar att man inte enbart kan mäta religiositet utifrån tillhörighet till kyrkor eller organisationer. I till exempel Kina och Japan får vi
låga siffror, men vi vet att det finns en utbredd andlighet, säger Bi
Puranen. Många har en tro på ett högre väsen. Och i den bemärkelsen
tror jag att vi ser en växande andlighet i världen. Men den rent

organiserade religiositeten är det svårare att säga någonting om –
många föds in i religioner.
Och det är förstås svårt att ge ett entydigt svar på frågan om hur religiösa världens över sju miljarder människor är, och ännu svårare att säga
något entydigt om riktingen på utvecklingen, eftersom vi inte har bra
data från så långt tillbaka. Däremot kommer vi att i framtiden ha både
bättre och längre dataserier från allt fler länder.
Under alla omständigheter verkar dock ryktet om religionens nära
förestående död vara överdrivet.
– Jag tror inte att religionen kommer att försvinna, säger Rodney
Stark. Många har hävdat det ända sedan 1700-talet, men det finns inget
som tyder på att det kommer att hända.
Bi Puranen är inne på samma linje.
– Nej, vi kommer nog inte att se en värld utan religion. Jag tror på en
växande andlighet. Och jag tror att vi kommer att se mer av religiöst
samarbete, där olika samfund samverkar med varandra. Det handlar
om att hitta det gemensamma – för människokärleken finns i alla
religioner.

Tror du att helvetet finns? Minskning i väst och ökning i öst.

Bild: Johan Jarnestad

Fler religiösa konflikter

födande år kvar.

En växande andel av de militära konflikterna i världen har minst en
part som definieras i religiösa termer. Detta är en tendens som varit
synlig sedan 1980-talet. Även social oro med religiösa undertoner har
ökat i världen de senaste 5–10 åren, enligt en Pew-studie av 198 länder. Till exempel: religiösa minoriteter har attackerats i allt fler länder,
och i fler och fler länder används våld för att driva igenom religiösa
normer. På samma sätt rapporteras i en ökande andel av världens
länder att religiösa lynchmobbar angriper och dödar oliktänkande.
Samtidigt har den religiöst motiverade terrorismen ökat. Och andelen
länder där det förekommit trakasserier av kvinnor med anledning av
religiös klädsel har ökat kraftigt sedan 2007.

Studien bygger på över 2 500 opinionsundersökningar som täcker in
över 99,9 procent av världens befolkning.

De regioner som har drabbats mest av de ökande religiösa konflikterna
är Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom har andelen länder där
judar förföljts av staten eller andra grupper ökat från 26 procent år
2007 till 39 procent år 2013.

Källa: Pew research center

Minskande andel ateister
År 2010 beräknades 16,4 procent av världens befolkning vara ateister,
agnostiker eller religiöst obundna. Många tror att denna grupp ökar
tack vare sekulariseringen i västvärlden, men mycket tyder på att
gruppens andel minskar i takt med befolkningsökningen i framför allt
Afrika.
År 2050 beräknas andelen ateister i världen ha minskat till cirka 13
procent. Det framgår av en studie som publicerades i Demographic
research förra året. Den visar att troende kvinnor föder betydligt fler
barn än icke-troende, och att troende kvinnors globala medianålder är
sex år mindre än de icke-troende, varför de har potentiellt fler barna-

Kvinnor mer religiösa än män
Globalt sett tenderar kvinnor att vara mer religiösa än män – både i
antal och hur ofta eller intensivt de utövar sin religion. Fler kvinnor än
män uppger sig tro på himmel, helvete och änglar, och kvinnor uppger
oftare att de ber dagligen. Av hela världens ateister beräknas 59 procent vara män, och 55 procent av dem som ser sig som religiöst
obundna är män.
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”Bredare politiskt samarbete behövs för
jobb och välfärd”

1990 visade Vänsterpartiet att dess stöd för en socialdemokratisk
regering inte var ovillkorligt. Det valde att gå samman med de
borgerliga partierna i en för den regeringen avgörande fråga (det s k
stoppaketet) och orsakade därmed en regeringskris.

“ Oro över den politiska utvecklingen. Kritikerna menar att
bredare samarbeten riskerar att gynna SD. Men kanske det ändå
är viktigare om de ”gamla” partierna förmår leverera det väljarna
önskar: enkelt uttryckt jobb och välfärd. För det kan bredare
samverkan i själva verket vara en förutsättning, skriver Ingvar
Carlsson och Bengt Westerberg.

1991 valdes det främlingsfientliga Ny demokrati in i riksdagen och
fick en ställning som tungan på vågen. Den borgerliga regering som
tillträdde hade visserligen fler mandat än Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, men den hade inte en egen riksdagsmajoritet bakom
sig. Ny demokrati kunde tillsammans med Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet fälla förslag från regeringen.

Vi, som står bakom denna artikel, avslutade våra aktiva politiska banor
i mitten av 1990-talet. När vi nu för första gången skriver en artikel
tillsammans beror det på att vi delar en stark oro för den politiska
utvecklingen i Sverige.

Även om det sedan Sverige fick enkammarriksdag har funnits två
block i svensk politik kan konstateras att vi särskilt under socialdemokratiska regeringar har haft ett slags minoritetsparlamentarism.
Socialdemokraterna har visserligen innehaft regeringsmakten med stöd
av Vänsterpartiet men har regerat ensamma från en, om än stark,
minoritetsposition. I sak har Socialdemokraterna ofta eftersträvat
uppgörelser med i första hand Centern eller Folkpartiet (Liberalerna).
Exempelvis gjorde vi bägge som företrädare för våra partier under
åren 1988-1991 upp om bland annat försvaret, skatterna, energin och
den ekonomiska politiken.

I Sverige har vi ett proportionellt valsystem: alla partier som får mer
än fyra procent av rösterna i riksdagsval blir representerade i riksdagen
i proportion till sitt röststöd. Ett sådant valsystem tenderar att leda till
att många partier blir representerade i parlamentet. En invändning mot
det är att regeringsalternativen blir otydliga och att det försvårar
ansvarsutkrävande.
Under lång tid fungerade det ändå tillfredsställande i Sverige. Trots att
antalet partier växte fanns i huvudsak två regeringsalternativ: en
socialdemokratisk regering, med stöd i blockskiljande frågor av
vänsterpartiet, eller en borgerlig koalitionsregering. Redan under vår
aktiva tid som politiker fick vi emellertid en försmak av de förändrade
strukturella förutsättningar som råder i dag:

Efter valet 1998 har blockpolitiken emellertid förstärkts. I det valet
försvagades den socialdemokratiska regeringen. Statsminister Göran
Persson valde i det läget att skapa en ”riksdagskoalition” med Miljöpartiet och Vänsterpartiet (forskarna talar om ”kontraktsparlamentarism”). Dessa bägge partiers stöd gavs mot löfte om inflytande över
bland annat budgetarbetet. Det samarbetet bidrog sannolikt i sin tur till
att föra samman de borgerliga partierna i vad som har kommit att

kallas Alliansen. I de tre valen 2006-2014 har blocken varit mer
cementerade än någonsin tidigare. Den bilden förstärktes ytterligare i
den så kallade decemberöverenskommelsen (DÖ) år 2014 där det talas
om att det finns två partikonstellationer i riksdagen, i praktiken en
rödgrön och en blå.
I 2010 års val valdes ett nytt parti in i riksdagen, Sverigedemokraterna
(SD). Statsvetarna Ulf Bjereld och Jonas Hinnfors och DN-journalisten Karin Eriksson framhåller i en färsk bok, Förhandla eller DÖ, ”att
den traditionella vänster-höger-dimensionen i svensk politik därmed
kompletterats med en frihetlig-auktoritär dimension”. I den politiska
debatten, konstaterar de, ”tar sig denna dimension uttryck i konflikt i
politiska sakfrågor som rör invandring, jämställdhet, miljö/hållbar
utveckling, religionsfrihet samt identitetsfrågor. Längs denna dimension har Sverigedemokraterna positionerat sig som enda parti nära den
auktoritära polen, de övriga sju partierna ligger i varierande utsträckning närmare den frihetliga polen”. Denna skillnad mellan SD och
övriga partier förklarar varför de senare har klargjort att de inte önskar
samarbeta med SD.
Vi ställer oss helt bakom den slutsats som bland andra våra partier har
dragit när det gäller SD. Helt avgörande är för oss partiets kultursyn,
och den syn på invandring som följer av den. SD anser att kulturer har
vuxit fram i avskilda enklaver och att möten är skadliga för deras
fortlevnad. Därför vänder SD sig också mot migration. Vi menar
tvärtom att kultur skapas i korsvägar, i möten mellan människor med
olika erfarenheter och mellan konstarter med olika uttryck. Därför ser
vi också positivt på migration. SD menar att invandringen till Sverige
har varit skadlig för det svenska samhället. Vi anser att den har varit
värdefull och gett ett positivt bidrag till att utveckla vårt land.

SD:s inträde i Sveriges riksdag innebär att det nu finns ett tredje block.
Det har i grunden ändrat förutsättningarna för politiken. Vi har all
förståelse för att de ”gamla” partierna helst vill se en återgång till
förhållandena före 2010: att Socialdemokraterna gärna åter vill bli ett
40-procentsparti med möjligheter att från regeringsställning skapa
olika majoriteter i riksdagen och att allianspartierna gärna vill bilda en
majoritetsregering som de gjorde 2006-2010. Men risken är påtaglig
att det inte blir så, utan att vi under ett antal år får leva med ungefär
den situation som nu råder. Vilka alternativ står då till buds?
Om de ”gamla” partierna vill hålla SD utanför kräver det ett ökat
samarbete över den traditionella blockgränsen. Redan när vi intervjuades i SVT efter valet 2014 konstaterade vi samfällt att så är fallet. De
handlar inte bara om politik utan också om matematik. Vi har under de
gångna två åren sett några exempel på breda uppgörelser – om försvar,
energi och invandring – men vi menar att det är otillräckligt.
Hur ska ett blocköverskridande samarbete se ut? Teoretiskt finns det
flera lösningar (se exempelvis Olof Ruin SvD 12/10 2016). En socialdemokratisk regering, som liksom tidigare söker breda lösningar är ett
alternativ. En mittenregering med samma ambitioner är en annan (Leif
Lewin SvD 7/8 2016). Det måste dock konstateras att det är en stor
skillnad på att vara minoritetsregering med 40-45 procent av väljarna
bakom sig, som socialdemokratiska regeringar före 1998, och en
minoritetsregering med 15-30 procent. Ett annat alternativ är en bred
koalitionsregering. Formerna överlåter vi med varm hand till våra
efterträdare att fundera på.
Den invändning som brukar riktas mot breda samarbeten är att oppositionen försvagas, att ansvarsutkrävandet försvåras. Det riskerar snarast

att stärka SD, säger kritikerna. Samtidigt kan konstateras att SD har
etablerat sig i riksdagen och förstärkt sin ställning just under en period
då blockpolitiken varit mer uttalad än någonsin. Kanske är det viktigare om de ”gamla” partierna vill vinna tillbaka väljare att regering
och riksdag förmår leverera det väljarna önskar, enkelt uttryckt jobb
och välfärd. För det kan bredare samverkan i själva verket vara en
förutsättning.
Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven förutsåg redan inför valet
2014 att vi skulle kunna hamna i den parlamentariska situation vi nu
har och inbjöd till bredare samarbete. Det avvisades då från allianspartierna. Nu har Liberalernas ledare Jan Björklund öppnat för ett sådant
samarbete om inte valresultatet blir det han helst önskar sig. Vi välkomnar denna öppning. Det är angeläget att diskussionen med väljarna
får handla inte bara om de scenarier de olika partierna helst skulle se
utan också om dem som ter sig mer sannolika.

Ingvar Carlsson, partiledare (S) 1986-1996, statsminister 1986-1991,
1994-1996
Bengt Westerberg, partiledare (L) 1983-1995, vice statsminister
1991-1994 “
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“ Kliv mot en kompromiss
Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson, tidigare FP- respektive Sledare, framförde på torsdagens DN Debatt en hypotes: Mer konflikt i
svensk politik kommer inte att hjälpa partierna att återta de röster som
tappats till Sverigedemokraterna. För att vinna nytt förtroende måste
gamla fiender i stället samarbeta kring jobb och välfärd.
Hör Anna Kinberg Batra deras bön? En trevare skickades i alla fall ut
från moderatledningen till den rödgröna regeringen. Överskriften löd
”En välfärd som inte sviker någon”. Bred politisk enighet efterlystes i
samband med utspelet.
Om knappt två veckor lägger regeringens utredare Ilmar Reepalu fram
sitt redan starkt kritiserade betänkande om vinstbegränsning i skola,
vård och omsorg. Socialdemokraterna drev visserligen ingen hårdnackad linje i valrörelsen. Stefan Löfven talade mest om ”ordning och
reda”. Men det var Vänsterpartiets absoluta krav som därefter blev den
rödgröna regeringens linje. Inför utredningens deadline drivs den hårt.
Det finns inget stöd i riksdagen för ett rent vinstförbud. Debatten har
samtidigt tvingat Moderaterna i försvarsställning och förslagen som
partiet skisserade på torsdagen lindades in i självkritiska besvärjelser.
Allt blev inte som vi hade hoppats på efter friskolereformen, medgav
ledningen. Samtidigt slogs det fast: Välfärden är ingen marknad.
Någon moderat kovändning är det ändå inte tal om. En noga övervägd
självrannsakan har pågått sedan Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs

tid och försöket att skapa samförstånd är inte något nytt. Inte minst
innebar den blocköverskridande friskolekommitténs arbete ett steg mot
fred. 2013 enades partierna om att mångfalden av aktörer skulle
värnas.

Allt detta är lätt att säga men svårt att göra. Moderaternas alternativ till
Vänsterpartiets förbud är i praktiken en stor kontrollapparat. Risken är
att bedömningsbyråkratin sväller, att det dagliga slitet för lärare och
sjuksköterskor blir värre.

Moderaterna försöker nu bygga vidare på kommitténs tankar. Kvalitet,
inte ägarform, ska styra. En del färdiga förslag finns också från den
ofullbordade ägarprövningsutredningen. Anna Kinberg Batra vill skriva ännu strängare kriterier för den som driver eller vill starta skola
eller välfärdsverksamhet. Kraven ska gälla även kommunala huvudmän.

En del av poängen med att tillåta privata initiativ är att ge svängrum åt
nya idéer. Särskilt i vård och omsorg kommer det att krävas innovation. Med stelbenta direktiv och central kontroll riskerar allt sådant
utrymme att gå förlorat. Att sjösätta de moderata förslagen kräver
alltså försiktighet och ett gott reformpolitiskt handlag.

Dokumentet som ligger till grund för M-förslaget är dock väl svävande. Planen är att statliga inspektörer ska göra helhetsbedömningar av
ansökande aktörers lämplighet och seriositet. Bland annat sägs
”renommé” vara en lämplig faktor att se till. Men att svenska myndigheter ska fatta tillståndsbeslut utifrån rykte är faktiskt en grumligt
tänkt tanke.
Moderaterna vill också införa ett slags nationell betygsskala för alla
verksamheter. Såväl skolor som vårdcentraler och LSS-boenden ska
utvärderas löpande, men författarna bakom rapporten medger också att
kvalitet i välfärden inte låter sig bedömas så lätt. Något som samtidigt
betonas är att resultat, snarare än processer och volymer, ska utvärderas. Det är en god princip.
Huvudmän som myndigheterna ger underkänt ska enligt M också få
känna på hårda sanktioner, rentav vinststopp.

Tanken bakom är ändå eftersträvansvärd: Staten tar ett kliv fram och
bestämmer en riktning och spelregler som alla kan förhålla sig till.
Framför allt skulle skolan behöva mer av det.
Regeringens och civilminister Ardalan Shekarabis (S) besked på
torsdagen var att allianspartierna kommer att bjudas in till förhandling
i samband med att vinststoppförslagen läggs fram den 8 november. Vledaren Jonas Sjöstedt avfärdade samtidigt det moderata utspelet,
idéerna är naturligtvis oförenliga med hans krav.
Den rödgröna regeringen är byggd på en paradox: Stefan Löfven har
lovat Vänstern eftergifter som han inte kan leverera. I det avseendet är
läget låst. Hur statsministern ska ta sig ur dilemmat återstår att se. Det
bästa för landets lärare, elever, patienter och vårdpersonal vore om han
gjorde upp med alliansen.
DN 28/10 2016 “
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“ Kina behövs mot Nordkorea
USA:s roll i Asien är livsviktig. Nästa president måste också hitta
en användbar strategi mot ett farligt land med kärnvapen.
Där jag står och ser ut genom fönstret över hamnen i den märkliga
staden Nagasaki slås jag av två tankar som är av stor relevans för
USA:s nästa president.
Nagasaki har genomlidit det värsta i människans historia. I augusti
1945 decimerade en plutoniumbomb staden och vållade oerhörda
skador och obeskrivligt lidande. Sedan dess har staden exemplifierat
den förnämsta mänskliga prestationsförmåga och rest sig ur rasmassorna tack vare mod och företagsamhet hos japanska män och kvinnor
som säljer det de producerar, exempelvis på Mitsubishivarvet, till
resten av världen.
Men Nagasaki, och Japan i stort, har inte alltid varit öppet och sträckt
ut handen över oceanen till andra länder, från nära grannar som Kina
till fjärran allierade som USA. I århundraden var det japanska sinnet
och landets gränser hårt tillslutna.
På en bergvägg i Nagasaki finns en bister påminnelse om denna
genomgripande slutenhet i form av ett minnesmärke över 26 romerska
katolikers martyrium. De korsfästes i slutet av 1500-talet i en strävan
att hejda kristendomens utbredning i Japan. Den amerikanske filmregissören Martin Scorsese färdigställer just en skildring av dessa
händelser, byggd på Shusaku Endos roman ”Tystnad”.

Det var först flera hundra år senare som Japan tog till sig moderniteten
med den långdragna Meijirestaurationen som inleddes i slutet av 1860talet. Men Japan tappade inte kontakten med sin egen kultur och sina
egna traditioner utan smälte samman det gamla med det nya och gick
vidare utan att mista det förgångna ur sikte. Denna balans avspeglas i
Japans arkitektur, som är alltigenom modern men ändå stadigt fäst i
traditionen.
Vad har nu allt detta med det amerikanska valet att göra? Jo, liksom
vissa delar av Europa löper USA risk att gå in i sin egen period av
slutet sinne och stängda gränser. Den mer moderata Hillary Clinton ser
ut att besegra den vildsint isolationistiske Donald Trump, men attacken
mot öppenhet som har gett bränsle åt Trumps uppgång kommer inte att
tappa kraft av sig själv.
En president Clinton och andra beslutsfattare bör understryka den
ledande roll som mångfalden har spelat som motor för USA:s framgång. Att ge en fristad åt människor från hela världen, en fristad där
alla lyder under samma lagar, har varit en bärande kraft i USA:s
historia. Tanken uttrycks i orden på statsvapnet: E pluribus unum, av
många, en.
Men Clinton måste också ta itu med de reella missförhållanden som
driver attacken mot ekonomisk öppenhet. Ett infrastrukturprogram
som ger mängder av produktiva arbetstillfällen och fördelar välståndet
vore en bra start, och mycket lättare att få fram om hennes demokratiska parti också vinner senaten. Med ett sådant grepp kan USA återvinna sitt anseende som ”möjligheternas land”, som alltid har varit
avgörande för dess mjuka makt.

Medan Clinton kämpar med att bemästra klyftorna inom landet får hon
också mycket att göra utomlands. I detta ligger den andra lärdomen
från Nagasakis historia: kärnvapnens allt överväldigande hot.
I dag är det Nordkorea som tydligast förkroppsligar detta hot. Landets
oberäkneliga regim ledd av världens mäktigaste ungdomsbrottsling,
Kim Jong Un, har kärnvapen och arbetar oförtrutet på sin kapacitet att
nå avlägsna mål. Nyligen har prov med kärnvapen och långdistansmissiler, bland dem landets största någonsin i förra månaden, visat hur
nära ”Eremitriket” har kommit målsnöret.
Även om Clinton blir återhållsam med våld i internationella konflikter,
så som president Obama varit i åtta år, kan hon inte stå overksam om
Nordkorea har kapacitet att attackera med långdistansvapen. USA
måste skydda sina asiatiska allierade (för att inte tala om sina egna
medborgare, om Nordkorea kan slå till mot USA).
En unilateral operation är inte den bästa vägen. Det vore långt bättre
att övertala Kina att ta till hårdhandskarna mot Kims regim. Det kräver
skicklig diplomati.
Kinas ledare hävdar fortfarande att de inte kan styra Nordkorea. Så
kan det vara i viss mån. Men det står helt klart att ingen har så mycket
att säga till om i Pyongyang som Kinas kommunistiska partibossar.
Och det är mycket möjligt att kineserna bakom lyckta dörrar redan
testar sin förmåga att manipulera vissa skuggfigurer kring Kim, som
verkar alltmer paranoid inför risken för en statskupp.
Man kan dock inte vänta sig att Kina går med på att mer direkt ingripa
i Nordkorea utan något i utbyte. I sällskap med sina allierade i Asien

borde USA kanske vara lite mer tillmötesgående i fråga om Kinas
olagliga territoriella anspråk i Syd- och Östkinesiska havet. Det vore
förstås inte populärt, särskilt inte bland Kinas nära grannar. Men det
kan också bli nödvändigt för att Nordkoreas kärnvapenhot ska strypas.
En desarmering av dess nukleära ambitioner vore värd ett sådant offer.
När man betraktar världen ur Nagasakis perspektiv blir det bländande
tydligt att pluralism och öppenhet måste bevaras samtidigt som USA:s
strategiska närmande till Asien fortsätter. Det är ett perspektiv som
USA:s nästa president bör göra till sitt.
Chris Patten Chris Patten är före detta EU-kommissionär och
Storbritanniens siste guvernör i Hongkong.
Översättning: Margareta Eklöf Copyright: Project Syndicate “
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”Låt självständighet bli ny utgångspunkt
för alliansen”

Sverigedemokraterna behöver pressas och bekänna färg i politiska
frågor, i stället för att som i dag fritt kunna axla rollen som riksdagens
joker.

“Håll blockpolitiken levande. Alliansen behöver en ny, modern
minsta gemensam nämnare: en självständighetsagenda för
Sverige. Lika lite som staten ska begränsa ens val av skola, ska en
social struktur hindra valet av livspartner eller ens delaktighet i
samhället, skriver Rasmus Törnblom och Louise Meijer, MUF.

Det är fullt möjligt att Alliansen klarar av att bli största block och
greppa regeringsmakten från en historiskt svag socialdemokrati endast
genom att erbjuda ett annat alternativ än det nuvarande. Men Alliansen
borde ha större ambitioner än så. Alliansen har möjlighet att återvinna
sitt momentum genom att formulera sin berättelse om Sverige. Där
svaren och lösningarna på samhällsproblemen är en del av något större
än att enbart hantera dem.

Allianssamarbetet testas nu hårdare än någonsin. Partier med populism
och främlingsfientlighet som verktyg bryter mark och mitten-högerpartier i Sverige likväl som i Europa står handfallna. För Alliansens
del blir den politiska krisen tydlig. Trots en historiskt svag regering
med svikande väljarstöd hämtar inte Alliansen in opinionsstödet. Inte
heller ger positionsförflyttningarna i dagsaktuella frågor någon större
utdelning i väljarstöd.

När Alliansen bildades för tolv år sedan var utgångspunkterna för
samarbetet att arbetslinjen skulle införas, utanförskapet brytas och
skatterna sänkas. Det fanns en gemensam bild av Sveriges problem
och hur dessa skulle lösas. Nu är det hög tid att en sådan berättelse
formuleras igen.

Samtidigt brottas Allianspartierna med såväl varandra som regeringen
om positionerandet gentemot Sverigedemokraterna och hur regeringen
ska se ut – efter nästa val. I tider när etablerade partier tappar väljare
och populistiska rörelser hämtar billiga poänger med enkla lösningar
kan vårt svar aldrig vara att anpassa oss.

Blockpolitiken är något av det viktigaste som hänt svensk politik. Utan
blockpolitiken hade Socialdemokraterna kunnat styra landet obehindrat. Den minsta gemensamma nämnaren för de fyra Allianspartierna
har varit deras position till höger om mitten. Den har historiskt inte
varit tillräckligt stark för att stoppa Socialdemokraternas prenumeration på makten.

Utgångspunkten bör fortsatt vara att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Men deras existens kan inte hindra Alliansen från att
lägga gemensamma förslag eller utgöra ett tydligt regeringsalternativ
mot regeringen. Här är både Centerpartiet och Liberalerna just nu en
bromskloss för gemensam politik. Det är dåligt eftersom att

För att hålla blockpolitiken levande krävs att Alliansen återigen delar
gemensamma utgångspunkter. Arbetslinjen, utanförskapet och sänkta
skatter kommer även framöver att vara viktiga delar av samarbetet.
Men Alliansen behöver en ny, modern minsta gemensam nämnare.
Alliansen behöver en självständighetsagenda för Sverige.

Självständighet är en modern frihetslängtan. I Sverige bor ofriheten
både i en alldeles för stor och utbyggd stat, liksom i begränsande
normer och sociala strukturer. Lika lite som staten ska begränsa ens
val av skola, ska en social struktur hindra valet av livspartner eller ens
delaktig i samhället.

synnerhet. Så får de allra mest utsatta människorna mer oberoende och
större självständighet.

Vi ser tre stora självständighetsutmaningarna som måste mötas.
Det är att omvandla gruppen bidragstagare till löntagare, att erbjuda
individualism utan stat och att motverka destruktiva strukturer som
inskränker människors livsval. Det räcker inte med dagsaktuella utspel
för att försöka stävja och möta opinionen. Det behövs en samlad och
gemensam berättelse för vilket land Sverige ska vara. Den berättelsen
bör bygga på följande tre punkter:

2 Minska bidragsberoendet och välfärden. Vi behöver komma bort
från illusionen om att staten behöver tillhandahålla samtliga invånares
välfärd. Först och främst behöver valfrihet, i kombination med offentligt finansierade privata aktörer, i så stor utsträckning som möjligt
genomsyra de offentliga välfärdstjänsterna. De nuvarande bidragen
bör ersättas med ett behovsprövat bidrag under lägsta lönerna med
tydliga krav på motprestation och tidsgränser. På sikt behövs en större
övergång till mer av privat finansierad välfärd men med ett säkert
offentligt skyddsnät för de som inte kvalificerar sig. Så bryter vi med
statsindividualismen och erbjuder individualism utan stat.

1 Öka människors ekonomiska frihet. I Sverige är vi mer beroende
av staten än invånarna i andra jämförbara länder. Med en stor stat
följer ett stort beroende som tar sig uttryck i de omfattande transfereringssystemen och de offentliga välfärdstjänsterna. Även arbetsmarknadssystemet, med kollektivavtalsbaserade minimilöner och fackets
långtgående lagstiftade rättigheter, omöjliggör framväxten av vissa
typer av jobb. Istället för enkla jobb låter vi de minst produktiva leva
på och bli beroende av bidrag.

3 Bryt destruktiva normer och strukturer. Normer och sociala
strukturer påverkar de flesta valen i människors liv. De flesta normer
och strukturer är allmänt accepterade och fungerar väl. Men förväntningar som enbart baseras på medfödda attribut, så som kön eller
sexuell läggning, innebär ofta en dålig begränsning. Det är både
orättvist, och för många ett uttryck för ofrihet, att förväntningar på
exempelvis personliga egenskaper eller uppträdande är olika beroende
på ett medfött attribut.

Det blir ett system byggt på höga skatter och höga bidrag, där arbetets
värde och individens drivkraft offras på transfereringssystemens altare.
Nyanlända svenskar uttrycker ofta bättre än de som fötts till beroendet,
hur statens omhändertagandementalitet förtar de egna drivkrafterna.
En naturlig utgångspunkt är att bidrag ersätts med arbete. Då behövs
politiska förslag som möjliggör framväxten av nya låglöneyrken och
lägre skatter – för inkomster i allmänhet och låga inkomster i

När kollektiva förväntningar tar sig uttryck i begränsningar av individen på grund av medfödda attribut ökar inskränkningen av det fria
valet. Detta eftersom flera sociala strukturer upprätthålls med vetskap
om våld eller social exkludering. För den kvinna som är medveten om
att hon kan utsättas våld eller social exkludering om hon väljer bort ett
kulturellt attribut hon förväntas bära, eller för den tonårskille som
möter samma situation för att han har pojkvän, är inte valet lika lätt

och lika fritt längre. Det fria valet påverkas såklart av de konsekvenser
som det kan få.
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Sverige behöver fortsatt gå i frihetlig riktning. En alliansregering är
det enda som kan säkra detta. Men alliansens uppgift är större än att
vinna regeringsmakten för att socialdemokratin är dålig. Därför behövs
en gemensam berättelse om Sverige där människor kan bli självständiga från både stat och strukturer.

Moderaterna vill begränsa möjligheten att ta ut vinst från privata
välfärdsföretag. Verksamheter som inte klarar kvalitetskraven ska
kunna stoppas från att ta ut vinst. Regeringen bjuder nu in de
borgerliga partierna till överläggningar om vinstfrågan.

Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF
Louise Meijer, vice förbundsordförande MUF
Torsdag till söndag denna vecka pågår Moderata Ungdoms
förbundets förbundsstämma i Malmö. “

“ M: Begränsa vinstuttag ur välfärdsföretag

Moderaterna har länge brottats med frågan om vinster i välfärden. M
förespråkar valfrihet men har haft svårt att övertyga sina väljare om
rimligheten i att tillåta stora vinstuttag från skattefinansierade verksamheter. Nu sätter M ned foten och presenterar en modell som innebär att staten ska kunna säga nej till vinstuttag från privata välfärdsverksamheter om kvaliteten inte är tillräckligt hög. Villkoret för ett
vinststopp är att verksamheten har misskötts under en längre period.
– Den som fortsätter att utsätta elever för bristande kunskaper ska
kunna råka ut för en mycket kraftig vinstbegränsning. Den borde inte
få tjäna pengar alls och kan till och med behöva lägga ned. Ingen har
rätt att driva välfärd som sviker, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.
Den 8 november ska regeringens utredare Ilmar Reepalu presentera
sina slutsatser angående vinsterna i välfärden. Reepalu har signalerat
att han kommer att föreslå någon form av vinsttak, något som skapat
stor ilska bland de privata välfärdsbolagen.
Moderaterna säger nej till ett generellt vinsttak men efterlyser ett samarbete med regeringen om hur välfärdsverksamheterna ska regleras i
framtiden.

– Jag skulle gärna se en bred överenskommelse i den här frågan. Jag
menar allvar med att det vore viktigt för Sverige, säger Anna Kinberg
Batra.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kommer att bjuda in de borgerliga
partierna till genomgången av välfärdsutredningen den 8 november.
Han vill inte spekulera kring möjligheterna att nå en blocköverskridande lösning, men ser positivt på att M lägger ett förslag om att begränsa vinstuttaget ur välfärdsbolagen.
– Jag välkomnar att Moderaterna äntligen säger rakt ut att välfärden
inte är en marknad och att det är problem med vinster. Men det
förpliktigar att säga så här. De måste visa konkreta åtgärder, säger
Ardalan Shekarabi.
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“ Nästan alla tullar försvinner
Det omfattande handelsavtalet Ceta är i hamn. DN förklarar vad
det innebär. Vad är Ceta?
Ceta är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada. Ceta handlar inte
enbart om att avskaffa tullar på varor, utan också om att minska andra
handelshinder för till exempel tjänster, investeringar och offentlig
upphandling.
Vad är syftet?
Ett syfte är att underlätta handeln mellan parterna. Mycket av det vi
köper innehåller komponenter från olika länder och färre handelshinder ska, är tanken, leda till ökad konkurrens och högre tillväxt.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
Vad betyder Ceta för EU?
Även om EU-kommissionen spår att EU:s export till Kanada ökar med
24 procent, går det inte att med säkerhet att säga hur stor effekten blir.
Men i allmänhet brukar frihandelsavtal leda till ökad handel mellan de
parter som ingår avtalet.
Vad betyder det för jobben?
På sikt brukar frihandel leda till fler och bättre betalda jobb. Men de
företag och näringar som har svårt att klara den ökade konkurrensen
kan tvingas att skära ned. Ett av flera motiv bakom den belgiska regionen Valloniens motstånd mot Ceta, var oron att deras jordbruk skulle
drabbas.

Ger Ceta storföretag rätt att stämma stater?
Ceta har ett investerarskydd. Det betyder att en investerare, till exempel ett storföretag, kan inleda en tvist om den anser sig felaktigt behandlad. I Cetas fall innebär det att tvisten avgörs i en tribunal (ICS –
investment court system). ICS skiljer sig från tidigare system genom
att tribunalens beslut går att överklaga och att staterna får större inflytande när det gäller valet av vilka som ska sitta i tribunalen.
Dan Lucas dan.lucas@dn.se
Ceta är en engelsk förkortning av comprehensive economic trade
agreement (ungefär omfattande ekonomisk handelsöverenskommelse).
98 procent av tullarna mellan Kanada och EU försvinner och EU:s
exporterande företag tros tjäna 500 miljoner euro. “
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“ Framåt i knapp styrfart
När påven anländer till Sverige ses han av några som ett helgon, av
andra som antikrist. På ”kyrkgolvet”, både bland lutheraner och
katoliker, finns en hel del ömsesidig misstro kvar. På nätet fälls
hånfulla kommentarer och den andra sidan målas upp som kättare.
Såren efter reformationen blöder fortfarande.
Men från kyrkornas respektive ledning skiner solen. 500 år efter
Luthers teser på kyrkdörren talas det ljudligare om ekumenik och
enhetssträvan än kanske någonsin tidigare. Mycket har hänt. Kyrkorna
står närmare varandra än den mest optimistiske gemenskapsivrare
hade kunnat drömma om för bara ett par decennier sedan.
Detta är långt ifrån bara påve Franciskus förtjänst. Dialogen har pågått
mer eller mindre intensivt i 50 år. I flera dokument har ekumeniken
lyfts fram, inte minst i ”Från konflikt till gemenskap” från 2013.
Där formulerar lutheraner och katoliker fem ”ekumeniska imperativ”
som bland annat innebär att utgå från det som förenar snarare än det
som skiljer och att ”söka synlig enhet”.
Men visst spelar Franciskus också en viktig roll i närmandet mellan
kyrkorna. Ekumenik har alltid legat just denna påve nära hjärtat.
Redan som ärkebiskop i Buenos Aires var han mycket aktiv i
samarbetet med företrädare för andra religioner – protestanter såväl
som judar och muslimer. Han talar ofta och gärna om samverkan och
enighet. I Dagens Nyheters samtal med påven beskriver intervjuaren,

jesuitprästen Ulf Jonsson, hur Franciskus har en judisk Torarulle
framme i sitt vardagsrum.
Ekumeniken är bara ett område där påve Franciskus, född i Argentina
som Jorge Mario Bergoglio, förändrat den mäktiga katolska kyrkan
med 1,2 miljarder medlemmar. Han har redan långt före utnämningen
bildligt talat försökt få ut prästerna från katedralen till gatan. Det
viktiga har varit empati, barmhärtighet och socialt arbete.
När Argentinas ekonomi slog i botten 2002 öppnade ärkebiskop
Bergoglio kyrkorna för hemlösa. Som påve har han väckt stor uppmärksamhet genom att tvätta fötterna på utsatta människor, som en
muslimsk kvinnlig ungdomsbrottsling. Han vädjar om stöd till världens flyktingar, om en ny radikal miljöpolitik och om begränsningar
av det han ser som kapitalismens skadeverkningar. Han har varit noga
med att skilja muslimer i allmänhet från den jihadistiska terrorn och
skarpt fördömt alla former av religiöst våld, vilket också återkommer i
samtalet med DN.
Men även om påven är politisk är det omöjligt att partistämpla honom.
Han har beskrivits som radikal vad gäller socialpolitik men moraliskt
konservativ. Han slår ifrån sig marxismen och anklagades för samröre
med högerperonistiska kretsar i Argentina – samtidigt som många
konservativa katoliker avfärdar honom som socialist.
I Sverige och sekulära kretsar i Europa har Franciskus rönt stor uppskattning just för sin uttalade omsorg om samhällets svagaste. Man har
talat tystare om att han inte på något konkret sätt har ändrat kyrkans
uppfattning i frågor om till exempel homosexualitet, preventivmedel
och kvinnliga präster. Så kommer knappast heller att ske. Den katolska

kyrkan är långt ifrån någon svensk folkrörelse. Vatikanen har att hålla
ihop allt från progressiva nordeuropéer till djupt moralkonservativa
afrikaner, via ilskna amerikaner som ser rött över allt som andas
förändring.
De mer moderna katolikerna har fått nöja sig med att läsa mellan
raderna i det som Franciskus säger. Ett av hans mest kända citat
beskriver kyrkan som ett fältsjukhus; man ska ta hand om de största
skadorna (den själsliga nöden) före blessyrerna (diverse synder). Men
så kommer ett uttalande som stänger dörren för kvinnliga präster eller
slår fast att katoliker och protestanter inte kan fira nattvard tillsammans. För många progressiva katoliker lär det kännas som att kyrkan
tar två steg fram och ett tillbaka.
I dessa optimismens dagar finns ändå en risk att de som hoppas på ett
radikalt närmande mellan katoliker och lutheraner – till och med en
återförening – blir besvikna. Mycket ekumenik återstår innan de två
kyrkorna kan mötas vid samma nattvardsbord.
För att kyrkorna slutligen ska kunna bli en enda måste lutheranerna
med all sannolikhet acceptera påven som överhuvud. Katolikerna lär
bli tvungna att godta kvinnliga präster. Det kommer att kräva mycket
god vilja.
Frågan är om påve Franciskus faktiskt öppnat ett unikt fönster – eller
om det bara ser så ut eftersom det för tillfället är ovanligt välputsat.
DN 29/10 2016 “
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“ Tjugo år med mer i kuvertet
Mitt i den stundande avtalsrörelsen kommer fack och arbetsgivare att
fira en jubilar. Industriavtalet, som slöts 1997, fyller 20.
”Samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning” låter
kanske inte som något att hurra för. Men det, och ”märket”, handlar
om ett av de viktigaste systemskiftena i svensk ekonomi. Konsekvenserna är påtagliga för alla svenskar.

Inflationen är fortfarande ett bekymmer. Här är klyftan mellan parterna
både djup och grundläggande: Ska de utgå från Riksbankens mål när
de sätter sig vid förhandlingsbordet? Facket svarar ja, arbetsgivarsidan
nej eftersom det inte nås. Den låga inflationen innebär att en minsta
gemensamma nämnare håller på att suddas ut.
Problem nummer två är en vikande produktivitet. Det gäckar experterna att ekonomin inte längre blir mer effektiv för varje år. Grunden för
löneökningar tunnas därmed ut, lönerörelsen blir i stället ett nollsummespel mellan fack och arbetsgivare. Det är ett recept för anarki.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Sedan 1997 har reallönerna ökat med
runt 50 procent, på bred front. Dessförinnan? Under en lång period
ökade levnadsstandarden knappt alls i Sverige.

Ett tredje dilemma uppstår i den växande obalansen mellan exporten
och den svenska marknaden. Sveriges tillväxt drivs nu av konsumtion
och tillfälliga inre faktorer, vilket inte är fel men likväl vanskligt på
sikt.

Mycket står med andra ord på spel när det nu mullrar på arbetsmarknaden. På fredagen presenterade industrifacken nästa års lönekrav. Vad
de begär är ett ettårigt avtal med 2,8 procent i löneökningar, plus ett
särskilt kronpåslag för de lägst betalda.

Industrifacken varnade på fredagen för hemmablindhet. De förbund
som inte utsätts för internationell konkurrens måste utöva självdisciplin. Inrikeskrig om lönerna kommer att kasta Sverige tillbaka till en
tid av stagnation.

Det är inte procenttalet eller det faktum att arbetsgivarsidan kallar
budet ansvarslöst som bekymrar. Ordsalvorna hör till riterna. I motsats
till under förra årets avtalsrörelse råder dessutom vapenvila mellan
LO-förbunden. Det lär göra hela övningen enklare.

Det har fungerat i 20 år och receptet håller än: Industrin måste gå före.

Tre trender i svensk ekonomi innebär samtidigt problem, och de
sträcker sig bortom nuvarande avtalshorisont.

Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se Ledarskribent “
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”Därför pratar Trump och Clinton inte om
politik”
“ Annan demokratisyn. Skillnaden mellan vårt demokratiska
system och USA:s är avgrundsdjup. Här väljer vi en riksdag som
ska avspegla folkviljan. Där får folket i val endast bestämma vem
som ska leda det. Inte så konstigt då att kandidaterna inte pratar
politik med varandra utan i stället går till angrepp på person,
skriver Torbjörn Tännsjö.
Många svenska kommentatorer har ställt sig undrande till personangreppen i den amerikanska presidentkampanjen. Varför kastar de bara
skit på varandra? Varför diskuterar de inte politik? Denna undran
bygger på ett missförstånd. Det är inte meningen att de ska diskutera
politik. Det amerikanska politiska systemet är radikalt annorlunda än
det svenska. Här kan vi förvänta oss politiska ställningstaganden från
de som kandiderar i allmänna val. I USA har politiken en minst sagt
underordnad roll. Det är så deras politiska system är konstruerat.
Högtidstal till demokratins försvar undanskymmer de viktiga skillnaderna mellan olika politiska system, som brukar klumpas samman som
demokratiska. Det är en avgrundsdjup skillnad mellan det system vi
tillämpar i Sverige och det man tillämpar i USA. Denna skillnad är
skapad och upprätthålls med stöd av olika politiska institutioner vilka
vilar på radikalt olika demokratiska ideal. Jag ska här koncentrera
intresset till idealen.
Demokratin i Sverige, liksom i stora delar av det kontinentala Europa,
bygger på vad man kunde kalla en populistisk tanke om det demokra-

tiska politiska systemet. Systemet är så utformat att det ska möjliggöra
för folket att genom parlament och regering styra sig självt. Man kan
säga att den representativa demokrati vi tillämpar är ett försök att
efterlikna en radikal direkt demokrati. Blir vi för många i en stat kan vi
inte, som filosofen Rousseau tänkte sig demokratin, mötas under
ekarna, resonera, framställa förslag för att sedan rösta om dem. Men
genom att rösta på politiska partier, vilka företräder olika politiska
ideologier, kan folket välja en riksdag, som representerar det.
Partierna tillkännager sina ståndpunkter i valkampanjen och diskuterar
dessa ståndpunkter med varandra. En riksdag väljs som är hyggligt
representativ för hur folk i gemen tänker i politikens huvudfrågor. Det
proportionella valsystemet borgar för att så sker. Notera att riksdagen
ger plats också för minoriteter. Denna riksdag utser en regering, ansvarig för sin politik inför riksdagen, vilken företräder folket. Det blir
då rimligt att säga att all offentlig makt utgår från folket.
Visst, det kan uppstå ett glapp mellan representanter och folk. Ibland
är detta helt oskyldigt. De vi utser att företräda oss får tid och tillfälle
att tänka djupare på de frågor de ställs inför. Det kan få dem att inta
genomtänkta uppfattningar som avviker ifrån våra ogenomtänkta. Men
man kan då förmoda att vi skulle tänka som de, om vi fick tid och hade
lust att ägna frågorna den uppmärksamhet de gör.
Glappet mellan folk och representanter kan vara av mera elakartad
natur. Det kan ha att göra med att representanterna lämnar folkets
vardagliga verklighet, skaffar sig privilegier och åsikter förknippade
med särintressen. Men då detta händer kan ju vi, folket, i princip
engagera oss i partierna och ersätta dessa representanter med andra.
Den nordamerikanska demokratin har andra ideologiska rötter. Det
finns framför allt en tänkare, som lyckats artikulera denna ideologi väl,

den österrikiske ekonomen och politiske tänkare Joseph Schumpeter.
Han skrev om saken i boken ”Capitalism, Socialism, and Democracy” (1943). Många statsvetare i USA har arbetat i hans efterföljd.
Schumpeter insisterade på att tanken om demokrati som folkstyrelse är
konfys. Det är varken önskvärt eller möjligt för folket att styra sig
självt genom de politiska institutionerna. Folkets uppgift i en demokrati är endast att bestämma vem som ska leda det. Mellan valen bör
det inte förekomma någon ”political back seat driving”, som han uttrycker saken.
Schumpeters kritik mot tanken om demokrati som folkstyre är komplex. Han menar att idén om en folkvilja är metafysiskt nonsens. Men
framför allt är det ett problem att människor, även om begreppet om en
folkvilja vore begripligt, inte har några politiska uppfattningar. I folkets breda lager härskar apati och politisk okunnighet. Det gör inget,
säger Schumpeter, om vi bara inte inbillar oss att vanligt folk ska sköta
politiken. Vi är bra på att sköta våra egna privata angelägenheter, men
illa funtade att tänka kring politikens huvudfrågor. Ett bra politiskt
system besvärar oss alltså inte med sådant.
Men är i så fall demokrati över huvud taget möjlig? Jo, i en devalverad, man kunde säga nordamerikansk, mening: demokrati råder om
folket i ett system av någorlunda öppen konkurrens utser sin ledare,
varken mer eller mindre.
Detta är alltså vad som händer framför våra ögon i USA just nu. Men
då ligger det i sakens natur att ledaren inte väljs på grundval av några
politiska meriter. Det vore ju också besynnerligt om politikens alla
komplexa frågor kunde reduceras till ett binärt val mellan två individer. Så är det alltså inte heller tänkt. Det är verkligen personerna som
står, och som bör stå, i centrum i en amerikansk presidentvalskampanj.

Schumpeter noterar cyniskt att det är rimligt att förvänta sig att kandidaterna ska vaskas fram ur ett snävt socioekonomiskt skikt. Många har
sett det som ett problem att kandidaterna i ett amerikanskt presidentval
tillhör samma privilegierade skikt. Schumpeter ser detta som en dygd
hos systemet. Han tycks tänka sig att inom detta skikt finns dugliga
ledare. Och då en ledare efter en period tvingas möta väljarna på nytt
hålls hon vital och styr kompetent – eller byts ut mot någon annan ur
samma skikt.
Det finns, menar jag, en djup paradox i Schumpeters tankegång. Om
folket inte duger till att styra sig självt politiskt, varför ska det då
betros med uppgiften av välja vem som ska styra det? Här lurar den
stora faran, tänker jag, med en politisk tradition som den amerikanska,
där ”vanligt folk” inte betros med uppgiften att styra sig självt.
Amerikanerna förlorar då också förmågan att klokt välja sina ledare.
Ja, många ids ju inte ens möta upp vid valurnorna, då uppdraget begränsats till ett val mellan två personer.
Vi bör vara glada att vi inte har den amerikanska formen av demokrati
i vårt land. Och vi må bäva för hur det amerikanska valet ska utfalla.
Men hur vi än tänker om detta bör vi sluta förundra oss över att
kandidaterna inte pratar politik med varandra. Om de hade gjort det,
snarare än att gå till angrepp på person, skulle de helt ha missuppfattat
sin roll i systemet.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms
universitet “
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“ Samarbete mellan S-M det enda sättet att
få en majoritet
Regeringsbildningen blir en svår huvudvärk efter nästa val. Ett
samarbete som inkluderar både S och M är enda sättet att samla
en majoritet, så som opinionsläget ser ut i DN/Ipsos oktobermätning. – Ingenting tyder på att något block skulle få majoritet,
säger David Ahlin på Ipsos.
Med Sverigedemokraterna som en ny tung faktor vid sidan av de
traditionella blocken har det blivit betydligt mer besvärligt att skapa
majoriteter i riksdagen. Stefan Löfvens bräckliga regering upplever det
närapå dagligdags.
Redan nu debatteras med hetta hur Sverige ska kunna få en handlingskraftig regering efter valet 2018. Åtskilliga utspel har gjorts under
hösten med förslag om olika partikonstellationer.
För att reda ut förutsättningarna har DN räknat på vilket stöd de olika
konstellationerna skulle få, givet dagens opinionsläge. Utgångspunkten är DN/Ipsos oktobermätning. Beräkningarna har gjorts med Valmyndighetens valkalkylator.
Enligt David Ahlin, analyschef på Ipsos, pekar det mesta mot att det
parlamentariska läget kommer att vara lika komplicerat efter nästa val
som det är i dag.

– Ingenting tyder på att något av blocken skulle kunna få egen majoritet. Snarare är det så att de trender som vi har sett i väljaropinionen
sedan valet ser ut att förstärkas, säger David Ahlin.
Det största vedträet på debattbrasan kastades av Liberalernas ledare
Jan Björklund i en DN-intervju den 6 oktober. Björklund anser att de
borgerliga måste vara öppna för något slags samarbete med Social
demokraterna om alliansen blir mindre än de rödgröna. Sveriges behov
av en handlingskraftig regering kan komma att kräva detta, enligt
honom.
Som framgår av grafiken här intill så är den björklundska tanken enda
sättet att ge en regering ett majoritetsunderlag i riksdagen, givet
dagens opinionsläge. L-ledaren själv sade sig vara beredd att släppa
fram en S-M regering, även om hans parti lämnas utanför.
Moderaternas Anna Kinberg Batra avfärdade snabbt idén. För henne är
en ren alliansregering enda alternativet. En sådan skulle dock få en
skör position i riksdagen, inte minst om KD liksom i DN/Ipsos
oktobermätning skulle hamna utanför spärren. Givet KD:s negativa
trend är det en påtaglig risk för de borgerliga, enligt David Ahlin.
– Någonstans går en gräns där borgerliga stödröstare börjar känna att
en röst på Kristdemokraterna är bortkastad.
Alliansen har visserligen just nu ett litet försprång mot de rödgröna
men övervikten är endast ett mandat. SD skulle i det läget bara behöva
rösta med S för att sätta krokben för de borgerliga.

Utspelet från Liberalerna fick statsminister Stefan Löfven att åter börja
hoppas på en mittenregering. Även en sådan skulle dock vila på en
minoritet, med ett underskott på 13 mandat. Det rödgröna blocket i sig
är i dagsläget ännu svagare.
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De borgerliga har på senare tid angripit Jimmie Åkesson (SD) med
förnyad energi. Ändå fortsätter han envist hävda att Moderaterna förr
eller senare kommer att öppna famnen för honom. Hans drömscenario, en M-ledd regering på något sätt stödd av SD och KD, skulle
dock med dagens väljarstöd bli en svag minoritetsregering, inte minst
eftersom KD ligger under riksdagsspärren.

Kristdemokraterna hamnar långt under riksdagsspärren och får
sitt lägsta stöd sedan 1996 i DN/Ipsos oktobermätning. Sverigedemokraterna ligger kvar på 19 procent trots stor negativ uppmärksamhet kring ledande företrädare.

“ KD:s negativa trend fortsätter – nu under
spärren

Mätningar som Ipsos har gjort ger ingen entydig bild av vad väljarna
tycker om blocköverskridande samarbeten.

Politikhösten har varit intensiv med budgetförslag, partiledardebatter
och utspel i regeringsfrågan. Trots det är opinionsläget i stora drag
stabilt i DN/Ipsos oktobermätning. Att väljarnas intresse för politik är
måttligt med två år kvar till valet kan vara en förklaring enligt David
Ahlin, analyschef på Ipsos.

– Det finns ett ganska svagt stöd för den traditionella blockpolitiken.
Flertalet föredrar att partierna förhandlar om regeringspolitiken efter
valdagen. En hög andel svarar att det är bra att partierna samarbetar.
Samtidigt är väljarkåren mer polariserad än tidigare och olika väljargrupper står längre ifrån varandra i dag, säger David Ahlin.

– Väljarna rör sig hela tiden mellan partierna men vad vi kan se nu så
är det bara mindre rörelser, säger han.

En Ipsosmätning i september visade att stödet för samarbete med
Sverigedemokraterna är störst bland moderater. 6 av 10 kunde tänka
sig det i frågor där partierna står nära varandra.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

Mätningen bekräftar dock en negativ trend för Kristdemokraterna, som
hamnar under riksdagsspärren. Försöken från partiledaren Ebba Busch
Thor att åter profilera partiet i familjefrågorna har inte gett någon synbar effekt. Partiet hamnar nu på 2 procent, ner från 4 i förra mätningen
(DN/Ipsos redovisar numera bara avrundningar till heltal).
– Sedan valet har vi bara skattat stödet för KD över spärren vid ett
tillfälle och den här månadens mätning ger den lägsta siffran sedan
februari 1996. Trenden sluttar neråt. KD har just nu svårt att förklara
hur deras parti bidrar med något unikt, säger David Ahlin.

Sverigedemokraterna har under senare tid fått stor negativ uppmärksamhet. Partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt har
ifrågasatts efter en video där han skämtar om judar och nazister. Dessutom har partiledningen valt att peta riksdagsledamoten Anna Hagwall
från flera poster efter att hon lämnat in en mediepolitisk motion med
antisemitisk prägel. Ändå ligger väljarstödet kvar på 19 procent.
– Väljarkåren är väldigt polariserad när det gäller SD. Många avskyr
partiet och deras uppfattning förstärks av sådan här rapportering. På
SD-väljare däremot kan det ha en mobiliserande effekt, man upplever
att partiet är under attack och att företrädarna jagas av etablissemanget,
säger David Ahlin.
De två största partierna Socialdemokraterna fortsätter att ligga jämsides med vardera omkring en fjärdedel av väljarstödet. Alliansen har
fortsatt ett litet övertag på de rödgröna (40 mot 38 procent).
Utöver KD:s nedgång ligger alla förändringar inom partiernas genomsnittliga variationer månad till månad.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“ Försöken att krympa SD har misslyckats
Analys. En regering med både socialdemokrater och moderater
har varit ett alternativ förbehållet akut krigsfara. Men SD:s framgångar håller på att ändra det. Såväl S som M:s försök att krympa
SD i opinionen har misslyckats. Efter valet kan de få välja mellan
två onda ting: varandra eller SD.
Socialdemokraterna och Moderaterna har ansträngt sig hårt för att
försöka minska sympatierna för Sverigedemokraterna. Båda har skärpt
sin invandringspolitik och kriminalpolitik, Moderaterna än mer än S.
Socialdemokraterna försöker genom att kritisera vinster i välfärden
och lönedumpning i polemik med SD att ta tillbaka förlorade röster.
Men inget av detta har hjälpt. SD ligger i dagens DN/Ipsos 6 procentenheter över sitt valresultat.
Varken en riksdagsledamot som förespråkat ett antisemitiskt förslag
eller en film där partiets ekonomiska talesperson skrattande refererar
hur nazister sparkat på får och låtsats att de är judar har påverkat
opinionssiffrorna. Inte heller kritiken mot att SD har haft en politisk
tjänsteman som använt olika identiteter och fått en mångmiljonvinst
från en kriminell ryss.
Däremot påverkas de andra partierna. Moderaterna hade fram till detta
hände en allt intensivare intern debatt om det går att samarbeta med
SD i framtiden. Den har stannat upp.
Både statsministern och oppositionsledaren talar nu åter om att SD är
ett rasistiskt parti. Ledaren Jimmie Åkesson har hamnat i centrum för

debatten. Men SD-väljarna verkar snarare ha bilden av att de andra
partierna och medierna hackar på den stackars Åkesson än att SD har
gjort något fel.
Det enda hacket i SD:s stigande opinionskurva kom under flyktingkrisens efterspel. Medan de borgerliga och regeringen gjorde upp om
stramare flyktingpolitik och integrationspolitik deltog Sverigedemokraterna inte i den politiska debatten i riksdagen. Från slutet av december till mars tappade ett marginaliserat SD 4 procentenheter medan de
andra partierna diskuterade politiska förslag.
Om de äldre riksdagspartierna inte rår på SD:s tillväxt kommer de att
få välja. Vill varken S eller M samarbeta med SD återstår ett samarbete
med den gamla huvudfienden. Bara S och M är stora nog att regera i
majoritet, alternativt samarbeta brett i riksdagen. Det finns kanaler och
respekt mellan partierna, mellan skål och vägg säger bägge att de kan
tänka sig att regera ihop om nationen skulle hamna i en djup kris. Då
har de tänkt krigsfara. Nu handlar det om att kunna styra landet stabilt.
En koalition mellan statsministeralternativen medför en rad problem
och faror. Men om inte opinionen förändras dramatiskt och om
minoritetsregeringar blir för svaga för att kunna styra återstår det inga
alternativ som de tycker är smakliga.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“ USA varnar Ryssland för att angripa
Sverige
DN i Bryssel. Om Ryssland vid en kris i Östersjöområdet skulle
angripa Sverige så kommer USA inte att stå passivt. Den varningen till Putinregimen framför en högt uppsatt amerikansk
företrädare i en DN-intervju. Vad USA konkret skulle göra ”blir
ryssarna de första som får veta!”.
Det allt sämre säkerhetsläget vid Östersjön dominerade mötet för
Natos 28 försvarsministrar här i Bryssel i veckan. Som ett svar på
Rysslands massiva upprustning stärks nu försvaret av Estland, Lettland, Litauen och Polen med trupp från 16 allierade länder, totalt 4 000
soldater.
– Det står helt klart att Östersjöområdet helt plötsligt blivit ett mycket
känsligt och oroande område. Oavsett om ni är med i Nato eller inte så
är det er bakgård. Sverige är genom sitt geografiska läge automatiskt
en del av detta. Även ni måste ni vara oroade över vad ryssarna gör.
Det säger en högt uppsatt amerikansk försvarstjänsteman som DN
intervjuat vid Natomötet. Ett avtal om utvecklat försvarssamarbete
mellan USA och Sverige undertecknades den 8 juni i år i Pentagon av
försvarsministrarna Peter Hultqvist (S) och amerikanske Ashton
Carter.
– Ni står nära USA och vi har mycket starka bilaterala relationer. Vi
gör saker tillsammans och ni är en nära partner till Nato, konstaterar
tjänstemannen.

Moderna vapensystem med lång räckvidd gör att hela Östersjöområdet
numera ses som en strategisk enhet. Experter på bägge sidor Atlanten
har varnat för att Sverige tidigt kan dras in i en väpnad konflikt mellan
Ryssland och Nato.
Om Ryssland skulle angripa och ta kontroll över delar av Sydsverige
eller Gotland, skulle USA då ingripa?
Den höge tjänstemannen svarar först med att hänvisa till att USA:s
vicepresident Joe Biden besökte Sverige den 25 augusti . Med adress
till ”Herr Putin” sade Biden att Sverige ”är okränkbart territorium”.
– Ni är våra vänner. Vi står våra vänner bi. Om något sådant händer
kommer USA aldrig att stå vid sidan om och vara ointresserade.
Hur kommer ni att agera?
– Ryssarna blir de första som får veta det! Men vi kommer inte att tala
om för dem i förväg vad vi tänker göra. Våra handlingar säger mer än
ord, svarar tjänstemannen.
Han hänvisar till att fler övningar och ett starkare försvar nu ska ge en
”stark avskräckning” i Östersjöområdet.
– Vi skulle vilja att det återgick till läget för några få år sedan när vi
inte hade alla vapenarsenaler där. Men tills dess måste ryssarna känna
till att vi kommer att skydda våra allierade och att vi har vänner som vi
står mycket, mycket nära.
Svaren innebär en tydlig varningssignal till Moskva att en attack mot
Sverige kan besvaras av USA. Från amerikansk sida finns också ett allt
starkare egenintresse av att Ryssland inte får fotfäste på svensk mark
där de kan sätta upp ryska robotvapen. Det skulle hindra hjälp till

balterna via svenskt territorium i ett krisläge.
Även Ryssland sänder signaler, som de två Bujan-M-korvetterna som
stävade in i Östersjön under Natomötet. Kryssningsrobotar ombord av
typen Kalibr har en räckvidd på 260 mil som täcker hela Västeuropa,
vilket även oroar USA:
– Det är en kontinuerlig uppbyggnad av rysk militär kapacitet i
Östersjöområdet. Vi ser hos grannländerna en ökande ängslan. De
frågar sig: varför, varför, varför gör ryssarna detta? I kombination med
ryssarnas oprofessionella uppträdande på havet och i luften ökar
krigsrisken genom missbedömningar eller olyckor som ingen kan
önska sig.
Mikael Holmström mikael.holmstrom@dn.se “

Fakta. Ryska robotvapen
Här är några av de ryska robotvapnen i Östersjöområdet.
Iskander, kan skjuta ballistiska robotar och kryssningsrobotar mot
markmål, flera typer av laddningar, även kärnvapnen, räckvidd minst
400-450 km.
Kalibr, ett system med kryssningsrobot mot landmål, sjömålsrobot mot
fartyg och ubåtar. Finns på ytfartyg som till exempel korvetterna
Bujan-M och ubåtar. Även med kärnvapen, räckvidd upp till 2 600 km.
Bastion-P, tung kustrobot mot fartyg. Konventionell laddning på 250
kg eller kärnladdning, överljudsrobot räckvidd 300 km. “
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“ Nyanlända ska få färre föräldradagar
Rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige
med barn ska begränsas. Syftet är att snabbare få ut nyanlända på
arbetsmarknaden.
Begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd
föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets
ettårs- respektive tvåårsdag. Om ett barn blir bosatt i Sverige under
barnets andra levnadsår ska föräldrapenning ges under högst 200 dagar
sammanlagt för föräldrarna. Om barnet blir bosatt i Sverige efter andra
levnadsåret ges föräldrapenning under högst 100 dagar.
Förslagen presenterades på fredagen av Lars Arrhenius, som är en av
utredarna, för socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
– Det som är resultatet av utredningen är att den överkompensation
som kommit utrikes födda kvinnor till del försvinner. Både barn och
föräldrar kommer nu att få jämbördiga villkor med svenska föräldrar
och barn, säger Annika Strandhäll.
Förslaget omfattar de som kommer till Sverige med barn och blir
bosatta här från och med den 1 juli 2017. Men Annika Strandhäll
flaggar också för att begränsningarna även ska gälla de som kommit
till Sverige med barn tidigare.
– Det är av oerhört stor vikt att hela den grupp som kom till Sverige
hösten 2015 också kommer att omfattas av det här förslaget. Vi kommer från regeringen också att remittera ett förslag om övergångbe-

stämmelser som gör det möjligt att även den gruppen omfattas.
Annika Strandhäll säger att regeringen ser att detta är några viktiga
pusselbitar, bland flera, som behöver genomföras för att främja
etableringen bland nyanlända.
Utredaren Lars Arrhenius säger att förslaget gynnar barn som kommer
till Sverige.
– Genom det här förslaget ges barnen möjlighet till ledighet med sina
föräldrar i samma utsträckning som andra barn. Man får också möjlighet att komma ut i förskolan, vilket innebär något positivt för
barnet.
Föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare har
bott i Sverige samt föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige
efter bosättning utomlands omfattas av begränsningarna.
TT “
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“ Industrifackens strategi klar –
låglönesatsning viktigast
LO och Facken inom Industrin vill sätta löneökningstakten nästa
år till 2,8 procent i ett ettårigt avtal. I kraven finns en låglönesatsning för dem med månadslöner på 24 000 eller mindre. LO:s låglöneförbund applåderar. På tok för högt, kontrar Svenskt
Näringsliv.
1. Varför allt detta stora intresse för just industrins lönekrav?
De är viktiga eftersom de har bäring på din och min och alla andra
svenska löntagares löneökningar. Den nivå som industrin sätter i sitt
avtal blir det så kallade ”märket” – löneökningstakten för alla anställda
på hela arbetsmarknaden. Så har svensk lönebildning fungerat i snart
tjugo år. Även i fjol krävde Facken inom Industrin 2,8 procent, men
deras avtal landade då på 2,2 procent.
2. Vad är märket?
Märket är just den nivå i procent som Facken inom Industrin når upp
till i sitt avtal i mars. Förra året var det alltså 2,2 procent. Syftet med
lönenormen är att Sverige ska kunna undvika tidigare årtiondens tävlan mellan fackförbunden om vem som kunde få de största löneökningarna, vilket satte fyr på en inflationsbrasa som försämrade Sveriges konkurrenskraft på världsmarknaden.
Tanken är att även de fackförbund som är aktiva på den just nu
blomstrande hemmamarknaden och inom den offentliga sektorn ska
rätta sig efter vad den konkurrensutsatta industrin anses tåla i ökade
kostnader för lön, avsättningar till exempelvis delpension/flexpension,

andra försäkringar som arbetsgivaren betalar och eventuella arbetstidsförkortningar.
Många LO-förbund vill utöver procentmärket ha ett annat märke uttryckt i kronor, ett krontalsmärke. I år kräver hela LO att arbetsgivarna ska betala minst 672 kronor – 2,8 procent på 24 000 – för alla som
tjänar 24 000 eller mindre.
3. Hur påverkar allt detta mig, som inte jobbar i industrin?
Även du som arbetar i ett annat LO-yrke eller i ett tjänstemannajobb
kommer att omfattas av ett löneavtal där målbilden är kostnadsökningar på märket. Att alla fackförbund landar nära den nivån brukar
arbetsgivarna och statliga Medlingsinstitutet göra allt de kan för att
säkra.
4. Blir det någon riktad satsning på utvalda grupper?
Ja, för alla som tjänar 24 000 i månaden eller mindre ska arbetsgivarna
betala lite mer än 2,8 procent på lönen, anser LO. Om det verkligen
blir så återstår att se, arbetsgivarnas motstånd är massivt.
5. LO-facken har varit splittrade tidigare, är de eniga nu?
Ja, åtminstone på ytan. För LO:s framtida sammanhållning och politiska inflytande var det viktigt för de 14 medlemsförbunden att samordningen inför avtalsrörelsen inte sprack ännu en gång, det hade i så
fall blivit tredje gången på fyra avtalsrörelser. Nu lyckades LO undvika detta, genom en ny konstruktion som bygger låglönesatsningen på
hur många individer på respektive avtalsområde som tjänar 24 000 och
mindre, i stället för som tidigare på avtalsområdets genomsnittslön.
Det innebär att för första gången även till exempel 30 000 lågavlönade
inom generellt mer högavlönade IF Metall berörs.
IF Metall och andra industrifack har tidigare varit mycket starkt skeptiska till sådana breda låglönesatsningar som ger mer än procentmärket

till alla lågavlönade. Men nu har IF Metall lovat att ta kamp mot
arbetsgivarna för att i sitt eget avtal etablera ett sådant krontalsmärke
för sammanlagt 600 000 lågavlönade inom övriga LO-förbund.
6. Vad säger arbetsgivarna?
Alldeles för högt, anser arbetsgivarna, som vill ha en betydligt lägre
löneökningstakt än i år. Flera industrisektorer går knackigt och den
konkurrensutsatta exportindustrin avgör vad vi kan kosta på oss.
Produktivitetsutvecklingen där är låg, ekonomin dopad av kronkursen,
industriproduktionen faller, och industriexporten tappar
marknadsandelar.
Svenskt Näringsliv är också mycket kritiskt till LO:s nya samordningsmodell med ett dubbelt märke. En väldigt farlig väg, menar
arbetsgivarna, som vidhåller att det bara finns en
kostnadsökningsnorm, den i procent som parterna inom industrin
kommer överens om.
7. Hur stor är chansen att kraven går igenom?
Liten. Låglönesatsningen kan stöta på patrull redan hos industriförhandlarnas medlare eller ”opartiska ordföranden”, Opo, som i mars
väntas leda slutfasen i industrins förhandlingar.
Vad gäller övriga LO-förbunds förhandlingar ger arbetsgivarna och
statliga Medlingsinstitutet ganska säkert kalla handen. Om inte
låglöneförbunden i strid med LO-planen accepterar kostnads
besparande åtgärder på andra håll i avtalen, till exempel vad gäller
arbetstid eller anställningstrygghet eller försäkringar. Sannolikt slutar
det med ett ”märke” i procent runt 2 procent, och en mycket liten
låglönesatsning, som får betalas på andra håll i avtalen, så diskret som
möjligt inför medlemmarna.
Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se “
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Svårt hålla ned lönerna när många
företagare tävlar om de utbildade
Analys, Om det blir strid i nästa avtalsrörelse, beror det inte
främst på industrifacken. Deras lönekrav har lagts på ett sätt som
ska tillgodose de flesta synpunkter.
Industrifackens krav på 2,8 procents löneökning överensstämmer med
vad de begärde för ett år sedan, inför förra avtalsrörelsen.
Dessutom är det i linje med LO:s nya samordning.
Industrifackens gemensamma krav kommer att ligga på 460 kronor per
månad som minsta löneökning.
Därtill kommer LO-facken – IF Metall, Livs och GS (skogs-, trä- och
grafisk bransch) – att kräva minst 672 kronor för dem har mindre än
24 000 kronor per månad, i enlighet med den redan överenskomna LOsamordningen.
Men Facken inom Industrin är ett samarbete som även omfattar
tjänstemännen i Unionen och Sveriges civilingenjörer, där det delvis
finns en annan syn på lönerna.
Det rör sig om en bred front, om att allt håller ihop. Men industrifacken är knappast kedjans svaga länk. Problemet är snarare om andra
fackförbund försöker dra i väg, utan hänsyn till industrin.

Kritiken från arbetsgivarsidan i Svenskt Näringsliv låter bister, men
ingår också i förhandlingsspelet. Ingen tror väl på allvar att löne
avtalen slutligen hamnar på de 2,8 procent som industrifacken begär.
Förra gången blev det 2,2 procent i avtalad arbetskostnadsökning. Nu
kan det bli lite mer, beroende på en starkare konjunktur med ökad brist
på arbetskraft.
Facken har, i högre grad än tidigare, marknadskrafterna på sin sida.
Det innebär att många företag är beredda att betala mer för att behålla
sin personal och få tag i den kompetens som de behöver.
Denna gång blir det därför svårare för arbetsgivarsidan att upprätthålla
sitt motstånd, när det baseras på att företagen riskerar att tappa konkurrenskraft.
Låglönesatsningar uppskattas dock aldrig av arbetsgivarna, som vill
sätta löner som stämmer överens med anställdas produktivitet.
Där kan följden bli att jobb slås ut eller flyttas utomlands, när företagen går vidare i sin kostnadsjakt och påskyndar rationaliseringar.
De som då drabbas är en del av fackens medlemmar, liksom de som
ännu inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden och har svårt att komma
in.
Men när lönekraven presenterades fällde fackens ledare inte ett ord om
hur nyanlända flyktingar ska få jobb. Man skulle annars kunna tänka
sig avtalsmässiga särlösningar för deras del.
Ansvaret hamnar någon annanstans, troligtvis hos staten och politiken.
Johan Schück johan.schuck@dn.se Samhällsekonomisk krönikör “
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”Vi behöver konstarterna för att förstå vår
omvärld”
Pisaframgång räcker inte. För att förstå och kritiskt granska vår
komplexa omvärld krävs mer än kunskap via ord och texter. De
konstnärliga förhållningssätten är också viktiga inom universitetens forskningsmiljöer. Men våra konstarter och kunskaperna om
dem har nedmonterats från skolan och lärarutbildningarna,
skriver Ulf Dalnäs.
De sägs att barn föds med 100 språk men berövas 99 av dem via
skolgången. Så enkelt är det inte. Snarare så föds barn med en förmåga
att kommunicera via de språk som är tillgängliga för dem vid födseln
och framöver. Språken är inget de föds med utan något de måste
erövra genom att härma, pröva på och delta i de samtal som pågår
under hela deras livslånga utveckling. Dessa språk måste alltså barn –
och andra – träna sig fram till att behärska och därmed kunna förstå
och kommunicera via. Det finns inget språk som är givet på förhand.
Därmed måste vi se till att inget språk som betyder något för barns
förmåga att förstå världen går förlorat. Inom varje språk finns inbyggda kunskaper och erfarenheter som inte existerar utanför dem. Om
barn slutar att kommunicera via ett visst språk så upphör också de
erfarenheter som kommunicerats genom detta språk.
Nu tror ni att jag syftar på alla utrotningshotade minoritetsspråk.
Och det gör jag på sätt och vis. För jag talar om våra konstarter och
kunskaperna om dem som systematiskt nedmonterats från både skolan
och lärarutbildningarna under de senaste 15 åren.

En förskolelärares utbildning innehåller närapå ingenting av dessa
språk. Teorier om barns lärande i estetiska uttrycksformer har delvis
ersatt tidigare mer praktiskt genomförda studier. I storgrupp och seminarier får studenterna alltså prata om estetiska uttrycksformer men de
lär sig inte att samtala genom andra formuleringskonster än text och
ord.
Var är exempelvis danskonsten? Hur formulerar sig barn via lera?
Keramik och dans är inga skolämnen men det är språk som precis som
de verbala behöver tränas fram. Här räcker det inte med några veckors
kurser utan det behövs om genomgripande förändring. Genom lärarutbildningsreformer sedan nittiotalet har de estetiska språken systematiskt trängts undan. Tydligast blir det om vi utgår ifrån musiklärarna.
De hade på 90-talet en fyraårig utbildning vid våra musikhögskolor.
En utbildning som sträckte sig från musiken i förskolan till gymnasiet.
Lärarutbildningsreformen 2001 innebar att förskolelärarna fick
egna ämnen och därmed infördes musik för tidigare åldrar och
skapande verksamhet för tidigare åldrar. När nästa lärarutbildningsreform kom 2011 (Jan Björklunds) så upphörde dessa ämnen och
förskolelärarna fick istället en generell utbildning utan ämnesstudier.
Nu får blivande förskolelärarna ingen eller ytterst marginell musikundervisning.
Grundlärare läser enbart en termin musik om de ska undervisa och
betygsätta inom ämnet musik. Som Mats Bergström, ledamot av
Kungliga Musikaliska Akademien, påpekade i UNT för en tid sedan
har även lärarlegitimationsreformen fått stora konsekvenser då många
specialistkompetenta pedagoger som verkat inom skolan musikämne i
ett slag blivit obehöriga. Barns utveckling inom musikens språk är
alltså inte bara hotat utan i princip nedmonterat. För att bara nämna en
konstarts språkutveckling.

Vi står inför globala samhällsutmaningar som inte går att lösa hur
mycket vi än kämpar i den internationella Pisa-tävlingen. Det finns
två huvudsakliga skäl till varför de konstnärliga språkens bristande
utveckling kommer få olyckliga konsekvenser.
Det första handlar om att barn måste förstå och tolka vår komplexa tillvaro. I vår tid är den i högsta grad medierad och texter och
ord räcker inte för att förstå och kritiskt granska omvärlden.
Det andra handlar om våra konsthögskolor som i dag fokuserar
lika mycket med samhällsutvecklingen som att utveckla olika
konstnärliga uttrycksformer. Vi arbetar systematiskt med konstnärlig
forskning och medverkar i tvärvetenskapliga projekt som exempelvis
arbetar för globala samhällsutmaningar. De konstnärliga förhållningssätten är inte bara viktiga i de offentliga rummen utan också inom
universitetens forskningsmiljöer.
Allt detta bygger på att studenterna som antas till våra utbildningar har
en gedigen kunskap och redan kan formulera sig inom sina konstarter.
Kan vi räkna med detta om 20 år? Redan nu ser vi en stadig minskning
av antalet sökande till de estetiska programmen på Gymnasiet. Gymnasiets kärnämne Estetisk verksamhet togs bort för fem år sedan och
därmed också underlaget för lärare med dessa kompetenser. Vi ser nu
effekterna av detta genom att färre söker sig till de så kallade
högskoleförberedande utbildningarna, det vill säga folkhögskolor,
studieförbund och andra aktörer som förbereder elever för konstnärliga
högskolor.
Signalerna skriker nu högt åt oss att agera. Därför föreslår jag ett
fempunktsprogram för konstarternas överlevnad:
1. Säkerställ kopplingen mellan universitetsämnena design,
arkitektur, fri konst, musik, konsthantverk, teater, film och dans
med våra skolämnen. Det är en självklar koppling mellan stats-

vetenskap vid våra universitet och skolämnet samhällskunskap men
samma koppling är inte självklar inom det estetiska området.
2. Skolämnena slöjd, musik och bild kan dock inte självt bära en
sådan utveckling. Därför bör ytterligare ett skolämne införas: Konstnärliga uttryck. Detta skolämne behöver skrivas in i samtliga nivåer
och även ersätta det borttagna kärnämnet estetisk verksamhet på gymnasiet. Här kan danskonst och keramik ta plats på scenen.
3. För att undervisa i skolämnet konstnärliga uttryck krävs en
konstnärlig kandidatutbildning samt påbyggnadsår för att få
lärarlegitimation. Därmed får vi ett hållbart kretslopp mellan våra
konstnärliga högskolor och skolans ämnen.
4. Inför en obligatorisk terminskurs i konstnärliga uttryck för
blivande förskolelärare. En sådan terminskurs bör vara på konstnärlig grund och det måste tydligt framgå att det inte handlar om ett
samtal om konstarter utan om ett samtal genom konstarter.
5. Stärk lärarutbildningen för grundlärare och ämneslärare inom
slöjd, bild och musik. Sedan 90-talet har det lappats och lagats men
ingen lärarutbildningsreform har varit tillräcklig för att lärarna inom
dessa ämnen ska få nödvändiga kunskaper som är uppdaterade mot
exempelvis den snabba utvecklingen inom designområdet.
Ovanstående program kommer inte att åtgärda de skador som
redan är skedda men det kommer att förhindra framtida men. Barn
föds inte med 100 språk men de har rätt att yttra sig och att till fullo
delta i konstnärlig verksamhet (Barnkonventionens artikel 13 och 31).
Utan konstnärlig språkutveckling blir det inget av detta eller den
nödvändiga samhällsutvecklingen.
Ulf Dalnäs, prefekt vid Högskolan för design och konsthantverk,
Göteborgs universitet “
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“ Finansministern: Inga pengar till
flyktingvägrare
Magdalena Andersson håller med Italiens premiärminister Matteo
Renzi om att strypa pengar till EU-länder som inte tar sin del av
ansvaret för flyktingströmmen – Jag kommer att ta upp frågan
med deras ministrar, säger finansministern till DN.
De länder som inte tar emot asylsökande ska inte heller kunna få
bidrag ur EU:s strukturfonder. Det kravet kommer Magdalena Andersson att driva i arbetet med EU-budgeten och på nästa finansministermöte.
– Gör man inte sitt jobb ska man inte heller kunna vara med på de
andra delarna, säger Magdalena Andersson.
Hon håller i princip med den italienska premiärministern Matteo
Renzi, som i fredags hotade med veto mot EU-budgeten om inte man
kan förmå länder som Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen att dra
sitt strå till stacken i flyktingfrågan.
– Jag känner stor sympati för inställningen att inte skicka pengar till
Östeuropa, när de inte gör sitt jobb och det vi har kommit överens om i
flyktingöverenskommelsen. Sedan får varje land se var någonstans i
processen som man har störst framgång med att försöka påverka, säger
hon.
Italiens skarpa uttalande kom i samband med att EU-kommissionen
ifrågasatte Italiens budgetunderskott och de höga kostnaderna för
asylsökande.

Italien har hittills i år redan tagit emot nästan 160 000, vilket är nytt
rekord. Utöver veto mot EU-budgeten har också Italien (och Grekland)
varit inne på samma spår som den svenska finansministern, att hota
med att dra in bidragen från strukturfonderna.
Magdalen Andersson tänker först ta upp frågan direkt med östländernas finansministrar på EU:s finansministermöte om en dryg vecka.
– Jag kommer att säga att vi är förvånade och förskräckta över att de
inte tar sin del av fördelningen av flyktingar enligt vad vi kommit
överens om, och att det kommer att påverka vår inställning när vi
pratar om strukturfonderna. Det viktiga är att de förstår att hur de
agerar nu kan komma att påverka möjligheterna att få bidrag längre
fram.
Därefter kommer hon att driva frågan i arbetet med nästa EU-budget.
– Juncker (EU-kommissionens ordförande) har sagt att man inte kan
tvinga fram solidaritet, men det gäller ju åt andra hållet också, säger
hon.
Juan Flores juan.flores@dn.se !
“ Fakta.
De tillfälliga flyktingkvoterna, som klubbades i två beslut i september
2015 i Ministerrådet, innebar att 160 000 flyktingar ska omfördelas
inom EU till och med september 2017.
Besluten togs med kvalificerad majoritet. Ungern, Slovakien, Tjeckien
och Rumänien röstade då nej till beslutet.
Slovakien har med stöd av Ungern överklagat det beslutet till EUdomstolen.
Fördelningen av flyktingar har inte efterlevts i praktiken. “
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“ Gammal är äldst
Det är välkänt att vi svenskar blir äldre och äldre. Redan nu är cirka 20
procent av Sveriges befolkning över 65, en andel som förväntas öka
till en fjärdedel år 2060. Vartannat barn som föds i år beräknas leva
tills det är hundra år. Det är en fantastisk utveckling, men leder samtidigt till problem för vårt pensionssystem. Ett större antal gamla måste
försörjas av ett mindre antal unga, under en allt längre tid.
För fyra år sedan gick därför dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt ut och sa att vi svenskar måste ställa in oss på att jobba till 75.
Som han sa är vårt pensionssystem inte trolleri. Den pension vi tjänat
in under arbetslivet fördelas ut över återstoden av livet. Om livet som
pensionär blir längre utan att arbetslivet förlängs i samma utsträckning, ja då blir resultatet en lägre pension. Något få svenskar lär vara
pigga på.
Arbetsmiljöverket släppte nyligen en kunskapssammanställning om
möjligheterna att jobba längre upp i åldrarna. I den konstateras att ett
längre yrkesliv inte bara är bra för statskassan, utan också för äldres
hälsa. Arbete skapar mening och strukturerar tiden. Dessutom ger det
status och identitet samt uppmuntrar till aktivitet och kreativitet.
Viktiga komponenter för ett lyckligt liv.
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet menar att äldre faktiskt klarar mentalt krävande arbeten lika bra
och ibland bättre än sina yngre kollegor. Detta beror på att kognitiva
förmågor i allmänhet inte förändras särskilt mycket upp till 70 års
ålder. Däremot ökar erfarenheten, vilken kan vara en stor tillgång.

Föga förvånande är därför många intellektuella, som konstnärer,
politiker och författare, produktiva långt efter pensionsstrecket. I DN:s
uppmärksammade artikelserie om diskriminering av äldre berättar
journalisten Marianne Rundström att hon aldrig känt sig bättre än nu.
När Reinfeldt sa att vi måste jobba till 75 tänkte hon ”Yes”.
Tyvärr hindras de som vill fortsätta jobba av både lagar och konventioner. Rundström hade inte ens passerat 60 när hon började känna att
hon inte var lika efterfrågad längre. Det är en erfarenhet som delas av
många, och som getts namnet ”ålderism”. Begreppet myntades på 90talet av professor emeritus i gerontologi (läran om det friska åldrandet)
Lars Andersson. Han berättar att många arbetsgivare inte tar till vara
äldres kompetens utan i stället vill ersätta dem med yngre förmågor.
Även om äldre skulle uppvärderas på arbetsmarknaden är det tyvärr
inte så enkelt som att alla bara kan vänta ett par år med att gå i pension. I många fysiskt ansträngande arbeten går det knappt att stanna
kvar ens till 65. Den tekniska utvecklingen gör dessutom att många
jobb förändras eller försvinner. För att det ska vara möjligt att fortsätta
jobba längre måste det därför finnas större möjligheter att byta yrke
mitt i livet.
Trots det minskar i dag möjligheterna att få studiemedel redan från 40
års ålder och försvinner helt vid 56. Arbetsmarknadens parter har i en
skrivelse till Pensionsgruppen för en dryg månad sedan också pekat på
det dåliga utbudet av kortare kurser och distanskurser som skulle
kunna underlätta för personer mitt i arbetslivet att uppdatera sin kunskap.

Ett längre arbetsliv kräver dessutom anpassningar av arbetsplatsen i
sig, såsom bättre belysning och tekniska hjälpmedel. Men framför allt
måste vi se en modernisering av regelverket. I skrivelsen till Pensionsgruppen var arbetsmarknadens parter, utom Svenskt Näringsliv, eniga
om att höja pensionsåldern från 65 till 67 år, och att låta alla sociala
trygghetssystem följa med i förändringen. I dag förloras exempelvis
rätten till a-kassa och sjukpenning på 65-årsdagen.
En enda höjning kommer dock inte att vara tillräcklig eftersom medellivslängden kontinuerligt ökar. Som ett svar på detta föreslog Pensionsåldersutredningen som lades fram för tre år sedan att man bör
införa en riktålder som följer utvecklingen av medellivslängden.
Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet knyts då an till
riktåldern. På så sätt får man ett system som ständigt justerar pensionsåldern för medellivslängden, utan att kräva stora beslut och utredningar varje gång.
Så kan vi få ett system som visar att gammal är, om inte äldst, så i alla
fall inte passé.
DN 31/10 2016 “
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“ Förlora sig i en annan verklighet
I ett decennium har forskningen förnekat att sociala medier skulle
göra oss mer ensamma. Men att vara uppkopplad är inte längre
bara något vi håller på med, det har förvandlat jaget.
Sedan 30 år tillbaka tycks antalet riktigt stabila vänskaper minska. I
en opinionsundersökning 1985 uppgav de flesta amerikaner att de
hade tre förtrogna vänner som de kunde dela allt med. I dag säger
majoriteten att de har två.
1985 tyckte 10 procent av USA:s befolkning att de inte hade någon
som de kunde anförtro sig åt utan förbehåll, men vid millennieskiftet
var siffran uppe i 25 procent.
Nu står vi där och undrar om det är tekniken som gör oss mer ensamma. Stannar vi hemma och låter oss bli nedslagna av att se på Facebook hur perfekta liv alla andra lever, hellre än att titta in hos grannen
en stund?
I tio år nu har den tillförlitligaste forskningen sagt nej, teknik och
sociala medier gör oss inte mer ensamma. De är redskap. Det är vad
man för in i Facebook som är det viktiga. Socialt engagerade människor använder det till att engagera sig ännu mer, de som känner sig
ensamma maskerar sin ensamhet med det.
”Det blir inga nya sociala nätverk av att man brukar sociala medier.
Man flyttar bara över etablerade nätverk från en plattform till en

annan”, skrev Stephen Marche i The Atlantic 2012.
Men på senare tid har de sociala medierna väckt betänkligheter hos allt
fler. Vi har nått en mättnadsnivå. Att vara uppkopplad är inte bara
något vi håller på med, det har blivit en del av vårt jag och förvandlat
det.
Tidigare i år hade Jacob Weisberg en utmärkt essä i New York Review
of Books där han återgav en brittisk undersökning. Den konstaterade
att vi ser efter i våra telefoner i genomsnitt 221 gånger om dygnet,
alltså med 4,3 minuters intervall.
För tio år sedan hade nästan ingen en smart telefon. Nu ägnar den
genomsnittlige amerikanen fem och en halv timme om dagen åt
digitala medier, de unga långt mer. Enligt en studie lät kvinnliga
studenter vid Baylor University sina telefoner ta tio timmar om dagen
av deras tid.
Denna trafik drivs av att man inte vill missa något. Någon postar
kanske något på Snapchat som man skulle vilja känna till, så det är
bäst att kolla hela tiden. Apparna genererar små vanebeteenden som i
sin tur genererar flyktiga dopaminkickar. Så fort man har tråkigt eller
känner sig ensam eller orolig måste man absolut öppna en app och få
en kick.
Förra månaden publicerade Andrew Sullivan en gripande och mycket
omdiskuterad essä som handlade om hur det känns att få själen
urholkad av nätet:

”Genom att snabbt ersätta verkligheten med virtuell verklighet
minskar vi utrymmet för förtrolig interaktion, trots att vi mångfaldigar
antalet personer som vi interagerar med. Vi utplånar eller filtrerar
drastiskt all information vi skulle kunna få genom att vara tillsammans
med en annan människa. Vi förminskar dem till några konturer – en
’vän’ på Facebook, ett Instagramfoto, ett sms – i en kontrollerad och
avskild värld som i stort sett är fri från den verkliga mänskliga
interaktionens plötsliga utbrott eller belastningar. Vi blir varandras
’kontakter’, effektiva skuggor av oss själva.”
När de sociala medierna har nått mättnadsnivån reducerar de den
mängd tid som människor tillbringar i oavbruten ensamhet, den tid då
man kan utforska och bearbeta sina inre tillstånd. Det uppmuntrar till
socialt mångsysslande: man deltar i samtalet men håller också ögonen
på de sex miljarder andra människor som kanske just då meddelar
något mer intressant långt bortifrån. Det plattar ut alla känsloupplevelser.
”Man känner sig aldrig helt och hållet ledsen eller helt och hållet glad.
Man är bara lite smånöjd med vad man har åstadkommit. Och sedan
dör man.” Så uttryckte ståuppkomikern Louis C K saken i tv.
Det kan mycket väl hända att telefonberoende gör det svårare att vara
det slags människa som är bra på innerlig vänskap. I liv som redan är
fyllda till bristningsgränsen och svårt stressade är det lättare att låta
skämtsamt småprat tränga ut emotionell närvaro. På nätet finns tusen
sätt att avvända allvar med en rolig historia eller en munter emoji. Man
kan sitta en hel dag och knappa utan att beröras av de skrämmande
avslöjanden eller de trista, besvärade eller oförutsägbara ögonblick
som äkta intimitet består av.

I sin beskrivning av den allt djupare förtrolighet Montaigne hade med
sin bäste vän gav han en bild av ett känslomässigt samspel som var
odelat och framåtskridande: ”Det var inte någon särskild tanke, inte
heller två eller tre eller fyra, inte heller tusen; det var en hemlighetsfull
kvintessens av denna blandning som tog makten över min vilja och
förmådde den att ta ett språng och förlora sig i hans; som tog makten
över hela hans vilja och förmådde den att med liknande hunger och en
likadan impuls ta ett språng och förlora sig i min.”
När vi är hemfallna åt ett uppkopplat liv är varje ögonblick roligt och
underhållande, men alltsammans är djupt otillfredsställande. Jag antar
att för en modern människa vore heroism att återta kontrollen över de
sociala impulserna och säga nej till tusen ytliga kontakter för att kunna
ta ett djärvt språng.
Översättning: Margareta Eklöf Copyright: New York Times
David Brooks amerikansk journalist och författare. “
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“ Kvinnlig ärkebiskop komplicerar för
Vatikanen
Rom. Påve Franciskus besök i Lund denna vecka har kantats av
stora ekumeniska utmaningar och svårigheter. Vatikanen säger
öppet till DN att den ekumeniska dialogen försvåras av att Sverige
har en kvinnlig ärkebiskop.
Källor som DN talat med i Stockholm och Rom bekräftar att det har
varit en grälsjuk mejlkorrespondens mellan de många organisatörerna
med inte bara fromma ord. Och till dessa två orter ansluter sig förstås
även Lutherska världsförbundet som har sitt säte i Genève.
Den ekumeniska gudstjänsten som hålls i Lund på måndagen har som
överskrift en särskild publikation med titeln: ”Från konflikt till försoning” som kom 2013. Ibland är det lättare sagt än gjort.
Hur svårt har det varit att komma fram till ett protokoll som alla kan
godkänna och känna sig hemma i?
– Svenska kyrkan är medlem i Lutherska världsförbundet, så det är ju
vår egen gemenskap. Det har inte varit lätt. Dels för att det är en
fullständigt unik händelse och dels för att det är så många kockar
inblandade, säger Antje Jackelén och skrattar lätt på telefon från sitt
kontor i Uppsala.

– När det gäller Vatikanen blir det speciellt, eftersom det av naturliga
skäl inte finns någon större erfarenhet av att göra ett evenemang som
detta tillsammans med någon annan.
På Via della Conciliazione 5, huvudgatan som leder fram till Peterskyrkan, ligger ett av Vatikanens magnifika kontorshus. Här finns
många av katolska kyrkans viktiga kontor och departement där beslut
fattas, men formellt är vi inte inne i Vatikanstaten.
Vi är på det påvliga rådet för kristen enhet som fyller ett helt våningsplan. Det leds sedan sex år av kardinal Kurt Koch som kommer från
Schweiz.
Koch tituleras förstås Ers Eminens som alla kardinaler. Han är ”civilklädd”, det vill säga svartklädd som en vanlig präst med diskret guldkors. Den scharlakansröda sutanen hänger i garderoben och används
endast vid viktiga högtider.
Det är en vänlig och lågmäld man med nyfikna ögon bakom de tunna
glasögonen.
Försvåras dialogen av det faktum att den svenska lutherska kyrkan i
dag leds av en kvinnlig ärkebiskop?
– Det är klart att för att kunna erkänna de prästvigda inom en annan
kyrka är detta inte till en fördel. Detta eftersom det inte är möjligt för
oss att ha kvinnliga präster. Det är klart att beslutet här ligger hos en
annan kyrka. Vi accepterar förstås beslutet om en kvinnlig ärkebiskop.

Men det är ett hinder på vägen för att erkänna den andra kyrkans
tradition, säger han.

kunna undvika att det ger upphov till missförstånd, sa påven.
Peter Loewe loewe@tin.it “

En annan fråga som dragits i långbänk är det faktum att påve Franciskus program i Skåne har ändrats. Det kom många framställningar och
önskningar från lokalt håll om att påven skulle fira mässa. Det gör
påven normalt under sina resor, särskilt om det är en söndag. Första
november är helgdag i de flesta kristna länder, då Alla helgons dag
firas.
Innan Franciskus åker tillbaka till Rom håller han därför en katolsk
mässa med nattvard på Swedbank stadion i Malmö. Mässan hålls
utomhus, vilket kan bli en kall historia för 19 000 troende.
Domkyrkans ekumeniska gudstjänst tar 600 personer. Det finns en oro
inom Svenska kyrkan att utomhusmässan på stadion helt kan komma
att ta över och skymma ekumeniken.
– Den diskussionen har funnits. Vi har pratat med våra katolska syskon
om detta. Ytterst är det förstås Rom som bestämmer om den katolska
mässan. Påven har hela tiden varit mycket tydlig med att han vill betona det ekumeniska under besöket, säger Antje Jackelén.
Tisdagens mässa har också vållat problem i Rom, berättade påven i det
samtal med Ulf Jonsson som DN publicerade i lördags.
– Jag vet att detta också har skapat organisatoriska problem här i Rom
eftersom jag kommer att vara i Sverige på allhelgonadagen, som är en
viktig dag här i Rom. Men jag beslutade att göra så här, och jag hoppas

“ Fakta. Resan till Skåne är unik
Det är inte ett vanligt påvebesök som äger rum i Malmö och Lund i
dag och i morgon. Det är ett ekumeniskt möte mellan katolska kyrkan
och Lutherska världsförbundet. Ärkebiskop Antje Jackelén och
Stockholms katolske biskop Anders Arborelius är mötets två svenska
värdar.
Tillsammans uppmärksammar man reformationsminnet, att det 2017
har gått 500 år sedan Martin Luther försökte reformera kyrkan med
sina teser. Det slutade i bannlysning, splittring och ett religionskrig.
Påve Franciskus resa till Skåne är därför en helt unik händelse, liksom
den ekumeniska gudstjänsten i Lund. Något liknande har aldrig
tidigare ägt rum.
DN “
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“ Gode vännen Carlos ser fram emot
påvemötet
Båstad. Många vill träffa påven när han kommer till Sverige.
Påven själv vill träffa Carlos Luna från Båstad.
Efter att i över två timmar ha berättat om sitt äventyrliga liv slår sig
Carlos Luna ned framför en bärbar dator för att kontrollera sin e-post.
Den odyssé han målat upp innehåller historier om hur han, fattigpojken från Córdoba i Argentina, utbildade sig till svetsare och blev en av
landets mest kända kommunistiska motståndsmän.
Om hur han var tonårig livvakt åt Che Guevaras mamma och upplevde
revolutionen på Kuba på plats.
Om hur han utklädd till präst flydde över Anderna och slutligen räddades till Sverige av ambassadör Harald Edelstam.
Om hur han Ikeamöblerade Nobelpristagaren i litteratur Gabriel
García Márquez våning och fick Ingvar Kamprad att stå för kalaset.
Om hur han åt middag med Diego Maradona, hur det gick till när han
ordnade strömmen tillbaka i huset åt den före detta chefen för Kubas
säkerhetstjänst och varför han bär ett smycke av den världsberömde
konstnären Horatio Achinelli.
Med sin förmåga att dyka upp bland kända personer och händelser
känns hans liv som en uppföljare till filmen ”Forrest Gump” med Tom
Hanks i huvudrollen.

När 74-åringen med det breda leendet och yviga vita håret nu klickar
fram ett mejl i sin inkorg brister han ut i ett glädjetjut och höjer båda
armarna mot taket.
– Det blir av. Jag kommer att få träffa honom – och det blir i hemlighet, säger Carlos Luna.
Mannen han ska möta heter Jorge Mario Bergoglio – mer känd som
påve Franciskus – och kommer till Skåne på måndagen för att uppmärksamma att det är 500 år sedan reformationen inleddes.
Påven och Carlos är goda vänner. De träffades redan i unga år i Argentina och brukade spela fotboll tillsammans. Det var när Bergoglio
utbildade sig till präst och innan han som ärkebiskop i Buenos Aires
åkte omkring på en Harley-Davidson.
Kontakten bröts under många år och återupptogs inte förrän härom
året efter att Luna läst en notis i tidningen Metro. Den berättade att en
landsman till honom och påven, också han en tidigare motståndsman,
legat död i sin lägenhet i Stockholmförorten Bagarmossen i två år.
Luna, som kom till Sverige som politisk flykting första gången på
1970-talet och återvände 1999, upprördes av det tragiska ödet och
skrev bland annat till Argentinas dåvarande president Cristina
Kirchner för att uppmärksamma henne på fallet, men fick inget svar.
Så han vände sig till påven i stället, som svarade inom några dagar.
Det blev början på en återupptagen vänskap, som bland annat skildras
i SVT-journalisten Kristina Kappelins bok ”Påven som kom ner på
jorden” (Brombergs).
Luna har fått audiens hos påven i Rom tre gånger, men framför allt har
de regelbunden kontakt via telefon och e-post.

– Påven har en vanlig hotmailadress, säger Carlos Luna och skrattar.
Det gör han ofta.
Över en kopp kubanskt kaffe betonar han att han har all anledning att
vara lycklig över ett fantastiskt liv och beskriver det som en gåva.
Han har lurat militärjuntans mördarmaskin många gånger och klarade
sig även undan en hjärtattack vid ett besök hemma i Argentina. Nu
sitter han hemma i den lilla lägenheten vid strandkanten i Båstad med
magnifik utsikt över Laholmsbukten, där han bor tillsammans med sin
partner Gunilla Wickman. Deras hem bär på många minnen av mötena
med den katolska kyrkans högste företrädare.
Hur skulle du beskriva ditt förhållande till påven?
– Vi är vänner och jag tror att han ser mig som en rådgivare. Han
brukar fråga mig vad jag tycker om olika saker och jag tror att han litar
på mig.
Hur tilltalar du honom?
– Jag duar honom inte, utan säger ni, men det är klart att ibland kan det
bli Jorge, säger Luna och förklarar att påven brukar ringa till hans
mobil.
– Fast en gång sade jag till honom att det blir mindre dyrt om han
ringer till min fasta telefon. Då hörde jag hur han vände sig till de
andra i rummet och sade: ”Har vi råd att ringa till Carlos?” och så
skrattade han.
Annars är Carlos Luna noga med att betona bilden av Franciskus som
en påve som bor spartanskt i en minitrea och med sitt sätt att vara vill

gå i bräschen för kampen mot korruption och girighet, inte minst inom
den katolska kyrkan. Han berättar om att den parkering i
Vatikanstaten, som brukade vara full av de anställdas lyxbilar, numer
innehåller märken av mer blygsam typ.
– Påven utlyste en tävling och sade att den som har den enklaste bilen
kommer att få äta middag med mig, säger Luna.
Gunilla Wickman, som också hon fått möjlighet att träffa påven, bryter
då och då in i samtalet och förtydligar en del av uppgifterna i anekdoterna. Hon betonar att Franciskus kommit för att förändra den
katolska kyrkan och att enda sättet att förändra är att föregå med gott
exempel. Hon anser att det är en högst medveten förändring från
Vatikanens sida och tror att den kommer att vara beständig.
– Han är ju vald av dem som visste vem han var och vad han står för.
Jag ser inte att det finns någon väg tillbaka, säger Wickman.
Samtidigt säger sig både hon och Luna vara medvetna om att det finns
konservativa krafter inom den katolska kyrkan som riktat kritik mot att
påven reser till Sverige, bland annat för en ekumenisk sammankomst
och dessutom är bortrest under allhelgonadagen då han traditionellt
brukar vara hemma i Rom.
Påvens vän ser resan till Sverige som en händelse av stor betydelse för
hela världen.
– Det är en stor ära för oss och samtidigt ett stort ansvar. Det är en
fantastisk händelse både för katoliker och för protestanter, säger Luna,
som inte vill ta åt sig äran för Sverigebesöket, men förklarar att han
flera gånger fört saken på tal.

– Jag har sagt att ”du borde besöka detta land som gjort så mycket för
människor som lider i världen, inte minst nu i flyktingkrisen”, säger
Luna, som tillsammans med Wickman engagerat sig i romernas situation.
I fjol tog de med sig en grupp romer till Vatikanen, där de enligt Luna
blev de första romer som fick audiens hos påven sedan 1600-talet.
Luna hade bland annat berättat om det så kallade romregistret och
påven svarade med att skänka sin kalott för att samla in pengar.
Lunas glädje över beskedet att han får träffa sin vän privat under
Sverigebesöket går inte att ta miste på. Han berättar att påven gått hans
vilja till mötes förr. Inför deras första möte i Rom 2014 hade Franciskus föreslagit den 5 februari som lämpligt datum, men den svenske
vännen betonade att han hade sina qigongkurser för Båstads pensionärer som han inte kunde vara borta från och föreslog därför ett möte
efter den 10 februari. Det dröjde inte länge förrän det kom ett svar om
att han var välkommen den 12:e.

DN TISDAG 1 NOVEMBER 2016

“ EU måste få fatta beslut
Kanadensiska ministrar och firmatecknarna för EU:s institutioner
omfamnade varandra i en lättnadens suck på söndagen. Frihandelsavtalet, som körde i diket när Valloniens regionparlament tidigare lade in
sitt veto, kunde bärgas och med viss försening skrivas på i Bryssel.
Avtalet ska gälla från och med nästa år – provisoriskt. Mer eller mindre permanent får dock EU dras med de dilemman som episoden vittnar
om.
Unionen gjorde bort sig. Efter sju år av utdragna förhandlingar i Ottawa och Bryssel hade Donald Tusk och Jean-Claude Juncker, ordförande för Europeiska rådet respektive EU-kommissionen, bjudit Kanadas
premiärminister Justin Trudeau på toppmöte.

Utöver kurserna leder Luna också resor till Kuba. En sådan är inplanerad nästa vecka och avresan sker samma dag som påven lämnar
Sverige. Luna säger att beskedet att han kommer att kunna träffa
påven privat gör att han kommer att kunna överlämna något som han
förberett under lång tid. Vad det är vill han inte avslöja.

EU önskade gästen välkommen till högtidligt undertecknande av Ceta,
som pakten förkortas. Men värdarna hade inte gjort sin hemläxa. Det
regionala motståndet, som inte alls lär ha uppstått plötsligt eller oväntat, satte stopp för festförberedelserna.

– Det får bli min hemlighet än så länge, säger Carlos Luna.

Att en förlikning så småningom skulle nås var lika mycket tur som
skicklighet, och trots helgens påskrift kan regionparlamentet säga nej
till Ceta när det är dags för det slutgiltiga avgörandet.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

EU-kommissionen har suckat åt Belgiens inrikespolitik, som förvisso
är en hopplös historia. Donald Tusk klandrar samtidigt det förnekande
och förvridande av fakta som nu griper kring sig i europeisk och

amerikansk politik. Och visst är mytbildning och populistisk paranoia
en faktor i det tilltagande motståndet mot den globaliserade ekonomin.
Men sanningen är också att varken de stora medlemsländernas regeringar, etablerade partier eller EU:s gemensamma institutioner har
klarat av att motivera varför man tillsammans måste fortsätta att driva
en av unionens viktigaste frågor: frihandel.
Tyska politiker hör till de värsta syndarna. Det sorgliga är att deras
väljare inte alls är fanatiska protektionister. Tyskland är också europeiska mästare i export och att de skulle motsätta sig mer av den varan
vore befängt. Men opinionen har vänt sig närapå samstämmigt mot
EU:s frihandelsavtal. Särskilt impopulärt är det faktum att man förhandlar med USA.
Socialdemokraterna, som delar regeringsmakten med Angela Merkel
och kristdemokratiska CDU, har splittrats. Den svaga partiledaren
Sigmar Gabriel fick tidigare i år för sig att problemet skulle försvinna
om alla nationella och regionala parlament tilläts rösta om frihandeln,
fastän EU:s fördrag förordar att regeringarna och EU-parlamentet ska
fatta besluten.
De tyska socialdemokraterna övertygade Angela Merkel om det förträffliga med idén. Tillsammans fick de med fler länder på tåget och
tvingade sedan EU-kommissionen att skicka Kanadaavtalet till bland
annat Vallonien för påseende. Därav kom det sig att en region med 3,5
miljoner invånare kunde blockera ett avtal som omfattar drygt en halv
miljard människor. Och därav kommer det sig att omvärlden framöver
inte kan betrakta EU som någon särskilt pålitlig partner.

Ytligt kan det hela se ut som en övning i demokrati. Men en oordnad
åternationalisering och nedmontering av handelspolitiken är inte
höjden av folkstyre.
Den Brysselbaserade statsvetaren Amandine Crespy har skrivit om
fenomenet, och om hur vi inom EU har en tendens att reflexmässigt
falla tillbaka på nationella maktsystem när det uppstår tvivel. Lokala
veton löser dock inte nödvändigtvis EU:s problem med den folkliga
förankringen. I stället uppstår nya demokratiska dilemman.
Trenden i hela västvärlden är att nationalstaten tar revansch. Olika
ytterkantskrafter driver fram en våg som mittenpartierna uppenbarligen har svårt att hålla emot. Europeiska normer utmanas och särskilt
frihandeln är sårbar eftersom den är avskydd av populister till både
vänster och höger. Men alla former av samarbete kan bli svårare om
gemensamma beslutssystem kortsluts. Cirkus Ceta förebådar djupare
problem för Europa.
Handel hör traditionellt till Bryssels ansvarsområden. Unionen
startades just på denna grund. Dess fördrag ger också EU makt att
bygga vidare på framgången.
Medlemsländernas regeringar borde försvara den ordningen, och
förklara att kontinenten behöver mer av konkurrens, samarbete och
utbyte med omvärlden eftersom det ger välstånd.
DN 1/11 2016 “
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“ Ett e-brev betyder så mycket
Vem som fick idén från början är oklart. Hillary Clinton är inte känd
som något datasnille. Men beslutet att skaffa en privat e-postserver
under tiden som utrikesminister kan vara det dummaste hon har fattat.
Affären har åter exploderat, precis i valspurten. FBI:s utredning slutfördes i somras, med slutsatsen att Clinton inte hade begått något brott
men hanterat hemlig information ”extremt vårdslöst”. Men i fredags
fick FBI-chefen James Comey för sig att berätta för kongressen att det
fanns fler mejl att gå igenom. De hade hittats under en sexbrottsutredning mot en nära Clintonmedarbetares ex-make.
Comeys agerande är märkligt, så tätt inpå ett val. Han tycks inte veta
vad mejlen innehåller eller ens om de bara är kopior på redan kända.
Tydligen har han varit rädd för republikansk kritik för att undanhålla
uppgifter, och har i stället spridit förvirring. Donald Trump stormar om
att detta är större än Watergateskandalen, vilket naturligtvis är trams,
men alltför många tycks beredda att tro honom.
Det dröjde länge innan Clinton kallade den privata servern ett misstag.
Hon försvarade sig länge med att företrädare gjort likadant, och får
fortfarande pressa fram de ursäkter hon i grunden inte vill ge.
Så är juridiken heller inte det egentliga problemet. Historien förstärker
den bild många väljare redan hade av Clinton: opålitlig och oärlig. De
tvivelaktigheter hon har varit inblandad i under sitt kvartssekel i
offentligheten har samma kännetecken. Hon är alltid motvillig att

lägga korten på bordet, tar all kritik som fientlig och är extremt misstänksam mot medier.
Den logiska förklaringen till e-postaffären är just hennes instinkt att
vara så hemlig som möjligt för att inte lämna blottor. Givetvis släppte
hon heller inte ifrån sig alla mejl till FBI utan såg ut att försöka
gömma undan en del. 60 procent av amerikanerna upplever Hillary
Clinton som ohederlig. Och det gäller inte bara de flesta republikaner,
utan också oberoende och en stor minoritet demokratiska väljare.
Samtidigt är Trumps förtroendesiffror ännu sämre, med goda skäl. Han
har ljugit och förolämpat sig genom hela valrörelsen och visar en
besynnerlig brist på kunskaper om både ekonomi och världsfrågor.
Och han gör grundlösa påståenden om riggade val.
Demokraterna har en naturlig fördel i elektorskollegiet. Clinton tog en
vettlös risk med e-postservern. Det är ändå svårt att tro att den skulle
avgöra valet.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se Ledarskribent “
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“Lund väcker hoppet om religionernas fred
Lund. För en romersk katolik är det ingen enkel uppgift att bevara den
kritiska journalistiska blicken när påven träder in i Lunds domkyrka.
När portarna slutligen öppnas hörs psalmsång och jubel från gatan
utanför; i kyrksalen sitter muslimer bredvid judar, kopter tillsammans
med katolska kardinaler, protestanter, östkyrkliga och ateister. Välsignelser hörs på en handfull språk. ”Det är som ett ekumeniskt dagis,
det här”, utbrister någon i kyrkgången.
Kören tar i så att själva stenväggarna får liv och Franciskus delar ett
hav av mobiltelefoner. Han ställer sig bredvid Sveriges ärkebiskop och
den lutherska världsfederationens ordförande, biskop Munib Younan.
Senare under ceremonin ska de två underteckna ett gemensamt dokument, le brett och omfamna varandra till stående ovationer i domkyrkan, en gång katolsk, nu en av den nordiska protestantismens
viktigaste byggnader.
Där och då vill man ogärna fokusera på trettioåriga krig, bannlysningar
och de teologiska hårklyverier som gör att de katolska och lutheranska
kyrkorna i dag är två och inte firar nattvard tillsammans. I stället
tänker jag på hur lika samfunden är, vad som förenar dem.
Det är samma Gud, samma treenighet och samma dop. Fader vår är
densamma, liksom (i stort sett) trosbekännelsen. De svenska lutheranerna firar, som i Lund, mässa i kyrkor som var katolska, och en
svensk gudstjänst är så lik en katolsk att ovana besökare kan tro att de
hamnat fel.

För bara en generation sedan var situationen annorlunda och diket
mellan kyrkorna var mer av en skyttegrav. Nu omfamnar stora delar av
svenskkyrkligheten sådant som Luther och hans efterföljare såg som
det mest diaboliska kätteri.
Sinnliga katolska företeelser som pilgrimsvandringar, reträtter, radband, korstecken, knäfall, fridshälsningar och ikoner har på förhållandevis kort tid fått en storstilad renässans även hos kallblodiga lutheraner. Samtidigt har katolska kyrkan, inte minst under påven Franciskus
(vilket var tydligt i helgens DN-intervju), börjat uttala sig alltmer försonande om såväl reformationen som de ickekatolska kristna samfunden.
Inte minst frikyrkorna, med deras glädje och livskraft, har säkerligen
inspirerat katolska kyrkan till större innerlighet och spontanitet.
Man kan säga vad man vill om den andra, oavsett om denna är katolik,
protestant, troende eller ateist. Kanske finns Gud, kanske inte. Klart är
att han ändå spelar en oerhört viktig roll i hela världen.
Med det i åtanke borde det även för en ateist vara en god sak om
kyrkor som en gång krigat faktiskt skulle bli ett. Kanske blir de två
med sin strävan efter förståelse och förlåtelse en förebild för andra,
kanske blir nästa steg ett utökat närmande mellan fler religioner.
Osannolikt och naivt? Ja, det skulle sannerligen kräva många mirakel
större än mötet i Lund. Men tråkigt nog för ateisterna är det ännu
mindre troligt att Gud inom en överskådlig framtid skulle träda ut ur
världen och försvinna ur människors medvetenhet.
Och om vi ändå prompt måste tro är det väl bättre att vi håller
samman?
Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se Ledarskribent “
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”Gör etik obligatoriskt i all högre
utbildning”
Eliten saknar etisk kompass. De flesta av våra ledare har utbildats
vid framstående universitet och högskolor. Trots det saknar de
förståelse för vikten av etik i de många beslut de har att fatta.
Landets universitets- och högskolerektorer måste nu ta ansvar för
att etiksäkra utbildningarna, skriver Lennart Levi och Bo Rothstein.
Den senaste tiden har ett stort antal händelser inträffat som visat att
många personer i förtroendeställning tycks sakna en fungerande etisk
kompass. Vi har kunnat se detta såväl internationellt som i Sverige och
både inom offentlig sektor och i företagsvärlden. Nämnas kan vad som
avslöjats i den så kallade Panama-skandalen, det internationella fotbollsförbundet Fifa, Karolinska institutet, samt tecken på svårt bristande omdömesförmåga hos ledningarna av centrala svenska myndigheter
som Skatteverket och Riksrevisionen – för att bara nämna några exempel.
Över hälften av alla svenskar anser att det är vanligt med korruption i
våra kommuner. Och det ymniga bonusregnet över många höga chefer
i näringslivet förefaller inte ägnat att skapa förtroende för deras verksamhet.
Mycket talar för att den ekonomiska och politiska elitens agerande är
centralt i dessa frågor. Om inte de som är satta att som ledare och
chefer bära ett tungt ansvar för samhällets centrala funktioner
uppfattas som ärliga och går att lita på, finns det risk att också den
allmänna tilliten i samhället sjunker. Vi ser nu i många demokratier ett
slags folklig vrede mot den politiska och ekonomiska eliten växa fram,

något som populistiska och främlingsfientliga politiska grupperingar
inte har varit sena att exploatera. Brexit-omröstningen i Storbritannien
och stödet för Donald Trump i USA är exempel på detta. Bakom dessa
politiska strömningar förefaller det finnas en uppfattning att det rådande samhället är djupt orättfärdigt, att den existerande ekonomiska och
politiska eliten inte agerat för det allmännas bästa utan mest sett till att
skaffa sig och sina bundsförvanter otillbörliga fördelar. Det är vidare
mycket som talar för att sådant oetiskt favoriserande av personer i
förtroendeställning sipprar ner i samhället och bidrar till en allmänt
lägre tillit människor emellan och en erodering av den sociala samhållningen. Detta är allvarligt eftersom en någorlunda hög mellanmänsklig tillit visat sig vara en central tillgång för ett väl fungerande
samhälle.
Den elit som detta handlar om har emellertid en sak gemensamt – de
har nästan utan undantag utbildats vid framstående universitet och
högskolor. Det är med andra ord sällan något fel på deras kunskaper
och intellektuella förmågor. Istället ligger bristerna i deras förmåga att
inse och förstå vikten av etik i de många beslut de har att fatta. Inom
en del universitets- och högskoleutbildningar världen över har man på
senare tid också kommit att inse vikten av dessa frågor och försökt ta
med inslag om etiska frågor i utbildningen. Vår uppfattning är emellertid att dessa centrala frågor om etikens betydelse antingen saknas, eller
så ges de en mycket undanskymd roll i de flesta universitets- och
högskoleutbildningar. Detta kan, som i de inledningsvis nämnda fallen,
ibland få helt katastrofala konsekvenser för verksamheten och resultera i ett kraftigt tapp av förtroende, något som ofta är svårt att reparera.
Vi har från var sitt håll varit engagerade i dessa frågor under lång tid.
Från ett folkhälsoperspektiv kan man konstatera att organisationer som
WHO och EU alltmer kommit att intressera sig för folkhälsans många
sociala bestämningsfaktorer. I ett internationellt perspektiv visar det

sig att just hälso- och sjukvårdssektorn är svårt drabbad av korruption
och andra liknande former av oetiskt agerande. Det gäller allt från
sjukvårdspersonal som kräver mutor till sjukvårdsföretag som säljer
falska mediciner. Man kan bokstavligen tala om att många människor i
världen ”dör av korruption”. Tilläggas kan att en av de viktigaste
orsakerna till att människor anser sig vara missnöjda med sina liv är att
de uppfattar sig leva under orättfärdiga och korrupta samhällsinstitutioner. Från ett samhällsvetenskapligt perspektiv visar det sig att bristen på etik och förekomsten av korruption i den offentliga verksamheten förmodligen är det allvarligaste hindret för social och ekonomisk
utveckling. Omvänt kan man säga att den viktigaste tillgången för ett
samhälle är den etiska kvaliteten i dess offentliga institutioner. Och
detta avgörs i stor utsträckning av i vilken utsträckning tjänstemän
inom de offentliga institutionerna har en fungerande etisk kompass.
Detta är ingen enkel sak att åstadkomma. Den framstående amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama har hävdat att vi måste utgå från att
den ”naturliga instinkten” för personer i offentlig maktpositioner är att
använda denna för att gynna sig själv, sin familj, sin släkt, sina vänner,
sin klan, sina politiska bundsförvanter eller sin intressegrupp. Att inte
ägna sig åt favoritism utan att agera opartiskt för det allmännas bästa i
enlighet med gällande lagar och regler är, menar Fukuyama, något som
måste tränas och läras in.
Av dessa skäl tog vi för några år sedan därför initiativet att till ett
större nätverk av universitet – ”The Compostela Group of Universities” – lansera en deklaration om att frågor om etik skall ingå i alla
former av högre utbildning. Det betyder att denna kunskap inte skall
isoleras till särskilda utbildningar av specialister i etik. Den skall i
stället integreras i alla utbildningar av till exempel läkare, ekonomer,
jurister, lärare, ekonomer, biologer, och så vidare. Deklarationen
antogs enhälligt av representanter för samtliga 68 universitet vid
nätverkets generalförsamling i Poznan i september 2014 och har därför

namnet Poznan-deklarationen.
Denna deklaration har sedermera fått stöd av många andra centrala
organisationer, bland annat den världsledande antikorruptionsorganisationen Transparency International (inklusive dess svenska sektion).
Tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien har vi nyligen genomfört ett heldagsseminarium om behovet av kritiskt etiskt tänkande i alla
former av högre utbildning, ett initiativ som fick stort gensvar från
bland annat ordförandena för de centrala organisationerna för arbetsmarknadens parter.
Vi är mycket angelägna att detta initiativ nu går från vision till verklighet. Vi vill därför starkt uppmana landets universitets- och högskolerektorer att ta ansvar för att – i linje med vad som presenterats i
Poznan-deklarationen – etiksäkra alla de utbildningar man ansvarar
för. Detta är nödvändigt för att nya generationer ledare inom den
offentliga sfären och det privata näringslivet inte står utan fungerande
kompass inför de otaliga etiska utmaningar och dilemman som de med
all säkerhet kommer tvingas hantera i sina framtida yrkesutövningar.
Bakgrund. Poznan-deklarationen
Frågor om etik skall ingå i alla former av högre utbildning och ska inte
isoleras till särskilda utbildningar av specialister i etik.
Deklarationen antogs enhälligt av representanter för samtliga 68
universitet vid nätverket ”The Compostela Group of Universities”
generalförsamling i Poznan i september 2014 och har därför namnet
Poznan-deklarationen.
Lennart Levi, professor em. i psykosocial miljömedicin, Karolinska
institutet
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid University of Oxford “

DN TISDAG 1 NOVEMBER 2016

inte sitter fast ordentligt.

”En mycket viktig resa”

Hans leende är stort som alltid. Handslaget lagom fast och jag försöker
med ett:

“Lund. Han kom, han sågs, han skrev på. Efter 500 år av kristen
splittring undertecknade påve Franciskus i Lunds domkyrka fem
åtaganden, så kallade ekumeniska imperativ, som talar om bland
annat enhet och öppenhet.
Nej, stora delar av sydvästra Skåne var sig inte likt denna grådaskiga
höstdag. Bilköer och avspärrningar och en myriad av blåljus ändrade
helt Lunds och Malmös stilla vardag så fort påve Franciskus landat på
Malmö airport klockan 10.40.
Resan från Rom gick utan problem och DN som var ombord på planet
mötte en ödmjuk påve som var mycket glad över att göra denna resa
till Sverige. Den andra i historien efter Johannes Paulus II färd till
Stockholm och Uppsala i juni 1989.
Under flygresan skickade Vatikanen som alltid telegram till de
statschefer som berörs då flygrutten passerar deras land. Tre individuella telegram skickades iväg till Tyskland, Österrike och förstås till
Italien och landets president Sergio Mattarella.
– Detta är en mycket viktig resa, särskilt vad gäller ekumeniken. Ert
arbete kommer hjälpa många att förstå frågorna bättre, sa påven och
riktade sig direkt till det 70-tal journalister som fanns ombord.
Påven hälsade på alla journalister. En kollega bad om en dedikation i
en bok som han har skrivit. Påven tog sig tid och skriver en lång fras i
boken. En kvinnlig kollega som åker på alla påveresor skojade med
honom och sa: ”Ers helighet, ni har klippt håret inför Sverigeresan”.
Påven svarade omedelbart: ”Ja, min huvudbonad är lite för stor” och
så visar han hur hans vita huvudbonad kalotten glipar en aning och

– Välkommen till Sverige. Hoppas resan skall bli bra!
Påven ler kort innan han skyndar vidare.
Detta var inte ett statsbesök, eftersom det är Lutherska världsförbundet
som stod som värd för detta ekumeniska möte tillsammans med
Stockholms katolska stift företrätt av biskop Anders Arborelius. Mötet
med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i Kungshuset i Malmö
var därför ett rent artighetsbesök.
Den stora ekumeniska bönegudstjänst som hölls i Lunds domkyrka
under eftermiddagen var dagens huvudprogram. Till kyrkan var cirka
600 personer inbjudna för att uppmärksamma 500-årsminnet av
reformationen som inleds redan nu och som fortsätter nästa år
eftersom Luther spikade upp sina teser i Wittenberg först den 31
oktober 1517.
En av de inbjudna var biskopen i Visby, Sven-Bernhard Fast. Han
gillar påven och påpekar att Franciskus följer jesuiternas tradition som
redan på 1500-talet tog ställning för de fattigaste i Latinamerikas
länder.
– För mig är det spännande att en latinamerikan kliver fram i dag och
säger att han vill ha en kyrka för de fattiga.
Påvens besök visar att denna gudstjänst är en milstolpe för relationerna
mellan lutheraner och katoliker.

– Vi startar reformationsminnet och därmed har vi lämnat all fiendskap
bakom oss, menade biskop Fast.

När det gällde ångerakten var kardinal Kurt Koch, som leder det påvliga rådet för kristen enhet, mycket tydlig:

Gudstjänsten i Lunds vackra domkyrka blev nästan helt och hållet en
latinamerikansk tillställning mellan en argentinare – påven – och
Lutherska världsförbundets generalsekreterare, prästen Martin Junge,
som kommer från Chile. De två predikade i domkyrkan.

– Lutheraner och katoliker har ofta fokuserat på vad som skiljer dem åt
i stället för att se vad som förenar. Deras misslyckanden resulterade i
att hundratusentals människor dog. Vi ångrar djupt de onda händelser
som katoliker och protestanter gjort varandra, sa Koch eftertryckligt.

Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén läste evangelietexten från aposteln
Johannes om den sanna vinstocken: ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i
er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter
kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i
mig”.

Det hördes många vackra ord i domkyrkan om enighet. Men flera DN
talade med påpekade att en gemensam nattvard troligen dröjer länge.

En tråd som påve Franciskus tog upp i sin predikan om att vara tillsammans för att bära frukt.
– Detta är också ett tillfälle att tacka Gud för att så många av våra
bröder och systrar från olika kyrkliga samfund inte har resignerat inför
splittringen, utan ansträngt sig för att upprätthålla hoppet om försoning
bland alla dem som tror på den ende Herren, sa påven och tillade:
– Utan tvekan har kyrkosplittringen varit en enorm källa till lidande
och missförstånd.
Den ekumeniska gudstjänsten var lång, trots att det förstås inte firades
någon nattvard.
Gudstjänsten var baserad på det tjocka ekumeniska dokument som
presenterades 2013 ”Från konflikt till försoning”. Gudstjänsten bestod
därför av tre faser: ett tacksägelse-moment, en ångerakt och sedan att
gå från bön till handling genom att läsa upp fem imperativ där de båda
kyrkorna gör gemensamma åtaganden för att gå vidare och fortsätta på
enighetens väg.

– Problemet är att katolska kyrkan är så stor. 1,3 miljarder män-niskor
över hela jorden kommer aldrig att gå i takt, menade biskop SvenBernhard Fast.
Och hur blir det med de kvinnliga prästerna? En kvinnlig veteran som
Christina Odenberg, skakade på huvudet där hon satt i bänken:
– Det ligger oändligt långt bort, trodde hon.
Men gudstjänsten i domkyrkan visade i sig prov på stor ekumenik. Här
fanns representanter från otaliga olika kristna kyrkor. Men även ledare
från andra religioner. En av dem var, Salahuddin Barakat, imam i
Malmö sedan 2012.
– Påven är en personlighet som verkar vara stå för öppenhet och goda
värderingar. Hans popularitet baseras på allmänna budskap, som att vi
människor måste stå upp för varandra mot splittring och främlingsfientlighet. Jag tror att det är just det som gör att han är så populär. Det
handlar inte om kristen religion, utan om allmänmänskliga budskap,
menade Salahuddin Barakat.
Peter Loewe loewe@tin.it “

“Fakta. Besöket i korthet
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Program i dag, 1 november

“Kursbetygen på väg bort från gymnasiet

09.30 firar påven katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö.
12.30 är det officiellt avsked på Malmö airport. Källa: Katolska kyrkan
i Sverige
Påvedockan klarade säkerhetskontrollen
För de som fick plats innanför den fålla som polisen hade bildat
framför domkyrkan i Lund väntade en mycket noggrann
säkerhetskontroll. Till och med besökarnas plånböcker gicks igenom.
En av dem som var där var Margaretha Albrektsson från Åhus som bar
med sig en påvedocka som hon gjort själv.
– Jag har gjort den av docklera. Jag hade en bild att titta efter och sen
bränner man den bara i ugnen, säger Margaretha Albrektsson.
Fakta. Påve Franciskus
Han är född som Jorge Mario Bergoglio den 17 december 1936 och är
en argentinsk jesuitpräst. Han var tidigare ärkebiskop i Buenos Aires
och påve i den romersk-katolska kyrkan sedan 2013. Han prästvigdes
som jesuit 1969, blev biskop 1992 och utnämndes därpå till ärkebiskop
av Buenos Aires.
Bergoglios föräldrar var italienska invandrare.
Han valdes till påve i konklavens femte omröstning den 13 mars 2013.
Namnet Franciskus kommer från Franciskus av Assisi, grundare av
Franciskanorden. Han ägnade sig åt vård av spetälska och fattiga, och
reformerade kyrkan. Källa: Nationalencyklopedin “

Både regeringen och borgerliga partier är positiva till gymnasie
utredningens förslag om att återinföra ämnesbetyg i gymnasiet.
Kursbetygen ser därför ut att vara på väg bort. Men det dröjer
troligen minst fyra år innan förändringen kan komma att
genomföras.
Gymnasieskolan dras med stora problem – omkring 30 procent av
eleverna hoppar av innan de avslutat sin utbildning. I går tog
gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) emot 97
förslag för en bättre gymnasieskola.
Skolpolitiken har under många år varit ett politiskt slagfält. Men nu ser
enighet ut att finnas mellan regeringen och de borgerliga om att
kursbetygen som infördes på gymnasieskolan 1994 bör avskaffas.
– Vi har ett fokus på tidig betygsättning i Sverige. Det kan göra att
elever ges sämre möjligheter att utvecklas över tid. Det kan alltså vara
så att svenska elever har haft mycket stress i sitt lärande, säger den
statliga utredaren Helén Ängemo, som till vardags är generaldirektör
på Skolinspektionen.
S-ministern Anna Ekström, som i augusti tog över som ansvaret för
gymnasiet i regeringen efter att företrädaren Aida Hadzialic fastnat i
en poliskontroll på Öresundsbron med alkohol i blodet, tycker att
ämnesbetyg är en bra idé. Det var Hadzialic som i fjol tog initiativ till
ett tilläggsdirektiv om att se över kursbetygen.
– Att gå mer mot ämnesbetyg tror jag är klokt. Själv är jag väldigt 
positivt inställd. En stor nackdel med kursbetyg är att en elev som han

eller hon är missnöjd med tidigt under gymnasieskolan riskerar att
tappa sugen, säger Anna Ekström.
Även den förrförra utbildningsministern Jan Björklund (L) anser att
kursbetygen har spelat ut sin roll.
– Jag tycker att det absolut går att diskutera. Det är dock en mycket
stor reform, man måste göra om hela gymnasiets läroplan, säger Jan
Björklund.
Om ämnesbetyg återinförs vill han kombinera det med ett nationellt
examensprov med extern rättning. Även Moderaterna vill att ämnesbetyg ska återinföras.
– Det är rimligt att efter mer än 20 år med kursbetyg utreda den frågan
vidare, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson.

Därmed går utredningen emot vallöften från Socialdemokraterna om
att alla gymnasieprogram ska ge behörighet till högskolan. Ett annat Slöfte som får tummen ner av utredaren är att göra gymnasieskolan
obligatorisk för alla. Utredaren anser att ett tvång för alla att gå gymnasiet, som Socialdemokraterna föreslog i valrörelsen 2014, vore ett
otympligt sätt att få fler att genomföra gymnasiet.
– Det har framkommit att många elever vill ha möjligheten att
specialisera sig på yrkesämnen. Skulle inte den möjligheten finnas
skulle det också kunna påverka genomströmningen, säger Helén
Ängemo.
Men vad den nya gymnasieministern, som inte var S-politiker i
valrörelsen för två år sedan, anser om den saken får vi inte veta.
– Jag ska nu gå igenom argumenten väldigt noga och göra en samlad
bedömning, svarar Anna Ekström undvikande.

Men även om det ser ut att finnas blocköverskridande enighet lär det
dröja innan ämnesbetygen kan vara tillbaka.
– Det skulle kunna ske 2020 eller 2021, anser utredaren Helén
Ängemo.

Men vad tycker du själv?
– Jag väntar nog och går igenom argumenten innan jag tycker något.

Betydligt snabbare skulle det enligt utredaren vara möjligt att ersätta
dagens system där gymnasieelever på praktiska linjer själva måste
välja extra kurser för att få grundläggande högskolebehörighet med ett
system där alla utbildningar erbjuder detta, men med möjlighet för
eleverna att ersätta de högskoleförberedande kurserna med fler
specialkurser inom sitt praktiska område. En sådan förändring skulle
kunna genomföras redan 2018.
– Många elever vill ha kvar möjligheten att specialisera sig mer mot
yrkesinriktade ämnen, säger Helén Ängemo.

“Fakta
Gymnasieutredningen tillsattes i mars 2015 med huvuduppdrag att få
fler ungdomar att fullfölja gymnasiestudierna.
I ett tilläggsdirektiv i juli 2015 fick utredningen i uppdrag att gå vidare
med ett tidigare förslag på hur det högskoleförberedande
teknikprogrammet kan få en yrkesinriktning.
I ytterligare ett tilläggsdirektiv i december 2015 ombads utredningen
se över möjligheterna att slopa kursbetygen och återinföra
ämnesbetygen. TT”

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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“ Frivilligt men nödvändigt
Det var en gång ett läroverk, med abiturienter och statliga censorer.
Men snabbspola bandet framåt ett halvsekel och den svenska gymnasieskolans reformation är praktiskt taget fullständig.
Den formella studentexamen avskaffades 1968. Linjeprogram med
relativa betyg infördes, för att senare ersättas av en kursutformad
gymnasieskola med målrelaterade betyg och friskolor. Förr examinerades ett par tusen per år – i det nuvarande systemet är det några
hundra ungdomar i varje årskull som inte går vidare efter grundskolan.
Examen är ett krav för att klara ett modernt yrkesliv.
Därför fanns det också en viss logik i Stefan Löfvens vallöfte att
förlänga skolplikten till 18 år. Det och många andra frågor har nu
utretts i ”En gymnasieutbildning för alla”, som på måndagen överlämnades till den tidigare Skolverkschefen och numera
gymnasieministern Anna Ekström (S).
Historiens linjer tycks ju peka i en riktning som gör gymnasiet mer
och mer likt grundskolan. Men bara delvis leder utredaren Helén
Ängmos förslag dit. Delvis försöker hon hejda utvecklingen.
Frågan om skolplikten har stötts och blötts ordentligt. Att höja åldern
vore inte ett unikt steg, flera europeiska länder har någon form av
utbildningstvång som sträcker sig bortom nionde klass. Ängmos
utredning ser dock fler nackdelar än fördelar.

Ett skäl som talar emot är att i princip alla ungdomar ändå börjar
gymnasiet. Bara en liten andel avbryter utbildningen tidigt, medan
desto fler antingen ger upp ungefär halvvägs eller stannar kvar hela
vägen fast de inte klarar fullständiga betyg.
Skolplikt upp till 18 års ålder skulle alltså göra varken till eller från.
Omotiverade elever skulle ändå kunna kasta in handduken på myndighetsdagen – kanske ännu fler i ren irritation över att ha tvingats kvar.
Anna Ekström vågade inte dödförklara förslaget på måndagen, fast
gymnasieutredningen ger tummen ner och trots att regeringen inte
verkar ha stöd i riksdagen för den längre skolplikten.
En tredjedel klarar inte gymnasiet. Helén Ängmos uppdrag har varit att
lägga fram förslag för större genomströmning och fler vita mössor. Om
det inte kan ske med tvång – hur?
Hennes svar är att ge rektorer och huvudmän ett uppdrag som mer
påminner om grundskolans struktur. Skoldagarna ska till exempel bli
mer sammanhållna. Elevhälsan ska användas ”strategiskt”. Kommunen måste samtidigt arbeta mer systematiskt för att hålla varje gymnasist kvar och skolan se till att han eller hon når kunskapsmålen, enligt
utredningen.
Det låter klokt. Gymnasieelever befinner sig i en gråzon. Mellan
vuxenliv och barndom, och mellan individuellt ansvar och andras
omsorg. Det gör det extra viktigt att ställa krav, men det krävs också
av skolan att den lotsar eleverna fram till studenten. Utredningens
förslag innebär att vuxenvärlden tar ett kliv framåt.

Dagens gymnasieelever samlar meritpoäng i omkring 26 enskilda
kurser. Varje termin räknas. Dels alstrar det dokumentation. Dels kan
det trötta ut elever och avskräcka den som får en dålig start. Framför
allt strider upplägget mot utbildningens kumulativa logik; kunskap
byggs på det man tidigare lärt sig.
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Att Anna Ekströms företrädare Aida Hadzialic innan hon tvingades
avgå hann ta upp frågan om att slopa kursbetygen till förmån för
ämnesbetyg kan bli ett hennes viktigaste politiska arv. Flexibiliteten
som kursbetygen ger har ett pris.

De som inte vill ta emot flyktingar kan grovt delas in i två kategorier:
Den första består av de som är misstänksamma mot människor från
andra länder i allmänhet och därför inte tycker om att de kommer hit.
För dem är invandring ett problem oavsett hur många som kommer till
vårt land, men ju fler som kommer, desto större blir problemet.

Här går det också att skönja en idé som löper genom utredningen.
Gymnasieskolan borde tydligare arbeta mot målet som hägrar – studenten. I ett system som bygger på kurser finns hinder för ämnesbetygen, men utredningen pekar ut en riktning dit. Att frångå kursbetygen
skulle ge skolan välbehövlig struktur och kanske, kanske öka tonvikten vid kunskapsutveckling.

Kategori nummer två består av de som undrar hur sjutton det praktiskt
ska gå till att försörja och integrera nya invånare. För dem blev invandringen ett problem först när den blev svår att hantera för myndigheterna.

Stefan Löfven har lovat att, förutom att förlänga skolplikten, återgå till
den ordning som innebar att alla gymnasieprogram gav behörighet till
högskolan. Alliansen slopade kraven. Helén Ängmo föreslår dock
ingen återställare utan en kompromiss. Enligt henne ska elevernas
standardval ge behörighet även på yrkesutbildningen, men de högskolekvalificerande kurserna ska vara frivilliga. På det sättet undanröjs
en osäkerhet som många elever tidigare har upplevt.
Här, och i frågan om ämnesbetyg, finns en grund för
blocköverskridande reformer som gör att fler kan springa ut.
DN 2/11 2016 “

“ När lyxfällan byts mot asylfällan
Det är bra med ny integrationspolitik, men den måste ha något
slags verklighetsförankring.

Migrationsöverenskommelsen som träffades mellan regeringen och
alliansen förra hösten har kritiserats för att bygga på främlingsfientliga
värderingar. En mer rättvisande bild är att den gjordes av politiker ur
kategori två, för att möta oron hos väljare ur samma kategori.
Delar av överenskommelsen är moraliskt tveksam men infördes för att
klara av mottagandet på kort sikt. Id-kontrollerna vid Öresundsbron,
tidsbegränsade uppehållstillstånd och striktare regler för anhöriginvandring är några exempel. Förhoppningsvis kommer de att tas bort så
snart som möjligt. Överenskommelsen innehåller dock även delar som
är bra för mottagandet och integrationen på lång sikt, som de tänkta
förändringarna av föräldrapenningen.

För närvarande får den som kommer hit med barn under fyra år lika
mycket föräldraledighet som om barnet vore nyfött. Det innebär att en
familj som kommer hit med en treåring har rätt till 480 dagars ledighet. Det låter fint att nyanlända ska få samma möjligheter som svenska
föräldrar att vara hemma med sina barn.
Men i verkligheten har det blivit en kvinnofälla. I stället för att komma
ut i arbetslivet är de hemma med barn, som i sin tur inte börjar förskolan och lär sig svenska. I februari tillsatte regeringen därför en utredning som ska ge svar på hur föräldraförsäkringen kan reformeras.
I fredags presenterade utredaren Lars Arrhenius sitt delbetänkande.
Han har undersökt hur mycket av föräldrapenningen svenska föräldrar
i allmänhet har kvar när barnet är i olika åldrar. Förslaget han presenterar går ut på att föräldrapenningen för den som kommer hit ska motsvara vad svenska föräldrar med ett barn i samma ålder i genomsnitt
har kvar.
Det förslaget låter helt rimligt. På samma gång minskar det kostnaderna, förbättrar förutsättningarna för integration och gör systemet mer
rättvist. Tre komponenter som är nödvändiga för ett långsiktigt realistiskt flyktingmottagande.
En reformerad föräldrapenning, eller ens hela den migrationspolitiska
överenskommelsen, är dock inte tillräcklig för att integrationen ska bli
framgångsrik.
Därför är det glädjande att snart sagt alla politiska läger har en egen
integrationspolitisk arbetsgrupp som försöker fundera ut vad politiken
kan göra för att människor ska komma in i samhället.

En del förslag som presenteras är emellertid varken särskilt kloka eller
genomtänkta. Moderata ungdomsförbundet valde i helgen en ny ordförande som tänker driva att asylsökande ska bekosta sin egen process
genom lån, på samma sätt som studenter får stöd från CSN. Tanken är
att det ska göra det möjligt för Sverige att fortsätta ta emot asylsökande.
Samma förslag har tidigare förts fram av Centerpartiet.
Logiken bakom studielån går ut på att den som utbildar sig troligen
kommer att få ett relativt välbetalt jobb efter avslutad examen och
sedan kunna betala tillbaka lånet.
Detsamma kan inte sägas om nyanlända.
Vi tar inte emot människor på basis av hur nyttiga samhällsmedborgare de förväntas bli, utan hur stort deras behov av skydd är. En del
av dem kommer säkerligen att få jobb, men faktiskt inte alla. Det är
inte heller syftet. Asyl är inte ett sätt att skaffa sig arbete, det är ett sätt
att inte dö.
Samtidigt finns det ett stort problem med att många som fått asyl har
svårt att komma in på arbetsmarknaden och skapa sig ett nytt liv i
Sverige. Situationen kräver verkligen åtgärder, som ökad möjlighet till
validering av utländska utbildningar, bättre och tidigare svenskundervisning, lägre minimilöner samt en förändrad attityd hos arbetsgivare.
Ett par hundra tusen i skulder åt alla som vill komma in i samhället är
dock knappast en bra början.
Matilda Molander matilda.molander@dn.se Ledarskribent “
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“ EU blundar när enväldet breder ut sig
Nog låter det ytterst egendomligt. Turkiets äldsta tidning Cumhuriyet,
det ledande sekulära oppositionsorganet, skulle vara befolkad av
medlöpare till islamiska kuppmakare. Dessutom skulle de alla ha ihop
det med kurdgerillan PKK. Detta påstods ha föranlett måndagens
razzia, där chefredaktören och ett dussin andra anställda greps.
Fast Cumhuriyet har alltid varit öppet kritisk mot Gülenrörelsen, som
av president Erdogan anklagas för att ha försökt störta regeringen i
somras. Gülenisterna har i sin tur aldrig haft något till övers för kurderna.
Sanningen är att Erdogan sprider konspirationsteorier för att krossa
yttrandefriheten. Alla regeringens motståndare brännmärks som
terrorister. Kuppförsöket blev förevändningen för en häxjakt av sällan
skådat slag. Över 100 000 statstjänstemän har fått sparken, nära 40 000
är i fängelse. 170 medieföretag har stängts eller tagits över av myndigheterna.
Till skillnad från Cumhuriyet var Erdogan länge allierad med
Fethullah Gülen. Den islamiske predikantens trogna i rättsväsende och
polis var nyttiga redskap för att vingklippa sekularisterna i armén.
Vänskapen tog definitivt slut när gülenistiska åklagare 2013 avslöjade
en stor korruptionshärva i presidentens innersta krets.
Redan då startade Erdogan utrensningen inom rättsapparaten. Sedan
kuppförsöket dikterar han i princip domarna från presidentpalatset.
Samtidigt avsätts framför allt kurdiska lokala politiker från sina poster.

Åtal hotar större delen av det kurdiska partiet HDP:s parlamentsgrupp.
Med hjälp av högernationalister ska snarast en ny författning trumfas
igenom som ger presidenten oändliga befogenheter.
EU har hittills tittat bort medan Erdogan stryper demokratin, eftersom
avtalet om att stoppa flyktingar ska räddas till varje pris. Men en
nyckel i uppgörelsen är visumfrihet för turkar, på villkor att de svepande terrorlagarna reformeras på ett rimligt sätt. Turkiet går i motsatt
riktning, vilket EU inte gärna kan bortse från.
Erdogan utlovar också en comeback för dödsstraffet, avskaffat 2002.
Det torde bli sista spiken i den pågående teaterpjäs som kallas
medlemskapsförhandlingar.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se Ledarskribent “
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”Välgörenhetsorganisationer vet inte om
projekt gör nytta”
“Ny utvärdering. Välgörenhetsorganisationerna vet alltför ofta
inte hur effektiva deras projekt varit. Det är viktigt att insatserna
utvärderas väl och att de redovisas öppet på organisationernas
hemsidor. Saknas informationen måste vi kräva det. Annars
riskerar vår generositet att bli till intet, skriver fyra forskare vid
Karolinska institutet.
Svenskar är ett generöst folk när det handlar om att göra livet bättre för
behövande människor. Förutom att vi ger till bistånd via skattsedeln
lägger vi i genomsnitt mer än 700 kronor per person och år på välgörenhet. Vissa ger mer, andra ger mindre och det är långt ifrån alltid
som den egna plånbokens storlek avgör hur generösa vi är. Men vad är
allt detta värt om effekten uteblir och livet inte blir bättre för dem man
vill hjälpa?
Vi blir med rätta upprörda när alltför mycket pengar går till administrativa kostnader eller när de försvinner i korruption. Exempel på
det senare är att vi nyligen har kunnat läsa om den sydafrikanska
demokratiorganisation där biståndsmedel från Sida avsedda för ett
projekt i Kenya har försvunnit och i SVT programmet Uppdrag
Granskning har vi kunnat följa rapporter om liknande problem i
Zambia.
Ytterligare en aspekt som borde väcka minst lika stort intresse, men
inte diskuteras lika ofta, är de målbilder som

välgörenhetsorganisationer frammanar om hur de donerade pengarna
kommer mottagarna till glädje. Målsättningar säger nämligen ingenting om huruvida de effekter som eftersträvas verkligen uppnås.
Den centrala frågan som bör ställas är därmed: Utvärderas insatserna
på ett så pass säkert sätt att de som donerar medel inte bara KÄNNER
att de hjälper sina medmänniskor utan att de också GÖR det?
Utvärderingar är tidskrävande och kostsamma, men de är nödvändiga
för att veta om projekten ger den effekt som man hoppas på. Med en
väl genomförd utvärdering skapas också en kunskapsbas som gör att
projekt kan bedrivas med en större effektivitet i framtiden. Och en
utvärdering som ger sken av framgång men vilar på en skakig kunskapsbas kan vara direkt skadlig för framtida välgörenhetsprojekt.
Den slutsatsen kan vi dra efter att ha analyserat de utvärderingar som
elva privata svenska välgörenhetsorganisationer med 90-konto har
utfört av sina hälsoprojekt i låginkomstländer under perioden 2010 till
2015 (katastrofhjälp ingick inte bland utvärderingarna). Från början
kontaktades 20 organisationer – varav nio – trots minst tre påstötningar – inte skickade sina utvärderingar.
För att bedöma om insatsen haft effekt kan man till exempel utföra en
mätning innan studien startar eller ha en kontrollgrupp, för vilka
insatsen inte genomförs, att jämföra med. Hos sex av de elva projekten
saknades båda dessa kontrollmöjligheter helt.
Om man inte hade tillgång till vare sig bra data från innan en insats
startar eller en kontrollgrupp hur kunde man då mäta effekten av
insatsen? Genomgående fanns i utvärderingarna en tilltro till enstaka

intervjuer där de tillfrågade gav uttryck för vad de trodde om effekter.
I vissa fall drogs slutsatser på basis av så kallade ”success stories” det
vill säga enstaka exempel på upplevelser av framgång togs som intäkt
för att projektet varit lyckosamt. Att utvärdera hälsoprojekt med denna
metodologi är omdebatterad. I flera fall fanns det också en brist på
objektivitet i rapporterna som gjorde dem direkt vilseledande. Ett
exempel är användandet av subjektiva värdeord som ”succé” och
”enastående”.
Vi har stor förståelse för att vissa insatser är svåra och kostsamma att
utvärdera. Det är exempelvis betydligt lättare att beräkna hur många
barn som vaccinerats än att utvärdera hur många liv som har räddats
genom att förebygga infektionssjukdomar. Ett alternativ är att det då
föreligger solida data från liknande projekt, som när 1,2 miljoner barn
i Mexiko vaccinerades mot virus som orsakar diarré, varvid man vid
uppföljningen fann att barnadödligheten i diarré i landet sjunkit med
cirka 35 procent, vilket motsvarar cirka 675 räddade liv. Har man så
tydliga data från en tidigare väl genomförd studie att luta sig mot är
det inte nödvändigt att göra en egen noggrann utvärdering. Men bara
tre av de elva projekten redovisade sådan kunskap.
Vår analys visar att välgörenhetsorganisationer alltför ofta har genomfört utvärderingar av en kvalitet som inte räcker för att svara på frågan
om hur effektiv insatsen varit. Det man i regel vill uppnå med hälsoprojekt är långsiktiga effekter över flera år, insatser som minskar sjuklighet och död. Inte en enda av de elva undersökta utvärderingarna
hade ett upplägg som gjorde att långsiktiga effekter ens kunde bedömas (i detta sammanhang är det värt att hålla i minnet att nio organisationer aldrig skickade in sina utvärderingar).

Är resultaten unika? Det verkar inte så. I en studie, genomförd av en
grupp från Helsingfors universitet på välgörenhetsorganisationer från
OECD länder, fann man att: ”trots det stora antalet utvärderingar som
har genomförts, finns det få rigorösa studier som undersöker förbättringar i livskvalitet hos mottagarna” och i flera fall ”råder det uttalade
tvivel om i vilken utsträckning man kan använda sig av de slutsatser
som dras” (vår översättning).
Det finns i dag organisationer som bedömer ideella insatsers effektivitet genom att analysera projekt och program som genomförs. Det
amerikanska GiveWell och det brittiska Giving what we can är exempel på detta. I Sverige har vi inte kommit lika långt även om organisationer som Social Initiative och Effektiv Altruism har börjat närma sig
dessa frågor.
Utvärderingar är en förutsättning för utvecklingsarbete. Om dessa
håller låg kvalitet kan de rent av försämra förutsättningarna för bättre
insatser i framtiden. Därför är det viktigt att välgörenhetsorganisationer utvärderar sina insatser väl och är tydliga gentemot givarna med
att detta görs. Denna information ska också vara transparent och redovisas på organisationens hemsida tillsammans med en egen bedömning
av styrkor och svagheter med utvärderingen.
Och för allmänheten lyder uppmaningen att vi självklart ska fortsätta
att ge, men att vi ska sträva efter att ta reda på om organisationerna
utvärderar sina projekt eller om de vilar på en solid vetenskaplig
grund. Och om dessa data inte redovisas ställa krav på organisationerna att detta ska ske. Annars riskerar vi att våra insatser för att göra gott
blir till intet.

Bakgrund. Utvärderingen
De utvärderingar av hälsoprojekt i låginkomstländer under perioden
2010 till 2015 som analyserats kommer från privata välgörenhetsorganisationer med 90-konto.
Från början kontaktades 20 organisationer – varav nio – trots minst tre
påstötningar – inte skickade sina utvärderingar.
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“ Wallström: Debatten i USA farlig –
riskerar att spridas
Tonläget i den amerikanska presidentvalsdebatten är farligt och
riskerar att förgifta det politiska samtalet även i andra länder. Det
anser utrikesminister Margot Wallström (S). – Hela debatten i
USA är frånstötande och jag tycker att den är farlig, säger hon.

Utvärderingarna var i samtliga fall utförda av externa konsulter.
Våra data baseras på en analys av om utvärderingarna uppfyller
kriterierna som ledande internationella organisationer använder, där
insatserna beskrivs enligt resultatkedjan: input, activities, output,
outcome och impact.
Utvärderingarna analyserades även efter deras styrkor och begränsningar, enligt en mall som bygger på John Ovretveits bok ”Evaluating
Improvement and Implementation for Health” samt OECD/DACs
analysverktyg.
Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, Karolinska institutet
Arash Aminlashgari, med kand, Karolinska institutet
David Mogard, med kand, Karolinska institutet
Göran Tomson, senior professor i internationell hälso- och
sjukvårdsforskning, Karolinska institutet “

Presidentvalet i USA följs med stort intresse över hela världen – så
även i Sverige. Regeringen har satt ihop en grupp med medarbetare
från flera olika departement för att skissa på olika scenarion beroende
på om Hillary Clinton eller Donald Trump vinner.
Utrikesminister Margot Wallström både hoppas och tror att det blir
Hillary Clinton som tar hem segern men hon understryker att det i dag
inte går att utesluta något valresultat.
Oavsett hur det går är hon bekymrad över hur tonläget har varit i valdebatten.
– Det har varit riktigt illa. Rapporteringen är också politiserad på ett
sätt som inte bådar gott för demokratin. Det påstås så mycket och det
är så grova anklagelser. Hela debatten i USA är frånstötande och jag
tycker att den är farlig.
Hur då farlig?

– Vad innebär det till exempel när Donald Trump inte vill säga att han
accepterar valresultatet? Eller säger att valet är riggat utan att han kan
presentera några bevis för det? Vad gör det med människor som inte
har politiska verktyg eller inte tycker att de kan göra sin röst hörd? Det
kan leda till våldsamheter eller att man blir helt desperat.
– Jag tror att det är farligt till slut. Det upplevs som en indirekt uppmuntran till att ta till våldsmetoder.
Margot Wallström säger att hon hoppas att det amerikanska debattklimatet inte ska sprida sig utanför USA men att det finns en uppenbar
risk för att så blir fallet.
– Det politiska samtalsklimatet i USA är så dåligt att jag blir rädd för
att det här ska sprida sig till andra länder och kulturer. De kvinnofientliga och rent sexistiska uttalandena som kommit från Donald Trump är
oacceptabla och ovärdiga någon som aspirerar på att bli president i
USA. Det bekymrar mig väldigt mycket, säger hon.
Vilken betydelse har valresultatet i USA för Sverige?
– Det har stor betydelse inte bara för oss utan för hela världen. Det är
därför som vi följer det så noga. USA är en stormakt och det är avgörande vem som är president och överbefälhavare. Signalerna som
går ut är otroligt viktiga.
Vad blir den stora skillnaden om Trump eller Clinton vinner?
– Vi vet mer om Clinton eftersom hon har en lång politisk karriär. Vi
vet av hennes handlingar var hon står i många frågor. Trump är ett helt
oprövat kort och han har ingen politisk erfarenhet. Där måste vi gissa

utifrån vad han säger.
Sverige har fördjupat relationen med USA de senaste åren. Vad beror
det på?
– Vi har våra grundvärderingar gemensamma. Synen på demokrati,
frihet, mänskliga rättigheter och allt detta. Sen tror jag att de tittar på
vår samhällsmodell i termer av hur man får en arbetsmarknad som
fungerar, hur man minskar klyftorna mellan människor och att man ser
att det faktiskt gör samhällen rikare och bättre. Jag tror att man
imponeras av det vi gör när det gäller miljöarbetet. Jag tror att det är
något i det politiska demokratiska systemet som de letar efter, och att
kunna dela de erfarenheterna.
Hur tror du att situationen i Ryssland har påverkat amerikanernas
intresse för oss?
– Intresset har funnits där hela tiden. Nato har en större närvaro kring
Östersjön, men jag tror inte att de är rädda för att vi skulle dras in i en
rysk intressesfär. Det är Natoplattformen som är viktig för dem. Vi har
också ett militärt samarbetsavtal som vi slutit. Det är den intressesfär
som vi tillhör, också genom EU-medlemskapet.
Kommer det här samarbetsavtalet förändras när det kommer en ny
president?
– Återigen, vi vet mer om Clinton och där känner vi oss inte oroliga
för det här. De frågor där vi har hög profil och där vi har engagerat oss
i tror jag att vi kan fortsätta att samarbeta kring. Men med Trump är
det mera osäkert.

Ser du några möjligheter att fördjupa det militära samarbetet om
Hillary Clinton vinner?
– Framför allt handlar det om att genomföra det som finns i ett samarbetsavtal. Det handlar om utbyte av information och att man genomför en rad förtroendeskapande åtgärder.
Hur tycker du att Barack Obama skött den internationella säkerhetspolitiken under sina åtta år som president?
– De här åren är präglade av erfarenheterna från Irakkriget och av
Afghanistan. Det har påverkat deras vilja att göra mer i Syrien. Det är
klart att det har varit en period som har handlat mycket om att komma
upp ur en ekonomisk grop som har varit väldigt djup för USA.
Tror du att Hillary Clinton är mer hökaktig i säkerhetspolitiken än vad
Obama har varit?
– Det blir att gissa igen. Jag tror inte det. Det påstås väldigt mycket,
men jag har svårt att tänka mig det.

– Vi jobbar väldigt aktivt med de frågorna. Som små exportberoende
länder är det självklart för oss i Norden med frihandel. Vi har lagt fram
våra bästa och starkaste argument för det här.
Hur ser du på de protektionistiska strömningar som finns i USA?
– Donald Trump har varit skicklig på att utnyttja det. Det har varit en
tillgång för honom.
Men även Hillary Clinton har gett uttryck för protektionism – tror du
inte att det kommer att påverka våra handelsrelationer?
– Det är något som vi måste ta på allvar. Vi försöker förbereda oss för
alla eventualiteter men också argumentera aktivt nu för fördelarna med
frihandelsavtal.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se !

Skulle det militära hotet mot Sverige öka om Trump vinner?

“Bakgrund. Toppar och dalar i de svenskamerikanska
relationerna

– Jag vill inte spekulera, men han verkar beundra Putin. Vilket är
bekymmersamt i sig. Men vad betyder det för politiken och för Natosamarbetet? Jag tycker inte att det är meningsfullt att spekulera. Det
viktiga är att vi ser vad vi måste uppfylla i vår egen säkerhetspolitik
och att vi ser till att utveckla våra samarbeten.

Politiskt har det varit upp och ned med relationerna med USA genom
åren. Som kallast var det i samband med Vietnamkriget i slutet på
1960-talet och början på 1970-talet.

Clinton är motståndare till frihandelsavtalet med Asien – tror du att
hon kommer att gå emot även TTIP?

1968 demonstrerade Olof Palme, som då var ecklesiastikminister, med
Nordvietnams ambassadör mot kriget. USA svarade med att ta hem sin
ambassadör.

Fyra år senare när Palme var statsminister jämförde han USA:s julbombningar mot Hanoi med nazisternas hemska dåd under andra
världskriget. Det dröjer tills 1974 innan USA återupptar de diplomatiska förbindelserna med Sverige.
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Mötena mellan svenska statsministrar har dock varit flera genom åren.

Analys. Utrikesminister Margot Wallström (S) är känd för sin
frispråkighet. Men efter invalet i FN:s säkerhetsråd har hon
börjat lägga orden mer försiktigt. Sverige är beroende av USA på
många sätt, i säkerhetsrådet och säkerhetspolitiken.

Palmes företrädare Tage Erlander mötte först Harry S Truman 1952
och sedan Dwight D Eisenhower två år senare.
På senare år har svenska statsministrar träffat Jimmy Carter, Bill
Clinton, George W Bush och Barack Obama. Ovanligare är det att
amerikanska presidenter kommer hit. Men 2013 skedde det när Barack
Obama besökte Stockholm.
Ekonomiskt är USA en viktig marknad. USA står för 7,6 procent av
den svenska exporten vilket gör USA till Sveriges största exportmarknad utanför EU.
Förra året exporterade svenska företag för 82 miljarder kronor, enligt
Business Sweden. Det var en ökning med 18 procent mot året innan.
Men tidigare år har exporten backat.
Industriutrustning, läkemedel, fordon, järn och stål och telekomutrustning är vanliga exportprodukter.
Telekombolaget Ericsson och fordonstillverkarna Volvo AB och Volvo
Personvagnar är några exempel på stora bolag som gör mycket affärer
med USA. “

“ Ödesvalet är alltför viktigt för att tala
klarspråk om

Margot Wallström har retat gallfeber på bland andra Saudiarabien,
Turkiet, Israel, Arabförbundet och Ryssland. Vad skulle hon inte kunna
göra av Donald Trump? Men när det gäller den republikanske presidentkandidaten vill hon inte spekulera. Hon kostar på sig en släng om
att Trump verkar beundra Putin och markerar mot hans kvinnofientliga
uttalanden, men längre än så går inte den svenska utrikesministern.
”Det viktiga är att vi ser vad vi måste uppfylla i vår egen säkerhetspolitik och att vi ser till att utveckla våra samarbeten”, säger Wallström.
Men det är just detta som står på spel. Sverige har ett nära samarbete
med Nato, där USA är den aktiva beståndsdelen. Och den rödgröna
regeringen har dessutom valt att utveckla det mellanstatliga militära
samarbetet med amerikanerna. Bägge förändras förstås med Trump
som överbefälhavare och president.
Det är lätt att tänka sig att Sveriges utrikesminister skulle ha en del att
säga om till exempel Donalds Trumps uttalanden om kärnvapen ("Om
vi nu har kärnvapen, varför kan vi inte använda dem?"). Likaså om

Nato (att det inte är säkert att USA kommer att ställa upp och försvara
ett Nato-land om det blir attackerat).
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Margot Wallström har tidigare talat om Putins skräckvälde, kallat
Nigel Farage (högerpopulistiska Ukips tidigare partiledare) avskyvärd
och Saudiarabiens straffmetoder för närmast medeltida. Hur kommer
det sig då att hon inte går ut ännu hårdare mot Donald Trump och den
upprustningsspiral hans uttalanden kan utlösa?

Branschföreningen Tågoperatörerna, som statliga SJ och LKAB
står bakom, kräver att infrastrukturminister Anna Johansson
drar i nödbromsen för planerna på ett nytt signalsystem för järnvägen som kan kosta skattebetalarna 30 miljarder. Även Miljöpartiet instämmer i kritiken. Men Anna Johansson lägger locket på.

Skälen är sannolikt två. För det första har Sverige föresatt sig att skapa
bättre stämning i FN:s säkerhetsråd. Det görs inte genom invektiv.
Regeringen måste gardera sig för om den otippade och oönskade
kandidaten vinner. Ska Sverige kunna uträtta något i rådet är det ingen
bra början att ha retat upp den snarstuckne Trump.
Och framför allt är Sverige starkt beroende av USA säkerhetspolitiskt.
Jämfört med grannländerna har vi ett svagt försvar. Regering och
riksdag talar om att bygga säkerhet tillsammans med andra. Men den
starkaste militärmakten i EU är på väg att bryta sig ur unionen. Skulle
också USA svikta finns det inga stora militära muskler kvar för
Sverige.
Nästa vecka hålls alltså ett ödesval också för oss. Det är alltför viktigt
för utrikesministern att tala klarspråk om.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “

“S-ministern får kritik av tågbranschen

Enligt regeringens infrastrukturproposition ska det nya signalsystemet
ERTMS kosta skattebetalarna 15–19 miljarder kronor till och med
2029 och 30 miljarder kronor totalt. Visionen med systemet är att
skapa ett enhetligt system i hela EU.
I ett brev till Anna Johansson skriver Tågoperatörerna att ”branschföreningen – och därmed alla järnvägsföretag som är aktiva på det
svenska järnvägsnätet – har lämnats helt utanför principgodkännandeprocessen.”
– Vi behöver inte det här systemet. Det är dumt, dyrt och dåligt. Då
borde vi få vara med i diskussionen, anser Björn Westerberg, vd för
Tågoperatörerna.
Enligt honom är regeringen på väg att ge sitt principiella godkännande
till ERTMS, som Trafikverket i likhet med ministern tycker är en bra
idé. Men operatörerna håller inte med, vilket kritiker från båda sidor
om blockgränsen i riksdagen anser borde få regeringen att tänka om.

– Operatörerna litar inte på tekniken. Att ministern inte lyssnar till dem
är väldigt märkligt och omdömeslöst, säger Anders Åkesson, Centerns
talesperson för trafikinfrastruktur.
Han får medhåll av trafikutskottets ordförande, miljöpartisten Karin
Svensson Smith, som tidigare bjudit in tågoperatörerna till riksdagen:
– Jag tycker att operatörerna har rätt i att man ska skjuta på systemet.
Det kan vara fel att investera i det som kan ha blivit gårdagens system.
Tågoperatörerna varnar för att gruvbolaget LKAB:s malmtransporter
till Narvik också skulle kunna påverkas negativt.
– Det finns stora risker med systemet för tågen på malmbanan, säger
Björn Westerberg.
DN har sökt infrastrukturminister Anna Johansson som inte vill svara
på några frågor. ”Vi avböjer intervju och får återkomma när vi svarat
brevskrivarna”, skriver ministerns pressekreterare Adriana Haxhimustafa i ett sms.
Den svenska regeringen har på sig fram till den 18 november möjlighet att lämna synpunkter till EU-kommissionen.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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”Sista ordet är sagt om kvinnliga präster”
Malmö-Rom. Efter att katoliker och protestanter närmat sig
varandra under påvens Sverigebesök visade påve Franciskus på
stora olikheter mellan religionerna när han helt avfärdade tanken
på kvinnliga präster inom katolska kyrkan.
Efter en halvtimme i luften kommer påve Franciskus fram bakom den
gula gardinen och ställer sig med mikrofonen i mittgången så att alla
ser honom. Först tackar han oss för att vi har velat följa med på resan
och ”hålla honom sällskap”.
– Vi åker härifrån vid rätt tid. I kväll säger de att temperaturen sjunker
till fem grader i Malmö, säger den snart 80-årige argentinske påven
som uppenbarligen inte gillar kyla.
Eftersom resan gått till Sverige får svensk press ställa några frågor
först. Den första handlar om den stora mängd flyktingar som kommer.
Finns det en risk att vår kristna kultur hotas av alla som kommer?
– Vi får inte låta oss skrämmas. Europa har skapats av en kontinuerlig
integration av en mängd olika kulturer.
Vad tycker Franciskus om att ett land som Sverige så radikalt har
skurit ner sitt flyktingmottagande?
– När det gäller länder som stänger sina gränser vill jag säga att i
teorin kan man inte stänga en flyktings hjärta. Men de som regerar
måste också vara försiktiga och lyhörda när det gäller de kalkyler som
måste göras för att kunna ta hand om alla.
– Det gäller att ha ett öppet hjärta, det är inte humant att stänga dörrar
eller sitt eget hjärta.

– Jag tror inte att Sverige har dragit ner sitt mottagande av egoistiska
skäl, eller för att man inte klarar av detta. Jag har talat med personer
som jobbar inom svenskt flyktingmottagande. De hinner inte ta hand
om alla som kommer. Om man gör fel får man betala ett pris, som blir
politiskt, säger Franciskus.
Den svenska biskopen som stått värd för detta ekumeniska möte i
Lund är en kvinna. Är det realistiskt att föreställa sig kvinnliga präster
även inom den katolska kyrkan?
Här blir påvens svar mindre glasklart och en lång utläggning kommer:
– Då sade man mig: Svenska kvinnor är mycket starka och duktiga.
Och därför händer det att en svensk man letar och söker en fru som
kommer från ett annat land. Jag vet inte om detta är sant, tillägger
påven i en road ton.
– När det gäller kvinnliga präster inom den katolska kyrkan så är sista
ordet sagt och har framförts mycket klart och tydligt, säger Franciskus
och hänvisar till sin numera helgonförklarade företrädare San
Johannes Paulus II.
Ett svar som måste läsas som att kvinnliga präster är fullständigt uteslutet inom överskådlig tid.
Till sist tackar påven Sverige ännu en gång för det stora mottagandet
av flyktingar som varit under år präglade av militärdiktaturer i Latinamerika: Argentina, Chile och Uruguay. I samband med att han avslutade mässan på morgonen i Malmö, sa Franciskus så här före
avfärden:
– Jag tackar Gud för att ha fått komma till detta land och vara med er!
Peter Loewe loewe@tin.it “
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“ Världens kärnvapen slagträ i valspurten
Atombomben är tillbaka i världspolitiken. I den amerikanska
valspurten haglar varningarna om att risken för ett tredje världskrig har ökat. Till slut handlar frågan om vems finger, Hillary
Clintons eller Donald Trumps, som känns tryggast att ha på
kärnvapenknappen.
Ett märkligt likartat krigsmuller hörs från båda sidorna Atlanten: På ett
valmöte i Florida i förra veckan sade Trump att ”vi kommer att få ett
tredje världskrig om vi lyssnar på Hillary Clinton i Syrienfrågan”.
Det var nästan som ett eko av vad den ryske ultranationalisten Vladimir Zjirinovskij, en nära allierad till president Vladimir Putin, sade
några dagar tidigare: ”Amerikanerna bör rösta på Trump, annars
riskerar de att dras in i ett kärnvapenkrig.”
Kärnvapen, betraktat som ett reellt krigshot mellan stormakterna, har
på årtionden praktiskt taget inte förekommit i den internationella
säkerhetsdebatten. De stora rustningsbegränsningsavtalen mellan USA
och Ryssland (tidigare Sovjetunionen) har tillsammans med skräcken
för den globala nukleära katastrof som en kärnvapenduell skulle
innebära betraktats som en garant mot att det värsta skulle hända.
Men denna höst har atombomben, och därmed ett förödande världskrig, åter dykt upp som en hotfull skugga över världen. Ett tecken på
det är att för första gången på decennier har nu Ryssland genomfört
civilförsvarsmanövrer mot ett tänkt kärnvapenanfall; nyligen deltog 40
miljoner civilpersoner och 200 000 anställda i räddningstjänsten i den
största övningen sedan kalla kriget.

Kärnvapenfrågan har också dykt upp som ett inslag i USA:s valkampanj, med ett antal uttalanden från Trump, där det minst uppseendeväckande var det han sade i en intervju i New York Times: ”Det är en
skrämmande nukleär värld. För mig är det största problemet i världen
kärnvapenspridning.”
Men i en intervju i kabelkanalen MSNBC undrade Trump: ”Om vi inte
ska använda kärnvapen, varför har vi dem?” Han tillade: ”Man vill
vara oförutsägbar.”
En aning illavarslande är att en av Trumps förebilder är general
Douglas MacArthur, som förespråkade ett kärnvapenangrepp mot Kina
under Koreakriget 1951.
Tillsammans med andra uttalanden av Trump, som att Japan och Sydkorea kanske borde få ha en egen kärnvapenarsenal (som ett skydd
mot Nordkorea och Kina), ger det en bild av en presidentkandidat som
inte är insatt i kärnvapenfrågan.
Som för att lindra oron hos de många som undrar om den republikanske kandidaten är rätt person att hantera USA:s kärnvapenkoder sade
Trump i en intervju med tidskriften GQ förra året: ”Det är högst,
högst, högst, högst osannolikt att jag skulle använda dem.”
Kärnvapenfrågan kom även upp i den första tv-sända valdebatten
mellan Trump och Clinton i slutet av september, och den gällde frågan
om ”no-first-use”, alltså huruvida USA ska förbehålla sig rätten att
sätta in kärnvapen utan att först ha angripits med kärnvapen.
Det senare är vad som gäller i dag, men det finns uppgifter om att
Barack Obama har övervägt att ändra på det. USA:s försvarsminister

Ash Carter och utrikesminister John Kerry ska ha motsatt sig en
ändring.
Trump lyckades i debatten inta två motsatta ståndpunkter: han tycktes
luta åt att inte vara den förste att använda kärnvapen i ett krisläge, men
sedan backade han och förklarade att han som president inte skulle
utesluta någonting.
Clinton svarade inte på om hon är för eller emot ”no-first-use” utan
nöjde sig med att slå fast att USA står bakom sina bundsförvanter och
kommer att uppfylla sina förpliktelser. Det var i polemik mot Trump,
som tidigare sagt att Nato bara kommer att försvara Natoländer som
delar på alliansens ekonomiska bördor.
Putin har sedan länge lyft bort sin tidigare ”no-first-use”-doktrin från
den ryska militärplaneringen och har använt hotfullt språkbruk kopplat
till kärnvapnen. Efter annekteringen av den ukrainska halvön Krim
sade Putin att han hade varit redo att försätta landets kärnvapenstyrkor
i högsta beredskap.
Ryssland kan numera sätta in kärnvapen även mot en konventionell
aggression, om ”statens överlevnad är hotad”. Putin har också lyft
fram den ryska kärnvapenarsenalen och varnat för en ökad krigsrisk.
Rolf Ekéus, veterandiplomat och under åren 1991–97 ordförande i
FN:s specialkommission för Iraks massförstörelsevapen (UNSCOM),
noterar att taktiska kärnvapen, eller slagfältskärnvapen, är ett inslag i
de militärmanövrer som ryssarna har genomfört under de senaste
årtiondena.
Och vid Natos senaste toppmöte i Warszawa bekräftades att man ska
ha taktiska kärnvapen placerade i Europa som avskräckning (under-

förstått mot ett hot från Ryssland).
– Taktiska kärnvapen har än en gång lyfts fram som en del i ett tänkbart krig i Europa. Kärnvapenskramlet från rysk sida är inte så lätt att
analysera, säger Rolf Ekéus, som tror att Putin är mest bekymrad över
den missilsköld som Nato bygger upp i östra Europa.
Han anser att talet om kärnvapnen framför allt är en markering av den
förkrossande makten hos den som förfogar över vapnen.
– Jag är orolig för att tonfallet hårdnar, och att länder som Japan och
Sydkorea är skräckslagna, främst för Nordkorea som nu har kärnvapen
och aldrig kommer att backa från det.
Shannon N Kile, som forskar om kärnvapenkontroll vid fredsforskningsinstitutet Sipri, anser att det är beklagligt att det i årets amerikanska valkampanj förekommer så lite debatt om kärnvapnen.
Trump har varit inne på att USA ska ge upp avtalet om icke-spridning,
vilket kan betyda att länder som Japan och Sydkorea ska ha egna
kärnvapen. Ett argument är att USA inte ska behöva betala för att
skydda dem.
– Att uppmuntra spridning av kärnvapen vore en dramatisk avvikelse
från den politik som har existerat länge.
Samtidigt har de taktiska kärnvapnen i Europa dragits ner drastiskt av
USA och Nato, från 6 000 till 250, vilket är en 95-procentig minskning. Nato har dock behållit den nukleära dimensionen i sin militära
planering, som avskräckning.

Bilden är inte entydig: Den goda nyheten är enligt Shannon Kile att
mängden kärnvapen i världen har minskat kraftigt under de senaste 30
åren, från 70 000 på 1980-talet till dagens 17 000.

Med Clinton, som mest har haft kritiska ord att säga om Putin, kan vi
ändå förvänta oss en fortsättning på Obamas linje – som hittills inte
har avskräckt Moskva från militära framstötar.

Men det finns också dåliga nyheter: det är att alla nukleära stater
numera är inne på att behålla kärnvapen under överskådlig tid.

Med Trump, som har uttryckt sig uppskattande om Putin, vet vi inte
vad som är att vänta. Tar man Trump på orden kommer han att satsa på
närmare samverkan med Ryssland i kampen mot terrororganisationen
IS, men i övrigt kan vi bara gissa.

– Minns vad Obama sade vid ett tal i Prag i april 2009, att målet är en
kärnvapenfri värld. Det var hans första stora utrikespolitiska tal som
president. Han sade att USA, som är det enda land som hittills har satt
in atombomber i en konflikt – mot civila i Hiroshima och Nagasaki –
har ett moraliskt ansvar för att öppna upp för en ny era av kärnvapennedrustning som syftar till att eliminera de nukleära arsenalerna.
– Men det har inte hänt, tvärtom har kärnvapenarsenalerna moderniserats. Och den tidigare doktrinen är i kraft, att USA tar sig rätten att
använda kärnvapen i krig. Samtidigt ska USA lägga ut 348 miljarder
dollar under perioden 2015–2024 på modernisering av sin kärnvapenarsenal.
De konkreta riskerna finns regionalt, i Sydasien i konflikten mellan
Indien och Pakistan, och på den koreanska halvön.
– Vi bör vara bekymrade för den olösta konflikten Indien–Pakistan.
Länderna har olika doktriner: Indien har en ”no-first-use”-linje, medan
Pakistan, som är underlägset i konventionell militärstyrka, har den
omvända synen. Där utvecklar man ”battlefield nuclear forces”, för att
vid behov kunna sättas in mot fiendens konventionella styrkor.
Den som väljs till ny president i USA får ett allt mer kärnvapenskramlande Ryssland att hantera.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
“Fakta. Vad får presidenten göra?
USA:s president leder den verkställande statsmakten, och den balanseras av kongressen (lagstiftarna) och Högsta domstolen. Den viktigaste rollen är att presidenten är överbefälhavare för militären. Men
det har i alla år varit en omstridd fråga i vilken utsträckning presidenten har rätt att sätta in militär utan att kongressen har förklarat krig.
USA, under presidenterna Lyndon Johnson och Richard Nixon, bedrev
ett omfattande krig i Vietnam under ett årtionde utan kongressens
godkännande. Det fick kongressen att 1973 anta ”War powers resolution” som begränsar presidentens möjlighet att starta krig på egen
hand. Bland annat måste presidenten meddela kongressen om truppinsatser inom 48 timmar.
Efter terrordåden 11 september 2001 auktoriserade kongressen att
militär kan sättas in i terrorbekämpning. Det var ingen krigsförklaring,
men president George W Bush kunde med resolutionen som stöd
inleda ett krig mot al-Qaida och talibanerna i Afghanistan. “
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Ryssarna ser Trump som en underdog mot
eliten
Moskva. Donald Trump är en underdog som kämpar mot eliten.
Hillary Clinton har problem med sin hälsa, vill lägga världen
under sig och hatar Ryssland. Ungefär så karaktäriserar en stor
del av de ryska medierna de amerikanska presidentkandidaterna.
Ryska medier följer noggrant det amerikanska presidentvalet. Av de
statligt kontrollerade medierna får Trump de klart största sympatierna.
De statligt kontrollerade tv-kanalerna, till exempel Kanal 1, beskiver
Clinton som mentalt instabil – det vill säga samma egenskap som ofta
anses vara Trumps problem.
För att bevisa sin tes spelar man till exempel upp Clintons minspel i
slowmotion de gånger hon har skojat med publiken genom att göra
grimaser.
Dessutom påstår Kanal 1 att Clintons ögon tittar åt olika håll. Allt detta
tyder enligt kanalen på att hon inte är psykiskt stabil.
Men framför allt beskrivs Clinton som en aggressiv politiker. Hon sägs
vara beredd att starta en ny krigskampanj i Mellanöstern och inte ens
backa inför ett tredje världskrig om det krävs för att bevara USA:s
inflytande i världen. Clintons kritik mot Putin beskrivs som oppor
tunism och mccarthyism.

På det hela taget verkar de statliga ryska medierna framför allt älska
att hata Clinton. Trump lägger man ned mycket mindre tid på. Han
beskrivs främst som en ”färggrann” person som försöker utmana
etablissemanget, samt en person som är villig att komma överens med
Ryssland.
Trumps kommentar att kvinnor låter honom ta dem mellan benen
eftersom han är en stjärna kommenterade Rysslands utrikesminister
Sergej Lavrov så här till CNN: ”Det finns så många pussies på bägge
sidor i den amerikanska valkampanjen att jag föredrar att inte
kommentera det.”
Citatet blev snabbt oerhört populärt och citerades överallt i ryska
medier.
Konspirationsteorier – de kremlstyrda mediernas egen specialitet – ges
generöst av utrymmet i bevakningen. Trumps påstående att han hade
fått en dålig mikrofon i en av debatterna presenterades som ett faktum.
Även uppenbart ogrundade konspirationsteorier om att Clinton hade
fått frågorna på förhand rapporterades vara en fråga som valmyndigheterna eventuellt måste ta ställning till.
Rysslands president Vladimir Putin har också flera gånger uttryckt sig
i positiva ordalag om Donald Trump.
På det så kallade Valdaimötet i Sotji, där Rysslandsexperter från hela
världen deltog, vidhöll han dock att han inte har någon favorit av
kandidaterna.

– Att Trump är vår favorit är fullständigt struntprat. Det är bara ett sätt
att försöka manipulera. För oss spelar det ingen roll vem som vinner,
men det är klart att vi välkomnar om någon vill normalisera relationerna till Ryssland. Det spelar ingen roll vem som säger det, sade
Vladimir Putin i förra veckan.
Putin försäkrar att Ryssland vill samarbeta med ”vem som helst som
amerikanerna väljer, och som vill samarbeta med oss”. Samtidigt
uttryckte han än en gång förståelse för Trump.
– Trump har sitt sätt att kommunicera med väljarna. Han beter sig
extravagant, men inte tanklöst. Han vet vad han gör. Trump representerar den enkla människan i USA som är trött på eliten, den elit som
har varit vid makten i tiotals år, ansåg Putin.
Anna-Lena Laurén anna-lena.lauren@dn.se “
“Lista. Fler länder om valet
Erik Ohlsson, Ingmar Nevéus, Nathan Shachar, Mia Holmgren, Henrik
Brandão Jönsson, Philip Teir
Egypten
Egyptierna väntar sig inte att nye presidenten kommer att bry sig om
deras land. Det står i en kommentar i Egyptens dagstidning al-Ahram.
Skribenten noterar att Mellanöstern knappt nämndes i presidentvalsdebatterna. I de breda folklagren är Trump impopulär, efter utspelet
om stoppa muslimer från att resa till USA.

Finland
Finlands utrikesminister, Timo Soini, kommenterade i våras likheterna
mellan Sannfinländarnas retorik och Donald Trumps populism, och
konstaterade att att populistisk politik har sin grund i människors
missnöje. Som utrikesminister verkar dock Soini bekymrad över att
Trump uttryckt sig negativt om Natos inblandning i östra Europa.
Brasilien
Brasiliansk media följer presidentvalet noga och skrattar åt att Donald
Trump kan bli huvudkandidat i USA. Men det stärker även den
brasilianska högern som är ”trött på pekpinnar och att gulla med
fattiga”. I São Paulo valdes för några veckor sedan en borgmästare
som aldrig varit politiker. João Doria är en framgångsrik företagare
och ses som Brasiliens Trump.
Indien
Samstämmiga opinionsmätningar visar att en majoritet av amerikanska
väljare med rötter i Indien kommer att rösta på Clinton. Viktiga frågor
för indierna är immigrationspolitik, religiös frihet och outsourcing av
företag.
Turkiet
Turkisk opinion hör till världens mest antiamerikanska. Regimen är
just nu upprörd över att Hilary Clinton lovat fortsatt samarbete med
Syriens kurder. Donald Trump är heller ingen turkisk önskedröm, men
hans förslag att ge upp Syrien och låta Ryssland och Bashar al-Assad
ta hem spelet, kolliderar inte längre med president Tayyip Erdogans
avsikter.

Tyskland
Tysklands regeringschef Angela Merkel har inte sagt något offentligt
om vem hon hoppas ska väljas till USA:s nästa president. Utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, socialdemokrat, har däremot inte
gjort någon hemlighet av att han tycker att det vore en fara för hela
världen om Donald Trump blir USA:s president.
Israel
Israel är delat: Nationalistkoalitionen håller tummarna för Trump, fast
talesmän undviker att säga det öppet. Trump är inte bara välvilligt
inställd till bosättningar på palestinsk mark, han har lovat överge
USA:s traditionella position och stödja en israelisk annektering av
Västbanken. En Trump-seger skulle sannolikt få lika explosiva följder
i Israel-Palestina som i USA.
Polen
Till skillnad från Tjeckien och Ungern har Polens starke man Jaroslaw
Kazcynski avstått att stödja Trump offentligt. Politiskt står han och
konservativa väljare dock närmast den republikanske kandidaten.
USA är nära allierad, men Clinton kan förväntas kritisera den polska
regeringen, precis som Obama har gjort. “
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“ Deklaration granskad igen – ”missbruk av
reglerna”
Donald Trumps skatteplanering kan ha varit olaglig. Det konstaterar New York Times efter att man fått tillgång till nya dokument. Själv vägrar Trump att offentliggöra sina skattedeklarationer, som första presidentkandidat på fyra decennier.
Donald Trump har låtit bli att redovisa hundratals miljoner i inkomster,
med hjälp av en manöver som enligt skattejurister kan ha varit olaglig.
Enligt nya dokument som New York Times har fått tillgång till har
Trump missbrukat en skatteregel för avdrag vid stora förluster.
Trump ska ha använt sig av ett kryphål som innebar att han sparade
miljontals dollar i skatt, genom en manöver som var så juridiskt
tvivelaktig att hans egna skattejurister varnade för att han skulle
straffas om den upptäcktes i en revision. Kongressen har senare
förbjudit samma kryphål.
Donald Trump är den första presidentkandidaten sedan 1968 som inte
har offentliggjort sina
skattedeklarationer. Det är särskilt anmärkningsvärt då han även är den
presidentkandidat i landets moderna historia som har störst personlig
förmögenhet. Skattemyndigheten i USA gör sedan tidigare en revision

av Trumps affärer och en rad undersökningar och rättsfall väntar
honom efter presidentvalet.
Washington Post har även avslöjat att Trump använt sin stiftelse för
välgörande ändamål, Trump Foundation, för personlig vinning.
Tidningen kontaktade 250 av de organisationer som Trump hävdar att
han donerat pengar till, 249 av organisationerna hade aldrig sett till
några donationer.
För Donald Trump väntar en rad rättsfall efter presidentvalet den 8
november. Utöver en rad anklagelser om sexuella trakasserier har en
13-årig flicka anklagat honom för våldtäkt.
Han är även anklagad för bedrägeri för sitt arbete med Trump
University, men har lyckats få rättegången uppskjuten till strax efter
valet, den 28 november.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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“ Trumps kopplingar till Ryssland utreds av
FBI
FBI har inlett en förundersökning av Donald Trumps kopplingar
till Ryssland. Men FBI-direktören James Comey vägrar kommentera detta, med motiveringen att han inte vill påverka ett presidentval. Demokraterna anklagar nu Comey för hyckleri.
Det blåser kring FBI efter nya avslöjanden om undersökningar kopplade till presidentkandidaterna. Förra veckan såg Hillary Clinton ut att
segla mot en klar seger i presidentvalet, enligt opinionsundersökningar. Men efter att James Comey skrev ett diffust formulerat brev till
republikanerna i kongressen, där han förklarade att man påbörjat en ny
undersökning av en epostserver kopplad till Clintonmedarbetaren
Huma Abedin, har Donald Trump fått nytt hopp om att kunna vinna
valet.
Trots att denna undersökning inte har något att göra med FBI:s tidigare
undersökning av Clintons mejl-verksamhet som utrikesminister och att
det inte heller rör sig om Clintons egna mejl, har nyheten förändrat
dynamiken i valkampanjen.
Clinton bibehåller en ledning i de flesta avgörande delstaterna inför
presidentvalet och i tre mätningar som kommit den här veckan är
opinionsläget oförändrat. Men i en nationell mätning av Washington
Post är det nu dött lopp mellan kandidaterna, vilket tyder på att stödet
för Clinton har minskat efter James Comeys brev i fredags.
TV-kanalen CNBC har nu avslöjat att FBI inlett en förundersökning av
Donald Trumps kopplingar till Ryssland. Men James Comey ville inte
gå ut offentligt med detta, med motiveringen att det är för nära valdagen, enligt kanalens källor på FBI. Comey får hård kritik från både

demokrater och republikaner, såväl som fristående juridiska experter,
för att ägna sig åt hyckleri.
David Frum, tidigare rådgivare till George W Bush, är en av många
republikaner som också kritiserar Comeys dubbelmoral. ”Om FBI inte
vill försvara valprocessens integritet från utländsk manipulation för att
de är så rädda för att framstå som partiska, varför behöver vi dem då?”
skriver han på Twitter. Undersökningen är särskilt angelägen efter att
FBI tidigare i år tillkännagav att det var Ryssland som låg bakom en
omfattande hackerattack mot Demokraternas partiorganisation.
Clinton-kampanjen anklagar James Comey, som är republikan men
tillsattes av president Obama, för att vara inkonsekvent.
Flera andra rapporter den här veckan har pekat ut band mellan Trump
och Ryssland. I det oberoende politiska magasinet Mother Jones
avslöjar den undersökande journalisten David Corn att en före detta
spion säger att den ryska regeringen i många år arbetat för att hjälpa
Donald Trump politiskt. Spionen har varit i kontakt med FBI om detta
och säger till Mother Jones: ”Det här är oerhört viktigt och går bortom
partipolitiken. Trumps eget parti borde känna till detta.”
I nättidningen Slate skriver Franklin Foer om en undersökning av itexperter som hävdar att man i Trump Tower, högkvarteret för Trumps
globala företag, haft en separat server som var kopplad till en rysk
bank. Andra experter säger att det inte finns tillräckliga bevis för att
dra denna slutsats.
Tidigare i år avslöjade New York Times att Trumps tidigare kampanj
chef Paul Manafort fått 13 miljoner dollar för att arbeta för ryska
intressen i Ukraina.
Hillary Clinton krävde på måndagen att Trump-kampanjen måste svara
på allvarliga frågor om kopplingarna till Ryssland.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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“ Dörren stängs till EU – men frågan är om
Ankara bryr sig
Analys. Turkiets tillslag mot landets medier kritiseras skarpt av
både USA och Europarådet. Från EU:s håll är det som så ofta
tystare, men om Turkiet återinför dödsstraffet kommer dörren till
EU stängas igen och framtiden för det omtvistade migrationsavtalet är oviss.
De senaste dagarnas utveckling i Turkiet gör att den politiskt laddade
frågan om landets relation med EU åter ställs på sin spets.
Hittills har visserligen både USA och Europarådet levererat mer
kraftfulla fördömanden av den turkiska regimens tillslag mot landets
medier än EU.
Som medlem i mellanstatliga Europarådet har Turkiet lovat att följa
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, men
om ”nationen hotas” kan hårdare lagar tillfälligt accepteras.
– Det är högst diskutabelt om räden mot tidningen Cumhuriyet kan ses
som proportionell, ens under ett undantagstillstånd, hävdar Torbjörn
Jagland, Europarådets generalsekretare.
Jaglands uttalande kan tolkas som att Turkiet gått över gränsen för vad
Europarådet kan gå med på.

USA skärper också tonen.
– USA är djupt oroat över vad som verkar vara en ökning av statens
tryck på oppositionella medier i Turkiet, förklarade den amerikanska
administrationens talesperson på tisdagen.
Kritiken från EU är som så ofta mer lågmäld. EU:s relation med
Turkiet präglas för närvarande helt av det omtvistade migrationsavtalet, som unionen vill bevara. EU håller helt klart igen på protesterna
mot Turkiet.
Ändå kan en brytning vara på gång. Regeringen i Ankara ska nämligen
inom kort presentera hur den anser att Turkiets författning ska ändras.
Huvudpunkterna handlar om att landets president ska få mer makt,
men enligt premiärminister Binali Yildirim vill regeringen också återinföra dödsstraffet.
En folkomröstning ska avgöra om Turkiet ska tillämpa dödsstraff, men
om ett sådant förslag blir verklighet kommer dörren till EU att stängas
igen.
Regeringen i Ankara är mycket väl medveten om att dödsstraff inte
kan förenas med EU-medlemskap. Det har EU-ledarna upprepat gång
på gång.
Frågan är därför: Struntar Ankara i om det blir en brytning med EU?
Annars är det svårt att begripa den turkiska regeringens förslag.

Om förhandlingarna om Turkiets EU-medlemskap läggs på is är
framtiden för migrationsavtalet också högst oviss.
Enligt uppgörelsen från mars 2016 ska Turkiet ta emot flyktingar och
migranter som tagit sig till Grekland om EU sätter fart på
medlemskapsförhandlingarna, låter turkiska medborgare åka på
visumfria resor till EU och ger pengar till flyktingar i turkiska läger.
I den ursprungliga uppgörelsen hette det att EU skulle lätta på
visumreglerna senast i juni.
EU kräver dock att Turkiet först inför en snävare definition av
terrorism, vilket regeringen i Ankara hittills har vägrat. Förhandlingarna om detta pågår och tidsgränsen har skjutits upp två gånger,
först till november och sedan till årsskiftet.
För närvarande verkar det dock osäkert om migrationsavtalet mellan
EU och Turkiet ens håller så länge.
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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“ Trump rikast men Clintons kassa starkast
Donald Trumps förmögenhet är över 100 gånger större än rivalen
Hillary Clintons. Men det är Clinton som har den starkaste kampanjkassan.
Presidentkandidaternas privatekonomi har bubblat upp som ett hett
ämne i presidentvalskampanjen. Hillary Clinton missar inte ett tillfälle
att ta upp Trumps vägran att göra sin skattedeklaration offentlig.
Donald Trump å sin sida målar gärna ut Clinton som en hycklare med
ett budskap när hon håller föredrag för rekordarvoden på Wall Street
och ett annat när hon möter väljare ute på kampanjtåget.
För Trump är också den privata förmögenheten i sig ett trumfkort han
hoppas vinna röster på. Fastighetsmagnaten målar bilden av sig själv
som en framgångsrik affärsman och blir rasande när listor över de
mest förmögna i hans ögon underskattar hans rikedom.
När det gäller att dra in pengar till presidentvalskampanjen har dock
Hillary Clinton varit klart mer framgångsrik. Clintons kampanj har
samlat in runt 526 miljoner dollar (4,6 miljarder kronor), medan
Trump samlat in 182,1 miljoner (1,6 miljarder kronor).
Hur ligger det då till med de två kandidaternas privata nettoförmögenhet? Det är svårare att reda ut. Kandidaterna har ingen skyldighet att
redovisa exakt allt de äger. Men sajten Money Nation har gjort ett
försök att uppskatta deras tillgångar. Föga överraskande är Trump

solklar nummer ett i materiell rikedom. Trumps nettoförmögenhet
bedöms ligga på 5,18 miljarder dollar, 45,6 miljarder kronor. Det är
132 gånger mer än Hillary Clintons uppskattade nettoförmögenhet på
31,3 miljoner dollar, 275,5 miljoner kronor. Lägger man till maken
Bill Clintons förmögenhet kommer paret upp i 111 miljoner dollar
(977 miljoner kronor)
För Hillary Clinton inleddes karriären som advokat, där hon kunde
tjäna så mycket som 200 000 dollar, 1,76 miljoner kronor, på ett år.
Men paret Clinton har också haft djupa finansiella svackor. När Bill
Clinton lämnade Vita huset efter sin andra mandatperiod som president
2001 lyste parets siffror rött. Tveksamma affärer gjorde att stora
summor hade plöjts ned i advokatarvoden. Först briserade Whitewater
skandalen, ett fastighetsbolag inblandat i korruption som paret Clinton
hade investerat i. Den andra stora kostnaden var de höga juridiska
kostnader som Bill Clintons otrohetsaffär med praktikanten Monica
Lewinsky renderade. ”Vi var luspanka när vi lämnade Vita huset” har
Hillary Clinton sagt i en uppmärksammad tv-intervju.
När Hillary Clinton blev utrikesminister 2009 fick hon en årsinkomst
på 186 600 dollar, 1,6 miljoner kronor. Hon fick dessutom rekordhöga
8 miljoner dollar i förskott för sina memoarer och drog 2014 in över
tolv miljoner dollar i talararvoden. Ett föredrag kunde ge mellan 100
000 och 335 000 dollar, enligt Money Nations genomgång. Något hon
har kritiserats för av politiska motståndare både från höger och vänster.
Grunden till Donald Trumps förmögenhet lades när hans far Fred
Trump gick bort och lämnade efter sig en förmögenhet på uppskattningsvis 290 miljoner dollar, 2,55 miljarder kronor. Exakt vad Trump

är god för i dag är osäkert. I de uppgifter som redovisas kan en tillgång
vara värd ”över 50 miljoner dollar”, men tillgången kan i verkligheten
vara mycket större.
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Men att Trump har förvaltat sitt kapital genom en rad affärer i fastighetsbranschen, tv-serier och golfbanor har undgått få. Han säljer in sig
själv som en president som kommer att lyfta den amerikanska ekonomin eftersom han, enligt egen utsago, så framgångsrikt har gödslat
sin egen förmögenhet.

I ett rekommenderat brev kom beskedet: Blindhet innebär inga
”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen” – rätten till
ledsagning enligt LSS är indragen.

Hans belackare pekar på att pengarna hade vuxit minst lika mycket om
han satsat dem i en indexfond, lutat sig tillbaka och inte lyft ett finger.
Trumps förmögenhet har i alla fall inte minskat. Men färden har
stundtals varit ryckig. Han har flera konkurser bakom sig och ganska
stora skulder.
Samtidigt har namnet Trump blivit ett varumärke i sig. Han hyr ut
Trump på licens till exempelvis golfbanor. Bara det beräknas ge
åtskilliga hundra miljoner dollar om året. Enligt Trump själv är namnet
värt tre miljarder dollar.
Skulle Trump bli president måste han sannolikt ligga lågt med att
licensiera ut sitt namn. Men en årslön på 400 000 dollar, som presidenten får, lär de flesta klara sig på. Och vinner Hillary Clinton får hon
god draghjälp av maken Bill vars attraktivitet som föredragshållare
bara lär öka.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

“Hux flux försvinner friheten

Livet är inte rättvist. Min barndoms lekkamrat om somrarna hade
problem med sin syn. Men vi hade roligt. Satt i timmar och ritade
kläder till våra klippdockor eller cyklade till havet för att kasta oss i
från klipporna.
Men hennes ögon blev sämre. Vissa somrar var klippornas grå former
alldeles suddiga, och hon behövde stöd på ojämnt underlag. Lekarna
med sax och penna blev också alltmer av en kamp. Med dubbla par
tjocka glasögon på sin lilla näsa försökte hon ändå fortsätta.
Sedan kom ungdomstiden med ständiga ögonoperationer, sjukhusvistelser och tvära kast mellan hopp och förtvivlan: skulle synen bli
bättre eller sämre? När hon fyllde 31 var den helt borta.
Depressionen som följde tog år för att ge vika. Men fantastiskt nog
reste hon sig igen. Byggde ett liv, skaffade sig yrke, kunde bilda familj
och bli mamma. Dessutom blev hon framgångsrik. I dag är hon en
välkänd programledare på Sveriges Radio. Men hon är också tydlig:
Det hade inte gått utan LSS.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, var en
stor reform som trädde i kraft 1994. En frihetsreform för att personer

med allvarlig funktionsnedsättning skulle få leva mer som andra och få
hjälp exempelvis med ledsagning eller personlig assistans.
I juli 2015 fick min vän ett rekommenderat brev på posten där det stod
att hennes rätt till LSS blivit indragen. Blindhet innebar nämligen inga
”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen”, som det heter i
lagtexten. Det är något Kafka-liknande över detta. Ett livsomstörtande
besked i form av ett svävande svar. Man gör ”en ny bedömning”.
Hennes behov hade inte ändrats. Hon var lika icke-seende som alltid. I
över 20 års tid har hon haft rätt till ledsagning enligt LSS. Men så
slogs tillvaron plötsligt sönder. Inte för att lagen ändrats. Men för att
den i prejudicerande rättsfall börjat tolkas strängare.
LSS är en reform som kostar nästan 30 miljarder varje år, och den ger
en ofantligt ökad frihet och självständighet till dem som berörs. Om
man kan yrkesarbeta med stöd av LSS så slipper man sjukersättning.
Gravt funktionshindrade kan bo hemma med assistans i stället för att
leva på institution. Eftersom den största delen av kostnaden är löner så
kommer en hel del också tillbaka som skatt. Ja, man kan vrida och
vända på detta.
Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har arbetat juridiskt för att
kommunerna ska kunna dra in på de stora kostnader reformen innebär.
Förvaltningsdomstolarna har ofta följt SKL:s linje och stramat åt
praxis. Så det som hänt min vän och många andra är alltså en del av en
större rörelse i tiden.
Myndigheterna söker på bred front efter sätt att spara, både inom
kommunernas socialtjänst och i den statliga Försäkringskassan.

Hjälptimmar till funktionshindrade verkar användas som en töjbar
resår man kan dra i vid behov. Bland andra Bengt Westerberg, som var
socialminister när reformen infördes, har slagit larm om att det nu
pågår en nedmontering av LSS. Men ingen politiker i ansvarig
ställning vill naturligtvis tillstå det.
För ett år sedan, under pågående flyktingkris då alla undrade hur det
utökade flyktingmottagandet skulle bekostas, fick finansminister
Magdalena Andersson frågan om var i de offentliga finanserna det
skulle gå att göra nedskärningar. Förutom biståndet och sjukskrivningarna nämnde hon då assistansersättningen.
I december ställde sedan regeringen nya krav på Försäkringskassan i
ett regleringsbrev inför kommande år. Statsrådet Åsa Regnér gav order
om en strängare tillämpning av LSS. I en direkt uppmaning skrev hon:
”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet
timmar inom assistansersättningen”. Ministern har motiverat detta med
att man vill stoppa fusk, överutnyttjande och att pengar används fel.
Missbruk och brott vill alla självklart komma åt. Men då brukar man ta
till bättre regelverk, kontroller, uppföljningar. En order om strängare
bedömning av LSS för att komma åt antalet timmar är något annat.
Kriminaliteten kan inte stoppas av att man drar in hjälptimmar.
Många funktionshindrade vill och kan arbeta. Av väl förståeliga skäl
behöver de stöd. Så vad finns att vinna mänskligt, moraliskt – eller
ens samhällsekonomiskt – på att dra undan golvet? Vore det inte
bättre att uppmuntra yrkesverksamma i stället för att dra in stöd, och
tvinga människor som inte vill det att leva på sjukersättning?

Många funktionshindrade tvingas nu leva i stor osäkerhet. Som om
livet inte vore kämpigt nog som det är. Som om det min barndomsvän
redan varit med om inte räcker. Maktlöshet och utsatthet gnuggas in.
Någon långsiktig framtidsplan, känsla av trygghet och förutsebarhet
ska man inte ha. Den nya tidens läxa, som funktionshindrade nu får
lära sig, verkar i stället handla om att inse att man är ett hjon. Någon
som kostar, någon som får.
I tacksamhet ska man ta emot sitt bidrag. Men också veta att man hux
flux lika gärna kan bli utan. Så fort det görs ”en annan bedömning”.
Maja Hagerman författare, vetenskapsjournalist och fristående
kolumnist i Dagens Nyheter.”
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120 miljoner i felaktiga bidrag krävs inte
åter
Försäkringskassan jagar fuskare och felaktiga utbetalningar, men
hinner inte med att kräva tillbaka pengar. Krav som är flera år
gamla väntar på beslut och nu görs en extra stor rensning bland
dem. Hittills i år har krav värda 120 miljoner kronor blivit eftergifter, att personen slipper betala.
Den största eftergiften i år gäller assistansersättning. En 71-årig kvinna
i Nässjö slipper betala tillbaka nära 1,7 miljoner kronor till Försäkringskassan.
– Jag förstår att man kan undra över detta, om man ser det utifrån,
säger Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef för återbetalning på
Försäkringskassan.
En orsak till berget av återkrav som det ska fattas beslut om är
Försäkringskassans utökade och förbättrade kontroller. Fler felaktiga
utbetalningar upptäcks. Bland de cirka 36 000 ärenden om felaktiga
utbetalningar som ligger och väntar på beslut om återkrav, eller
eftergift helt eller delvis, finns vissa krav som har legat i upp till tre–
fyra år. Det var alltså så länge sedan som Försäkringskassan upptäckte
den felaktiga utbetalningen.
– Vi har haft en jobbig tid inom återbetalningsområdet sedan 2013.
Antalet krav har ökat hela tiden, men vi har inte nog med resurser för
att hinna med att hantera den här ökade mängden. Arbetet med återbetalningar har inte varit tillräckligt prioriterat, säger Fredrik Falk.

Felaktiga utbetalningar beror på att den försäkrade har lämnat felaktiga
uppgifter eller att Försäkringskassan har gjort fel.

De två största eftergifterna gäller assistansersättning. Vad berodde de
felaktiga utbetalningarna på?

Ett ärende som har legat och väntat i två år klassar Fredrik Falk som
gammalt, tre–fyra år är väldigt gammalt. Och ju äldre ett ärende är
desto större vikt kan tidsaspekten få när Försäkringskassan ska fatta
beslut om eventuell eftergift.

– Jag kan inte uttala mig om detaljer i de här ärendena och orsaken till
dem. Rent generellt vill jag dock tillägga att reglerna för assistansersättning ändrades sommaren 2013. Innan dess kunde krav enbart
ställas mot personen som fick assistansen, även om felutbetalningen
hade orsakats av en annan aktör, exempelvis ett assistansbolag, säger
Fredrik Falk.

– Hur lång tid som har gått sedan den felaktiga utbetalningen gjordes
är en del av vår bedömning. Vi har tidigare fått kritik av Justitieombudsmannen för att personer har fått återbetalningskrav för lång tid
efter att en felaktig utbetalning gjorts.

Att Försäkringskassan gör eftergifter, och ibland mycket stora sådana,
är inte ovanligt enligt Fredrik Falk:

Hade en del av de eftergifter som gjorts eventuellt inte gått igenom om
ni hade fattat beslut snabbare?

– Så har det sett ut de senaste åren. Det som sticker ut i år är det
beloppsmässiga.

– Det är inte säkert, men det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda.

Under hela förra året gjorde Försäkringskassan eftergifter värda totalt
54 miljoner, året före var summan 66 miljoner. Eftergifterna under
årets tre första kvartal är lika stora som under de två åren.

Vid eftergifter tar Försäkringskassan också hänsyn till bland annat
personens hälsotillstånd och förmåga att betala tillbaka beloppet.
En annan aspekt är om Försäkringskassan på något sätt har bidragit till
den felaktiga utbetalningen. I ärenden som rör exempelvis bostadstillägg påverkas bedömningen av eftergift av reglerna kring förmånen. Här tas hänsyn till att regelverket kan ha gjort det svårt för en
person att se till att den inte fick för mycket pengar. Dessutom är de
som får bostadstillägg ofta en ekonomiskt svag grupp, vilket påverkar
förmågan att betala tillbaka.
I 52 fall i år har krav på bostadstillägg på över 100 000 kronor rivits av
Försäkringskassan. Tillsammans uppgår de till 7,2 miljoner kronor.
Totalt har 84 ärenden på belopp över 100 000 kronor blivit eftergifter
till och med september i år.

Enligt Fredrik Falk har Försäkringskassan sett att det finns kvalitetsbrister inom arbetet:
– Våra handläggare måste få en plattform som ger dem trygghet om
vilka aspekter som ska vägas in vid beslut om eftergifter. Det är viktigt
för rättssäkerheten. Vad effekten av det här blir är för tidigt att säga,
om det leder till fler eller färre eftergifter. I första hand strävar vi efter
att ha bra kontroller före utbetalningar, så att vi slipper felaktiga
utbetalningar.
Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “
“Fakta. Återbetalningar

Under årets tre första kvartal har Försäkringskassan gjort eftergifter
värda 120 miljoner kronor. Under hela 2014 uppgick eftergifterna till
54 miljoner och året före till 66 miljoner.
Den så kallade fodringsstocken, de krav på återbetalning som Försäkringskassan har på personer, var på drygt 3,5 miljarder kronor vid
årsskiftet. Under 2015 fick Försäkringskassan in 804 miljoner kronor
från personer som betalade återkrav.
Varje år betalar FK ut cirka 200 miljarder kronor i olika ersättningar.
I somras rekommenderade Riksrevisionen Försäkringskassan att inte
nedprioritera arbetet med återkrav.
Källa: Försäkringskassan, Riksrevisionen
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”Systemet gör det svårt att hindra
missbruk”
Regeringskansliet lägger över 100 miljoner kronor per år på flygbiljetter utomlands. Samtidigt förs bonuspoäng för betydande
belopp över till anställdas egna konton. Enligt Ekobrottsmyndigheten kan det vara olagligt att använda bonuspoängen privat.
Trots det saknar regeringskansliet kontroll över om det sker.
Regeringskansliets med cirka 4 500 anställda har kostnader för
flygresor utomlands på sammanlagt över 100 miljoner kronor per år.
De många resorna innebär att anställda vid regeringskansliet varje år
kan tillgodoräkna sig resebonus via olika avtal med flygbolagen.
Bonuspoäng kan användas till att boka nya resor, hotell eller växlas
mot presentkort för shopping.
En person med många bonuspoäng får också andra förmåner när den
reser, som tillträde till en särskild lounge och gratis mat och dryck.
Enligt regeringskansliets riktlinjer får resebonus som samlats in på
tjänsteresor endast användas i tjänst. Används bonusen privat är den i
stället att betrakta som en förmån, enligt Skatteverket.
Ekobrottsmyndigheten uppger att det i vissa fall generellt sett kan vara
brottsligt att inte redovisa till sin arbetsgivare att man har haft en
förmån i tjänsten.

– Det som ligger närmast till hands skulle då kunna vara skatteredovisningsbrott, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten.

statssekreterares bonuspoäng har använts. De lovade svar på onsdagen,
men i stället kom beskedet att Anna Johansson sparkade sin statssekreterare.

– Med i bilden finns även krav på uppsåt och på hur de riktlinjer som
arbetsgivaren ger till de anställda är utformade.

Sedan dess har ministern och hennes stab avböjt att svara på frågan om
bonuspoängen.

Regeringskansliet har som sagt tydliga riktlinjer. Men trots det har
myndigheten ingen kontroll över hur flygbonusen används.

– Det är inte jag som hanterar hans privata bonuspoäng. Om det är så
att man kommer fram till något i den delen i utredningen, så är det
expeditionschefen som har full insyn i det, säger infrastrukturminister
Anna Johansson (S) till DN:s Mats J Larsson.

”Regeringskansliet har inte möjlighet att via resebyrån följa upp hur
enskilda resenärer eventuellt använt bonuspoäng. Det är varje resenärs
ansvar att följa de riktlinjer som finns”, skriver regeringskansliets
presskommunikatör Bodil Sundén.
DN:s avslöjande om infrastrukturminister Anna Johanssons (S) statssekreterare har satt ljuset på användningen av bonuskort vid regeringskansliet. Statssekreteraren hade på två år rest utomlands för över 820
000 kronor och nästan uteslutande flugit i business class, i strid med
riktlinjerna. Efter avslöjandet har han tvingats bort från sin tjänst.

Enligt Skatteverket ska man förmånsbeskattas om man använder sig av
resebonus som samlats in på tjänsteresor för privata ändamål.
Förutom skatteredovisningsbrott kan en person som använder resebonus som tjänats in på arbetsgivarens bekostnad även göra sig
skyldig till andra brott, enligt Ekobrottsmyndighetens Henrik Lundin.
Han är förvånad över att regeringskansliet säger att de inte kan kontrollera om bonuspoängen använts i tjänst eller inte.

De dyra flygbiljetterna har statssekreteraren i efterhand registrerat på
sina privata resbonuskonton. Genom att granska reseräkningar har DN
kunnat identifiera åtminstone tre bonuskortsnummer – hos SAS, Air
France och Qatar Airways.

– Åker man på en tjänsteresa som inte kostar någonting så borde det
framgå. Det borde finnas rutiner för hur bonuspoäng används. Men jag
kan inte uttala mig mer utan att ha mer bakgrundsinformation.

Regeringskansliets riktlinjer är tydliga: flygbonus som tjänats in på en
tjänsteresa får bara användas i tjänsten. I över en veckas tid har DN
ställt frågor till Anna Johanssons stab om hur hennes förre

Privat användning av bonuspoäng har skapat skandaler i flera länder. I
Tyskland tvingades en toppolitiker avgå år 2002 efter avslöjanden om
att bonuspoäng från tjänsteresor använts för privata semesterresor.

– Systemet är uppbyggt på ett sätt som gör det svårt att hindra
missbruk. Det är i stort sett omöjligt för en arbetsgivare att följa upp
bonuspoängen och flygbolagen gör sitt bästa för att dölja. Den
anställde lockas av möjligheterna att få poäng till att boka resor som
kanske inte är - ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren, säger
Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt vid
Stockholms universitet.
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Mikael Delin mikael.delin@dn.se
Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “

På torsdagen ska regeringen fatta beslut om att tillsätta en utredning
om kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och landsting.
– Ska man försvara en decentraliserad välfärdsmodell krävs det att vi
har en väl fungerande modell för utjämningen av kostnaderna, säger
civilminister Ardalan Shekarabi (S).
Under den borgerliga regeringen sågs det kommunala inkomstutjämningssystemet över. Den förändringen trädde i kraft i år. Nu är det dags
för kostnaderna som senast justerades 2005.
– Det var ganska länge sedan den modell vi har i dag sågs över, säger
Ardalan Shekarabi.
Utredningen ska vara klar senast den 1 juni 2018. Men det dröjer till
efter nästa val innan regeringen kan komma med ett förslag som ska
beslutas i riksdagen.
Civilministern strävar efter enighet över blockgränsen med en parlamentarisk referensgrupp där alla åtta riksdagspartier ska ingå.
– Ska vi kunna göra något omfattande under nästa mandatperiod måste
utredningen komma i gång nu, säger Ardalan Shekarabi.
Utredningen ska ledas av Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings
län och tidigare vd för Sveriges Kommuner och landsting. Han ska
också samordna med regeringens planer på att ändra
regionindelningen, ett förslag som dock fått kritik från flera borgerliga
partier under den senaste tiden.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“Detta har hänt.
DN:s avslöjanden om Anna Johanssons statssekreterare har lett till att
han tvingats lämna sitt arbete. Granskningen har visat hur han åkt på
många resor som ofta skett i samband med ledighet och inneburit
mycket fritid. Flygresorna har nästan uteslutande skett i business class,
i strid med riktlinjerna.
Statssekreteraren har åtminstone tre bonuskort där resebonus från hans
tjänsteresor registrerats. DN har trots upprepade frågor inte fått svar på
hur bonuspoängen använts. “

“Regeringen vill jämna ut kostnaderna
Regeringen vill jämna ut kostnaderna mellan landets kommuner.
Den stora inflyttningen till städerna, stor invandring och allt fler
äldre ligger bakom att regeringen nu tillsätter en utredning. Men
en förändring dröjer till efter valet 2018.
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“ Dramatisk vändning pressar Clinton
Fort Lauderdale. Vändningen är dramatisk: För två veckor såg
det ut som om presidentvalet praktiskt taget var avgjort. Hillary
Clinton hade en till synes ointaglig ledning på sju procentenheter
över Donald Trump. När endast fem dagar återstår till valdagen
är utgången totalt oviss.
Den enkla förklaringen till vindkantringen till Trumps fördel är FBIchefens ingripande i valrörelsen i fredags, som enligt många bedömare
lade ut en spikmatta framför Clintons segervagn.
Det är få som tvivlar på att den federala polisens beslut att åter granska
Clintons e-postskandal – som Demokraterna trodde hade lagts till
handlingarna – skadade henne.
Valrörelsen handlade plötsligt inte längre om Trump och hans diskutabla karaktärsdrag, föraktfulla kommentarer om kvinnor och hans (o)
lämplighet som president.
I stället påmindes väljarna än en gång om Hillary Clintons i mångas
ögon diskutabla karaktär och om varför hon är en av de mest misstrodda kandidaterna i USA:s presidentvalshistoria (misstron mot
Trump är ännu större).
Men tittar man på Realclearpolitics opinionskurva över den senaste
månaden framgår det tydligt att stödet för Trump började vända uppåt
redan ungefär vid tidpunkten för den tredje och sista valdebatten den

19 oktober.
Många politiska kommentatorer såg ännu inte detta och spekulerade i
om att en enda fråga nu återstod: Kommer Trump erkänna sitt nederlag
under valnatten och vad kommer han att säga?
Men det dröjde inte länge förrän den uträknade Trump sakta men
säkert ålade sig tillbaka inom skotthåll till Clinton. FBI:s återupptagna
e-postutredning förstärkte förmodligen denna trend, men ingen kan
säkert säga om det kommer att räcka för en seger för Trump den 8
november.
Med mindre än en vecka kvar till valdagen kan något överraskande
fortfarande hända; det brukar heta att en vecka är en evighet i en
amerikansk valrörelse. Men dagarna rullar samtidigt på, och 29 miljoner väljare – av de totalt 120 miljoner som väntas rösta – har redan
lagt sin röst i förväg.
Spänningen ökar, och nervositeten i Clintonlägret känns i luften här i
Florida, den traditionellt viktigaste vågmästarstaten i amerikanska
presidentval. Det är en gammal sanning att ”the Sunshine State” är en
av de mest avgörande delstaterna att vinna. Det är ofta här amerikanska presidentval avgörs; många minns dramatiken år 2000 då
USA:s högsta domstol avgjorde den ytterst jämna utgången i Florida
(några hundra röster skilde). Därmed vann George W Bush över Al
Gore, med alla de följder Bushs åtta år medförde.
Men delstatens vikt är inte helt symmetrisk. För att komma upp i de
270 röster i elektorskollegiet som krävs för att bli president är Florida

ett måste för Trump. Clinton har däremot andra möjliga vägar, i andra
delstater, som kan ge henne en majoritet av de 538 elektorsrösterna.

Högsta domstolen. Vi kan inte lämna över ansvaret till en person som
behandlar kvinnor på ett så nedlåtande sätt. Varje röst räknas!

Det förklarar att både Trump och Clinton har flera kampanjmöten
under den sista veckan före valet. Även president Barack Obama
besöker Florida under torsdagen för att ge extra skjuts åt Clinton.

Hennes ord avspeglar en oro för att entusiasmen, särskilt bland svarta
väljare, inte når upp till vad den var under valen 2008 och 2012, då
Obama var demokraternas kandidat. Afroamerikaner röstar inte i
samma utsträckning som för fyra år sedan – och det drabbar Clinton i
Florida, liksom i North Carolina och Ohio, två andra kritiska ”swing
states”.

Rollerna är plötsligt omvända. Om Trump tidigare gick till förbittrad
attack mot Clinton och andra fiender har han de senaste dagarna varit
mer disciplinerad och övergått till att tala om sakfrågor som sjukförsäkringsreformen Obamacare. Möjligen har han insett att det nu är
läge att framstå som stadig och statsmannamässig. Så att republikanska väljare kan förtränga bilden av Trump som en rasistisk och kvinnoförnedrande person.
Detta nya läge i valkampen märktes också på Clinton, som jag såg
tydligt pressad på ett valmöte i en afroamerikanskt dominerad stadsdel
av Fort Lauderdale natten till onsdagen svensk tid. Med alla valsiffror
pekande åt fel håll fokuserade Clinton på att utmåla Trump som en
översittare och olämplig som USA-president.
Att Clinton är sliten av en brutal valkampanj hördes på hennes raspiga
stämma, och hon skämtade lite om sin ”stamina”, att hon stod upp i
sammanlagt fyra och en halv timmes tv-debatter mot Trump.

Det är också en förklaring till att hon hade med sig kongressmannen
John Lewis, som deltog i rösträttskampen och misshandlades svårt
under den legendariska marschen i Selma, Alabama, i mars 1965.
– Jag dog nästan för rätten att rösta. Så gå nu och använd er av den
rättigheten, manade Lewis.
Ska man döma av den skara som väntade i timmar på att Clinton skulle
dyka upp råder inte brist på entusiasm. När Clinton frågade hur många
som förhandsröstat syntes en skog av uppsträckta händer.
Flera av mötesdeltagarna bar klisterlappar med texten ”I voted early”.
Två av dem är Zinette Khan och hennes son Nadeem. De brukar inte
gå på valmöten, men denna gång kom de för att det är så jämnt i
Florida.

Hon inledde med en allvarlig varning till sina anhängare:
– Det här valet är det viktigaste under vår livstid. Allt står på spel: Vår
ekonomi, vår välfärd, vår nationella säkerhet och sammansättningen i

– Entusiasmen är lika stor som under Obamas kampanjer, men det
beror delvis på att motståndaren denna gång är den avskydde Donald
Trump, säger Nadeem.

Men det är de andra, som inte kom till det nattliga kampanjmötet,
som måste mobiliseras. Om valanalytiker och opinionsexperter ger
skilda prognoser är de ense om en sak: Det är valdeltagandet som
kommer att avgöra vem som vinner.
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Det brukar sägas att valet avgörs av ett antal swing states (Florida,
Ohio, Wisconsin, Virginia, Colorado, North Carolina med flera), inte
av vem som får flest röster i hela USA. Och så är det tekniskt sett –
eftersom elektorerna fördelas av valutgången i varje delstat.

Sydafrikas biträdande finansminister Mcebisi Jonas erbjöds
motsvarande 400 miljoner kronor av en mäktig näringslivsfamilj
för att ta över finansminister Nhlanhla Nenes jobb – flera veckor
innan denne sparkats av president Jacob Zuma. Uppgifterna från
en kontroversiell rapport som släpptes på onsdagseftermiddagen
ökar trycket på den jagade presidenten.

Men, som opinionsgurun Nat Silver påpekar på sin sajt Fivethirtyeight,
så spelar ”the popular vote” i regel ändå roll som indikator, eftersom
landsomfattande trender rör sig i samma riktning som de i nästan alla
delstater.
När nu Trump tycks närma sig Clinton nationellt är det högst troligt att
han gör det också i vågmästarstater som nyss tycktes vara säkra för
Clinton (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin). Det syns ännu inte i
mätningar över dessa stater. Men det kan vara dåliga nyheter för
Clinton.
Michael Winiarsk imichael.winiarski@dn.se “

“ President Zuma hårt trängd av nya
korruptionsanklagelser

I samband med att Sydafrikas president Jacob Zuma i december i fjol
sparkade finansminister Nhlanhla Nene erbjöds den biträdande 
finansministern Mcebisi Jonas det ordinarie jobbet. Men erbjudandet
kom inte från presidentpalatset utan från den mäktiga företagarfamiljen Gupta och detta skedde flera veckor innan det stod klart att
Nene skulle sparkas. Vid tillfället erbjöds Jonas en kontantsumma på
motsvarande 400 000 kronor i handen samt hisnande 400 miljoner
kronor som skulle betalas in på hans bankkonto om han antog erbjudandet. I gengäld skulle han se till att riksgäldschefen Lungisa
Fuzile, som familjen Gupta upplevde som fientlig mot deras intressen,
sparkades.
Scenen utspelade sig i oktober i fjol efter att Jonas mött Guptas på ett
hotell i Johannesburg och sedan åkt med dem till deras fastighet i den
välbärgade stadsdelen Saxonworld. Bilen som användes tillhörde
Duduzane Zuma presidentens son, som hjälpte till att arrangera mötet.

Jonas tackade nej till erbjudandet och till ny finansminister utsågs den
oerfarne David van Rooyen som Zuma tvingades sparka bara fyra
dagar efter att van Rooyen tillträtt, ställd inför massiv kritik och en
valuta i fritt fall.
Uppgifterna, som vittnar om ett närmast maffialiknande beteende inom
presidentfamiljen och familjen Gupta, finns med i en rapport som
offentliggjordes på onsdagseftermiddagen efter att presidenten i
veckor försökt hemlighålla dess innehåll.
Avsändare till rapporten är Thuli Madonsela, som under de senaste sju
åren fört en hård kamp mot korruptionen inom Zumas regering i
egenskap av public protector, ett ämbete som motsvarar den svenska
justitieombudsmannen i den sydafrikanska förvaltningen. Madonselas
förordnande gick ut i oktober och hon ersattes av Busisiwe
Mkhwebane som redan visat sig betydligt mer lojal mot Zuma.
Rapportens offentliggörande ses i Sydafrika som en upprättelse för den
omåttligt populära Madonsela. Oppositionen, som tidigare under onsdagen demonstrerat på huvudstaden Pretorias gator, kommer inte att
missa detta tillfälle att attackera den djupt impopuläre presidenten.
Jacob Zumas roll som president och ledare för ANC är nu på allvar
hotad trots att det bara återstår ett år av hans förordnande som partiledare.
I våras tvingades han att återbetala mångmiljonbelopp som gått till
uppgraderingar av hans privata bostad Nkandla i KwaZulu-Natalprovinsen men om detta var ett mer isolerat fall av korruption bekräftar onsdagens rapport vad många sydafrikaner känner i dag: att ANC

sitter i samma båt som kapitalet och att partiet förlorat sin moraliska
kompass under Zumas ledarskap.
I lokalvalen i augusti tappade ANC flera nyckelregioner, däribland det
ekonomiska navet Johannesburg och huvudstaden Pretoria, till
oppositionen och om en del av det splittrade ANC fortfarande backar
presidenten så kommer många nu att tvingas ompröva sitt stöd av ren
självbevarelsedrift.
I rapporten kräver Madonsela att regeringen tillsätter en oberoende
kommission som ska utreda relationen mellan Zuma och Guptas samt
andra anklagelser om att privata intressen tillåtits ha inflytande över
den offentliga beslutsprocessen och att denna kommission ska utses av
rättsväsendet som ligger bortom presidentens kontroll.
Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “
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“ Bittert bakslag för den amerikanska
drömmen
Tre miljoner amerikanska män tittar på tv i stället för att jobba.
Osäkra jobb ökar, inte fasta. Löneökningarna har gått till de
rikaste. – Jag har förståelse för människor som röstar på Trump i
ren desperation, säger professor emeritus Lars Jonung.
Amerikanen Brock brukar inte lämna sin lägenhet i det välmående
Chicago förrän efter klockan tolv på dagen. Då går 31-åringen ofta till
gymmet i staden som stoltserar med skyskrapan Trump Tower. Där
kan han vara i tre timmar. Han pratar sällan med någon.
Han blev klar med sin magisterexamen i dataanimering 2008 och
hade svårt att få ett jobb i den dåvarande krisen. Han har inte haft ett
arbete sedan 2010, då han jobbade för Amazon.
Så här beskriver den amerikanska nyhetssajten Vice personen Brock,
som inte vill att hans efternamn nämns.
Brock är en av nästan 3 miljoner amerikanska män i åldern 25–54 år
som inte jobbar. I stället sover, tränar, slappar och socialiserar de. (De
flesta är inte så generade över sin situation att de likt Brock slutat prata
med folk.) Tittar på tv eller film gör de hela fem och en halv timme per
dag.

Historiskt är det främst män i arbetsför ålder som burit upp den amerikanska arbetskadern, bland annat på grund av bristen på föräldraförsäkring och billiga daghem. På 1950-talet arbetade 98 procent av
männen i arbetsför ålder, i dag gör endast 89 procent det. Tidigare har
trenden kompenserats av att kvinnor kommit in i arbetskraften, men
inte längre.
Enligt Vice vill de här männen arbeta, men har gett upp och söker inte
jobb längre. Professor Tyler Cowen på George Mason University i
Fairfax i Virginia har dock en annan åsikt.
– De har valt det här. De vill inte ha traditionella familjer, de bor ofta
hemma hos föräldrarna. Det finns en del belägg för att de är, om inte
väldigt lyckliga, så okej. Den moderna världen har gjort det lättare att
bli en sorts förlorare, säger han till DN.
För några år sedan rankade tidningen The Economist den skäggprydde
Cowen som en av de mest inflytelserika ekonomerna det senaste årtiondet. Han driver en marknadsliberal blogg och skriver bland annat i
New York Times.
Till skillnad från Brock är de flesta av de här männen lågutbildade.
Nästan hälften av dem tar smärtstillande varje dag. Fler än i befolkningen som helhet röker och använder droger.
Men 3 miljoner män av en arbetskraft på 160 miljoner är ändå endast
knappt 2 procent. USA:s problem är dock djupare än så.
”The economy, stupid” stod det på en skylt i Bill Clintons kampanjhögkvarter i Little Rock inför valet 1992. Kampanjchefen James

Carville hade hängt upp den för att få alla att tala om det ekonomiska
läget under den sittande presidenten George Bush den äldre. (De två
andra slogans som hängde där var ”Förändring kontra Mer av samma”
och ”Glöm inte vården”.)
En gul post-it-lapp med texten ”Ekonomin, dumbom” skulle både
demokraten Hillary Clinton och republikanen Donald Trump kunna
sätta upp i år. Finanskrisen 2008–2009 har satt djupa spår hos många
amerikaner.
– Krisen 2008 är nästan jämförbar med 1930-talskrisen. Det som
slutligen drog USA ur den krisen var Adolf Hitler och andra världs
kriget, säger Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan i
Lund.
När världen skulle byggas upp efter kriget hade USA full sysselsättning. Men efter den senaste krisen har sysselsättningsgraden inte
kommit upp till de nivåer som fanns före 2008.
På ytan ser visserligen det mesta bra ut. USA:s ekonomi har vuxit
drygt sju år i rad, även om takten varit långsam, och det skulle kunna
bli den längsta uppmätta återhämtningen någonsin. Arbetslösheten
har fallit till 5 procent.
Men den som dyker ner under den soliga ytan till det verkliga USA
kan förstå att väljare har tappat förtroendet för systemet och politikerna.
Amerikanen Javier väcker de tre barnen klockan sex på morgonen, gör
i ordning skolluncher, kollar läxor, lastar in ungarna i Mazdan och kör

dem till deras tre skolor i Corona i Kalifornien. Innan han börjar
dammsuga, diska, tvätta och förbereda middagen söker han jobb på
datorn en stund. Allt enligt Vice.
Javier, som inte vill ha med sitt efternamn, är en av de nära 3 miljoner
män som inte jobbar. Han lever på sin fru, som är advokat.
Till skillnad från många andra söker dock Javier jobb. Men de jobb
han hittar har inte tillräckligt hög lön för att täcka kostnader för pendling och barntillsyn.
Den kortklippte, grånande professorn Alan Krueger har i en studie
varit med och visat att antalet fasta jobb inte ökat – trots att sysselsättningen stigit rejält. I stället har osäkrare arbeten som frilansjobb
och bemanningsjobb ökat med 66 procent det senaste årtiondet.
– Nästan hela nettotillväxten i sysselsättning sedan 2005 har hänt i den
icke-traditionella arbetssektorn, säger Alan Krueger till DN.
Den välrenommerade Princetonprofessorn är även ordförande för Vita
husets ekonomiska råd, Council of Economic Advisers.
Att osäkrare påhugg ökar är särskilt omvälvande i ett land som USA
där personer utan fast jobb ofta måste betala sina egna försäkringar, till
exempel sjukförsäkring.
– I USA är det storföretag som General Electric och Ford som har
skött välfärden. De har gett sina anställda höga löner, fina pensioner
och god sjukvård, säger Lars Jonung.

Men nu ser verkligheten inte ut så längre och många amerikaner
vänder sig emot globalisering och förändring.

Det handlar alltså om ett delat land: Rika–fattiga, välmående städer–
svaga städer, framgångsrika företag–stapplande företag.

Visserligen har medellönen stadigt klättrat uppåt sedan krisen 2008–
2009, men nästan hela ökningen har gått till 1 procent av befolkningen
– de som har det bäst. För övriga sjönk lönerna något de första fem
åren efter krisen.

– Ur många aspekter har samhället blivit mer polariserat: var folk bor,
vad de köper, deras politiska åsikter. Det är en allt större skillnad
mellan välutbildade och lågutbildade. Så här ser det ut på många plan.
Trump är bara ett symptom, säger Tyler Cowen.

– Vad vi missar i Sverige är att den amerikanska inkomstfördelningen
påminner om ett u-lands, säger Lars Jonung.

Han har skrivit boken ”Average is over” (ungefär: Slut för det
genomsnittliga) om hur det amerikanska samhället blir alltmer
splittrat.

Löneutvecklingen kan hänga samman med att fabriksarbete, som är
förhållandevis välbetalt, sjunkit kraftigt. Kina är världens verkstad.
Delvis beror trenden även på att mer erfarna välavlönade arbetare går i
pension och ersätts med mer oerfarna och lågavlönade. Men den
kommer sig även av att produktiviteten bara förbättras långsamt och
att anställda har fått en svagare förhandlingsposition, enligt Alan
Krueger.
Dessutom tjänar anställda i rika städer och i framgångsrika företag
mera.
De rikare städerna är betydligt mer produktiva. Medan San Francisco
frustar av framtidslusta arbetar inte 61 procent av vuxna i Detroit,
enligt entreprenörsorganisationen Economic Innovation Group.
Skillnader mellan framgångsrika och svaga företag ökar också, visar
en studie av ekonomerna Jason Furman och Peter Orszag.

– Det finns grovt räknat två grupper. Folk som internet gör smartare
och folk som internet gör dummare, säger han.
De lågavlönade och lågutbildade är de som drabbats hårdast av
trenderna i den amerikanska ekonomin. Lågutbildade vita amerikaner
löper till och med större risk att dö i förtid, på grund av självmord och
följder av alkohol- och drogmissbruk. Det har fjolårets Nobelpris
tagare i ekonomi, Angus Deaton, och hans hustru, Prince
tonprofessorn Anne Case, visat.
Mellan åren 1999 och 2014 ökade dödstalen 22 procent för den här
gruppen. Att dödstalen ökar i fredstid är väldigt ovanligt. Det närmast
jämförbara är hiv/aids-epidemin.
Under ytan av detta i många stycken framgångsrika land med lysande
universitet, lyckade entreprenörer och nydanande storföretag som
Google, Amazon och Facebook har det nu börjat bubbla. Här går det
att hitta en hel del av Donald Trumps fans.

I områden där många stöder Trump har väljarna lägre utbildning och
arbetar i den gamla ekonomin, enligt New York Times.
– Människor känner att de tappar kontrollen och de är lite desperata att
återta kontrollen och därför stöder de några mycket dåliga idéer, och
en dålig person, Trump, för att få den kontrollen tillbaka, säger Tyler
Cowen.
Professor Lars Calmfors vid Stockholms universitet påpekar dock att
Donald Trumps förslag inte kommer att gynna låginkomsttagarna:
– På kort sikt gynnar möjligen handelshinder dem, men Trumps
skattepolitik är inte inriktad på dem med lägst inkomster, snarare
tvärtom.
”Globalisering och teknik har ’gröpt ur’ medelklassen”, skrev den
välrenommerade liberala tidskriften The Atlantic tidigare i år.
– Jag tror att de ökade skillnaderna i USA och den minskade
medelklassen gör det svårare att nå konsensus när det kommer till
politik. Ett särskilt tydligt exempel är det minskade stödet för
handelsavtal, säger Alan Krueger.
Lars Jonung är inne på samma spår.
– Vi kunde se samma problem under depressionen på 1930-talet.
Kriser föder nationalism och extremism, till både höger och vänster.
Jag har förståelse för människor som röstar på Trump i ren desperation. Även Clinton har svängt och blivit kritisk till Nafta (frihandels-

avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko, reds anm), säger han.
Men sex av tio amerikaner anser att internationell handel är bra för den
amerikanska ekonomin, även om endast 35 procent anser att den är bra
för jobbtryggheten, enligt en studie av den frihandelsvänliga organisationen The Chicago Council on Global Affairs. En annan undersökning, från analysinstitutet Pew Research, visar att 81 procent av
registrerade Trumpanhängare anser att deras liv har blivit sämre än för
50 år sedan. Stora delar av Clintons stödtrupper anser motsatsen.
○○○
Javier har nyligen varit på en intervju för ett vettigt jobb, enligt Vice.
Redan förra året började det ekonomiska läget ljusna för många
amerikaner.
– Ojämlikheten har ökat i många dimensioner i USA sedan slutet av
1970-talet. De enda undantagen var i slutet på 1990-talet och förra
året, säger Alan Krueger.
Han påpekar att ju längre återhämtningen efter finanskrisen har pågått,
desto fler personer har den kommit tillgodo:
– Förra året växte till exempel medianen för hushållens reala inkomster i USA snabbare än någonsin och andelen fattiga har minskat mer än
något annat år sedan slutet av 1990-talet.

Men alla amerikaner verkar inte ha tagit till sig detta. Frågan är om det
påverkar Brock och de andra männen som inte jobbar.
Tyler Cowen påpekar att det numera går att klara sig genom att jobba
väldigt lite – tänk snabbnudlar och gratis internet – och leva på samhället. USA har nämligen börjat bli lite mer likt Europas välfärdsstater,
enligt Cowen.
Förutom att de här männens beteende är ett problem för dem personligen är det ett problem för landet. De betalar mindre i skatt och
använder mer samhällsservice. Och tillväxten i landets ekonomi beror
delvis på hur många som jobbar.
– Det är ett väldigt svårt problem att lösa. Vi behöver en social kulturell förändring till starkare arbetsmoral och starkare religiösa normer,
säger Tyler Cowen och påpekar att mormonerna inte har stora problem
av det här slaget.
Dessutom är det viktigt att människor vågar ta risker och starta företag. Trygghetskramandet är för stort, enligt Tyler Cowen.
– Unga kör till och med bil mycket saktare nu, säger han.
I dagsläget anser han inte att det är någon fara för landet med de nära 3
miljoner män som likt Brock inte jobbar. Men när de fyller 55 och
upptäcker att de inte har några sparpengar och inte kommer att få
någon pension, kan situationen bli en annan.
Birgitta Forsberg birgitta.forsberg@dn.se “
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“USA:s arbetslöshet göms i statistiken
USA:s arbetslöshet är dubbelt så hög när den mäts på annat sätt
än det vanligaste. Sysselsättningsgraden är lägre nu än för tio år
sedan. Finanskrisens följder har blivit bestående.

Krisen 2008–2009 tog mycket hårt. Många amerikaner förlorade
bostäder, jobb och framtidshopp. Men på ytan ser det numera ganska
bra ut, enligt några av de vanligaste indikatorerna.

Den dominerande orsaken är i stället att tekniken har gått raskt framåt.
Automatisering, robotisering, digitalisering – vad man nu väljer att
kalla det – betyder att många jobb rationaliseras bort.

Bostadspriserna har återhämtat sig, arbetslösheten är nere kring 5 procent och inköpschefsindex i industrin pekar mot expansion.

De jobb som försvinner ligger ofta på mellannivå och har gett hyggliga
inkomster. Samtidigt skapas många nya kvalificerade arbetstillfällen,
men där saknar åtskilliga av de arbetslösa den utbildning som krävs.
Från platser där bostaden inte kan säljas, blir det dessutom svårt att
flytta.

Detta är dock genomsnittsiffror för hela USA med cirka 325 miljoner
invånare.
Skillnaderna kan vara stora mellan delstater, liksom mellan angränsande stadsdelar.
Gapet är växande mellan olika gruppers inkomster och förmögenheter.
Utbildning har allt mer blivit en åtskiljande faktor.
Andra mått visar på en komplicerad verklighet. Arbetslösheten i USA
är visserligen nere på nästan samma nivå som före krisen. Men en
orsak är att arbetskraften har minskat, eftersom färre söker jobb.
Sysselsättningsgraden, mätt som andel av befolkningen, är betydligt
lägre i dagens USA, jämfört med för tio år sedan. Många jobb har
försvunnit utan att liknande kommit i deras ställe.
Främst industrin har betydligt färre anställda. I USA skylls detta ofta
på globaliseringen: att jobben har flyttats till Kina, Mexiko och andra
länder med lägre löner. Exempel finns gott om, men som förklaring
räcker de inte.

Rörligheten, som varit ett kännetecken för USA, har minskat på senare
år. Amerikanerna bor i större utsträckning kvar, även om de tvingas ta
sämre betalda jobb eller försörja sig på annat sätt. Ifall de inte söker
arbete, syns de knappt i den vanliga statistiken.
USA har dock också ett bredare mått på arbetslöshet, kallat U6, som
visar betydligt mer av problemet. Där inräknas även personer som
endast tillfälligt har jobb eller påtvingat arbetar deltid.
När arbetslösheten för september rapporteras som 5,0 procent, ligger
U6 på 9,7 procent. Nivån har dock varit mycket högre: under åren
direkt efter finanskrisen var siffrorna uppe kring 17 procent.
Nu tycks dock U6 ha planat ut runt 10-procentsnivån. Detta visar på
ett varaktigt problem som kräver omfattande insatser, främst för att
höja utbildningsstandarden.
Situationen för ungdomar och yngre vuxna kan fångas upp med ett
mått som kallas NEET (som står för ”not in employment, education or

training”). I USA rör det sig om cirka 15 procent av alla i åldern
mellan 15 och 29 år, med stora skillnader mellan etniska grupper.
Ändå är läget inte sämre i USA, genomsnittligt sett, än i Europa. Men
för amerikaner har den jämförelsen ingen betydelse. För dem spelar
det inte heller någon roll att tillväxten i USA-ekonomin länge har
överträffat EU-ländernas.
Viktigt för amerikanerna är att de flestas reallöner länge har legat stilla
eller, till och med, minskat. Denna svaga utveckling inleddes redan
under åren före krisen.
Orsakerna är inte helt klara. Men en förklaring är att produktiviteten –
produktionen i förhållande till insatta resurser – började växa långsammare. Samtidigt har efterfrågan i ekonomin sackat, när medelklassen tappat köpkraft.
Detta är grunden för vad USA-ekonomen Larry Summers kallar
”sekulär stagnation”: en långvarig svacka för amerikanska ekonomin.
Dit hör också att förväntningar skruvas ner, att optimismen slår över i
pessimism.
Populismen, som präglar årets presidentval, har vuxit fram ur detta
stämningsläge. Det är svårt att tänka sig att Donald Trump hade blivit
presidentkandidat, om allt stått verkligt väl till i USA. Då skulle
Hillary Clinton, å andra sidan, nog inte haft sådana svårigheter som nu
att vinna amerikanernas stöd.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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”Goda bakterier kommer att bli framtidens
medicin”

Mikrobernas historia har tidigare framför allt handlat om upptäckterna
av de farliga sorterna. Det är naturligtvis fantastiska upptäckter som
har hjälpt oss att bekämpa farliga sjukdomar. Men nu kommer allt mer
information som handlar om de goda bakterierna och deras livsviktiga
funktion.

Bakterier spelar en avgörande roll för vår hälsa. Nu kommer allt
fler larm om att vår ”hygieniska” livsstil kan orsaka fetma, allergi,
diabetes och inflammatoriska sjukdomar. Också hjärnan kan
påverkas, tror forskaren Martin Blaser.

– Det är relativt ny kunskap. Det har skett en enorm inhämtning när
det gäller bakteriernas betydelse och hur de påverkas negativt av vår
moderna livsstil.

När vi ligger i mammas mage bär vi inte på några bakterier alls. Det är
vid förlossningen och strax därefter som vi invaderas av miljoner
bakterier och svampceller.
Det är också vid födseln och under de kommande första åren som det
livsviktiga samspelet mellan våra mikroorganismer och vårt immunsystem grundläggs.
Det säger Martin Blaser som är en av de världsledande forskarna när
det handlar om det mänskliga ”mikrobiomet” och dess betydelse för
vår hälsa och kognition.
Förra veckan var han i Stockholm för att prata om sin nya bok ”Maktlös medicin – antibiotikaresistens och vår hotade överlevnad”. Vi
träffar honom på förlaget Fri tanke i Gamla stan.
Dagen efter ska han medverka vid en vetenskaplig konferens vid
Karolinska institutet och prata om varför vi i dag står inför ett hot mot
kroppens mikroorganismer som saknar motstycke i vår historia.

Den stora boven i dramat är överanvändningen av antibiotika.
– Eftersom den så effektivt har skyddat oss mot sjukdomar som
tidigare kunde döda oss, används den i dag som ett skyddande paraply
så snart det finns minsta lilla risk om att det kan komma en regnskur.
Riskerna med det handlar inte bara om antibiotikaresistens, menar
Martin Blaser.
Fler och fler människor drabbas av fetma och diabetes. Allt fler får
astma och allergi, glutenintolerans och inflammatoriska tarmsjukdomar ökar hela tiden, säger han.
– Det är tillstånd som har ökat parallellt sedan andra världskriget och
det finns i dag mycket som tyder på att de kan vara orsakade av
förändringar i vårt mikrobiom.
1977 var han nybliven docent i infektionssjukdomar och såg att de
bakterier som lever i oss använder olika redskap för att komma undan
vårt immunförsvar.

För att de ska kunna bedriva sin egen verksamhet kan de både skada
och skydda oss, beroende på omständigheterna.
Ett exempel är magbakterien helicobacter pylori som kom att tillhöra
Martin Blasers främsta forskningsområde. Det finns studier som tyder
på att människan har varit bärare av den ända sedan urminnes tider.
– Tills den i början av åttiotalet kunde kopplas till magsår och läkare
började utrota den, säger Martin Blaser.
I mitten av 90-talet kom det sedan studier som visade att det är en
bakterie som kan göra nytta hos barn.
Ända sedan dess har Marin Blasers team försökt utröna om förlusten
av denna uråldriga bakterie kan ligga bakom några av de ökande
sjukdomar som vi ser i dag.

Delvis kan ökningen förklaras med att vi i dag är mer medvetna och
diagnostiserar mer. Men Martin Blaser berättar om studier som tyder
på att det kan finnas ett samband med högt intag av antibiotika.
Enligt honom finns det i dag också en hel del som tyder på att mikroberna som vi erhåller vid födseln, och sedan bygger upp, påverkar
hjärnan och kognitionen. Särskilt under de första åren i livet när
hjärnan utvecklas som mest.
– Vi vet att det finns en koppling mellan kemiska reaktioner som
händer i magen och det som händer i hjärnan. Bland annat talar
mikroberna om för cellerna i magen att tillverka eller inte tillverka
signalsubstansen serotonin.
Serotonin påverkar hjärnan och hjälper till att reglera inlärning,
sinnesstämning och sömn.

Forskningsläget är fortfarande så oklart, för att inte säga kontroversiellt, att Martin Blaser säger att det finns läkare som har slutat lyssna på
vad han säger.

– Så mycket som åttio procent av signalsubstansen serotonin som finns
i kroppen kommer från celler i magen, säger Martin Blaser.

– Men jag tror att jag har tiden på min sida, säger han och skrattar.

Om överanvändningen av antibiotika ligger etta på listan med orsaker
till förändringarna i vårt mikrobiom, så placerar han det ökande antalet
kejsarsnitt som en god tvåa på listan.

Det finns mycket som tyder på att helicobacter pylori är både en bra
och en dålig bakterie, säger han. Och det finns studier som tyder på att
den kan skydda barn mot bland annat astma och vissa infektioner.

Enligt Martin Blaser tyder en samlad bedömning av den vetenskapliga
litteraturen på att barn som fötts med kejsarsnitt löper en ökad risk för
att drabbas av fetma, diabetes, allergi, celiaki och astma.

– Hos äldre verkar det däremot som om den ökar risken för magcancer.
Han förklarar varför det är så fördelaktigt att födas den vanliga vägen:
En av de förändringar som oroar många forskare är att antalet fall av
glutenintolerans, celiaki, har mer än fyrdubblats sedan 1950.

I mammas mage har vi alltså inga bakterier i oss eller kring oss. När
vattnet går strömmar den sterila vätskan ut genom slidan och sveper
med sig bakterier därifrån och ut på mammans kropp. När barnet
passerar slidan förses det med bakterier. Fostret vrids sedan så att
barnets mun passerar mammans analöppning och tar upp mikrober
från hennes tarm.
– Fram till ganska nyligen gjorde alla människor den resan. Vi plockade upp mikrober från mamman, som plockat upp dem från sin mamma
som plockat dem från sin och så vidare, förklarar Martin Blaser.
När barnet är ute sätter det sin mun, som är full av bakterier, mot
mammans bröstvårta och börjar suga. Det gör att bakterier hamnar i
den första bröstmjölken som barnet får i sig. Bröstmjölken har beståndsdelar som favoriserar vissa bakterier före andra.
– Som art har människan utvecklats för att samarbeta med dessa ”good
guys”, som i gengäld hjälper oss genom att programmera vårt immunsystem och ämnesomsättning.
Martin Blaser är övertygad om att läkare i framtiden inte bara kommer
att undersöka barnen, utan också det som finns i deras blöjor. För att ta
reda på vilka mikrober som finns där, och vilka som eventuellt saknas
och som kan behöva ersättas.
– Jag hoppas att det hinner hända under min livstid. Min far firade just
sin 99:e födelsedag, så jag har gott hopp om det, säger han och
skrattar.
Men först måste vi veta mer exakt vilka de goda bakterierna är. I dag
vet vi vilka några av dem är, men långt ifrån alla, säger han.

– När vi vet mer så kommer de att bli framtidens medicin. Jag tror inte
att de sorter av probiotika som finns på hyllorna till försäljning i dag är
särskilt adekvata och verksamma, säger Martin Blaser.
Han menar också att det är fel att som en del tro att immunförsvaret
hos barn kan stimuleras enkelt till exempel genom att låta dem ha
kontakt med husdjur eller vistas i lantbruksmiljö.
– Då kommer de i kontakt med bakterier som hör hemma hos andra
djurarter och inte har någon djupare förankring i människans utvecklingshistoria. I stället bör vi se till de mikrober som har livnärt sig i
och på just våra mänskliga kroppar under årtusenden, säger han.
Föräldrar måste lära sig att förstå vilka nackdelar som finns med att ge
barn antibiotika, särskilt under de första tre åren när barnets mikrobiom utvecklas och formas, menar Martin Blaser.
Även om det är den tidiga perioden i livet som är mest känslig, så kan
det finnas risker med att skriva ut antibiotika till vuxna, varnar han och
berättar om två stora studier som har kommit de senaste åren, med
omkring en miljon vuxna. Personer som hade utvecklat diabetes hade i
större utsträckning fått antibiotika i anslutning till insjuknandet.
Martin Blaser menar att vi bara har sett början. För trettio år sedan
vara det inte många som kände till klimathotet. Men kunskaperna har
ökat och nu har vi börjat agera.
– På samma sätt måste vi minska användningen av antibiotika och
kejsarsnitt. Det vi har gjort mot vår planet, gör vi nu mot våra kroppar.
Peter Letmark peter.letmark@dn.se “

“Fakta. Martin Blaser

3. Använd tvål och vatten i stället för bakteriedödande medel som
handsprit till vardags, särskilt när det gäller barn. Risken är att du tar
bort för mycket av de nyttiga bakterier som kan hjälpa dig att bekämpa
de farliga. Avstå från rengöringsmedel med bakteriedödande verkan.

Martin Blaser är professor i mikrobiologi vid New York University
School of Medicine.

Fakta. Det mänskliga mikrobiomet

Han är en av världens främsta experter på antibiotikaresistens och har
precis kommit ut med boken ”Maktlös medicin. Antibiotikaresistens
och vår hotade överlevnad” (Fri tanke förlag).

När vi föds och strax därefter så invaderas vi av biljontals mikroorganismer. De utgör ett skiftande ekosystem som har utvecklats i samspel
med vår art under årtusendena.

Martin Blaser har forskat på bakteriernas påverkan på vår hälsa i över
30 år, och är i dag chef för the Human Microbiome Program vid New
York University.

Då startar det livsviktiga samspelet mellan mikroorganismerna och
immunsystemet. De påverkar också ämnesomsättningen och den
kognitiva utvecklingen.

Fakta. Så skyddar vi de goda bakterierna

En vuxen människas kropp fungerar som värd för 100 biljoner bakterier och svampceller som livnär sig i och på våra kroppar. De finns
överallt på huden, i munnen, näsan och öronen, i matstrupen, i magen
och framför allt i tarmen. Tillsammans väger de 1,5 kilo och rymmer
kanske 10000 olika arter.

1. Minska överförskrivningen av antibiotika. Särskilt när det gäller
barn måste man tänka sig för. Lindriga infektioner hos barn går för det
mesta över av sig själva.
2. Undvik kejsarsnitt om det är möjligt. Om det är nödvändigt,
överväg att använda ”gasvävsmetoden”. Då stoppas en kompress i
mammans slida, där den suger upp bakteriefullt sekret, som sedan
stryks över barnets hud och mun. Metoden innebär en viss
infektionsrisk men Martin Blaser tror ändå att den kan bli
standardförfarande om några år.

Vi har alla en egen kombination, som en mikrobiell signatur. Om vi
kysser någon eller har samlag invaderas vi av mängder av mikroorganismer. Men efter bara några minuter är vi oss själva igen vad beträffar
sammansättningen. Inte heller omläggning av kosten påverkar sammansättningen mycket. “
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“ En resa med okänt mål
Det låg alltid något mystiskt i att de ivrigaste förespråkarna för Brexit
ansåg att regeringen hade ensamrätt på processen. Vitsen med att lämna EU påstods ju vara att det brittiska folket, rimligen via sina representanter i parlamentet, skulle ”ta tillbaka kontrollen” från byråkraterna i Bryssel.

Vad parlamentet kan göra är att påverka tidsschemat och ställa egna
krav på resultatet i förhandlingarna med EU. För även om en majoritet
av britterna röstade för att lämna unionen var relationen därefter
diffus. I en ”hård Brexit” kapas banden på allvar. I en mjuk variant
bevaras tillgången till den inre marknaden.
Väljarna hade motsägelsefulla motiv. De blev dessutom vilseledda av
Lämna-kampanjens ledare, som utlovade en smärtfri avfärd till lyckoriket utanför unionen. Verkligheten blir betydligt knixigare.

En domstol i London meddelade i alla fall på torsdagen att regeringen
inte alls kan hoppa över parlamentet när utträdesartikeln 50 aktiveras.
Premiärminister Theresa May lovade nyligen att göra det i mars nästa
år, och därmed sätta i gång de maximalt två år långa skilsmässoförhandlingarna.

Utan tvekan var invandring en viktig faktor i folkomröstningen,
särskilt känslan av att det hade kommit för många EU-migranter från
Östeuropa och Balkan. Främlingsfientliga krafter målade upp en bild
där dessa på något märkligt sätt både snodde jobben och levde på
bidrag.

May kan fortfarande vinna i Högsta domstolen i december. Hon hävdar att ”kungligt privilegium” gäller i utrikesfrågor, inklusive avtal
med främmande länder. Men enligt denna dom äger regeringen inte
frågan själv. De rättigheter folket fick av parlamentet när beslutet om
EU-medlemskap fattades 1972 kan inte tas bort utan att samma instans
godkänner det.

Den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital – och arbetskraft – är
dock en grundpelare för den inre marknaden. Hittills har EU inte vikit
en tum. Tänkbart är att vissa länder själva skulle vilja begränsa rörligheten. Men motkrafterna är starka: de principfasta, de som inte vill
uppmuntra efterföljare till britterna, de som vill straffa britterna, länder
som Polen som säger absolut nej till tak.

En sak ska konstateras: Brexit kommer att hända, om inget extremt
oförutsett inträffar. Även om sju av tio parlamentsledamöter ville
stanna i EU kan de inte bara köra över folkviljan. Eftersom de själva
beslutade om folkomröstningen går det inte att ignorera den. Även
EU-vänner vill överleva nästa val.

Theresa May insisterar på att brittisk makt över invandringen är
avgörande för regeringen. Inte mycket tyder på att detta är förenligt
med att förbli en del av den inre marknaden.
Spelar ingen roll, har naiva Brexitförespråkare påstått, det går att
handla med USA och Indien i stället. Men för det första går i dag
hälften av exporten till övriga EU-länder. För det andra behöver

britterna handelsavtal med sina partner om de inte ska hamna i hopplöst underläge. De tar åratal att få fram, och EU kan berätta om
hindren i fallet med våra kanadensiska vänner. För det tredje har May
lovat att skära ned invandringen från 320 000 per år till under 100 000,
vilket innebär en halvering även från länder utanför EU. Helt säkert är
det inte att amerikaner och asiater uppskattar den attityden.
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”Så kan svenska företag gå före mot fossilfri
ekonomi”

De som inbillar sig att ett Storbritannien befriat från EU ska bli ett
marknadsliberalt tempel får öppna ögonen. Invandringskritiska väljare
på Brexitsidan drömde snarare om ett protektonistiskt reservat.

Parisavtalet börjar gälla i dag 4 november. Våra företags klimatarbete har hittills varit lönsamt. För att våga investera för nästa
steg i den växande fossilfria ekonomin krävs nu en politik som
gynnar svenska företags klimatsatsningar med målet utsläpp nära
noll år 2030, skriver företrädare för företagen i Hagainitiativet.

Parlamentet har fler problem att fundera över. Storbritannien kan inte
så enkelt skrota alla lagar som bär EU:s märke, eftersom de styr sådant
landet ändå måste styra. Att bestämma vad man vill ha kvar, eller inte,
är ett komplex av politik och juridik. En tanke behöver ägnas åt hur
London ska ha det med skottar, walesare och nordirländare.

Sedan starten har vi i Hagainitiativet arbetat mot vårt mål att minska
utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs
var det mycket ambitiöst, men i dag ser många av oss att det gått
betydligt snabbare än vi hade räknat med. Vi diskuterar därför redan
nu vägen till det långsiktiga målet – att gå mot utsläpp nära noll.

Ekonomin har än så länge tuggat på, men Brexits effekter är mer
långsiktiga. Vad som har hänt är att pundet har rasat med en femtedel
sedan folkomröstningen. Det låter bra för exporten, men tillverkningsindustrin backar. Ökade importpriser kommer att sätta fart på
inflationen, vilket gröper ur reallönerna. Mycket hänger på okänt
innehåll i en framtida uppgörelse med EU.

Regeringens senaste budget har stora satsningar på klimatpolitiken,
men de möjliggör inte de utsläppsminskningar som vi ser är nödvändiga. I vår nya rapport, ”Klimatarbete – när är det inte lönsamt?”,
som släpps i dag pekar vi ut de stora hindren för att gå mot nära noll.
Rapporten visar att det krävs en politik med fokus på investeringar och
kostnadseffektiva styrmedel.

Utrikesministern och EU-motståndaren Boris Johnson lovade i veckan
att Brexit skulle bli en ”titanic success”, och menade en kolossal
framgång. Mer pessimistiskt lagda kom osökt att tänka på fartyg och
isberg.

Nu när världens största ekonomier, USA och Kina, ställer sig bakom
det globala klimatavtalet bedömer vi att de kommersiella möjligheterna växer för företag som ligger långt fram i klimatarbetet.

DN 4/11 2016 “

Vi är positiva till den blocköverskridande överenskommelse om bland
annat en ny klimatlag som Miljömålsberedningen presenterade. Detta

ger näringslivet de långsiktiga förutsättningar som vi efterfrågat.
Däremot ser vi behov av en rad andra beslut. Vi lyfter här fram nio
åtgärder för mer konkurrenskraftiga svenska företag i en fossilfri
ekonomi:
1 Agera för skärpta klimatmål i EU, för vår konkurrenskrafts
skull. När resten av världen nu börjar sätta mål i enlighet med Parisavtalet riskerar EU att halka efter. Utvecklingen inom EU går för
långsamt och klimatmålen för år 2030 är inte Parisanpassade, det
gäller både inom sektorn för utsläppshandel och för ekonomin i övrigt.
Det är dessutom viktigt att utsläppshandeln förbättras genom att
utsläppstaket sänks, att utsläppsrätter auktioneras ut och att överskott
annulleras.
2 Tydliga ekonomiska styrmedel. Det behövs ett stegvis ökat pris på
utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen, vilket OECD efterlyser.
En sådan prissignal kan skapas på olika sätt – med skatter, utsläppshandel eller reduktionsplikt – så länge skattetrycket inte ökar och olika
förnybara energislag behandlas likvärdigt, vilket kan ske utifrån
livscykelanalyser. För att lyckas får vi inte riskera konkurrenskraften
för jord- och skogsbruket, som dras med en ojämlik konkurrenssituation internationellt och missgynnas på kort sikt, men på lång sikt är en
grundstomme i byggandet av det biobaserade samhället. En annan
förutsättning är att tillämpningen av EU:s regler om statsstöd ändras,
så att tillväxten av förnybar energi kan ta fart i Sverige.
3 Låt den offentliga upphandlingen gå före. Miljöhänsyn bör alltid
vara en given parameter i den avvägning som sker när skattepengar
används. Samhällets bästa – inklusive obligatorisk klimathänsyn –
behöver styra upphandlingens inriktning. På det sättet gynnar de

offentliga institutionernas inköp klimatmålen. För att undvika oschysst
konkurrens bör kriterier motsvarande svenska krav på miljöområdet
alltid ställas vid offentlig upphandling.
4 Satsa på klimatsmart infrastruktur. Vår rapport visar att transportsektorn är den stora utmaningen med en tredjedel av utsläppen.
Regeringen har föreslagit att tillåta 74-tons lastbilar – en välkommen
åtgärd som minskar utsläppen per viktenhet. Om denna förändring
genomförs utan att järnvägens konkurrenskraft stärks riskerar den
dessvärre att motverka sitt syfte och leda till mer utsläpp eftersom
gods kan flyttas över från järnväg till väg. Av inkomna trailers till
Sveriges gräns går endast 3 procent på järnväg. Det behövs satsningar
på järnvägens driftsäkerhet och samtidigt sänkta banavgifter genom till
exempel den danska modellen med miljörabatt.
5 Styrmedel för bättre fordonsbränslen på marknaden. Inför en
växthusgasbaserad reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel
som ökar andelen biodrivmedel i bensin och diesel och fortsätt med
skattereduktion för höginblandade och rena biodrivmedel. En långsiktig politik för biodrivmedel kommer att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige, liksom de spjutspetsprodukter som bland annat
Preem och Lantmännen tagit fram. Detta bidrar till jobbskapande och
ökar konkurrenskraften för de gröna näringarna och industrin.
6 Samfinansiering mellan staten och näringslivet. Det behövs
handslag mellan olika sektorer och aktörer för att minska utsläppen.
Att testa nytt är riskabelt för enskilda företag, men risken kan vara
samhällsekonomiskt motiverad att ta. Inte minst är detta relevant när
det gäller basindustrins, skogens och jordbrukets potential att bidra till
klimatomställningen, vilket samtidigt kan innebära stora möjligheter

för svensk ekonomi och innovationskraft. Ett intressant exempel är
den elväg för tunga fordon – världens första – som byggs på E16
utanför Sandviken, ett gemensamt projekt med bland annat Siemens,
Scania, Trafikverket och Region Gävleborg. För att möjliggöra fler
sådana projekt och påskynda klimatomställningen bör regeringen
inrätta en statlig grön investeringsbank.
7 Styrmedel för en mer transparent finansmarknad. Finanssektorn
gynnas av att tydligt redovisa ett brett riskperspektiv som uppmärksammar klimataspekter och innehav av fossila tillgångar i börsnoterade bolag. Institutionella investerare bör åläggas att rapportera om sin
klimatpåverkan. Positiva bieffekter av denna ökade transparens skulle
bli att sparare får bättre förutsättningar att göra medvetna val och att
kapital tillgängliggörs för proaktiva företag.
8 Strategi för en cirkulär och mer biobaserad ekonomi. Regeringen
behöver ta fram en strategi för hur en resurseffektiv cirkulär ekonomi
med en ökad andel biobaserade resurser och en ökad cirkulering av
material kan stärka den ekonomiska utvecklingen. Vi behöver också
förenkla för företag att nyttiggöra avfallet, då det i dagsläget skiljer sig
åt mellan kommuner och ger ojämlika villkor och tvingar företag att ha
olika strategier i olika kommuner.
9 Stärk företagande och innovation i stället för annullerade
utsläppsrätter. I stället för att annullera utsläppsrätter inom EU:s
utsläppshandelssystem till ett värde av 300 miljoner kronor årligen
fram till 2040, bör skattepengarna användas till att stödja klimatarbetet
i svenska företag. Låt oss skapa nya företag och arbetstillfällen samtidigt som vi utvecklar ny teknik. Givetvis måste EU:s utsläppshandel
skärpas, men det bör göras politiskt på EU-nivå – inte av svenska

skattebetalare. Här kan regeringen agera betydligt mer framtidsinriktat!
I nästa budget förväntar vi oss helt andra besked. Annars riskerar
Sverige att tappa sin roll som föregångsland. Det skadar svenska
företag, klimatet och därmed hela samhällsekonomin.

Lars Andersson, Nordenchef AkzoNobel
Lars Appelqvist, vd Löfbergs
Per Arfvidsson, Vice Vd Lantmännen
Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partner Sverige
Anders Egelrud, vd Fortum Värme
Petter Holland, vd Preem
Göran Holm, vd HKScan Sweden
Olli Kilpi, vd McDonald’s Sverige
Johan Skoglund, vd JM
Anders Strålman, koncernchef och vd Axfood
Ulf Troedsson, vd Siemens
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“Väljarna mest kritiska till skolföretag
Väljarna är kritiska till vinstdrivna välfärdsföretag, särskilt inom
skolan. 46 procent anser att företagen har negativ effekt på skolan
och 64 procent är emot att de får dela ut vinst. Det visar en mätning från DN/Ipsos. Synen på privata utförare inom vården är
däremot mer positiv.
Företagsvinster inom välfärden är en av höstens hetaste politiska
frågor. Den 8 november ska regeringens utredare lämna ett förslag om
vinstbegränsningar inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.
De rödgröna partierna har ingått en överenskommelse om att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheterna. De borgerliga
försvarar, om än i varierande grad, de privata utförarna. Med tiden har
även Sverigedemokraterna anslutit sig till den linjen.
Väljarna gör dock tydlig skillnad mellan olika delar av välfärden,
enligt en ny mätning från DN/Ipsos. Mest bekymrade är de över
skolan, som sedan länge har en krisstämpel. Den internationella Pisaundersökningen har visat på fallande kunskaper bland svenska elever.
De privata alternativen har solkats av rapporter om konkurser och
betygsinflation.
Nästan hälften, 46 procent, svarar i DN/Ipsos mätning att privata
företag påverkar skolan negativt. Bara en fjärdedel, 25 procent, ser
positivt på företagens insatser här. När det gäller primärvården däremot är väljarna övervägande positiva till företagen. 37 procent anser

att de ger ett positivt bidrag, att jämföra med 30 procent negativa svar.
Mest positiva är väljarna till de privata tandläkarna. 41 procent anser
att de är till fördel, endast 15 procent är kritiska.
Samma mönster syns i väljarnas åsikter om vinstutdelning till ägarna.
En klar majoritet är emot vinstutdelning inom skattefinansierad välfärdsverksamhet (tandvården undantagen). Störst motstånd från
väljarna möter dock vinstutdelning inom skolan: 64 procent anser att
det är fel. Bara 23 procent anser att det är rätt.
Synen på privata företag och vinstutdelning inom skattefinansierad
välfärdsverksamhet är tydligt partiskiljande. Personer som sympatiserar med de rödgröna är klart mer negativa än borgerliga väljare, med
sverigedemokrater ofta i en mellanposition.
David Ahlin är analyschef på Ipsos.
– Bland Socialdemokraternas väljare finns det ett mycket kraftigt
motstånd mot privata företag inom skolan. Men det finns också en
vinstskeptisk opinion bland Moderaternas väljare och även där handlar
det om skolan.
När det gäller skolan är kritiken mot företagsvinster stark i alla läger.
Tydligast är den bland vänsterpartister men även bland Centerpartiets,
Liberalernas och Sverigedemokraternas anhängare finns en klar
majoritet som anser att vinstutdelning är fel. Inom Moderaterna väger
det i stort sett jämnt, med 44 procent som anser att det är fel och 45

som anser att det är rätt att ägarna får ta ut vinster ur skolföretag.
Kristdemokraterna är för få i undersökningen för att kunna redovisas.
– För en elev är skolan en väldigt stor del av uppväxten. Man är inte på
tillfälligt besök som på en vårdcentral. Skola byter man inte hur som
helst och man är inte kund på samma sätt som exempelvis hos en
tandläkare, påpekar David Ahlin som en möjlig förklaring till att
väljarna ser olika på olika delar av välfärden.
Samtidigt värdesätter nästan hälften av väljarna möjligheten att kunna
välja mellan privata och offentliga utförare inom välfärden generellt.
Synen på valfriheten är som väntat mest positiv bland borgerliga
sympatisörer.
Bilden är dock dubbel. Andelen som anser att en vinstbegränsning
generellt är viktig är större (60 procent) än de som månar om
valfriheten (47 procent). Mönstret slår igenom inom samtliga partier:
de som betecknar en vinstbegränsning som viktig är fler än de som inte
gör det bland såväl rödgröna som borgerliga och sverigedemokrater.
– Många väljare verkar efterfråga en balans mellan å ena sidan bevarad
valfrihet, å andra sidan begränsningar av vinstutdelningar inom skolan.
De här opinionerna existerar samtidigt. Hur det ska gå ihop i praktiken
blir en politisk utmaning, säger David Ahlin på Ipsos.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“ Anna Kinberg Batra pressar
statsministern – vill ha uppgörelse över
blockgränsen
Vänsterpartiet kräver ett stopp för vinster i välfärden som villkor
för att samarbeta med regeringen om budgeten. Samtidigt har
Moderatledaren Anna Kinberg Batra satt press från höger på
statsminister Stefan Löfven genom att efterlysa en uppgörelse
över blockgränsen.
Den utredning om vinster i välfärden som socialdemokraten Ilmar
Reepalu lägger fram på tisdag den 8 november är frukten av en upp
görelse mellan de tre rödgröna partierna hösten 2014.
Ett stopp för vinstutdelningar i välfärdsföretag var Vänsterpartiets
huvudfråga i valet. När Stefan Löfven hade portat Jonas Sjöstedt från
regeringen krävde vänsterpartisterna en överenskommelse och en
utredning i frågan för att ställa upp på ett budgetsamarbete.
Socialdemokraterna lovade visserligen i valrörelsen att ”stoppa vinstjakten” inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Konkret talade
man dock hellre om skärpta kvalitetskrav än ett uttryckligt förbud mot
vinstuttag.
Moderaterna är emot generella vinstbegränsningar men har länge
strävat efter en mer nyanserad profil i frågan. I förra veckan
presenterade partiledaren Anna Kinberg Batra ett förslag om hårdare
krav på välfärdsföretag och hon framhöll särskilt skolan.
– Den som fortsätter att utsätta elever för bristande kunskaper ska
kunna råka ut för en mycket kraftig vinstbegränsning. Den borde inte

få tjäna pengar alls och kan till och med behöva lägga ned, sade M-
ledaren Anna Kinberg Batra.
Hon förespråkade också en uppgörelse över blockgränsen. Civil
minister Ardalan Shekarabi (S), som är ansvarig för frågan i regeringen, replikerade det moderata utspelet med att bjuda in de borgerliga
till diskussioner så snart utredningsförslagen är överlämnade.
Ardalan Shekarabi har öppnat för att det kan bli olika regler för olika
delar av verksamheten. I en SVT-intervju i veckan gjorde han särskilt
kritiska uttalanden om situationen i skolan och påpekade att Sverige
har gett kommersiella aktörer mycket långtgående friheter där.
Enligt uppgörelsen från 2014 kan de rödgröna acceptera att ägare får
en låg ränta på investerat kapital. SVT erfor tidigare i veckan att
utredaren kommer att föreslå ett vinsttak på 7 procent plus stats
låneränta.
Sverigedemokraterna har bytt linje i frågan sedan valet och motsätter
sig nu ett vinststopp. Därmed har de rödgröna en klar
riksdagsmajoritet emot sig.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
“44 procent av alla patientbesök inom primärvården var hos privata
utförare (2014).
24 procent av timmarna inom hemtjänsten gjordes av privata utförare
(2015).
139000 årsanställda hade de 12760 privata vårdföretagen (2014).
Vinstutdelningen inom vårdföretag var totalt 3,6 miljarder kronor
(2014).
En fjärdedel av förskolorna och skolorna i Sverige är friskolor (2016).
Närmare 340000 elever går i friskolor (2016).
Källa: Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund “
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“ Vinsterna blir valfråga hösten 2018
Analys. Regeringen skulle hellre vilja göra upp med Moderaterna
än med Vänsterpartiet om begräsningar för välfärdsföretag att
göra vinst. Men en sådan överenskommelse är troligen inte möjlig
före valet 2018, av maktpolitiska skäl. I stället lägger sannolikt
regeringen och V ett lagförslag som fälls i riksdagen och blir en del
i nästa valrörelse.
Det finns ett utbrett motstånd mot att privata företag som verkar inom
skattefinansierad verksamhet får dela ut vinst till sina ägare, visar DN/
Ipsos. Störst är motståndet när det gäller privata skolor.
Det är inga nyheter för de politiska partierna. Socialdemokraterna och
Moderaterna gör egna opinionsmätningar, och de ser att väljarna är
kritiska.
Statsminister Löfven (S) talade om barn som är till salu på börsen, när
friskolekoncernen Academedia börsintroducerades. Med det ordvalet
krävs skarpa förslag om förändring.
Moderaterna har ändrat partilinjen om vinster i välfärd och håller
särskilt fram att skolor med dåliga resultat inte ska få ta ut vinst.
Regeringen lovade efter valet 2014 Vänsterpartiet att stoppa vinstjakten i välfärden. Men när de kommer till metoderna har partierna skilda
synsätt. Regeringen skulle framför allt vilja ställa kvalitetskrav, till
exempel på lärartäthet och vilka skollokaler som måste finnas.
Vänsterpartiet vill hellre förbjuda aktiebolag och/eller vinstuttag över
en viss nivå.

Regeringen är medveten om att väljarna uppskattar valfrihet och vill
inte se fungerande och populära friskolor eller äldreboenden lägga ner.
Egentligen skulle regeringen helst vilja göra upp över blockgränsen
med M. Det skulle ge långsiktighet och stabila spelregler. Det finns
delar i Moderaternas förslag som tilltalar S, som att införa tillståndsplikt och kvalitetskrav. Civilminister Ardalan Shekarabi har sagt att
han ska bjuda in oppositionen till överläggningar i frågan. Men en
uppgörelse är ändå inte trolig.
Moderaterna har släppt fram regeringen Löfven med kravet att
Vänsterpartiet ska ingå i regeringsunderlaget och stödja budgeten.
Priset för att få V att göra det är löften om ett radikalt förslag mot
vinster i välfärden.
Det är omöjligt att få med M och V på samma förslag. Struntar regeringen i löftet till V kan vänstern i sin tur strunta i att stödja budgeten.
Om SD och KD då röstar på M:s budgetförslag faller hela regeringens
budget. Och det vill statsminister Löfven inte riskera.
Utan ett uttryckligt löfte från Moderaterna att inte medverka till att
budgeten faller blir det troligen ingen bred uppgörelse. I stället kommer regeringen att förhandla fram en kompromiss med V. Den kommer i sin tur sannolikt att falla i riksdagen, eftersom Sverigedemokraterna ändrat syn sedan valrörelsen 2014 och blivit mer positivt till
vinster i välfärden.
Och då hamnar frågan mitt i valrörelsen 2018.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“ Fler kvinnor uppger att de utsatts för
sexbrott
Allt fler flickor och kvinnor säger att de har utsatts för sexualbrott. Endast vart tionde fall anmäls till polisen, enligt en ny
undersökning om utsatthet för brott.
Förra året utsattes 3 procent av kvinnorna i Sverige för någon sorts
sexualbrott. För unga flickor och kvinnor, mellan 16 och 24 år, uppger
hela 9 procent att de har blivit utsatta.
Det visar den årliga Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Cirka 12 000 personer har intervjuats om de
har utsatts för olika sorters brott. Personerna har intervjuats via telefon.
Sedan år 2005 har andelen utsatta kvinnor nästan fördubblats, från 1,6
till 3,0 procent. Bland männen är det 0,4 procent som säger att de har
utsatts för sexualbrott. Den nivån har varit relativt stabil under åren.
Undersökningen visar inte vad för sorts sexualbrott det handlar om. De
tillfrågade har fått svara på om de under år 2015 har blivit ofredade,
tvingade eller sexuellt angripna, både allvarligt och mindre allvarligt.
– Det kan handla om allt från blottning och tafsande till fullbordade
våldtäkter, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå.
De som säger att de har utsatts för sexualbrott har också fått frågan om
det har rört sig om allvarliga typer av brott som skulle kunna vara
försök eller fullbordade våldtäkter eller sexuellt tvång. Där har 29
procent av de utsatta svarat att det rörde sig om sådana fall.
Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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“ Nya regler för lindrigt deprimerade
I januari införs nya rekommendationer för sjukskrivningar i
psykiska diagnoser. En av förändringarna är att läkare inte längre
bör sjukskriva personer som har en lindrig depression för första
gången. Sjukskrivning ska också undvikas för patienter med en
lindrig akut stressreaktion.
För patienter som har en första depression som är lindrig är rekommendationen i dag sjukskrivning i upp till tre månader. Bakom rekommendationen står Socialstyrelsen med sitt försäkringsmedicinska beslutsstöd. Stödet är riktlinjer till läkarna så att sjukskrivningar görs
enhetligt och har lämplig längd. Tidsgränserna används också vid
Försäkringskassans bedömningar.
Socialstyrelsen har sett över stödet och i januari är det nya mallar som
gäller för läkarna. För patienter med en lindrig förstagångsdepression,
depressiv episod, blir nu rekommendationen att sjukskrivning bör
undvikas. Dessa patienter kan sjukskrivas i upp till tre månader, men
då ska det i första hand vara på deltid. Vid medelsvår och svår
depressiv episod kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till ett halvår.
Efter en fysisk eller psykisk belastning kan en person hamna i en akut
stressreaktion. Här har rekommendationen varit sjukskrivning i två till
fyra veckor, men i januari får läkarna tänka om. Handlar det om en
lindrig akut stressreaktion bör sjukskrivning undvikas. Är det i stället
en medelsvår akut stressreaktion kan sjukskrivningen vara i upp till
fyra veckor.
Om patienten anses ha en så kallad anpassningsstörning, vid en
livskris eller en sorgereaktion, lyder den nya rekommendationen,
precis som i dag, att sjukskrivning ska undvikas. Däremot är det nytt
med riktlinjen sjukskrivning i upp till tre månader om det är en medel
svår eller svår anpassningsstörning.

Totalt är det 17 diagnoser som Socialstyrelsen har gått igenom med
stöd av medicinska experter. Eftersom rekommendationerna nu anpassas efter om personen bedöms ha diagnoserna i lindrig, medelsvår
eller svår grad anses de bli mer flexibla. Det här gör också att sjukskrivningstiden i vissa fall kommer att bli kortare än i dag, eller längre.
– I sex diagnoser har vi lagt till att sjukskrivning bör undvikas. Det
ingår nu i 13 av dessa 17 diagnoser, och då i de lindriga fallen. Det här
har redan stått i en del diagnoser, men nu har vi gjort det tydligare.
Dessutom betonar vi i högre grad partiell sjukskrivning, det föreslår vi
i 16 av diagnoserna. Samtidigt ska man komma ihåg att det här är
vägledningar från oss, det måste också göras en individuell bedömning
vid varje sjukskrivning, säger Regina Ylvén, utredare på Socialstyrelsen.
Att deltidsjukskrivning förespråkas mer, eller ingen sjukskrivning alls,
beror enligt Regina Ylvén på att sjukskrivna i längden kan må sämre
av att tappa kontakten med arbetsplatsen:
– Arbetet kan ha en stödjande funktion, men det här handlar om avvägningar som läkare måste göra. En alltför kort sjukskrivning kan
leda till att personen snart blir sjukskriven igen och är det en arbetsplats med hög stress kan personen behöva vara sjukskriven på heltid.
Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “
“Fakta. Försäkringskassan
Sjuktalen har ökat i flera år, framför allt sjukskrivningar i psykiska
diagnoser, och regeringen har därför satt press på Försäkringskassan
att få ned talen. Enligt Försäkringskassans senaste prognos kan kurvan
över sjuktalet börja vända nedåt runt årsskiftet.
I juli betalade Försäkringskassan ut ersättning till 181 751 sjukskrivna
varav 64 653 hade varit sjukskrivna i mer än ett år.
Källa: Försäkringskassan “
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“Obama till attack mot FBI-chef
President Barack Obama byter hållning gentemot FBI-chefen
James Comey. Efter att först ha sagt att han har kvar förtroende
för chefen har Obama börjat ifrågasätta myndighetens beteende
efter nya tecken på att FBI-agenter medvetet försöker påverka
valet.
Under ett kampanjtal för Hillary Clinton i North Carolina angrep
president Obama till slut FBI och den kontroversiella chefen James
Comey. FBI har hamnat i blåsväder efter att myndigheten i förra
veckan skickade ut ett diffust formulerat brev till republikaner i
kongressen, där det stod att FBI inleder en ny undersökning om en epost-server som tillhör Anthony Wiener, en man som tidigare var gift
med Huma Abedin, en av Hillary Clintons närmaste medarbetare.
Nyheten har förändrat dynamiken i slutspurten av det amerikanska
presidentvalet, där Clinton länge tycktes ha en trygg ledning. Nu ser
valet betydligt jämnare ut och Comey, som är republikan men tillsattes
av Obama, har fått kritik för att försöka använda byråns auktoritet för
att påverka ett presidentval.
I Obamas tal riktade han skarp kritik mot att Comeys brev var så löst
formulerat, vilket banat väg för flera dygn av vilda spekulationer i
amerikanska medier.
– Vi arbetar inte utifrån ofullständig information. Vi arbetar inte utifrån
läckor. Vi arbetar baserat på konkreta beslut, sade Obama.

Även flera republikaner har högljutt kritiserat Comey. Andrew
Napolitano, en berömd konservativ tv-värd på Fox News, sade på
torsdagen att Comeys beteende påminner om den ökända FBI-chefen J
Edgar Hoover, som var känd för att missbruka myndighetens
befogenheter. Även Jeanine Pirro, en annan konservativ röst på Fox
News, attackerade Comey för att ägna sig åt politiskt fulspel.
President Obama gör nu allt han kan för att hjälpa Hillary Clinton
vinna valet. På måndag nästa vecka, dagen innan valet, gör Barack och
Michelle Obama ett kampanjevenemang i Philadelphia, tillsammans
med Hillary och Bill Clinton.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com !
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“ Besvärligare väg ur EU för Theresa May
Kommentar. Storbritannien kommer att lämna EU. Beslutet i
domstolen – att parlamentet ska få säga sitt – stoppar inte folkets
och regeringens vilja. Men vägen ut ur EU blir än mer besvärlig
för premiärminister Theresa May.
Under kampanjen i folkomröstningen om EU i juni framförde Brexit
anhängarna ständigt att brittiska parlamentet är härskande. Det är där
de viktiga besluten ska fattas, inte av EU i Bryssel. ”Ta tillbaka kontrollen”, var slagorden.
Utifrån har det därför varit märkligt att bevittna hur Brexitanhängare
och regering gjort allt för att det egna parlamentet inte ska få vara med
och fatta ett av Storbritanniens allra viktigaste beslut någonsin, att
lämna EU.
Den inställningen håller regeringen fast vid, eftersom den ska överklaga beslutet i High Court. Nästa instans blir Högsta domstolen, som
väntas komma med sitt utslag i början av januari.
Går även de juristerna emot regeringen hamnar premiärminister
Theresa May i en mycket besvärlig sits. Hon har lovat att aktivera
artikel 50, bestämmelsen i Lissabonfördraget som reglerar hur en stat
lämnar EU, i mars. Måste parlamentet konsulteras först lär tidpunkten
flyttas fram. Parlamentarikerna kommer inte att stoppa Brexit, det är
politiskt omöjligt att gå emot folkets vilja, men de lär kräva
underbyggda svar av regeringen hur utträdet ska gå till och vilket
framtida avtal som den vill att Storbritannien har med EU.

I folkomröstningen valde 52 procent av britterna Brexit. Men av
ledamöterna i underhuset röstade hela 75 procent för att stanna i EU.
Dessa parlamentariker vet till exempel att det inte går att ha frihandelsavtal med EU och samtidigt vägra den fria rörligheten för arbetskraft.
Regeringen lär med andra ord få bekänna färg vilken slags Brexit den
förordar.
Ett av Theresa Mays flitigt citerade uttalanden är att: ”Brexit betyder
Brexit och vi ska göra det till en succé”. EU-anhängarna i parlamentet
delar de första tre orden, men deras tillägg är i stället att göra det bästa
av ett mycket svårt utgångsläge. De vill att Storbritannien har en nära
relation med EU.
Lägg därtill självständighetsivrarna i Skotska nationalistpartiet som nu
får en arena att spela på för sin hjärtefråga, att Skottland lämnar Storbritannien.
Som lök på laxen har vi de icke-folkvalda i överhuset. De ska få säga
sitt och där har konservativa Tories inte majoritet. En av lorderna är
för övrigt mannen som författade artikel 50 i Lissabonfördraget,
skotten lord Kerr of Kinlochard, som anser att Storbritannien kan
avbryta processen att lämna EU även efter att artikel 50 är aktiverad.
Rörigt? Det är bara förnamnet. Domstolens utslag har kastat mer grus i
det redan kärvande EU-maskineriet för Theresa May.
För övrigt sänkte vadslagningsfirmorna på torsdagen oddsen för nyval.
Ur rationell synvinkel är det svårt att se fördelen med nyval till
brittiska parlamentet. Men brittisk politik är inte rationell.
Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se”
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våren 2019.

“Regeringens plan för Brexit underkändes

Nu är den tidtabellen i fara.

Theresa Mays regering får inte på egen hand ta Storbritannien ut
ur EU. Det slog en domstol i London fast på torsdagen. I en så
viktig fråga måste även parlamentet tillfrågas, anser domstolen –
något som nu ser ut att leda till att Brexit försenas.
Få domslut har skakat om det politiska etablissemanget i Storbritannien så som det som kom från den civilrättsliga instansen High Court i
London. I domen står att läsa att premiärministern inte har ”kungligt
privilegium” (royal prerogative) att aktivera artikel 50 i Lissabon
fördraget – utan att Theresa May måste söka grönt ljus från parlamentet innan hon trycker på den knapp som sätter i gång utträdesprocessen
ur EU.
Regeringen uttryckte ”besvikelse” över domen och överklagade den
snabbt till Högsta domstolen. Men allt fler bedömare ser det som
osannolikt att Theresa May kan gå runt parlamentet, där många ledamöter är skeptiska till EU-utträdet.
– Theresa May har hamnat i en väldigt besvärlig situation nu. Det här
ser som allra minst ut att leda till en försening. Och för varje försening
ökar sannolikheten för att Brexit inte blir något hårt och fullständigt
brott med EU, säger professor Tony Travers vid London School of
Economics.
När May blev premiärminister lovade hon att respektera resultatet i
folkomröstningen i juni, då 52 procent av britterna röstade för att
lämna EU. Nyligen lade hon fram en tidtabell, med tänkt start i mars
nästa år, följt av två år av utträdesförhandlingar och en definitiv sorti

– Labour respekterar det brittiska folkets beslut att lämna EU. Men vi
vill ha en Brexit som fungerar för Storbritannien, och som sätter
jobben, välfärden och ekonomin först, sade Labourledaren Jeremy
Corbyn, som gav vid handen att hårda förhandlingar är att vänta.
Det parti som kan ha mest att vinna på en sådan politisk strid är
troligen EU-kritiska Ukip, som efter folkomröstningen hamnat i en
negativ spiral av avhopp, intriger och uppslitande partiledarval.
På torsdagen antydde dess förre partiledare Nigel Farage att han kan
göra comeback.
– Vår politiska klass kan nu vara på väg att förråda miljoner väljare.
Om vi inte har lämnat EU våren 2019 kommer jag att börja kampanja
på heltid igen, sade Nigel Farage i en intervju.
Den brittiska regeringen hävdar att den har rätt att aktivera EU-utträdet
på egen hand, eftersom det handlar om utrikespolitik. Parlamentet
skulle sedan enligt planen få inflytande genom ”Great Repeal Bill”, ett
lagpaket i vilket hundratals EU-bestämmelser antingen ska inkorporeras i brittisk lagstiftning eller skrotas.
Men domstolen i London gick på Brexitmotståndarnas argument om
att ett EU-utträde berövar brittiska medborgare ”grundläggande
rättigheter”, varav vissa – som den fria rörligheten inom EU och
möjligheten att ta ett mål till EU-domstolen i Luxemburg – sannolikt
kommer att vara omöjliga att återställa när utträdesprocessen väl
inletts. Därför bör parlamentet få ta ställning till utträdet innan det
sker, menar domstolen i London.

Även Sveriges EU-minister Ann wLinde (S) ser en försening som
trolig.
– Den negativa effekten är att osäkerheten kvarstår politiskt och
ekonomiskt. Men om en försening innebär att det blir en ”mjukare”
Brexit är det positivt för Sverige, för vi har ett intresse av så goda och
nära relationer med Storbritannien som möjligt, säger Ann Linde.
Den 5 december väntas Högsta domstolen ta upp målet för prövning.
Utslag väntas en månad senare. Det brittiska pundet stärktes efter
domslutet på torsdagen.
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“ Resorna allt farligare – över 200
drunknade
Runt 240 människor har drunknat efter två förlisningar två
dagar i rad i Medelhavet. Faran har ökat när människosmugglare
börjat använda enklare farkoster, som flyktingarna själva
manövrerar.

Erik de la Reguera erik@delareguera.se “

Hittills har 4 220 flyktingar och migranter omkommit i Medelhavet i år
– ett tragiskt rekord.

“Fakta. Domslutet

I onsdags drunknade cirka 100 människor när en uppblåsbar flotte
sjönk kort efter start från Libyen. Några av de 29 ombord som överlevde har vittnat om händelsen för FN:s flyktingorgan.

Domen i Londons högsta domstol (High Court) innebär att Storbritanniens parlament måste ge grönt ljus innan regeringen kan aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget, vilket formellt inleder utträdesprocessen ur EU.

I ett annat haveri befaras 140 personer ombord på en gummibåt ha
omkommit på torsdagsmorgonen. Bara två passagerare tycks ha
överlevt.

Kärande i målet var förmögenhetsförvaltaren Gina Miller och hårstylisten Deir dos Santos. Deras advokater har argumenterat för att
förlusten av grundläggande rättigheter – som den fria rörligheten
inom EU och möjligheten att ta ett mål till EU-domstolen i Luxemburg
– är så stora förändringar att det brittiska parlamentet bör få yttra sig
innan EU-utträdet inleds.

Vittnesmålen från de överlevande tyder på att farkosterna varit i
mycket dåligt skick. Många kvinnor, några av dem gravida, och barn
befann sig ombord. De låg sedan i timmar i vattnet, enligt Carlotta
Sami, talesperson för FN:s flyktingorgan.

Domen har överklagats och kommer att tas upp i Högsta domstolen
den 5 december. “

En stor del av de omkomna tros vara västafrikaner från Nigeria, Sudan
och Gambia och från östafrikanska Eritrea. De är alla invånare som
hamnat i Libyen där de gett upp hoppet om att finna arbete i takt med

När räddningsfartyg nådde platsen hade de flesta redan drunknat.

inbördeskrigets härjningar. De har därefter kalkylerat med risken att ge
sig av över havet och kommit fram till att den är värd att ta för att fly
fattigdomen i sina hemländer.
Efter ett avtal mellan EU och Turkiet i mars har antalet flyktingar från
Turkiet till Grekland minskat kraftigt. Däremot är strömmen av
migranter över Medelhavet mellan Libyen och Italien nära sin högsta
nivå. Hittills i år har nästan 160 000 människor tagit den vägen. Om
trenden fortsätter kommer fler att nå Italien i år än toppnoteringen på
170 000 år 2014.
Flera EU-länder, däribland Storbritannien, har med militärt bistånd
försökt stoppa människosmugglare från Libyen genom att spärra
vägen för dem i havet och förstöra deras träfarkoster, uppger tidningen
The Guardian.
Svaret har inte uteblivit. I stället har smugglarna skaffat uppblåsbara
gummibåtar som passagerarna styr själva. Det har lett till betydligt
farligare resor.
Smugglarna har även talat om för migranterna att EU i somras fattade
beslut att börja träna Libyens kustbevakning. Och att det betyder att de
räddningsaktioner som EU tidigare utfört snart ska tas över av Libyen.
Räddade flyktingar kommer då inte att tas i land i Italien utan i Libyen.
Det kan ha varit en orsak till att så många bordat båtarna nu, även om
informationen, som tillhandahållits av överlevande flyktingar, inte gått
att bekräfta, säger Falvio di Giacomo, talesman för FN:s International
organisation for migration till nyhetsbyrån Reuters.
Torbjörn Petersson torbjorn.petersson@dn.se “
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“ Johan Schück: Trump driver USAekonomin in i recession
Om Donald Trump blir president drivs USA mot recession. Med
Hillary Clinton skulle däremot ekonomin gå bättre. Det visar
kreditvärderingsinstitutet Moody’s som har granskat deras
program.

Amerikanska presidentvalet blir en rysare. Utgången är osäker,
samtidigt som mycket står på spel för USA och världen.

Nästa fråga blir om man ska utgå från kandidaternas program eller från
vad de kan tänkas få godtaget av kongressen.

Här handlar det om ekonomin där kongressvalet också blir av största
betydelse. Oavsett om Hillary Clinton eller Donald Trump väljs till
president avgörs mycket av vilka reformförslag som de sedan kan
vinna stöd för.

Moody’s väljer bägge vägarna, men har då också svårigheten att
behöva göra en prognos för kongressvalet. Det gäller framför allt vem
som får majoritet i senaten: Demokraterna eller Republikanerna?

Det finns viktiga områden där presidenten på egen hand kan fatta
avgörande beslut, till exempel att riva upp befintliga handelsavtal. Men
det allra mesta som gäller ekonomisk politik måste gå igenom en komplicerad beslutsprocess, där det till slut är kongressen som bestämmer.
Initiativet kommer ändå främst från presidenten som dessutom har
vetorätt, samt möjlighet att genomdriva beslut med hjälp av så kallad
exekutiv order. För USA:s ekonomi – och även för världsekonomin –
spelar det mycket stor roll om Clinton eller Trump vinner på tisdag.
Kreditvärderingsföretaget Moody’s har gjort en omfattande granskning
av de två kandidaternas ekonomiska program och vad dessa kan betyda för USA-ekonomin under tio år framåt.
Analysmodellen som då har använts är hämtad från kvalificerade och
opartiska instanser som centralbanken Federal Reserve och USAkongressens budgetkontor, vilket borgar för trovärdighet.
Men uppgiften är svår, eftersom det är oklart vad som beräkningen ska
utgå från.
Presidentkandidaterna valprogram är olika utformade: Hillary Clintons
är detaljerat och noggrant, medan Donald Trumps är översiktligt och
delvis motsägelsefullt. I båda fallen blir det nödvändigt att fylla i en
del luckor och göra antaganden om vad de egentligen menar.

Båda utfalIen är fullt möjliga. I fråga om representanthuset blir dock
bedömningen än att Republikanerna behåller majoriteten, vilket är till
hinder för Hillary Clinton.
Donald Trump kan dock få svårigheter även med en republikanskt
dominerad kongress, eftersom hans uppfattningar i många fall avviker
från andras inom partiet.
Men slutresultatet är osäkert, vad gäller bägge kandidaterna. Därför
blir det mer intressant att se på Trumps och Clintons egna program, i
medvetande om att de senare kommer att modifieras.
Trump är viktigast i sammanhanget, eftersom han utmanar politiken
som har förts de senaste åtta åren under Barack Obama. Hans uppfattningar är betydligt mer avvikande än Clintons.
Den dramatiska slutsatsen från Moody’s är att Donald Trumps program, fullt genomfört, skulle driva in USA i en recession. Under 2019
som blir bottenåret väntas en BNP-minskning med –1,5 procent. Åren
därefter drivs arbetslösheten starkt uppåt.
Det kan jämföras med Moody’s prognos för oförändrad politik, där
BNP-ökningen fortsätter i ganska jämn takt och arbetslösheten stannar
kring nuvarande nivå.

Flera orsaker finns till att Trumps program leder så fel. En är att han
vill driva ut många av de invandrare som arbetar i amerikanska
företag. En annan är risken för handelskrig, beroende på hans fientliga
inställning till frihandel.
De stora skattesänkningar som föreslås av Trump kan visserligen
stimulera ekonomin. Men effekten blir inte så stor när de redan välbeställda får allra mest. Dessutom ökar budgetunderskottet kraftigt och
statskulden skjuter i höjden.
Enligt Moody’s blir de negativa effekterna kännbara, även om kongressen kan begränsa skadan.
Hillary Clinton står närmare dagens politik, men Moody’s menar ändå
att hennes program ger positiv verkan. Det gäller, bland annat, omfördelningen av skatter, där höginkomstagare får betala mer och
medelklassen mindre.
Satsningar på barn och utbildning väntas också ge utdelning, förutsatt
att finansieringen håller.
Där väntar dock bakslag om Clintons förslag mals ner kongressen. Då
tunnas också de gynnsamma effekterna på ekonomin ut.
Men även vid en omild kongressbehandling bedöms Hillary Clinton
som bättre för USA-ekonomin. Så långt är det Moody’s uppfattning,
men samma sak gäller vad hon skulle betyda för världsekonomin.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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“Hotellnota på 40 miljoner för boende till
nyanlända
Det kostar upp till 210 miljoner kronor per år att ordna boende åt
de nyanlända som ska anvisas till Stockholm under november och
december. För 200 platser på hotell och vandrarhem räknar
staden med att betala 20–40 miljoner.
– Hotell och vandrarhem är en alldeles för dyr lösning. Staden räknar
med en kostnad på 100 000–200 000 kronor per år och plats och det
brukar landa i det högre intervallet, säger Kristdemokraternas gruppledare Erik Slottner.
KD tänker reservera sig mot beslutet, som ska tas i kommunstyrelsen i
nästa vecka.
– Mot bakgrund av att staten, via Länsstyrelsen, säger nej till modulbostäder är det inte försvarbart. Jag är rädd att det sticker en del medborgare i ögonen, säger Erik Slottner.
Stockholms stad stoppade i september alla förberedande markarbeten
för modulhus för nyanlända, efter ett beslut av Länsstyrelsen. I beslutet hänvisade man till en dom i Mark- och miljööverdomstolen, där det
slås fast att tillfälliga bygglov inte beviljas om ett bygge kräver ”förhållandevis kostsamma markåtgärder”.

Under 2016 ska Stockholms stad ta emot 2 810 nyanlända med uppehållstillstånd och för 2017 är kommuntalet 3 460. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer 90 procent av de anvisade att bestå av
ensamhushåll.

Den tredje boendeformen är att privatpersoner hyr ut till nyanlända.
Staden står som hyresgäst och betalar 4 000 kronor per rum och
månad, 8 000 per lägenhet och 12 000 kronor om en hel familj kan
inrymmas.

Stockholm har under 2016, till och med september, tagit emot cirka
550 anvisade nyanlända. De återstående 2 250 planeras att anvisas till
staden framför allt i november och december.

Totalt uppskattas kostnaderna för 1 000 bostäder till cirka 40 miljoner
kronor per år. I början av veckan hade det, enligt biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell, kommit in 20–30 intressanta erbjudanden.

Staden planerar tre former av boende.

– Den lösningen är den mest kostnadseffektiva, och det bästa för
integrationen. Den stöder vi fullt ut, säger Erik Slottner.

200 personer erbjuds plats på vandrarhem eller hotell, i boendet kan
även ingå basservice som städning, reception och frukost. Totalt uppskattas kostnaden till cirka 20–40 miljoner kronor per år.
1 000 personer bor i enklare, kollektiva boenden i form av enkla rum
eller sovsalar, i lokaler som staden hyr tillfälligt. En lokal bedöms
kunna rymma ungefär 50–150 boende. Varje boendeanläggning bör,
enligt Stockholms stad, bemannas dygnet runt för att hantera mat/
måltider, erbjuda information och svar på frågor, samt upprätthålla
ordning. Totalkostnaden beräknas till mellan 80 och 130 miljoner
kronor per år.
– Vi tycker att bemanning dygnet runt är att gå ett steg för långt. Det är
vuxna människor som har fått uppehållstillstånd, vi ser gärna att de
boende själva sköter matlagning och städning för att det ska bli så
hemlikt som möjligt. Vi anser också att staden inte ska utgå från att det
blir en massa ordningsstörningar, säger Erik Slottner.

Bosättningslagen ät tvingande. Vad anser du att staden bör göra?
– Vi skulle behöva vara betydligt tuffare mot staten, som inte har
ändrat lagstiftningen för att göra det lättare att bygga bostäder åt
nyanlända. Då måste staten betala för dyra hotellösningar, säger Erik
Slottner.
Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “
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“ De vita männens man. Trump har stöd i
medelklassen
”Donald Trumps starka stöd hos missgynnade grupper har långa
historiska rötter”, heter det i ingressen till Hynek Pallas recension av
Nancy Isenbergs bok om USA:s vita underklass, ”White Trash” (2/11).
”Därför flyr de fattiga vita väljarna till Trump”, sägs det på annat ställe
i presentationen av boken. Pallas talar om ”den grupp som nu har fått
strålkastaren på sig i det amerikanska valet”.
Att Trump skulle ha sitt starkaste stöd bland fattiga vita är en av de
vanligaste missuppfattningarna om honom. Jonathan Rothwell, forskare vid Gallup, har analyserat 87 000 väljarintervjuer och väntade sig
finna att Trump främst skulle stödjas av människor i områden som
drabbats av industrinedläggelser och effekterna av en illa fungerande
immigrationspolitik. Men han upptäckte något annat.
Trumpväljarna är visserligen ofta lågutbildade och verksamma i
arbetarklassyrken, men Rothwell fann inget tydligt samband mellan
ekonomiska och sociala svårigheter och stödet för Trump. Dennes
väljare lever tvärtom i hushåll med relativt höga inkomster och i
områden med få invandrare. I övervägande grad är det alltså vanliga
medelklassamerikaner, i synnerhet vita män, som lockas av Trumps
protektionism och föga dolda rasism.
Vad är det då som driver dagens Trumpväljare? Framför allt två
faktorer, enligt Rothwell: bristande framtidstro och fördomar mot

minoriteter. Väljare som dras till Trump lever jämförelsevis korta och
stressiga liv och fruktar att deras barn ska få det sämre än deras egen
generation. Mot den bakgrunden är det föga märkligt att många av
dem tilltalas av lockropet ”Make America Great Again”.
Men ras och etnicitet spelar också roll. Rothwells mest intressanta
resultat är att Trumps sympatisörer företrädesvis bor i segregerade vita
miljöer med ringa interaktion med minoriteter. Att leva i sådana
enklaver ökar risken för att utveckla fördomar och rasistiska stereotyper, menar han. Som Ryan Lizza skriver i tidskriften New Yorker
visar resultaten att Trumpväljarna utgörs av vita som befarar att deras
privilegierade plats i det amerikanska samhället hotas av krafter de
inte begriper sig på.
Statsvetaren Theda Skocpol fann ett likartat mönster när hon studerade
Tea Party-rörelsen. Även den bars upp av den vita medelklassen, där
många reagerade starkt på recessionen och Obamas valseger 2008.
Att Trumps framgångar främst skulle bero på stödet från vita
analfabeter, ”hillbillies” och ”okies” är en passande tolkningsram som
väl överensstämmer med ofta förekommande klichéer. Men verkligheten är här, som så ofta, mer komplicerad.
Erik Åsard “
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“Diktaturen närmar sig
Polisen slog till under natten. De två partiledarna och ett tiotal parlamentsledamöter för kurdiska HDP greps, anklagade för samröre med
PKK-gerillan och för att ha vägrat vittna i terrorbrottsutredningar.
I grunden handlar det om president Recep Tayyip Erdogans senaste
kliv för att krossa Turkiets demokrati och ge sig själv absolut makt.
På den tiden Erdogan var intresserad av EU infördes reformer som
gjorde Turkiet mer modernt. Dit hörde utvidgning av kurdernas rättigheter. För bara några år sedan fördes samtal med den fängslade PKKledaren Abdullah Öcalan om autonomi och vapenvila i det 30 år gamla
inbördeskriget i sydöst.
Striderna dränerade landet på ekonomiska resurser och fläckade dess
anseende. Erdogans baktanke var dessutom att köpa kurdernas stöd för
att ändra författningen och utöka presidentens befogenheter. Den posten tänkte han själv inta.
När HDP som första kurdiska parti tog sig in i parlamentet 2015 förlorade samtidigt det regerande AKP sin majoritet. Erdogan såg rött.
Han startade om kriget mot PKK och utlyste ett nyval som vanns med
ett råbarkat nationalistiskt budskap. Men för att kunna driva igenom ett
enväldigt presidentämbete måste han fortfarande röja HDP ur vägen.
I våras upphävdes alla parlamentsmedlemmars åtalsimmunitet.
Åklagare inledde utredningar mot 50 av 59 HDP-ledamöter. Den

nattliga polisaktionen var en logisk följd, men också en del i Erdogans
allmänna klappjakt på regimkritiker och oppositionella medier. Med
kuppförsöket i somras som ursäkt försöker presidenten strypa allt motstånd. Den islamiska Gülenrörelsen utpekas som skyldig, men regeringen buntar ihop den med IS, PKK och allt den tycker illa om.
Tidigare i veckan arresterades chefredaktören och ett dussin journalister vid Turkiets äldsta tidning Cumhuriyet, en av de sista som vågar
höja rösten. Samtliga kurdiska medier har stängts. Pressfriheten finns
inte mer. Twitter och Facebook blockeras också regelbundet.
Utrensningarna inom rättsväsendet var omfattande redan före kuppförsöket. Med hjälp av det följande undantagstillståndet har Erdogan
tagit full kontroll. Rättvisa rättegångar är inget att hoppas på för HDP.
Det är ingen slump att PKK är terrorstämplat av USA och EU. På
fredagen dödades minst åtta människor av en bilbomb i Diyarbakir.
Men om kurdernas fredliga vägar, som HDP, skärs av är risken uppenbar för en allt värre våldsspiral.
Erdogan har gått från diskussioner med PKK till att kväsa alla kurdiska yttringar. EU är bekymrat, men tydligen mest av allt över flyktingavtalet med Turkiet. Det kanske fungerar även för att stoppa förföljda
kurder från att ta sig hit.
DN 5/11 2016 “
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”Utsläpp från tillverkning av antibiotika
bortglömd risk”
“ Prispress utan miljöhänsyn. Det svenska hälsosystemet sparar
miljardbelopp på att köpa de billigaste läkemedlen via generikautbytet. Men miljöaspekter vägs inte in. Det betyder att Sverige
exporterar miljöproblem och bidrar till spridningen av antibiotikaresistens globalt, skriver riksdagsledamöter och företrädare
för Swedish water house.
Om 35 år, år 2050, kommer 10 miljoner människor dö årligen på
grund av antibiotikaresistens om vi inte minskar användning och
utsläpp av antibiotika runt om i världen. Notan kommer ligga på 100
biljoner dollar, enligt en brittisk studie. Redan i dag dör 700 000
människor per år av sjukdomar som inte svarar på antibiotika – varav
50 000 i Europa och USA.
Socialdepartementet måste visa tydligt politiskt ledarskap för att
hindra denna utveckling. Detta kräver systematiska åtgärder vid alla
utsläppsvägar: tillverkning, användning och avfall. Ett antal föredömliga beslut på hög internationell nivå har tagits, inte minst på svenskt
initiativ. Men dessa, som FN:s högnivådeklaration, fokuserar framför
allt på prevention och att använda mindre antibiotika. Därtill läggs stor
förhoppning på att det går att hitta nya grupper av antibiotika. Självklart är dessa områden viktiga. Men tillverkningen glöms bort!
Svenska forskare har larmat och upprepade gånger visat att sjöar och
floder i Indien blivit odlingar för multiresistenta bakterier på grund av
avloppsvatten från läkemedelsfabriker (DN, 19 september 2016). Efter
att ha passerat reningsverken är koncentrationerna i vattnet högre än i

en patients blod vid behandling. Bakterierna visade sig resistenta mot
30 av 39 testade antibiotika.
Många läkemedel som tillverkas i dessa områden finns på svenska
marknaden och det är bara en tidsfråga innan resistensproblemet
utvecklas även här. I detta kritiska skede räcker det inte att globala
läkemedelsbolag lovar i en frivillig färdplan att ”stödja åtgärder som
minskar miljöpåverkan från produktionen”.
Det svenska hälsosystemet sparar miljardbelopp på att köpa de billigaste läkemedlen som erbjuds. När Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om läkemedel som ska bytas ut på apoteket, det så kallade generikautbytet, så vägs inte miljöaspekter in. Ändå
har svenska initiativ för miljöriskbedömning och försök att ställa
miljökrav uppmärksammats internationellt. Men upphandlare som
ställer krav på leverantörerna saknar möjlighet att följa upp kraven –
ett svenskt landsting har mycket lite att säga till om på den globala
läkemedelsmarknaden. Apoteken ser miljö som en konkurrensfråga,
men saknar verktyg för att verkligen ställa krav på den reglerade, men
mycket otransparenta marknaden.
Antibiotikaresistens är inte den enda negativa effekten som läkemedel
leder till i vår miljö. Läkemedel har en biologisk effekt – men den
slutar inte hos människan. Hormonell påverkan på könsfördelning och
reproduktiv förmåga eller beteendeförändringar är andra effekter som
påvisats och tydliggör ytterligare att vi måste bli smartare med hur
läkemedel används. I dag tillverkas läkemedel på fabriker utan eller
otillräcklig avloppsrening och detta måste upphöra. Ännu större blir
effekten när olika aktiva substanser blandas, men vi vet mycket lite om
cocktaileffekter. Försiktighetsprincipen måste gälla om vi inte ens vet
hur effekterna kommer att se ut. Detta kan inte inbegripas i en frivillig
färdplan eller en riskbedömning som hävdar att vi vet vilka risker som
är försumbara.

Just nu pågår försök med att utveckla användbara miljökriterier så att
vi kan jämföra olika produkter som innehåller samma aktiva substans.
Sådan information skulle gynna de som tar ansvar i produktionen och
ger möjlighet att straffa dem som inte värderar miljömässig hållbarhet
och negativa effekter som antibiotikaresistens. Möjligheterna för TLV
att ställa miljökrav analyserades i en utredning redan 2013. Men förfarandet har inte ändrats. Både upphandlare och apotek kan och bör
ställa krav. Det finns gott om handlingsutrymme på hemmaplan men
till dags dato har utredningarna blivit liggande på hyllor och ingen tar
ett samlat grepp.
Problemet illustrerar tyvärr hur dåligt tvärsektoriell beredning fungerar
i denna fråga och i stället leder en angelägen fråga till passivitet.
Miljö- och energidepartementet är engagerat i ett flertal internationella
processer som handlar om läkemedel i miljön, biståndsminister Isabella Lövin påpekar i en debattartikel hur antibiotikaresistens riskerar
att omöjliggöra uppfyllelse av flera globala hållbarhetsmål.
Men det svenska hälsosystemet – under socialdepartementets ansvar –
fortsätter att spara miljardbelopp genom att exportera miljöproblem
och bidra till spridningen av antibiotikaresistens globalt. I samarbete
med WHO har ett centrum för arbete med antibiotikaresistens skapats
på Folkhälsomyndigheten. Det pågår viktigt arbete om rätt användning
av antibiotika. Men det är inte tillräckligt. För att förhindra resistensutvecklingen måste vi också ta tag i industriutsläppen.
Information om var läkemedel tillverkas är sekretessbelagd och anses
vara affärskritisk. Men i detta läge finns en allvarlig hotbild för kommande generationer. Det är av globalt intresse att spåra tillverkningen
av substanser till fabrikerna och informationen måste göras tillgänglig.
Socialdepartementet måste ta tag i systemet med generikautbyte och
bidra till att alla aktörer på marknaden får tillgång till miljörelevant
information om hur och var läkemedel tillverkas.

Det finns en uppmuntrande samsyn i riksdagen, där initiativ från flera
riksdagspartier krävt åtgärder som återspeglar det som SIWI Swedish
Water House tillsammans med ett brett nätverk av svenska aktörer
kommit fram till. Alla åtgärder behövs för att komma tillrätta med
denna hotbild. Det handlar om att receptbelägga miljöfarliga läkemedel och reformera förmånssystemet med miljöhänsyn. På sikt behövs
en miljömärkning för läkemedel och miljöhänsyn i godkännandeprocessen för nya läkemedel samt en omprövning av befintliga läkemedel.
Men vad vi än gör uppströms för att förbättra tillverkningen och användningen av läkemedel, så kommer vi att fortsätta utsöndra det vi
får i oss – och därför behövs också förbättrad reningsteknik.
Verktygslådan är packad. Nu behöver bara socialdepartementet visa
politiskt ledarskap och kraftfullt ta tag i denna fråga. Läkemedelsverket och de arbetsgrupper som har skapats måste få i uppdrag att arbeta
fram en strategi för att minska miljöpåverkan, inte bara vid användning utan med riktad fokus på tillverkningen av läkemedel, samtidigt
som TLV måste börja använda miljökriterier i utbytessystemet.
Det räcker inte att landsting och apotek driver frågan medan den
största delen av marknaden styrs av en modell som systematiskt utesluter miljöhänsyn och främjar utvecklingen av antibiotikaresistens i
tillverkningsländerna. Det borde vara en självklarhet att information
om var och av vad läkemedel tillverkas är tillgänglig.
Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot
Nicolai Schaaf, programme officer SIWI Swedish water house
Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot
Roland Utbult (KD), riksdagsledamot
Katarina Veem, director SIWI Swedish water house
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot
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synd om personalen.

“ Nigel Farage hyllades på populistgala

Men inte heller de vill ju ha er här, enligt vissa artiklar?

Grand hôtels betyg sjönk samtidigt som politiker från invandringskritiska partier i Europa reste sig upp och gav den tidigare
Ukip-ledaren Nigel Farage stående ovationer. Brexit kommer att
inspirera fler länder att gå ur EU, spår Farage, som också räknar
med att Trump segrar i USA-valet.
Runt 400 europeiska politiker samlades på fredagskvällen under takkronorna i Grand hôtels Vinterträdgård för att fördjupa sitt samarbete.
På samma hotell som Bob Dylan, om han kommer, och de andra
Nobelpristagarna kommer att övernatta om drygt en månad träffades
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, Ukips Nigel Farage och den
tidigare tjeckiske presidenten Vaclav Klaus som fick årets ”europeiska
frihetspris”.
– Det här är ett hotell starkt förknippat med Nobelpriset och har de
senaste 100 åren ett starkt band till det, sade Roger Helmer (Ukip),
ordförande för Alliance for direct democracy in Europe, ADDE, när
han öppnade konferensen.
Men att Grand hôtel accepterat att hålla evenemanget i sina lokaler har
mötts av massiv kritik. Hundratals har gått in på hotellets hemsida och
sänkt det flotta etablissemangets betyg, som nu har dalat från 4,7 till
2,5 på en femgradig skala.
Hur kan ett hotell ägt av Wallenbergarnas investmentbolag Investor
hysa främlingsfientliga krafter? frågar sig kritikerna och hänvisar
bland annat till Raoul Wallenbergs insatser för judar i Ungern. Jimmie
Åkesson, ledare för SD, kallar kritiken för ”tråkig” och tycker särskilt

– Det är möjligt, jag känner inte till det, säger Åkesson, liksom övriga
män iklädd smoking inför ”galamiddagen” som i möjligaste mån ska
likna den Nobelbankett som hölls på Grand hôtel 1901.
Deltagarna på mötet var en brokig samling med flera ganska små
partier i Europa som alla tillhör gruppen EFDD, Europe for freedom
and direct democracy, i EU-parlamentet – med undantag för Ukip med
21 Europaparlamentariker.
En kraftigt minskad invandring, EU-kritik, mer direktdemokrati och,
bland många, en vurm för Ryssland förenar partierna som samlades.
– Jag borde egentligen inte välkomna ytterligare utlänningar till mitt
land i det här läget, men i dag var det motiverat, sade Tobias Andersson, ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, och drog
ned skratt.
EU:s mest extrema grupper, som grekiska Gyllene gryning, franska
Nationella fronten och ungerska Jobbik, var dock inte med.
Partierna i EFDD har bildat Alliance for direct democracy in Europe,
som anordnade konferensen.
Utsagor om att ”värna traditionella kulturella värderingar, ha fler
folkomröstningar och skydda våra nationers gränser” återkom under
mötet och utfall gjordes mot ”traditionella medier”. Den utdragna
sessionen renderade till sist i att ledarna för partierna undertecknade
”Stockholmsdeklarationen”.

Stående ovationer mötte en försenad Nigel Farage. Han ser nya vindar
blåsa i världen.
– Vi har Brexit i Storbritannien och ett presidentval på andra sidan
Atlanten där Trump kallar sig själv mr Brexit. Deras debatt påminner
till viss del om vår. De är underdogs, de vill ha bättre gränskontroller
och ett slut på att gå in i meningslösa krig, säger Farage.
Han vill inte säga att han stöder Trump.
– Men jag skulle inte rösta på Hillary ens om jag fick betalt, säger han
och slår ut med armarna.
Farage tror att Trump vinner och han tycker att fastighetsmagnaten har
rätt attityd mot Ryssland.
– Det största hotet vi har mot väst är jihad och då vill vi ha Putin på
samma sida. Vi behöver ett annat angreppssätt och att Trump har sagt
att han ska flyga dit och träffa honom tycker jag är rätt.
Inget kommer att stoppa Brexit, enligt Farage. Den senaste domen om
att parlamentet måste stödja premiärminister Theresa May när hon
lämnar in artikel 50, ansökan om att lämna, kan dock göra processen
krångligare menar han. En risk, enligt Farage, är att parlamentet styr
May i förhandlingarna i en riktning som innebär att Storbritannien inte
lämnar EU:s gemensamma marknad. Det kommer folk inte att acceptera, enligt Farage.
– Om vi lämnar EU, men det som britterna röstade emot är kvar så
kommer vi att få fundamentala förändringar i brittisk politik, folk
kommer inte att acceptera det.
Nigel Farage tror att flera EU-länder kan följa Storbritanniens exempel. Och Jimmie Åkesson hoppades få inspiration av Farage och de

andra politikerna på fredagens gala.
– Vi vill göra som de gjorde i Storbritannien. Det kanske inte sker i år,
men det är lämpligt om det sker nästa mandatperiod. Vi är inte riktigt
där ännu dock, just nu är det bara vi som driver frågan om en folkomröstning om EU, säger han.
Att Vaclav Klaus, som uttalat sig homofobt, är ryssvän och klimatförnekare, får årets ”frihetspris” ser han inga problem med.
– Jag har aldrig sagt att jag sympatiserar med allt han tycker. Han
tilldelas det för att han förhalade ratificeringen av Lissabonfördraget.
Vad han har för andra åsikter är jag inte så jätteinsatt i, det är inte så
viktigt för mig.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se”

“ Fakta. Tankesmedja värd för evenemanget
Värd för fredagens evenemang på Grand hôtel är IDDE, Institutet för
direktdemokrati i Europa – en tankesmedja.
Mötet anordnas av ADDE, Alliance for direct democracy in Europe.
ADDE består av de partier som tillhör partigruppen EFDD i
Europaparlamentet.
På evenemanget fanns partier från Tjeckien, Frankrike, Litauen,
Bulgarien, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Sverige, Tyskland
och Italien representerade.DN “
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“Missnöje med regeringen gynnar inte
Moderaterna
Regeringens anseende bland väljarna stiger något men fortfarande är det bara 28 procent som anser att regeringen gör ett bra
jobb. Det visar en DN/Ipsosmätning. Trots stort missnöje med
regeringen växer dock inte stödet för alliansen. – Det här är dåliga
nyheter för Moderaterna, säger David Ahlin på Ipsos.
Andelen väljare som anser att regeringen gör ett bra jobb har stigit
med 5 procentenheter, från 23 procent i mars till 28 i DN/Ipsos oktobermätning. Uppgången har skett både bland rödgröna väljare och
bland oppositionspartiernas sympatisörer.
Normalt de senaste mandatperioderna har varit att regeringar har fått
godkänt av runt 40 procent av väljarna mitt emellan valen.
– Det vi ser är en liten återhämtning men från en rekordlåg nivå, säger
David Ahlin, analyschef på Ipsos.
Samtidigt ligger andelen som tror att alliansen skulle göra ett bättre
jobb relativt stilla över tid. Nivån är 38 procent i oktober, mot 40 i
mars, vilket ungefär motsvarar det väljarstöd som de borgerliga partierna har tillsammans. Det visar att gamla mönster inte gäller längre i
svensk politik, menar David Ahlin. Missnöje med sittande regering
brukar gynna det ledande oppositionspartiet men så sker inte nu.
– Det är dåliga nyheter för allianspartierna och i synnerhet för Moderaterna. Trots en svag och impopulär regering och trots att man har lagt

om politiken så står Moderaterna och stampar kring valresultatet och
endast 38 procent svarar att en alliansregering skulle göra ett bättre
jobb. I stället ökar stödet för Sverigedemokraterna, säger David Ahlin.
Sverigedemokraterna är den nya faktorn som bryter de gamla mönstren. SD har störst andel väljare som underkänner regeringen (75 procent). Samtidigt är det bara runt 43 procent av dem som tror att
alliansen skulle göra bättre ifrån sig.
– SD-väljarna känner ingen entusiasm för en alliansregering heller,
säger David Ahlin på Ipsos.
DN/Ipsos oktobermätning bekräftar enligt David Ahlin en utveckling
mot att förtroendet för de etablerade partierna minskar.
– Trenden är att stödet för ytterkantspartierna ökar medan det samlade
stödet för S och M minskar.
Mätningen visar att migration är den avgörande frågan för väljarna när
de bedömer regeringens insats. Migrationen och näraliggande områden
nämns som det främsta skälet både av dem som underkänner regeringen och av dem som ger den godkänt.
Regeringen har svårt att få uppmärksamhet för något annat än
migrationsfrågorna, menar David Ahlin.
– Det är få som nämner andra sakområden. Bara 3 procent nämner
skolan när vi frågar om man kan nämna något som regeringen har
gjort bra. Migrationsfrågorna verkar ha svalt allt syre i den politiska
debatten, säger han.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“Syftet är att så småningom förbjuda HDP
Analys. Som varje kapitel i Turkiets förvandling från demokrati
till diktatur är åtgärderna mot det prokurdiska oppositionspartiet
HDP både väntade och skakande.
Förarbetet till fredagens razzia mot HDP-parlamentariker gjordes i
maj, då partiets folkvalda fråntogs sin parlamentariska immunitet.
Nyligen, då HDP-ledare uppmanades att vittna om påstådda band till
den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK, vägrade de infinna
sig på polisstationerna. Det var för att markera att de inte accepterade
att ha fråntagits sin parlamentariska immunitet. Detta var just vad
justitieministern Bekir Bozdag hade hoppats på. Med hans ord: ”De
gav mig inget val.”
Den turkiska regeringen tror inte att HDP har något med PKK:s aktioner att göra. Den vet att HDP är extremt noga med att undvika komprometterande relationer till PKK. Många i HDP, som den nu gripne
partiledaren Selahattin Demirtas, har nära anhöriga i PKK, men han
och alla i partiet vet att underrättelsetjänsten ständigt står beredd att slå
ned på allt som kan tolkas som terroristsamröre.
Fredagens ingripande har inget med terrorbekämpning att göra. Avsikten är att försvaga HDP genom att framställa det som en säkerhetsrisk,
och så småningom förbjuda det helt. När HDP försvunnit kommer
president Recep Tayyip Erdogan automatiskt att få majoritet för sina
författningsreformer, de som skall formalisera hans totala kontroll över
landet. Nedmonteringen av det demokratiska systemet började på
allvar efter valet i juni 2015, då HDP chockade Erdogan med att ta

hem nära 14 procent av rösterna och snuva regeringspartiet AKP på
dess absoluta majoritet.
Många inom oppositionen anklagar EU för att med sitt villkorslösa
stöd till den turkiska regimen ha sporrat denna till ett allt våldsammare
agerande mot press och opposition. En turkisk skribent som numera
lämnat landet säger till DN:
– Erdogan har prövat EU. När skall det ryta till, i stället för att bara
“uttrycka oro”? Författare, journalister, politiker har kastats i fängelse
med eller utan dekret, men EU:s linje ligger fast: det känner oro, inte
mer.
Författaren Zülfü Livaneli, en av få turkar som fortfarande törs yttra
sig öppet, säger:
– På sjuttiotalet, då jag satt i fängelse, visste vi att Europas ledare
pressade militärjuntan och protesterade mot övergreppen. Men nu har
vi mist allt hopp om Europas ledare. De är spelpjäser i Erdogans hand.
Vi är alldeles skyddslösa.
EU skall dock inte räkna med något tack från Erdogan för sin förståelse. Presidenten rasar de senaste dagarna mot EU och dess förgrundsfigur Angela Merkel, som – ytterst försynt – kritiserat attackerna mot
oppositionstidningen Cumhuriyet:
– Ni försvarar terrorister. Akta er! varnade Erdogan den tyska kanslern
i torsdags.
Nathan Shachar naranjal@gmail.com “
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“ Amerikanska medier får svidande kritik
för valbevakning
Amerikanska medier får underkänt i hanteringen av valkampanjen. Det säger en rad experter som DN intervjuat veckan inför
presidentvalet. Nyhetskanalerna i USA har lagt tre gånger mer tid
på att rapportera om Hillary Clintons e-postserver än vad man
lagt på att rapportera om sakfrågorna.
– Jag skulle ge medierna ett F, för underkänt, säger Margaret Sullivan,
mediekolumnist för Washington Post.
Donald Trumps presidentkampanj har varit en utmaning för amerikanska medier. Han har stått för en frekvens av lögner och vilseledande information som saknar motstycke bland presidentkandidater i
USA:s moderna historia. Samtidigt har ett allt mer polariserat medielandskap gjort det svårare för konsumenter att skilja trovärdiga källor
från påhittade nyheter, konspirationsteorier och överdrifter.
Enligt flera som DN pratat med har amerikansk media misslyckats
med att bevaka presidentvalet på ett sätt som hjälper väljarna att fatta
rationella beslut i valet.
– Vad är journalisters grundläggande uppdrag i ett presidentval? Att
informera väljarna om vad som pågår så att de kan fatta ett klokt beslut
om vem de ska rösta på. Där skulle jag ge medierna klart underkänt,
åtminstone under primärvalen. De senaste månaderna har vi gjort ett

bättre jobb, säger Margaret Sullivan.
I synnerhet är det tv-kanalerna som får hård kritik av Sullivan. Hon
pekar ut CNN som en kanal där man okritiskt har sänt hela Trumps
kampanjtal i långa sjok, utan avbrott eller kommentarer.
– Jeff Zucker, som är CNN:s chef, jobbade tidigare på tv-kanalen NBC
där han hjälpte att göra Trump till en stjärna, med dokusåpan “The
apprentice”. Jag tror att han såg en ny chans att hitta ytterligare en
tittarsuccé med Trump som presidentkandidat. Men det rimmar inte
med det uppdrag som CNN påstår att de har. De presenterar sig som
“USA:s mest pålitliga nyhetskanal”. Jag är tillräckligt idealistisk för
att anse att CNN bör vara mer än en affär, de har ett demokratiskt
ansvar. Men i stället har de gett Trump all den här gratis uppmärksamheten, säger Sullivan.
Det har onekligen varit bra för CNN:s intäkter. Enligt en rapport i
oktober har kanalens intäkter varit mer än 100 miljoner dollar mer än
förväntat i år. Men det har varit ännu bättre för Trumps kampanj. En
studie av en mediebyrå i New York visade att Trump har fått gratis tvtid som var värd motsvarande två miljarder dollar i reklamtid.
Jeff Zucker på CNN har nyligen sagt att han ångrar att man gav Trump
så mycket okritisk uppmärksamhet.
– Om vi gjorde något misstag i år så var det att visa alla hans kampanjtal och bara låta dem rulla, sade Zucker i ett panelsamtal på Harvard
nyligen.

En ny rapport från Harvard Kennedy School visar samtidigt att bara 8
procent av all rapportering i amerikanska massmedier under de två
partikonventen i somras fokuserade på sakfrågorna.
– Trots att sakfrågorna och kandidaternas ledarskapsförmågor stod på
dagordningen under konventen så var de inte på journalisternas dagordning, skriver Harvard-professorn Thomas Patterson i rapporten.
De tre största marksända tv-kanalerna i USA, CBS, NBC och ABC,
har tillbringat tre gånger så mycket tid med att rapportera om Hillary
Clintons e-postserver än den sammanlagda tid man rapporterat om alla
andra sakfrågor tillsammans. Detta är en slående kontrast till tidigare
val. I presidentvalet 2008 ägnade samma tv-kanaler nio gånger så
mycket tid på att bevaka sakfrågor. Det anrika nyhetsprogrammet CBS
Evening News gick från att ägna 119 minuter åt sakfrågor 2008 till
bara 16 minuter under detta valår.
Det som driver förändringen är ett enögt fokus på Donald Trump och
hans personlighet, enligt flera analyser.
Leslie Moonves, direktör för tv-kanalen CBS, säger i en intervju att
kanalen tjänat stora pengar på Trump.
– Pengarna rullar in och det här är kul. Det kanske inte är bra för USA,
men det är väldigt bra för CBS, sade Moonves i en intervju tidigare i
år.
En färsk undersökning av Pew Research visar att den nyhet som
väljarna känner till mest om under hela valkampanjen inte är någon av

Trumps otaliga skandaler, utan just turerna kring Hillary Clintons epostserver.
Margaret Sullivan på Washington Post är en av många mediekritiker
som beskrivit ett fenomen som kallas falsk jämvikt, där medier väger
upp varje Trumpskandal med att beskriva något Clinton gör som lika
allvarligt, även när det saknas grund för detta.
– Trump ljuger hela tiden och vi är en industri som inte vet hur vi ska
hantera detta. Så många har resonerat att om vi ska vara hårda mot
Trump så måste vi vara lika hårda mot Clinton. Hon har också gjort
många misstag, men de kommer inte i närheten av Trumps misstag.
Ändå har många försökt rapportera om det som om de vore jämlika i
sina skandaler. Så det finns ett genuint problem där med falsk jämvikt,
säger Sullivan.
Jay Rosen, medieprofessor på New York University, har också varit
kritisk till detta fenomen. Rosen beskriver allt för passiva journalister
som ställer sig mittemellan två politiker, utan att bry sig om att påpeka
vem av dem som ljuger. Det blir ett särskilt allvarligt problem när en
av kandidaterna utmanar fundamenten i den amerikanska demokratin.
Daniel Dale, Washington-korrespondent för kanadensiska Toronto
Star, insåg i somras att Trump var en unik kandidat som krävde en
annan form av rapportering än tidigare. Han började kartlägga Trumps
lögner varje gång kandidaten höll ett tal. Dales faktakoll på Trump har
sedan blivit en rutin på Twitter och på tidningens sajt efter varje
Trumpframträdande. Som rekord har Trump åstadkommit 37 lögner på
en och samma dag, enligt Dale. I de tre tv-debatterna ljög Trump totalt
104 gånger, jämfört med 13 lögner för Clinton.

Enligt Politifact, en sajt som faktakollar politikers påståenden, har mer
än hälften av Donald Trumps påståenden under presidentkampanjen
varit lögner, 53 procent. För Hillary Clinton är siffran 15 procent.
Men en färsk mätning av Washington Post visar att väljarna trots detta
anser att det är Trump som är mest hederlig av de två presidentkandidaterna.
Trots att Trump ljugit avsevärt mer än Clinton, som i själva verket är
en av de mest hederliga kandidaterna sedan man började mäta detta, så
är det Clinton som har problem med att uppfattas som just ohederlig.
I den senaste mätningen från Washington Post leder Trump med 8 procent när väljare får säga vilken kandidat som är mest hederlig.
– Det borde vara en nyhet varje dag att den här mannen ljuger och
uttrycker extrema idéer, men i stället behandlas han som en vanlig
presidentkandidat. Jag tror att han hade uppfattats annorlunda om
media gjort ett bättre jobb med att rapportera om detta.
Dale har själv lång erfarenhet av politiker som ljuger ogenerat, då han
tidigare bevakade Torontos skandalomsusade borgmästare Rob Ford,
en Trumpliknande populist.
– Det gjorde mig och mina redaktörer mer bekväma med insikten att
man måste påpeka när en politiker ljuger konsekvent. Då bör man inte
låtsas att det finns en balans mellan två kandidater, säger Dale.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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”Den cirkulära ekonomin blir nästa stora
revolution”
“Per-Anders Enkvist har en vision om hur vi kan sluta slösa med
jordens resurser. Datorer kan plockas isär bättre så att råvarorna
kan återvinnas, bilar och kontor kan delas och elektrikern kan
även göra rörmokarens jobb.
På 1970-talet kom de manliga miljöaktivisterna gärna i skägg och
kofta. Numera är de klädda i vit skjorta och mörk kostym. I alla fall
den tidigare McKinseypartnern Per-Anders Enkvist.
– Teknikutvecklingen går mycket fort nu och om vi knuffar den i rätt
riktning så kommer vi att kunna sluta slösa, säger han och lutar sig
fram över det lilla runda kafébordet i centrala Stockholm.
Liksom 1970-talets miljöaktivister sätter han ett pris på miljön.
– Vinsten för nästan alla stora råmaterial- och processindustrier är
negativ om de skulle tvingas bära sina miljökostnader.
Miljöförstörelsen har värderats till 13 procent av global BNP och
börjar i många länder bli lika stor som tillväxten i ekonomin.
– När datorn är utsliten återvinns bara en liten del av alla värdefulla
jordartsmetaller och andra material. Vi gräver fram nya metaller på
tusen meters djup i Kina i stället för att återvinna dem som finns i den

gamla datorn. Men det går att designa datorerna så att de blir lätta att
plocka isär och återvinna.
Med mer återvinning blir ekonomin mer cirkulär, råvarorna cirkulerar
runt i stället för att förbrukas.
– Det här med cirkulärt kan vara en liknande revolution som ”lean”tänkandet var. Ingen tänkte på lean innan Toyota kom på det.
Lean handlar om att ständigt effektivisera tillverkningen, att ta bort allt
i produktionen som inte har något värde för kunden.
Enkvist tror att cirkulärt kan bli en lika stor trend.
Tillsammans med tyskarna Martin R Stuchtey och Klaus Zumwinkel
(som varit vd för Deutsche Post DHL) har han skrivit boken ”A good
disruption” (ungefär: ”En bra omskakning”).
De visar hur slöseriet kan minska i tre sektorer som står för hälften av
ekonomin och 70–80 procent av resursanvändningen: Transporter,
livsmedel och byggande.
De förordar att vi delar bil, via bilpooler. På så vis sparar vi både bilar
och vägar samt mark för parkeringar och fler vägar.
– Om tre till fem år kan vi ha självkörande bilar som plockar upp dig
utanför huset.

Går det verkligen så fort?
– Ja, jag tror det. Självkörande bilar kommer nu och bildelning växer
30–35 procent per år i Europa.
I byggsektorn går 10–15 procent av byggmaterialet till spillo eftersom
byggherren ofta beställer för mycket för att hålla byggarna i arbete.
Drygt hälften av Europas kontorsyta används inte dagtid, hälften av
européerna säger att de har för stora bostäder och hälften av europeiska städers yta består av vägar och parkeringsplatser.
Per-Anders Enkvist förespråkar effektivare byggprocesser med mindre
skråtänkande, till exempel kan elektrikern även göra rörmokarens
jobb. Dessutom anser han att skattereglerna borde gynna dem som vill
flytta från sin stora villa till en lägenhet. Och att företag kan dela
kontor.
– Två konsultfirmor som inte konkurrerar och har sina konsulter ute
hos kunder skulle kunna ha samma kontor.
Han påpekar att trenden redan finns i hotellvärlden.
– Delning av husrum, Airbnb, växer 80–90 procent per år.
På livsmedelssidan försvinner nästan en tredjedel av all europeisk mat
längs vägen eftersom lite slängs i varje del av kedjan.

– Man kan digitalisera värdekedjan mer för att minska lagerhållningen
och för att få butikerna att bättre förutse hur olika matkategorier
kommer att sälja.
Förutom att cirkulär ekonomi gör det möjligt för jordklotet att klara de
många kineser och indier som håller på att bli medelklass så är den
arbetsintensiv. Det betyder fler jobb och minskad arbetslöshet.
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“ Experter: Digital framtid kräver
nedskärningar
Amerikanska företag ligger långt före när det gäller kostnadsminskningar som ger konkurrenskraft. Europas eftersläpning
bäddar för bekymmer, enligt konsult- och revisionsjätten Deloitte.

Birgitta Forsberg birgitta.forsberg@dn.se “
“Fakta. Ingenjör, ekonom – och förtjust i klassisk musik
Namn: Per-Anders Enkvist.
Ålder: 42.
Familj: Hustrun Helena och tre barn.
Bor: Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers, civilekonom från
Handelshögskolan i Göteborg.
Karriär: Managementkonsulten McKinsey 1999–2015. Nu det egna
konsultbolaget Material Economics.
Aktuell: Medförfattare till boken ”A good disruption” (ungefär: ”En
bra omskakning”), som handlar om hur vi kan minska slöseriet med
jordens resurser genom en ny sorts ekonomi.
Fritid: Familjen och klassisk musik. “

– I USA är företagen mycket snabbare på att dra nytta av digitaliseringen. De utnyttjar möjligheterna på ett helt annat sätt än man gör i
Europa, säger Omar Aguilar, som är global undersökningsledare vid
Deloitte.
Han är i Sverige för att presentera en ny omfattande kartläggning av
hur europeiska företag hanterar sina kostnader.
Resultatet visar att deras förmåga att genomföra nedskärningar är
väsentligt mindre än amerikanska företags. I USA driver man på
mycket hårdare och är samtidigt beredd till större grepp för att utnyttja
digitaliseringens möjligheter:
– Det pågår en väldig transformation inom telekom, medier, läkemedel
och åtskilliga andra branscher. Mycket handlar om att utveckla nya
digitala plattformar, med förebilder som Google, Uber och Tesla,
framhåller Omar Aguilar.
Men för att mer traditionella företag ska nå dit, så måste de först gå
igenom en omvandling där gammalt ska ersättas med nytt. Det gäller
då att snabbt dra ned kostnaderna på de flesta områden för att bereda
plats för nyinvesteringar.
Omar Aguilar använder ordet ”tsunami” för att markera att digitaliseringen är en jättevåg som inte låter sig hejdas, men där man kan skaffa

sig förvarning och hinna reagera i tid. Detta är dock inte vad europeiska företag gör:
– De är alltför passiva och tar inte vara på möjligheterna. Därför
minskar deras konkurrenskraft och de får i längden svårt att klara sig.
Följden kan bli att en del av dem går under, medan andra blir uppköpta
och på så sätt försvinner.
Även på ett övergripande plan innebär detta en skillnad mellan USA
och Europa, menar Omar Aguilar. Tillväxt och produktivitet i hela
samhällsekonomin kan utvecklas snabbare när förändringen i företagen går snabbare, medan en trögare omställning lätt kan leda till
stagnation.

En annan skillnad är att europeiska företag oftast sätter in sina kostnadsminskningar på begränsade områden, som innebär att digitaliseringens möjligheter endast till mindre del kan utnyttjas.
– Stora besparingar är dyra på kort sikt, även om de betalar sig väl
längre fram. Om ledningen sitter fast i ett kvartalstänkande, vågar den
inte göra sådant som krävs för företagets långsiktiga överlevnad. Ofta
behövs en kris, eller åtminstone ett byte av vd, för att det ska bli möjligt, säger Jonas Malmlund.

– I Europa borde ni se detta som en varningssignal, betonar han.

De nordiska företagen kommer inte särskilt väl ut i Deloittes undersökning. De har lågt satta mål för besparingar och visar begränsat
intresse för kostnadskontroll. Hos dessa företag – som i undersökningen inte finns namngivna – tycks viljan till större omprövningar
vara ganska begränsad.

Jonas Malmlund, som är partner vid Deloitte och ansvarig för den
svenska delen av undersökningen, är bekymrad:

– Men detta är inte särskilt annorlunda mot övriga Europa, kommenterar Jonas Malmlund.

– Problemen gäller hela Europa, även om det finns vissa regionala
skillnader. Men generellt är europeiska företag mindre ambitiösa när
det gäller att sätta upp mål och omsätta dem i handling, säger han.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

Deloittes undersökning visar att de flesta tillfrågade företag i Europa
räknar med att minska sina samlade kostnader med mindre än 10 procent per år – vilket i detta sammanhang ses som för lite.

“ Fakta. Deloittes undersökning

Ändå räknar en majoritet av dessa företag med att missa målen och
inte nå ända fram när det gäller besparingar.
I USA arbetar företagschefer på olika nivåer under mer tryck, betonar
Jonas Malmlund. Om de inte når de mål som har fastställts, så fungerar inga ursäkter:
– I Europa är företagen mer decentraliserade i sin beslutsordning. Då
är det svårare för ledningen att snabbt genomdriva stora förändringar,
vilket blir till nackdel i dagens situation.

För första gången görs denna undersökning beträffande Europa. I
fortsättningen ska den återkomma vartannat år.
Frågor har ställts till 349 europeiska företag i olika branscher. De flesta
företagen är från de stora länderna: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Norden står för endast 3 procent.
Syftet har varit att kartlägga och värdera företagens hantering av
kostnader. Dit hör även framtida initiativ för att ändra kostnadsbilden,
bland annat genom digitalisering. “
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“Jacques Wallner: Bilindustrin hukar
under teknikkrav

“ Investerare flyttar sina tillgångar inför
USA-valet

Det rullar på bra för bil- och motorcykeltillverkaren BMW. Det
visar rapporten för tredje kvartalet. Men aktiemarknaden bekymrar sig för att vinsten före finansnetto för de helt dominerande
bilarna inom koncernen sjunker med nästan 4 procent jämfört
med samma kvartal i fjol.
Drygt 1,8 miljarder euro (cirka 17,6 miljarder kronor) är en ansenlig
vinst på en försäljning av drygt 583 000 bilar under tredje kvartalet i år
(drygt 30 000 kronor per bil). Men det är framtidsutsikterna som skapar oro.
BMW konstaterar att konkurrensen på den internationella bilmarknaden fortsätter att vara hård. Även om den globala marknaden väntas
växa med nästan 2 procent i år. Bilindustrin pressas av allt större
investeringar i ny teknik. Krav på lägre utsläpp, den pågående elektrifieringen och allt högre krav på tekniskt innehåll för kommunikation
och säkerhet i bilarna kräver mer av forskning och utveckling.
En ekonomi i USA som tappar fart, likaså i Kina (men från en hög
nivå) och riktigt dåliga utsikter i Brasilien och Ryssland får investerarna att frukta att 2016 kanske blir det sista riktigt bra globala bilåret
under överskådlig tid. Då räcker det inte att euroområdet har en blygsam ekonomisk tillväxt och Indien en riktigt bra.
BMW är ändå optimistiskt om resten av 2016. Växande försäljning för
alla bilmärken (BMW, Mini och Rolls-Royce) till nya rekord förväntas
ge koncernen en vinstmarginal kring 8–10 procent för helåret 2016.
Jacques Wallner jacques.wallner@dn.se “

Det jämna opinionsläget i USA-valet skakar världens börser.
SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist säger att marknaden tror
att Clinton vinner och befarar en ”Brexitchock” om Trump gör
det.
Indexen på de ledande börserna har gått ned flera dagar i rad sedan
opinionsmätningar visar att presidentvalet blir oerhört jämnt. Placerarna på marknaden föredrar att Hillary Clinton vinner. Hon anses stå för
stabilitet. Donald Trump sprider oro.
– Trumps politik är tillväxtvänlig. Det brukar aktiemarknaden gilla,
men hans ekonomiska politik håller inte ihop och är därmed inte
trovärdig. Tillväxten gäller heller inte handel mellan länder. Han kan
starta handelskrig och sådant hämmar global tillväxt, säger Robert
Bergqvist, chefsekonom på SEB.
Den ökade osäkerheten får investerare att flytta sina tillgångar från
börsen till säkrare hamnar. Robert Bergqvist påminner också om hur
experterna blev brända av folkomröstningen i Storbritannien.
– Det blev en chock, stämningen på marknaden gick från vitt till svart
på några timmar, säger han.
Vad tror du reaktionerna blir på utgången i USA-valet?
– Som det ser ut nu tror marknaden att Clinton vinner. Blir det så
försvinner osäkerheten. Räntor och börs rör sig uppåt medan dollarn
försvagas.
Blir Donald Trump president ökar risken. Robert Bergqvist spår att
reaktionerna blir lika chockartade som efter Brexitomröstningen och
att börs och räntor sjunker.
– De kan komma redan före valet om opinionen svänger till Trumps
fördel.
Däremot ser han inte att dollarn ska försvagas på samma sätt som
brittiska pundet har gjort sedan juni.
Pia Gripenberg pia.gripenberg@dn.se “
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“Det offentligas tjänare har fått hybris
Semesterresor, hotellnätter och business class. Statssekreterare Erik
Bromanders vettlösa hanterande av skattebetalarnas pengar gjorde
rätteligen många människor upprörda när det avslöjades av DN för
några veckor sedan. Hans agerande hade föga gemensamt med vad vi
förknippar med en statstjänsteman.
I somras var det Riksrevisionen som hamnade i blåsväder. Också där
hade högt uppsatta personer handlat på ett sätt som gick stick i stäv
med hur statliga myndigheter ska sköta sitt arbete.
Precis som i fallet Bromander hade deras handlande – att diskutera
arbetet med utomstående eller rekrytera via kontakter – inte nödvändigtvis varit så uppseendeväckande om de drivit ett företag, men i
statsapparaten har det inget att göra.
Frågan om statsförvaltningens värdegrund är lika gammal som de
moderna rättsstaterna. I den klassiskt hierarkiska byråkratin hade de
anställda till uppgift att strikt tillämpa regler och lyda överordnade.
Arbetet styrdes av värden som objektivitet och korrekthet.
Allteftersom statens ansvarsområde utvidgats har emellertid både de
anställdas kompetenser och de krav som ställts på verksamheten
förändrats och blivit fler. Sedan ett par årtionden tillbaka finns det
därför en diskussion om att utvecklingen har tunnat ut och försvagat
statsförvaltningens värdegrund.
I Statskontorets rapport ”Värdegrunden i staten – en nulägesbild” från
2010 framkommer det att en del av de statsanställda som intervjuats
aldrig reflekterat över att de är statstjänstemän. Någon berättar att han
var helt omedveten om att den arbetsplats han sökte sig till var en
statlig myndighet.

I en kolumn på ledarsidan i slutet av oktober gjorde Lena Andersson
klart att staten inte är ett företag och inte ska styras som ett sådant:
”De jämlika fri- och rättigheterna som staten ska garantera är inte en
strävan, utan en premiss.” Det är en träffande beskrivning, som också
får konsekvenser för hur arbetet ska utföras.
Medan den som arbetar på ett företag, särskilt den i chefsposition, i
någon mån arbetar för sin egen vinning, är en statstjänstemans arbete
alltid till för någon annan, och bekostas av någon annan.
Därför är den brittiska titeln för statsanställda träffande: ”Civil servant”, alltså ungefär offentlig tjänare (eller tjänsteman). Storbritannien
har också en särskild uppförandekodex där det klarläggs vad en statsanställd får och bör göra, samt vilka rättigheter och skyldigheter den
anställde har. Ett exempel är skyldigheten att uppmärksamma om en
chef eller kollega uppmanar till handlingar som bryter mot kodexen.
I Sverige har det nu nedlagda Kompetensrådet för utveckling i staten
utarbetat en värdegrund för staten på grundval av de lagar och förordningar som finns på området. I den slås fast att den statliga verksamheten ska styras av grundprinciperna demokrati, legalitet, objektivitet,
saklighet, likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och
service. En till synes gedigen grund att stå på, men tyvärr är den långt
ifrån allmänt känd.
Dessutom har det i de fokusgrupper med statsanställda som Statskontoret använt i arbetet med rapporten funnits stor osäkerhet om vad
principerna innebär i praktiken.
Inte konstigt att vissa myndigheter får problem.
Enskilda misstag och rötägg kommer alltid att finnas, men för att
felaktigheter inte ska bli allmänt spridda måste det vara tydligt för alla
statstjänstemän vad idealet är, och vad det betyder i praktiken.
Matilda Molander matilda.molander@dn.se “
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“Jaktsäsong på gaseller

nörvänlig ordning.

Stefan Löfvens regering önskar sig innovation och entreprenöriell
blomstring. Men först ska näringslivets nybyggare beskattas.
Hårt.

Regeringens höjningar av de redan lätt drakoniska marginalskatterna
verkar som rena giftet för företag som försöker locka internationell
kompetens. Skattesystemet bestraffar samtidigt innovation. Långsiktigt
risktagande och aktivt ägande uppmuntras inte.

Mitt under höstens rapporter om varsel och nedläggningar på Ericsson
damp det ned ett angeläget dokument på näringsminister Mikael Dambergs (S) bord. Regeringens entreprenörskapsutredning, vars betänkande levererades häromveckan, kunde inte ha varit mer vältajmad.

Förslag som presenterades i veckan kommer att kosta Sveriges småföretag ytterligare 5 miljarder kronor per år. Det är de snärjiga 3:12reglerna, för bolag med ett fåtal ägare, som finansminister Magdalena
Andersson vill skärpa.

Sveriges näringsliv är konkurrenskraftigt men ålderstiget: 98 av landets 100 största företag grundades före år 1970. Att föryngring är
nödvändigt visar inte minst telekomjättens långsamma förfall. Många
innovativa uppstickare, gaseller, föds i Sverige. Men företagen snavar
när de försöker växa.

Visst finns ett slags dilemma i botten: Många småföretagare, varav
långt ifrån alla är entreprenörer i ordets rätta bemärkelse, kan själva
reglera sin skatt genom att ta ut mer eller mindre i utdelningar respektive lön. Men frågan är till vilket pris rättvisa nu skipas.

Även om Damberg hade förbjudit entreprenörskapsutredarna att inkräkta på skatteområdet var betänkandets slutsatser tydliga: Det går
inte att komma runt frågan om skatterna.
Att konkurrera med Jersey och Guernsey kan aldrig vara Sveriges mål.
Det går inte att ha ambitiös välfärd och samtidigt vara ett skatteparadis. Men globala faktorer spelar roll. Och Sveriges problem är att vi
inte står oss särskilt väl ens i en nordisk jämförelse.
Såväl Norge som Finland ligger högre på rankningarna över konkurrensfrämjande skattesystem. Även danskarna, som totalt sett betalar
mer till staten än vi svenskar, har enligt bedömarna en mer entrepre-

Nästan 400 000 svenskar berörs när regeringen stramar åt. En del av
dem är framtidens Ingvar Kamprad och det är deras ben som slås
undan.
Ett livsviktigt instrument för gasellerna är personaloptionerna. Entreprenörskapsutredningen betonade vikten av vettiga regler, men
ministrarnas inställning är njugg. Förslagen som finns är byråkratiska
halvmesyrer.
Skatter styr ekonomin. Regeringen har satt kurs mot stagnation snarare
än innovation.
DN 6/11 2016
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“ Peter Wolodarski: Donald Trump är inte
många steg från Vita huset.
För politiskt intresserade brukar amerikanska presidentval vara
fascinerande att följa. 2016 års utgåva har varit ett djupt obehagligt realitydrama.
Richard Nixon tvingades avgå under hot om riksrätt. Presidenten i
världens mäktigaste land visade sig vara en kriminell man, som
bekämpade sina politiska motståndare genom att trampa på lagen.
Drygt 40 år har gått sedan Nixoneran, och ibland läker tiden sår. Inte i
detta fall.
Tack vare hemliga bandinspelningar från Nixons period i Vita huset,
som han själv beställde, har allmänheten fått en unik inblick i hans
tänkande.
För varje nytt offentliggörande förstärks den stundtals overkliga bilden
av USA:s 37:e president, en person vars ämbetsutövning präglades av
grovhet, paranoia, lögner och en farlig brist på självbehärskning – allt
det som inte bör känneteckna Vita husets hyresgäst.
1974 satte den amerikanska demokratin stopp för galenskapen, mycket
tack vare Washington Posts granskande journalistik. Men övertrampen
var ett faktum. Den bedrägliga maktutövningen under Nixons fem
presidentår skadade inte bara det politiska livet i USA. Kriget i
Vietnam förlängdes och som en följd dödades hundratusentals människor.

Historien upprepar sig inte. Men mörka perioder tenderar att återkomma.
På onsdag morgon riskerar USA och världen att vakna till ett sådant
ögonblick. Då är valet mellan Clinton och Trump avgjort, och det finns
en klar risk att USA:s näste president heter Donald Trump.
Under stora delar av 2016 har politiska experter räknat ut den möjligheten. En person som sprider hat och rasism, hetsar mot minoriteter,
skryter om att han förgriper sig på kvinnor, förolämpar grannländer
och allierade och gång på gång ljuger är chanslös i ett nationellt val.
Har det hetat.
Med två dagar till den 8 november visar opinionsmätningarna att
valutgången i själva verket är en öppen historia. Det krävs inte stora
strömmar i väljarkåren för att förändra styrkeförhållandena till Clintons nackdel.
Donald Trump är inte en kopia av Richard Nixon. Potentiellt är Trump
en mer farlig kandidat, eftersom han till skillnad från Nixon offentligt
ifrågasätter de värden och principer som präglat västvärlden sedan
andra världskriget.
Nixons bedrägliga beteende tog fart i Vita huset, när kontrollmekanismerna var för svaga.
Ingen kan säga att Trump varit otydlig med sina avsikter. Han har inte
dolt sin misstro mot den amerikanska demokratin; i själva verket har
han uppmuntrat miljontals anhängare att göra som han: spotta på valprocessen, domstolar, landets myndigheter, medier.

Han har inte i hemlighet konspirerat om att kasta sin motståndare
Hillary Clinton i fängelse – eller antytt att vapenbärarna borde göra
upp med henne. Allt detta har han gjort helt öppet, i vad som fört
tankarna till en valkampanj i en av de bananrepubliker som USA:s
diplomater brukar kritisera i skarpa ordalag.
För politiskt intresserade brukar amerikanska presidentval vara
fascinerande att följa. 2016 års utgåva har varit ett djupt obehagligt
realitydrama, med återkommande ekon från de bruna delarna av
Europas 1900-tal.

rad för alltid. Trump har gött misstron mot den liberala demokratin
långt bortom USA:s gränser.
Hur vi hamnat här blir en av eftervalsdebattens viktigaste frågor att
besvara. En sak som utmärker årets val, som säger mycket om stämningarna, är allmänhetens låga förtroende för båda kandidaterna.

Donald Trump är inte en normal kandidat. I normala tider hade han
varit chanslös mot praktiskt taget vilken rutinerad politiker som helst.

Hillary Clinton är långt ifrån så dålig som även hennes sansade kritiker
försöker göra gällande. Men hon är en impopulär och belastad politiker, som borde ha lämnat över till en yngre, oförstörd kandidat. Det
är för mycket som står på spel för att ha henne som alternativ till en
fastighetsmogul, som svingar vilt och tror att höjden på hans skyskrapor ger argumenten en särskild potens.

Att han nu är så nära presidentmakten vittnar om att USA blöder, att
misstron mot det etablerade systemet är så stor hos delar av befolkningen att en person av Trumps snitt kan ta sig så här långt. Det är en
skrämmande insikt.

Med det sagt är valet mellan Clinton och Trump ungefär som ett val
mellan en politiker med både erfarenhet och brister, väl förankrad i sitt
lands demokratiska tradition, och en tvivelaktig affärsman med maktinstinkter som mer liknar en Putin, en Erdogan eller en Duterte.

Om Hillary Clinton skränar hans anhängare: ”Lås in henne, lås in
henne”. Men inspärrningsretoriken är mer än ett angrepp på Demokraternas presidentkandidat. Det är lika mycket en anklagelseakt mot
den amerikanska demokratin, ja, mot de institutionella pelare som bär
upp såväl USA som hela det västliga samarbetet. Kort sagt: den världsordning som vi har tagit för given i 70 år.

Det sveper en nationalistisk och auktoritär våg över världen. Längtan
efter en stark man växer på sina håll. Trump förstår vilka knappar han
ska trycka på och hur han ska maximera värdet av sitt bisarra, machopräglade kändisskap.

Kan den modellen raseras? Varningen kan knappast bli starkare än så
här.
Och vinner inte Trump denna gång är risken att det kommer någon i
hans efterföljd som försöker exploatera samma djupa missnöje, samma
ilska och högernationalistiska tendens. Amerikansk politik är föränd-

Måtte USA bejaka sina bästa av traditioner och hålla dessa farliga
strömningar stången.
Peter Wolodarski twitter.com/pwolodarski “
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”Svenska skyddet för digital upphovsrätt är
i bottenklass”
Framtidsbranscher måste skyddas. Sverige tillhör bottenskiktet
när det gäller att skydda upphovsrätten på nätet och de kreativa
näringarna går årligen miste om miljardbelopp. Regeringen gör
alldeles för lite. Rättsväsendet måste nu få de verktyg som krävs
för att komma åt de illegala sajterna, skriver nio branschrepresentanter.

lägga grunden för tillväxt i den immateriella ekonomin. Ett starkt
rättsligt skydd för upphovsrätten på den digitala marknaden är en
central del i det arbetet.
Det finns en självbild att Sverige tillhör det internationella toppskiktet
i digitaliseringen tack var stor bredbandsutbyggnad, utvecklad teknikanvändning och framgångsrika tech-startups. Tyvärr så tillhör Sverige
det absoluta bottenskiktet när det gäller att skydda immateriella rättigheter på den digitala marknaden.

Europa kraftsamlar för att stärka skyddet för upphovsrätten på nätet
och skapa förutsättningar för tillväxt i en alltmer immateriell ekonomi.
I Sverige efterfrågar en enig riksdag krafttag från regeringen mot
piratproblemet på nätet. Beskedet i budgetpropositionen som presenterades den 20 september, att öka anslagen till informationsinsatser och
att börja utreda möjligheten att införa ”grovt upphovsrättsbrott”, är
små steg i rätt riktning men kommer inte i närheten av de insatser som
krävs för att på allvar göra något åt problemet. När ska regeringen se
potentialen i de kreativa näringarna och säkerställa ett anständigt
skydd för kreativt innehåll på nätet?

En global undersökning från analysfirman MUSO visar att Sverige är
10:e sämst i världen – och i särklass sämst i Norden – på att skydda
upphovsrätten på nätet. Enligt Novus använder 32 procent av svenskarna illegala sajter för att se film och tv. Detta kan jämföras med en
motsvarande andel på mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer. Vinnarna på dagens ordning är ofta tungt kriminella grupperingar utomlands som tjänar miljontals kronor på att driva illegala
sajter för distribution av piratkopierade filmer, tv-program, musik,
böcker och spel. De kreativa näringarna och dess kreatörer går miste
om miljardbelopp vilket drabbar tillväxt och sysselsättning, men också
utbudet av kultur då nya satsningar ställs in på grund av bristande
ekonomi.

Immateriella näringar och kreativt innehåll spelar en allt viktigare roll
i det digitala kunskapssamhälle som växer fram. Patent- och Registreringsverket (PRV) uppskattar att 80 procent av företagens värde redan
i dag utgörs av immateriella tillgångar. Ansedda forskare som exempelvis David Autor, MIT, pekar på att kreativa yrken kommer att bli
allt viktigare för sysselsättning och tillväxt i takt med att allt fler yrken
standardiseras och automatiseras. Europeiska regeringar tävlar om att

I juni i år ställde sig samtliga partier i riksdagen bakom ett tillkännagivande som krävde att regeringen skyndsamt tar fram förslag för att
beivra illegal spridning av kreativt innehåll. I budgetpropositionen
(20/9) meddelade regeringen att de anser sig ha levererat. Regeringen
ska ”påbörja arbetet med att närmare se över behovet” av att införa
grovt upphovsrättsbrott i svensk lag. PRV får också ett utökat uppdrag
för att informera kring betydelsen av immateriella tillgångar. Små steg

i rätt riktning, men om Sverige på allvar ska lämna det globala bottenskiktet bakom sig när det kommer till att skydda immateriella rättigheter, så krävs mycket mer.

3 införandet – inte bara löften om – grovt upphovsrättsbrott så att
rättsväsendet får de verktyg som krävs för att komma åt de ofta tungt
kriminella som ligger bakom de illegala sajterna

Informationsinsatser är inte hela lösningen. Det vet vi som sedan slutet
av 90-talet har arbetat hårt och outtröttligt med förebyggande informationsinsatser i syfte att stävja den illegala spridningen över nätet.
Antalet samtal, möten, seminarier, konferenser, informationsmaterial,
broschyrer, rapporter, böcker, annonskampanjer, talarframträdanden
och intervjuer som detta arbete resulterat i skulle ta år att gå igenom.
Vi har ett stort förtroende för PRV och är övertygade om att de
kommer att vara en viktig aktör i kampen för en fungerande digital
marknad för kreativt innehåll. Men informationsinsatser kan inte
ensamma lösa grundproblematiken. En analys som PRV säkerligen
delar.

Regeringen måste inse allvaret och löpa linan ut. De svenska kreativa
näringarna och dess kreatörer går årligen miste om miljardbelopp.
Regeringen måste också våga blicka framåt. Kreativa yrken väntas bli
allt viktigare för sysselsättning och tillväxt i framtiden. Så varför
tveka? Sverige har inte råd att vänta. När kommer regeringen att agera
för att säkerställa ett tillräckligt skydd för kreativt innehåll på den
digitala marknaden?

Det behövs skärpt lagstiftning. Rättsväsendet saknar alltjämt de verktyg som krävs för att komma åt de ofta tungt kriminella aktörer bakom
de illegala sajterna. För att Sverige ska ta sig från botten till en
åtminstone anständig nivå av skydd för kreativt innehåll räcker det inte
med några punktinsatser. Det krävs omgående en sammanhållen
strategi som innehåller;
1 ett förtydligande av internetoperatörernas ansvar att spärra illegala
sajter såsom de gör i våra nordiska grannländer och i ett stort antal
europeiska länder
2 en teknikneutral upphovsrättslagstiftning som klargör rättsläget
gällande tillfälliga kopior av upphovsrättsskyddade verk

Kristina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen
Eric Broberg, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
Anna Carlson, Teaterförbundet för scen och film
Stefan Klockby, Sveriges Videodistributörers förening
Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen
Björn Rosengren, Film-& TV-Producenterna
Per Strömbäck, Dataspelsbranschen
Ludvig Werner, IFPI Sverige
Elisabet Widlund, Musikförläggarna
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“ Skandalerna kan avgöra presidentvalet
En rad skandaler och läckor har sänkt förtroendet för båda
presidentkandidaterna och påverkat valkampanjen negativt.
Oavsett vem som väljs till president på tisdag kommer både
Donald Trump och Hillary Clinton att förföljas av skandalerna
långt efter valdagen.
Miami. Möjligen är 2016 års presidentvalskampanj den mest skandaldrabbade i USA:s historia. I stort sett varje vecka har någonting grävts
upp eller läckt ut som har framställt den ena kandidaten som lögnaktig
och korrumperad och den andra som en opålitlig och kvinnoföraktande
översittare.
Vilken av de två redan tidigare impopulära kandidaterna som har
förlorat mest på skandalerna får vi inte veta förrän de amerikanska
väljarna har sagt sitt den 8 november.
Trump kan gynnas av att det är fler väljare än vanligt som ännu inte
har bestämt sig. Särskilt som trenden de senaste veckorna så tydligt
har gått emot Clinton. Dessutom leder Trump bland de väljare som
varken är registrerade demokrater eller republikaner, så kallade
independents.
En annan viktig faktor är tajming: Nästan allt fokus i medierna den
senaste veckan har varit på Clinton, och det har rimligen betydelse för
de väljare som bestämmer sig sent.

För en månad sedan var det Trump som var mest skandaldrabbad. Det
har nu i valrörelsens slutskede hamnat i bakgrunden.
Det började med att Washington Post publicerade en elva år gammal
filmsekvens där Trump skryter med hur han på grund av sitt kändisskap kan göra vad han vill med kvinnor – till exempel tafsa på dem
(”grab them by the pussy”). På ljudupptagningen hörs han också
berätta hur han försökte få en gift kvinna i säng, och då var han själv
nygift med Melania Trump.
Följande vecka framträdde ett dussintal kvinnor som vittnade om att
Trump antastat dem och i vissa fall begått sexuella övergrepp mot
dem.
Följden blev att flera ledande republikaner, däribland representanthusets talman Paul Ryan, tog sin hand ifrån partiets kandidat. Trumps
opinionssiffror dalade snabbt.
Ungefär samtidigt framkom att Trump – enligt egen utsago miljardär –
har ägnat sig åt skatteplanering så att han under 18 år lyckades undvika att betala federal inkomstskatt.
Det visade sig också att några av Trumps viktigaste medarbetare har
haft nära affärsförbindelser med ryska makthavare. En av dem var den
tidigare kampanjchefen Paul Manafort, som arbetat som konsult åt
Ukrainas förre proryske president Viktor Janukovytj. Trump har också
hyllat Vladimir Putin som en stark ledare och visat förståelse för
Rysslands invasion i Ukraina.
Sedan kom den ödesdigra fredagen den 28 oktober. Då exploderade en
ny skandal, elva dagar före valdagen, i ansiktet på Clintonkampanjen,

när det kom fram att FBI-chefen återupptagit en utredning med bäring
på Clintons hantering av e-post under hennes tid som utrikesminister.
Clinton hade som utrikesminister skaffat sig en privat e-postserver
som hon mot reglerna också använde för tjänsteärenden. Frågan hade
utretts av den federala polisen i över ett år. I somras beslutade FBIchefen James Comey att inte lämna ärendet till åtal, men han fastlog
samtidigt att Clinton varit ”grovt vårdslös”.
I slutet av oktober skrev Comey ett brev till kongressen där han meddelade att FBI sökte efter nya bevis i en dator som Clintons assistent
Huma Abedin delat med sin dåvarande make, förre kongressledamoten
Anthony Weiner. De misstänkta mejlen hittades i samband med en
utredning som gällde Weiners sexchatt med en minderårig flicka.
Det andra stora problemet för Clinton har varit frågan om Clintonstiftelsen, där det nästan dagligen har droppat in nya uppgifter från
Wikileaks. Inte undra på att Trump utbrast: ”Boy, we love Wikileaks!”.
Det är också något FBI tittar på: Det handlar ”pay for play”, möjlig
korruption, där de som bokar Bill eller Hillary som högt betalda talare
eller ger bidrag får vissa förmåner eller kontrakt.
Vem av de två har förlorat mest på skandalerna? Enligt en färsk
undersökning från McClatchy-Marist Poll anser en majoritet av
väljarna, 51 procent, att Clinton har gjort något olagligt, och 32 procent att hon handlat oetiskt, men inte illegalt.
Det kan jämföras med att 79 procent tycker att Donald Trump begått
fel, men endast 26 procent anser att det var illegalt. Det är en
förklaring till att Clinton under veckan efter FBI-chefens brev har
tappat sitt försprång över Trump.

Alla dessa skandaler kan få både politiska och rättsliga följder på
andra sidan valdagen. Den konservativa kolumnisten Charles Krauthammer skriver i Washington Post att en valseger för Clinton kan leda
till ändlösa kongressförhör. En konstitutionell kris kan inte uteslutas.
Krauthammer tillägger att det inte går att veta om Wikileaks ännu har
släppt sina mest komprometterande dokument om Clinton. För att få
maximal effekt kan Julian Assange och Putin mycket väl vänta med att
släppa känsliga uppgifter tills Clinton sitter i Vita huset.
Samtidigt pågår polisutredningar. Vad händer till exempel om en
åklagare finner att FBI-utredningen gör Hillary Clintons hantering av
sekretessbelagd e-post åtalbar? Ingen vet, eftersom det hör till ovanligheterna att en presidentkandidat är indragen i en brottsutredning.Ett
möjligt scenario är att Clinton vinner valet och åtalas före presidentinstallationen den 20 januari 2017. Ett åtal hindrar formellt inte att hon
tillträder som president. Om hon däremot fälls före tillträdet – och
döms till fängelse – kan hon enligt USA:s författning avsättas, och då
blir Tim Kaine, den demokratiske vicepresidentkandidaten, USA:s
45:e president.
Återstår frågan vad som händer om Clinton vinner – eller för den
delen Trump – och hinner tillträda. Kan de bli åtalade? Det finns inget
entydigt svar i amerikansk lag, men troligen kommer de undan.
Sittande presidenter har åtalsimmunitet.
En del republikaner – och Trump – har krävt riksrätt för Clinton om
hon väljs till president. Men där är de fel ute: En president inte kan
ställas inför riksrätt för olagligheter som har utförts före tillträdet.
Om Clinton vinner kan man också förvänta sig en skoningslös politisk
strid mot henne från USA-kongressens sida.

Enligt tidningen Wall Street journal är flera republikanska senatorer
inne på att om Clinton blir president, så kan hon vänta sig en massiv
obstruktion från kongressen. Först och främst kommer de att fortsätta
att blockera Clintons nominering till den vakanta platsen i Högsta
domstolen under hennes fyraåriga mandatperiod. Dessutom kommer
många republikaner fortsätta att driva frågan om Clintons privata
mejlserver.
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“ Trump ses som okorrumperad trots
avslöjanden

“Fakta. Två moderna skandaler

Trots alla skandaler ses Donald Trump av sina anhängare som
okorrumperad och oberoende av andras pengar. Trumps kampanj
har fått också mindre privata donationer än någon presidentkandidat har fått på 16 år. Årets val väntas ändå sammantaget få en
rekordnota – på mer än 6,9 miljarder dollar.

En rad USA-presidenter har varit inblandade i skandaler, ofta med de
klassiska ingredienserna makt, pengar eller sex.

Washington. ”Jag behöver ingens annans pengar”, har Donald Trump
många gånger sagt under sin valkampanj.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “

Den i särklass största skandalen var Watergateaffären, som exploderade när det framkom att män med anknytning till Vita huset hade
gjort inbrott i demokraternas högkvarter före valet 1972. President
Richard Nixon försökte mörka affären och till slut tvingades han att
avgå i augusti 1974. Han gjorde det för att undgå riksrätt som säkerligen hade slutat med att han avsattes.
Även den i dag aktuelle Bill Clinton var nära att bli avsatt 1998 efter
att han avslöjats med att ha haft sex med Monica Lewinsky, praktikant
i Vita huset. Han ställdes inför riksrätt 1998, på grund av att ha ljugit
inför en åtalsjury. Han räddades av att republikanerna i senaten inte
fick ihop den nödvändiga två tredjedelars majoritet, och Clinton kunde
sitta kvar. “

Han har lovat att satsa 100 miljoner dollar ur egen ficka, ett belopp
som han ännu inte är uppe i. Däremot hade han fram till den 19 oktober tagit emot donationer på 192 miljoner dollar.
Trumps popularitet vilar på att han ses som en person som står utanför
det politiska systemet, som av många uppfattas som korrupt och girigt.
Trump har bedrivit en betydligt billigare kampanj än många andra:
fram till i mitten av oktober hade den samlat in 248,3 miljoner dollar,
mindre än hälften av Clintons 556 miljoner dollar och mindre än vad
någon presidentkandidat dragit in sedan år 2000.
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att hålla kostnaderna
nere – internet och sociala medier är ett billigare och många gånger
mer effektivt sätt att nå väljare än dyrköpt tv-reklam, och Donald
Trumps twittrande har fått enormt genomslag.

Men Trump har också tvingats förhålla sig till att många förmögna
konservativa donatorer inte har stöttat honom.
Men även Hillary Clintons valkampanj är billigare än den föregående,
och till och med september hade hon spenderat 26 procent mindre än
Barack Obama gjorde 2012.
Valåret väntas ändå bli rekorddyrt. Enligt de senaste beräkningarna av
den oberoende organisationen Center for responsive politics kan sista
raden landa på 6,9 miljarder dollar, över 60 miljarder kronor, för valen
till Vita huset och kongressen. Ökningen sker helt på grund av de allt
större summor som privata aktörer – företag, organisationer och
privatpersoner – lägger på politisk påverkan.
Genom ett beslut i Högsta domstolen 2010 öppnades dammluckorna
helt för sådana privata donationer, så länge de slussas genom särskilda
insamlingsorganisationer, ”SuperPACs”, vid sidan om kandidaternas
officiella kampanjer.
Sådana SuperPACs har i år spenderat 1,4 miljarder dollar, i jämförelse
med 787 miljoner dollar under valåret 2012 – en ökning med 73 procent. 55 procent av pengarna kommer från konservativa grupper, 37
procent av liberala. Ett tjugotal mångmiljardärer står för nästan hälften
av de pengarna.
På den konservativa sidan har flera donatorer, i stället för att lägga sina
slantar på presidentkandidaten Trump, gett dem till valkampanjande
senatorer. I flera delstater har dessa kampanjer totalt gått på över 100
miljoner dollar.

Ett annat rekord slogs under året av Bernie Sanders, som också drev en
kampanj i protest mot den politiska eliten, om än från en annan
utgångspunkt än Trump. Aldrig förr har en kampanj i så hög grad
finansierats av mindre summor: 59 procent av gåvorna till Sanders
understeg 200 dollar.
– I en kampanj som på många sätt skiljer sig åt, kan vi i alla fall vara
säkra på en sak: att kostnaderna för val i USA slår nya rekord. Även
om vi ser fler smågivare och att färre försöker dölja sina gåvor,
kvarstår den övergripande trenden: allt mer pengar kommer från en
liten elit av donatorer, kommenterade Sheila Krumholz, chef på Center
for responsive politics, siffrorna häromdagen.
Även Hillary Clinton, som har dragit störst nytta av de öppna dammarna, är kritisk till ”Citizens united”, men om lagen kommer att
förändras om hon vinner valet återstår att se.
Först efter valet, när alla siffror har rapporterats in till de amerikanska
valmyndigheterna, vet vi hur stor den exakta kostnaden för valåret
2016 blir.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
“Årets val väntas gå på minst 6,9 miljarder dollar. Av det läggs 2,65
miljarder på presidentvalet, och 4,27 miljarder på kongressvalen. 2012
lades 2,76 miljarder på presidentvalet och 3,85 miljarder på kongressvalen.
Clintons kampanj, parti och närstående insamlingsorganisationer har
samlat in 1,3 miljarder dollar. Motsvarande siffra för Trump är 795
miljoner dollar.
Källa: Center for responsive politics, The Washington Post “

De har just fått sin föreställning om världen bekräftad av miljardären
från Manhattan.
Om Donald Trump förlorar på tisdag är det resultatet av en global
sammansvärjning. Kapitalister och journalister konspirerar mot
Trump.
– Medierna är på Hillarys sida, säger gruvarbetaren Dan Achter. Hon
finansieras av globala intressenter som satt henne på tronen. Hon är en
del av en kriminell komplott.
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“ Deras hat kan ta Trump till Vita huset
DN i USA. En ”kriminell kartell” kan avgöra valet, säger Donald
Trump i valrörelsens slutskede. Anhängarna ser framför sig en
internationell konspiration mellan journalister, kapitalister och
liberala politiker. Här ingår Sverige som en skräckbild av ett
mångkulturellt samhälle. Och SD:s ungdomsförbund bidrar med
underlag till katastrofbilden. DN:s Björn af Kleen och Lotta
Härdelin möter Trumps globala gräsrotsrörelse.
När Trump Force One lyfter mot Las Vegas står fansen kvar i flygplatshangaren i Colorado.

Många Trumpfans ger ett håglöst intryck. Achter, som rest från Salt
Lake City, är en energisk fyrabarnsfar med universitetsexamen som
ägnar sig åt skidåkning mellan skiften i dagbrottet Kennecott Utah
Copper. Vältränad i mörk skäggstubb kunde han platsa på omslaget till
en tidskrift om extremsport.
– Jag tror att en osynlig hand styr i bakgrunden, säger han. Många
politiker är bara nickedockor för bankkartellerna som kontrollerar allt.
Rockefellers, Rotschilds. Grejen med Trump är att han inte tar emot
några lobbyistpengar. Han är inte en del av det systemet.
Samma kväll som Trump uppträder i Colorado, bjuder jag ut anhängaren Dan Achter på middag.
Grand Junction är bedövande vackert. Centralorten är omgiven av
klippiga berg som glöder rött i förgrunden. Det torra gräset sträcker sig
mil efter mil ut i evigheten. I Colorado kan man mäta Trumps genomslag efter höjdskillnaden, har The New Yorker konstaterat . Bergssam-

hällena med sina sofistikerade skidanläggningar är Clintonland. Stäppen är Trumps. Grand Junction ligger lågt.

sig.
– Det blir för emotionellt, säger han.

Kocken på det japanska stekhuset hinner knappt kasta entrecôten på
teppanyakihällen förrän Achter börjar intervjua mig om Sverige.
När Achter undrar om ”islamifieringen” av Sverige tittar bordsgrannen
upp. Den snaggade Trumpsupportern frågar om han får flytta över till
oss. De är giriga på information om tillvaron i världens ”våldtäktshuvudstad”.
– Jag kastar fram min tanke, säger Dan Achter. Många av de här
killarna som våldtar i Sverige kommer från länder där kvinnorna är så
underställda ett det råder ett slags våldtäktskultur. De tar sig den
friheten, så att säga. Så när de kommer till ett västerland så finns det en
tendens att de fortsätter som vanligt.
Achter bläddrar fram en artikel om saken på favoritsajten Infowars.
Den handlar om sexuella trakasserier på Peace & Love-festivalen i
Borlänge, med statistik över brott i industristaden i Dalarna.
Klickar man på artikelns länkar hamnar man bland annat hos Fria
tider, sajten som står Sverigedemokratisk ungdom nära. Sverigedemokraterna klippte bandet till Sverigedemokratisk ungdom 2015, delvis
på grund av de ”neofascistiska” tendenser som partiledningen såg på
Fria tider och sajten Motpol.
När Achter läser texten om Borlänge högt i restaurangen blir bordsgrannen, stor som en telefonkiosk, så berörd att han måste tacka för

För fem år sedan sade Dan Achter upp sin kabel-tv. Nu kombinerar
han skidåkning med politiska självstudier. All information kommer
från internet. Han beskriver sig som en ny typ av amerikansk man.
Han vårdar inte sin patriotism genom att kolla sport på tv, utan genom
outtröttlig konsumtion av nationalistiska sajter och poddar.
När vi ätit klart frågar jag: Vad ska du göra i kväll?
– Läsa.
Oceanen av fritid framstår som en gemensam nämnare för många
Trumpanhängare.
I nya studien ”Men Without Work” beskriver demografikern Nicholas
Eberstadt utanförskapet bland 20 miljoner arbetslösa amerikanska män
mellan 20 och 65 år.
– De har i princip checkat ur från det civila samhället. De ägnar sig
inte åt volontärarbete, de tar inte hand om barnen, de går inte till
kyrkan, de ägnar sig mindre åt sina hem. De är djupt avskurna från
samhället.
Vissa skaffar sig nya vänner och uppgifter på nätet.

Videobloggaren Martin Brodel, som söker kontakt i hangaren efter
Trumps tal, blir överlycklig när han hör att jag rest från Sverige.

– De hade sitt möte i juni och då valdes Hillary Clinton och sedan var
allt klart, säger han.

– Du skämtar! Jag snackar med folk från ditt land hela tiden. Dina
landsmän är så förbannade på er regering. Ert land brukade vara
toppen. Sedan bestämde regeringen 1975 att ni inte skulle vara ett
svenskt land längre utan ett multikulturellt. Så gick brotten i taket.

Fansens föreställningar om en internationell konspiration bekräftas
ofta av Donald Trump själv. Alldeles nyss förklarade Trump från
scenen i Colorado:

På högerextrema sajter som Breitbart och Infowars har en nygammal
retorik om ”globalister” och ”plutokrater” fått fäste. När Trump förklarar att en ”kriminell kartell” redan avgjort valet lägger vissa i publiken samman ett och ett. Resultatet påminner om klassisk antisemitism.
Ta William Goss, pensionerad industrimålare.
– Trump kommer ta makten från globalismen, säger han. Från världsregeringen. Från Rothschilds. Gates. George Soros. Jag tror folk har en
generell bild av vilka det rör sig om. Om Trump förlorar blir det
världsregering. Våra konstitutionella rättigheter ryker. FN och Nato
reducerar oss till ett tredje världen-land. Det existerar sex internationella mediebolag som alla styrs av ett antal globalistiska miljonärer
som bestämmer vad medierna kan göra och inte kan göra.
Jack McIndoe, en 57-årig pensionerad elektriker, specificerar ”kartellen” till ”Bilderberggruppen”, det årliga toppmöte som samlar företagsledare och politiker till överläggningar om världsläget. Konspirationsteoretiker har länge laddat Bilderberggruppen med mytiska
föreställningar om strävan efter världsherravälde.

– Internationella donatorer kontrollerar varje steg hon tar. Om vi låter
Clintonkartellen ta makten över regeringen kommer historien notera:
2017 förlorade Amerika sin självständighet!
Trumps massmöten har delvis ändrat karaktär sedan i våras. Då drog
löftet om en mur mot Mexiko högst jubel. Även hans konspirationsteorier om muslimer har delvis förlorat i nyhetsvärde. I valrörelsens
slutskede har systemkritiken exploderat i en apokalyptisk dystopi som
tycks omfatta hela världen.
– Det är något på gång … säger Trump.
– Hon talade för utländsk bank och sa: ”Fri handel” – och där ryker era
jobb! Hon sa: ”Öppna gränser” – och där ryker er nation!
Journalisterna arbetar för ”globalismen” och utgör den ”kriminella
kartellens” nyttiga idioter.
Många i publiken blir exalterade när Trump avslöjar presskadern som
femtekolonnare. Mot slutet av talet slänger sig en man i publiken mot
kravallstaketet som ska skydda journalisterna, euforiskt vrålande:

– Lögnare!

Sinnebilden av en förrädare.

Karaktärerna i Trumps kartell är de samma som i klassiska antisemitiska konspirationsteorier. Kapitalister, tidningsägare och socialister
formar i hemlighet en världsregering. Det ingår i föreställningen att
ickejudar ska hetsas mot varandra för att judarna ska kunna konspirera
i lugn och ro.

– Kolla på den där äcklet. Vem fan är det där. Jag blev just tillsagd av
Trumps presschef: sluta trakassera reportrarna. Skämtar han? Fattar ni
hur mycket ni jävlas med vårt samhälle? Varenda dag ljuger ni för oss.

Liknande föreställningar om att en elit medvetet söndrar folket återkommer i Colorado.
– Det är inte bara svarta som hetsas mot vita, säger videobloggaren
Martin Brodel. Det är svarta mot svarta. Det är arbetstagare mot
arbetslösa. Skattebetalare mot superrika.
Pete Sentry, som presenterar sig som oljeborrare och medarbetare på
konspirationsforumet Godlikeproductions.com:
– Vet du hur mycket pengar som går till att driva raskrig i det här
landet? Jag är inte totalt för Trump, för detta handlar egentligen inte
om Trump. Man måste gå till ormens huvud: centralbanken. Den som
kontrollerar oss.

Jason Carroll, CNN-reportern, har strukit under en mening i sitt
anteckningsblock.
Journalister ”ljuger, fuskar och stjäl” sa Trump just på scen.
Gruvarbetaren Dan Achter tvekade länge inför Donald Trump.
Han är själv barnbarn till invandrare: farfar lämnade Tyskland 1928.
Men för ett par månader sedan tog han ”in hela bilden”.
Så här tänker han: Hillary Clintons familjestiftelse har accepterat
donationer från Saudiarabien, en regim som förtrycker kvinnor. Trots
att Clinton utger sig för att vara feminist gör inte medierna någon
poäng av den avgörande paradoxen, enligt Achter.
Donald Trump, å sin sida, tänker avstå lön som president.

I antisemitiska konspirationer styr judarna landets ekonomi genom
kontroll av centralbanken.

– Och när Trump började prata om att granska centralbanken, så slog
det verkligen an en ton i mig, säger Dan Achter.

Pete Sentry hänger kvar vid kravallstaketet. Han blänger på Jason
Carroll, en krallig svart CNN-journalist i tight polotröja och
pilotglasögon.

Bakom Trumps affärsverksamhet, som rymmer konkurser och otaliga
tvister som missgynnat anställda, brinner äkta amerikansk patriotism.

– Jag tror verkligen Trump älskar Amerika, säger Dan Achter. Jag såg
det på honom i dag. Han äger hotell och golfbanor. Hans förmögenhet
är inte skapad på Wall Street. Hans verksamhet förutsätter ett robust
amerikanskt välstånd, en medelklass som har råd att spela golf och åka
på semester. Därför tror jag han är helt uppriktig med sin kärlek till
Amerika.
Föreställningar om utländska bankkarteller som kontrollerar nationalstater kan verka obskyra. En majoritet röstberättigade republikaner tror
att valet kan vara avgjort på förhand, enligt opinionsmätningar.
– Kommer den tredjedel av röstbasen som stödjer Trump att fortsätta
tro på en konspiration? frågar Richard Parker, lektor på Shorenstein
center on Media, Politics and Public Policy vid Harvarduniversitet i
Boston och rådgivare åt Greklands förre president.
– Omkring 40 procent av republikanerna tror fortfarande att Barack
Obama är född i Kenya. Frågan är inte om paranoian består utan hur
det politiska etablissemanget tänker hantera den om Trump förlorar
den 8 november.
Parker jämför med Joseph McCarthy, senatorn som jagade kommunistiska infiltratörer i amerikansk offentlighet under början av 1950-talet.
– McCarthy tilläts expandera tills han började attackera armén. Innan
dess ansågs han användbar. McCarthy överdrev häftigt sina anklagelser men det republikanska etablissemanget levde med det eftersom han
kunde användas för att misskreditera vänstern. Trump är en repris av
samma fenomen. Hittills är partiet remarkabelt undfallande.

Konspirationsteoriernas kraft kan mätas på Twitter, det sociala
medium som Trump föredrar.
Under kampanjåret har antalet hot mot judisk-amerikanska journalister
ökat drastiskt.
Mellan augusti 2015 och juli 2016, då partiet ställde sig bakom Trump,
skickades 2.6 miljoner budskap med antisemitisk retorik. 19 253
riktades mot journalister, många var repliker på Trumpkritiska tweets.
Organisationen Anti-Defamation League, som arbetar mot antisemitism och nyligen presenterade siffrorna ovan, sammanfattar:
”Det finns bevis för att Trump själv bidragit till ett klimat där reportrar
straffas. Han har upprepade gånger fördömt reportrar som ”absoluta
avskum” och sagt om ”merparten av” journalister: Jag skulle aldrig
döda dom, men jag hatar dom.”
Dana Schwartz, nöjesreporter på veckotidningen New York Observer,
är en av de hatade.
I somras reagerade Schwartz på en bild skickad av Trump där Hillary
Clinton flankeras av hundradollarsedlar. ”Mest korrupta kandidaten
någonsin!” står det i en davidsstjärna.
Bilden, som tidigare publicerats på ett forum för vitmakt-anhängare,
rymmer de budskap som Trump driver i kampanjens slutskede:
Clintonkartellen konspirerar med finansinstitutioner, med ”utländska
banker”.

Davidsstjärnan antyder ett judiskt inslag i sammansvärjningen.
När Schwartz reagerade på bilden dränktes hon i hatiska repliker:
bildcollage där hon klippts in i en gaskammare, bilder av Anne Frank
intill en mikrovågsugn och budskap som ”Slå på ugnarna”.
”Kan du fixa ett jobb till mig på ett skitmagasin i New York? Jag har
lång näsa och är redo att ljuga”. ”En värld utan judar vore mycket
behagligare”. ”Här är en lösning på ditt problem: döda dig själv”.
I ett mejl till mig skriver Dana Schwartz:
”Jag hade aldrig tidigare behövt hantera antisemitism. Jag är från en
förort präglat av judiskt liv och flyttade till New York City först efter
college. Om jag fick en antisemitisk tweet så var det en engångsföreteelse, lätt att avfärda och skratta åt. Efter att Donald Trump blev en
seriös kandidat har trakasserierna återkommit regelbundet. Det känns
som det finns en motor bakom, en infrastruktur, snarare än enskild
galning. I min föreställning är det definitivt kopplat till Trump. Det
startade när jag började twittra om honom och så många av hans
supportrar excellerar i antisemitiska kodord (globala bankkonspirationer, ondskefulla medier) och många av de som trakasserar mig på
twitter bär Make America Great Again-kepsar på sina profilbilder.”
Är Donald Trump själv antisemit?
Inte på samma sätt som han är sexist eller islamofob, skriver historieprofessorn Cheryl Greenberg i Washington Post (26/10).

Men att Trump omedvetet eller indirekt ger röst åt antisemitiska
konspirationer gör inte språkbruket mindre farligt.
”Genom att åberopa konspirationer utan att nämna judar introducerar
han antisemitiska idéer i politikens mittfåra samtidigt som han uppmuntrar vita nationalister som fullt ut förstår implikationerna. Antisemitiska känslor och handlingar ökar utan att något explicit sägs.”
Paranoida föreställningar rör sig mot offentlighetens mitt.
Efter twitterstormen skrev Schwartz ett öppet brev till tidningens
ägare.
Jared Kushner, som han heter, är gift med Donald Trumps äldsta dotter
Ivanka. Båda spelar centrala roller som rådgivare i
presidentkampanjen.
Jared Kushner är själv judisk och praktiserande ortodox. Ivanka är
konvertit.
Schwartz skrev till Kushner i hans egen tidning:
”Du gick på Harvard, du har två examina. Snälla, försök inte underskatta mig genom att låtsas att du inte förstår bilden av en sexsidig
stjärna intill pengar och anklagelser om ekonomisk oärlighet. Jag
frågar dig, inte som liberal eller som journalist, utan som medmänniska: hur kan du låta detta ske?”

Kushner svarade att Trump i ”djupet av sitt hjärta” är pro-israelisk och
pro-judisk.

Genast fylls mejlboxen av frågor om Levitsky verkligen är amerikan.
Far åt helvete, skriver supportrar.

Efter protesterna mot bilden med davidsstjärnan återkom Trump med
en redigerad version där stjärnan täcks av en rund ring.

– För ett par meningar i New York Times, säger Steve Levitsky över
telefon. Mejlarna upprepar anklagelsen att valet är riggat och att de har
rätt att fatta sina pistoler och försvara demokratin. I ett land med så
många vapen, och där så många lever i en politisk subkultur utan
kontakt med verkligheten, är det mycket sannolikt att en förlust i valet
utlöser våld.

Den nya bilden har vinjetten ”America first”, namnet på den amerikanska aktivistgrupp som kämpade för en mer neutral hållning till
Hitlertyskland och emot inblandning i andra världskriget.
Antisemiten David Duke, tidigare ledare för Ku Klux Klan, kommenterade den redigerade bilden på Twitter.
”Verkar som något ändrats? Det är ok, vi gillar när den osynliga handen exponerar sig själv”.
Samma ”osynliga hand”, samma föreställning om en ”världsregering”
och en ”dold makt”, sprids nu på Trumps massmöten.
På ett Trumpmöte i Phoenix den 30:e oktober vänder sig en man till
pressen och skanderar:
– JEW-S-A! JEW-SA! JEW-S-A!
En söndag i oktober uttalar sig statsvetarprofessorn Steve Levitsky om
Trump i New York Times. Levitsky (som är av judisk börd) säger sig
”chockad” och ”oroad” av genomslaget för Trumps teorier om valfusk.

Steve Levitsky är specialist på auktoritära regimer i Latinamerika.
– Jag tror Trump är en patologisk narcissist. Varje gång han förlorar
något hävdar han fusk. Knappast resultatet av en långsiktig strategi. I
en annan tid hade han blivit utskrattad. Men istället för att bli hånad
när han hävdar att systemet är korrupt möts han av jubel av sina
allierade i den alternativa extremhögern runt sajten Breitbart.
Plattformen Breitbart, som omfattar nyhetssajter och tv-program i fem
länder, kallas ”Trumps Pravda” eller ”Trumpbart” för dess lojalitet
med Trump. Plattformens förre chef Stephen Bannon är sedan i augusti
chef för Trumkampanjen. Trumps konspirationsteorier ekar av
Breitbart.
Nyligen attackerade Breitbart historikern Anne Applebaum i knappt
förtäckt antisemitiska ordlag: ”en polsk judisk amerikansk elitist”
nätverkar med ”plutokratiska eliter” för att pådyvla folk en ”globalistisk världsbild”.

Robert Putnam, en av USA:s mest kända och respekterade statsvetare,
tror inte att offentligheten läker efter Trump.
Putnam har rådgivit tre tidigare presidenter.
Jag talar med honom under en vecka då opinionsmätningarna i princip
räknat ut Trump.
– Trump har gjort många medvetna om att den amerikanska demokratins normer – och då menar jag inte konstitutionen – är mer sårbara är
vad vi anade. Hans språk, hans fullkomliga förakt för fakta, öppnar för
en utveckling som är svår att hejda. Hans oanständighet kommer utan
tvekan utgöra en frestelse för andra politiker – några mindre kapabla
än honom, några mer kapabla…
– Givetvis påminner han mig om figurer från 1930-talet. Vi hade våra
egna antisemitiska demagoger under 1930-talet och Europa hade
tveklöst sina antisemitiska rasister under 1930-talet. Det är så långt du
kan trycka på för att jag ska nämna namn.
Tre dagar i veckan vaknar Putnam övertygad om att en eventuell
Clintonadministration och ett eventuellt republikansk partietablissemang i opposition kan enas om behovet av ekonomiska och sociala
reformer. Missnöjet i den vita arbetarklass som röstat på Trump måste
tas på allvar, säger han. Måndagar, onsdagar, lördagar och söndagar
vaknar Putnam iskall, övertygad om att polariseringen har gått så långt
att ”även rationella reaktioner” på Trump omöjligen kan ”konverteras
till politisk handling i Washington DC”.

– Trumpismen kommer att bestå, säger han. En mer säker politiker
hade kunnat kanalisera missnöjet – som i Brexit och i de nynationalistiska partierna på den europeiska kontinenten. Och det är mycket
möjligt – jag vill inte använda ord för ledigt och historien upprepar sig
aldrig – men de västerländska samhällena har gått igenom auktoritära
faser tidigare och faran lurar i skuggan även i USA.
– I den bemärkelsen har den sista månaden varit hälsosam, säger
Putnam den 25 oktober. Inte bara för att den inneburit framgångar för
Hillary Clinton. Utan för att den resulterat i en större konsensus bland
majoriteten amerikaner att han är en väldigt ”bad hombre” (dålig man)
– för att använda hans eget språk. Givetvis finns en djup ådra av
konspiratoriskt tänkande i Amerika, och jag har ingen aning om hur
man ska förklara den alternativa högerns mytiska mardrömmar. Men
vi kan leva med dem så länge som vi förmår hantera det legitima
missnöjet bland den vita arbetarklass som hamnat ekonomiskt och
socialt på efterkälken. Om vi inte förmår detta kommer vi leva under
konstant hot. Tänk dig ett annat 2016. Där ekonomin varit i sämre
form. Den situationen hade varit ännu farligare.
Hur tror du Trumpanhängarna reagerar på onsdag om han förlorar?
– Om hans anhängare kan tänka sig att rösta på honom – efter allt som
hänt – är de också mottagliga för hans retorik. De kommer tro på hans
analys även om den är nonsens. Å andra sidan tvivlar jag på hans
kapacitet att kanalisera missnöjet till en riktig massrörelse. Han har
ingen lokal organisation av gräsrötter någonstans, inget groundgame,
som vi säger på amerikansk politisk jargong. Om en rörelse ska leva
vidare bortom de flashmobs som han producerat hittills måste man ha

gräsrötter. Han kanske fortsätter hysa attraktion som medieperson.
Men det betyder inte att han utgör samma hot mot systemet.
Men kanske är de högerextrema sajterna Trumps groundgame, globala
gräsrotsrörelse?
Även Trumpallierade Breitbart engagerar sig i Sverige på detaljnivå
med nedslag i orter som Laholm och Strängnäs.
En av uppgiftslämnarna heter Tobias Anderssson, 20-årig talesman för
Ungsvenskarna, det ungdomsförbund som Sverigedemokraterna
installerade efter brottet med SDU.
Andersson debuterade i augusti med en våldtäktsanalys.
”Genom att öppna porten för massiv invandring från Afrika och
Mellanöstern har svenska politiker tagit hit kulturer och värderingar i
strikt opposition till våra egna … Många manliga invandrare, som
konfronteras med vår liberala livsstil och våra vackra kvinnor, är
oförmögna att kontrollera sig själva”.
Artikeln, först publicerad i Londoneditionen, klickades så flitigt att den
hamnade på Breitbarts amerikanska modersida.
Andersson har också rapporterat att ”politisk vänsterism och islamism
har infiltrerat svenska kyrkan” och en tredje artikel om
gruppvåldtäkten på Gotland väntar på publicering.

Andersson, som till vardags pluggar på Handelshögskolan i Göteborg,
kom i kontakt med Breitbart via gemensamma vänner till Londonredaktören Raheem Kassam, som kandiderar som ny partiledare för
främlingsfientliga partiet Ukip under parollen ”Make Ukip Great
again”.
– Jag vet att de haft en del mediebevakning överlag om Sverige och
jag erbjöd mig att höra av mig om det skulle dyka upp något intressant, säger Tobias Andersson. Det var uppskattat. Det händer att jag
tipsar och får frågor om det är information som de kanske inte fullt ut
förstår, då har jag kunnat förklara.
– Min första artikel fick enorm spridning. Den blev en av de mest
delade på den amerikanska sidan under det dygnet. Vi pratar om en
sajt med fler än en miljard sidvisningar bara i år.
Andersson ska bevaka det amerikanska valet, inbjuden av organisationen Young Republicans.
– Jag är för Trump. Med det sagt har jag invändningar mot vissa uttalanden och framförallt hans strategi, men jag stöder honom.
Är Tobias Anderssons Trumps gräsrot?
Kan rörelsen fortsätta växa om Trump skulle förlora på tisdag?
Samtidigt som det republikanska partiet ställde sig bakom Trump på
konventet i juli fick Roger Ailes sparken från Fox News, som han styrt
under 20 år. Ailes var en av den amerikanska högerns mäktigaste män.

Genom Fox News visade han att reaktionär högerpopulism med
paranoida tendenser kan vara folkligt gångbar och ekonomiskt
lukrativ.

– Och då hittar de någon annan. Någon som inte är jude, homosexuell
eller svart. Någon som inte representerar den gudlösa lesbianska 
radikalism som de är övertygade om hotar USA:s existens.

Genom att så tvivel om sådant som Barack Obamas födelseland,
genom att låta programvärdar driva teser om Obamas avsky mot vita,
lade Roger Ailes den ideologiska grunden till Trumpismen. Ailes
tvingades bort från Fox News efter anklagelser om sexuella trakasserier, bland annat genom en stämning av tidigare programledaren
Gretchen Carlson, Miss America 1989. Ailes fick genast ett nytt jobb
– som Trumps rådgivare inför presidentdebatterna. Mellan debatterna
föll Trump på samma övergrepp som Ailes. Efter videon där Trump
skryter om att nypa kvinnor i genitalierna har bland annat Miss Finland anklagat Trump för trakasserier.

Tre dagar efter Colorado står jag utanför en sliten idrottshall i
Johnstown, Pennsylvania.

Kan Roger Ailes, som tillfälligt sägs ha brutit med Trump, förvandla
honom till en global Berlusconi? Ta vara på hans groundgame vid en
eventuell förlust?

Björn af Kleen bjorn.afkleen@dn.se “
Artikeln i tre punkter.

– Att Trump startar ”Trump TV” vore både förutsägbart och genialiskt,
säger Richard Parker på Harvarduniversitetet som skrivit boken
”Mixed signals: the future of global television”. Han vore en idiot om
han avstod från att kapitalisera på sin publik. Givetvis finns en
marknad: CNN, som tjänar tio- eller hundratals miljoner om året, har
en publik på omkring en-två miljoner; MSNBC har 500 000 tittare.
Frågan är bara om tittarna kommer fortsätta titta när det står klart att
Trump inte förmår åstadkomma de förändringar han utlovat som
politiker.

Regner öser ner. En artig medelålders man i välstruken röd tenniströja,
han kunde vara min pappa, har just övertygats av Donald Trump.
– Han skrämmer mig lite. Men det han sa om att omvärlden,
européerna, tycker vi är så korkade fastnade verkligen i mig. Kanske
kan han göra något åt det.

Donalds Trumps föreställning om ett ”riggat val” har fått stort genomslag bland de republikanska röstarna.
Konspirationen har återuppväckt antisemitiskt färgade konspirationsteorier. Under valrörelsen har många judisk-amerikanska journalister
hotats på Twitter.
Tobias Andersson från Sverigedemokraternas ungdomsförbund bidrar
till propagandan på Trumpallierade sajten Breitbart genom invandrarfientliga artiklar om Sverige.

Reportern och fotografen
DN:s reporter Björn af Kleen har under året fått stort genomslag för
flera reportage om nationalism och rasism i den amerikanska och
europeiska högern. Han skrev om Trumps fascistiska tendenser i
januari och skildrade normaliseringen av Trumps extrema tankegods
under det republikanska partikonventet i juli.
DN:s fotograf Lotta Härdelinbelönades förra året med ett andrapris i
kategorin ”Vardagsliv utland” i tävlingen Årets bild. Hon har bevakat
valrörelsen i USA och i synnerhet Donald Trumps kamp för att bli
president. “
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“Nya matvanor krävs för att nå klimatmål
Klimatmötet som inleds i Marrakech i morgon, måndag, ska
diskutera hur den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader. Köttet står för ungefär lika mycket av de globala utsläppen
som transportsektorn. Att äta mindre rött kött är bra för både
klimatet och hälsan.
I fredags trädde klimatavtalet från Paris i kraft. Om målet – att den
globala uppvärmningen ska ligga väl under två grader med sikte på 1,5
grader – ska nås måste utsläppen minska rejält.
Vilka åtgärder som krävs ska diskuteras på klimatmötet COP 22 i
Marrakech som inleds i morgon, måndag.
En stor del av de globala utsläppen kommer från det vi äter. Mest
kommer från animalieproduktionen, kött och mjölk, som står för 15
procent av världens utsläpp, enligt FN:s klimatpanel IPCC.
– Köttet är inte den största boven i dramat, men tillräckligt stor för att
vara ett problem. Den är i ungefär samma storlek som transportsektorn, säger David Bryngelsson, doktor i energi och miljö vid Chalmers
i Göteborg.
Köttets stora utsläpp beror dels på att odling av foder orsakar utsläpp
och djur behöver mycket foder. Idisslare som kor och får släpper dessutom ut metangas, en väldigt kraftig växthusgas, när de rapar och fiser.

År 2050 kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden. Till
dess väntas den globala köttkonsumtionen öka med 75 procent. Västvärlden måste ändra sina matvanor om klimatmålen ska nås har IPCC
slagit fast. Siffrorna är tydliga. Ska den globala uppvärmningen understiga två grader bör vi år 2050 inte släppa ut mer än två ton koldioxid
per person och år.
Två ton per person är nästan exakt så stora utsläpp som vår matkonsumtion i Sverige orsakar i dag. Fortsätter vi äta som nu måste vi alltså
slopa alla övriga utsläpp i våra liv.
Och just köttet diskuteras allt mer. Livsmedelsverkets nya kostråd
säger att en person inte bör äta mer än ett halvt kilo rött kött i veckan.
– Vi lyfter fram både hälsoskäl och miljöskäl. Studier har visat att de
som äter mer än ett halvt kilo rött kött i veckan har ökad risk för
cancer i tjocktarm och ändtarm, säger Hanna Eneroth, nutritionist på
Livsmedelsverket.
Fyra av tio kvinnor och sju av tio män äter i dag mer än ett halvt kilo
rött kött per vecka, enligt statistik från SCB. I genomsnitt äter vi 50–
55 kilo rent kött per år.
I en rad enkäter och undersökningar den senaste tiden säger svenskar
att de äter mer grönt. Men det syns inte i statistiken, även om köttätandet har planat ut de senaste två åren. De senaste åren har vi ätit
mindre fläsk och mer kyckling.

– Ser man bara till klimatet är det bättre att äta kyckling än nötkött.
Det kan finnas andra problem med den uppfödningen, men det är inte
klimatproblem, säger David Bryngelsson.
Utsläppen skiljer sig åt mellan djurslagen, där nötköttet är en värsting
med utsläpp motsvarande 27 kilo koldioxid per kilo kött. För gris är
siffran 6 kilo och fågel 2,4 kilo enligt beräkningar från SP, Sveriges
Tekniska forskningsinstitut.
Men något är på gång att hända med matvanorna. Inom livsmedelsbranschen tror 85 procent att ett proteinskifte är på gång, där kött byts
mot andra proteiner från växt- eller djurriket. Det visar en ny undersökning från konsultföretaget Macklean.
I affärerna har en rad nya vegetariska produkter lanserats och säljer
bra. Även en så köttdominerad bransch som charkindustrin har det
senaste året lanserat flera produkter där en del av köttet har bytts ut
mot vegetabilier. Vid chark-SM förra veckan delades för första gången
ut pris till den mest klimatsmarta produkten. Vinnare blev en korv med
femtio procent kött, femtio procent grönsaker.
– I de flesta köttprodukter är det råvaran som står för den allra största
delen av utsläppen. Själva tillverkningen släpper inte ut så mycket. Att
göra en likvärdig produkt men med hälften så höga utsläpp är
”görsmart”. Det finns mycket sådant att göra, vi behöver inte gå hela
vägen och bli vegetarianer, säger David Bryngelsson.
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

“ Ser man bara till klimatet är det bättre att äta kyckling än nötkött.
David Bryngelsson, energi- och miljöforskare vid Chalmers.
Fakta. Utsläpp per livsmedel
Utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel.
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Nötkött 27
Lamm 21
Blandfärs (50/50 nöt och fläsk) 17
Fläsk 6
Kyckling 2,4
Lax 2,3
Sej 2.4
Sill 0,5
Räkor 11
Musslor 1,5
Bönor bruna 0,2
Kikärtor 0,2
Linser (konserverade) 0,1
Ägg 1,4
Quorn 2,3
Källa: SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut klimatdatabas för
livsmedel version 1.2 “

Göteborg. Odlat kött, lupiner, insekter och svenska bönor. Det är
några ingredienser när 14 projekt tävlar om vad som kan bli
framtidens klimatsmarta mat. Inom kort utses vinnare som
lyckats hitta alternativa proteiner som är goda.

“Svenska bönor och odlat kött – framtidens
mat

Att byta ut en del av dagens köttkonsumtion mot andra proteiner skulle
innebära stora vinster för både hälsa och miljö. Just nu pågår slutspurten i en tävling om att ta fram framtidens klimatsmarta proteiner
som statliga Vinnova har utlyst.
– Generellt har vi inte försökt att härma kött. Det är roligare att göra
något nytt som folk kommer att tycka om, säger Mats Stading, forskare på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut och professor vid
Chalmers.
Han leder ett av de 14 projekt som ingår i tävlingen. Smat, smart mat,
heter bidraget. Basen är protein från havre, ärta och hampa, på den ska
sedan tillsättas odlat kött.
– Odling av muskelceller har gjorts i flera år och tekniken är etablerad,
men det är svårt i verkligheten, säger Mats Stading.
I ett laboratorium på Chalmers ligger fibrer av den vegetariska basen i
små glasskålar tillsammans med näringslösning och muskelceller.
Cellerna behöver samma näring som människor och måste matas
regelbundet. I de burkar som DN får se är cellerna osynliga för blotta
ögat men i mikroskop går det att se att de fäster på fibrerna och ökar i
storlek.

– De växer glatt och linjerar sig fint, säger Mats Stading.
Även om tekniken för att odla kött har funnits länge sker det fortfarande bara i forskningsprojekt i liten skala. För att hindra att även
bakterier växer i köttodlingen används antibiotika vilket gör att det än
så länge inte finns något odlat kött som godkänts som människoföda.
Flera försök pågår runtom i världen, bland annat i USA och Nederländerna. Utmaningen är att odla i sterila miljöer utan antibiotika och
dessutom komma upp i stora volymer.
– Jag tror att det går men det krävs mycket forskning. Det gäller att
hitta nytt sätt att odla på ett mer industriellt sätt i stora behållare, säger
Julie Gold, docent vid Fysikinstitutionen på Chalmers.
Redan för flera år sedan var hon med och sökte forskningsfinansiering
från Sverige och EU, men har hittills inte fått något stöd.
– Livsmedelsindustrin måste titta på alternativa och hållbara sätt att få
fram kött, titta på oljeindustrin, den har klarat att hitta alternativa och
hållbara energikällor, säger Julie Gold.
Enligt de uppskattningar som finns är klimatpåverkan för odlat kött
utsläpp som motsvarar 2 kilo koldioxid per kilo kött, för vanligt
nötkött är motsvarande siffra 27 kilo.
Det kommer att dröja innan odlat kött går att köpa i butiken men både
Mats Stading och Julie Gold tror att det kommer och att det på sikt kan
bidra till hälsosamma och klimatsmarta produkter som även är goda.
Eventuellt kanske odlat kött är något även för vegetarianer. Muskelcellerna kan tas med en enkel biopsi och djuret kan leva vidare. Och
cellerna kan födas upp på vegetarisk näringslösning.

– Vi har diskuterat frågan. Är man vegetarian av djuretiska skäl borde
odlat kött gå bra att äta eftersom kossan kanske fortfarande lever och
har det bra, säger Mats Stading.
I väntan på att odlingen av kött ska utvecklas är det den vegetariska
basen som ska tillagas och serveras när Vinnovas tävling avgörs den
16 november. Deltagarna tävlar om möjligheten att få bidrag till att ta
fram en produkt som fungerar på marknaden. Bland projekten finns
ädelosttofu gjort på svenska åkerbönor, korv baserad på musslor, olika
färser gjorda på mjölmaskar och syrsor. De olika rätterna bedöms
utifrån flera kriterier, dels innovation och klimatpåverkan men också
smak.
I Mats Stadings grupp ingår förutom forskarna även kocken Paul
Svensson. Han driver restaurangen på Fotografiska museet i Stockholm och har fortlöpande fått prover skickade till sig som han har
smaksatt och lagat till och gett förslag på förbättringar.
DN får prova en bit av den vegetariska basen och den smakar riktigt
bra, lite havreaktigt men gott, och konsistensen är trevlig.
Även flera andra av de tävlande projekten har knutit upp kockar som
experthjälp.
– Vi tävlar om att skapa god mat. Det är viktigt, annars vill inte konsumenterna köpa den. Även textur, konsistensen, brottas vi med, säger
Sophia Wassén, forskare på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut.
Till sitt projekt med en hamburgare på svenska växtproteiner, till stor
del biprodukter som i dag är underutnyttjade som livsmedel, har hon
tagit kocken Dan Lexö och konditor Urban Nyberg till hjälp. Sophia
Wasséns sjuårige son har ofta fungerat som testsmakare, han är nyfiken på mat och en sanningssägare.

– ’Det smakar som flingor mamma’, säger han och när jag frågar ’inte
som kött?’ får jag svaret ’nej’, berättar Sophia Wassén.
Precis som Mats Stading är hon fysiker i grunden och trots att flera av
tävlingsprojekten finns på deras arbetsplats råder inte någon hård
konkurrens – tvärtom.
– Alla hjälps åt. Visst vore det kul att vinna men vi vill ju också att till
exempel musselkorven ska bli så bra som möjligt, säger Sophia
Wassén och fortsätter:
Och visst står större värden på spel än en tävling. Veckan innan DN
träffar Mats Stading och Sophia Wassén har de varit i Nigeria som en
del i ett mångårigt samarbete. Där är nästan 40 procent av skolbarnen
undernärda. De proteinblandningar som nu tas fram i tävlingen kan gå
att använda där och bidra till att minska undernäringen.
– En dag i Nigeria tittade vi på varandra och sa ’vi måste försöka rädda
världen’, berättar Sophia Wassén.
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Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

“Karin Bojs: Så snabbt smälter isen i Arktis

“ I statliga Vinnovas tävling om att få fram klimatsmart protein deltar
14 projekt. Finalen är den 16 november då en smakjury ska bedöma
maten. De produkter som bedöms ha mest potential belönas med
ekonomiskt stöd.
Exempel på mat i tävlingen: Livsmedelsbas av lupin. Vegansk skyr
från raps. Biomassa från jäst, fisk och alger. Produkt från mjölkmask.
Korv baserad på musslor. Muskelceller odlade på vegetarisk bas.
Proteinpulver på mjölmask. Ädelosttofu baserad på svenska åkerbönor
och svensk soja. “

Varje gång du flyger fram och tillbaka till Thailand smälter du
minst sju kvadratmeter av isen i Norra ishavet. Med nuvarande
takt på utsläppen är istäcket snart helt borta under sommarhalåret.
Det framgår av nya beräkningar av Dirk Notz på Max-Planck-institutet
för meteorologi i Hamburg och av Julienne Stroeve på USA:s nationella center för snö och is i Boulder, Colorado, publicerade i veckans
nummer av tidskriften Science.

Den snabbt försvinnande isen i Norra ishavet hör till de mest tydliga
och dramatiska effekterna av den pågående globala uppvärmningen.
Klimatforskare har blivit lite tagna på sängen; förändringen går fortare
än deras modeller har kunnat förutsäga.
Senaste månadsmätningen, från oktober i år, visar nya minimirekord –
minsta oktoberisen sedan satellitmätningarna började.
Sådana rekord har kommit ofta de senaste åren. I september år 2012
var isen mindre än någonsin uppmätt, och i september i år registrerades det hittills näst minsta istäcket.

För varje ton koldioxid mänskligheten släpper ut, minskar istäcket
med ungefär tre kvadratmeter.
Det innebär pedagogiskt nog, påpekar Notz och Stroeve, att siffrorna
går att bryta ner till enskilda personers utsläpp och beteenden.
Ett ton koldioxid motsvarar till exempel en flygresa tur och retur
mellan Stockholm och Genève. Där rök tre kvadratmeter is!
(Just flygresor är dock extra komplicerade att räkna på; de kan ha ännu
större effekt på uppvärmningen eftersom utsläppen sker på hög höjd.)

Det finns förstärkande effekter som gör att uppvärmningen i Arktis går
snabbare än på jordklotet som helhet. En sådan effekt är just att det
vita täcket av is och snö försvinner, och ersätts med mörkt hav. Det
mörka underlaget absorberar mer energi från solens strålar.

Andra sätt att bränna av ett ton koldioxid är till exempel att köra en
bensindriven normalstor bil 500 mil, att värma en normalstor villa med
olja i två månader eller att sätta i sig ett kilo nötkött i veckan i ett år.

Forskarna Dirk Notz och Julienne Stroeve har nu försökt sätta en siffra
på istäckets känslighet. De vill ringa in hur många kvadratmeter is som
försvinner i Arktis för varje ton koldioxid mänskligheten släpper ut.

För närvarande släpper en svensk ut motsvarande ungefär sex ton
koldioxid om året, och betydligt mer om man räknar in utlandsresor
och import. Mänskligheten som helhet släpper ut ungefär 35 miljarder
ton koldioxid om året.

De baserar sina beräkningar på vad som faktiskt har hänt hittills, de
senaste sextio åren, eller närmare bestämt mellan år 1953 och 2015.
Det visar sig att avsmältningen följer en linjär kurva. Enstaka år kan
självklart variera uppåt eller neråt, men den långsiktiga trenden är
tydlig.

Fortsätter vi i den takten kommer sommarisen i Arktis att vara borta
till år 2050 – plus/minus tjugo år, visar Dirk Notz och Juliennes
Stroeves beräkningar.
Karin Bojs vetenskap@dn.se”
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“ All handel är inte bra
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är på väg med en
delegation till Filippinerna för att inviga en ny svensk ambassad i
Manila. Men det, som när beslutet fattades framstod som ett relativt
enkelt ministeruppdrag, har under året som gått utvecklats till något
betydligt mer komplicerat än att klippa band och skaka filippinska
makthavares händer.
Filippinska marknaden växer, har regeringen konstaterat – men det gör
också förtrycket mot folket.
President Rodrigo Dutertes vallöfte var att skapa överfulla begravninbyråer. 100 000 kriminella ska dumpas i Manilabukten, lovade han
i valrörelsen. Och arbetet har påbörjats. Tusentals människor har
dödats av poliser och medborgargarden sedan Duterte vann valet i
våras.
Dödsoffren är ofta misstänka brottslingar. Inte dömda. Och presidenten har själv förklarat att han vill ”massakrera” tre miljoner missbrukare på samma sätt som Hitler dödade judar.
Duterte har även satt sin prägel på utrikespolitiken. Dels genom att
beskriva Kina och Ryssland som landets prioriterade vänner, dels
genom att kalla Barack Obama för ”horunge”.
Hans invektivtäta jargong skulle enligt presidenten själv sluta efter en
religiös uppenbarelse i oktober: ”Jag hörde en röst som sade till mig
att sluta svära, annars skulle planet krascha. Så jag lovade att jag ska

sluta.”
Men inte heller det stoppade honom från att förra veckan svara på
kritiken om de utomrättsliga avrättningarna med att rikta sig till den
amerikanska befolkningen: ”Ni är alla horungar”.
Detta är alltså landet som Sverige nu ska skapa goda exportrelationer
med. Och det är representanter för denna mans regering som Mikael
Damberg ska träffa i Manila.
Filippinerna är nämligen en av de marknader som prioriteras av regeringen i Sveriges exportstrategi. ”Filippinerna visar investeringsvilja
inte minst när det gäller infrastruktur och säkerhet, vilket är områden
där svenska företag har mycket kunnande”, förklarar Mikael Damberg
för tidningen Affärsvärlden.
”Säkerhet” är ett intressant begrepp, i synnerhet under Dutertes styre,
och påminner om det dilemma som varje handelspartner till ett land
med en nyckfull ledare utan respekt för mänskliga rättigheter måste
förhålla sig till.
Vad är en god relation? Att den andra parten är nöjd?
I regeringens exportstrategi går att läsa att ”kontakter och handel
mellan människor och länder är bra och gynnar värden som demokrati,
jämställdhet, mänskliga rättigheter och en bättre miljö”. Och handel
har mycket riktigt potential att påverka detta. Men det är ingen naturlag. Det räcker inte att ta fram plånboken för att en nyckfull ledare
som Duterte ska börja klättra i olika internationella listor på jämställda
stater som värderar mänskliga rättigheter.

För att regeringen ska kunna ”gynna värden”, som man uttrycker det,
krävs integritet och tydlighet. Allt som saknades under Stefan Löfvens
besök i Saudiarabien förra månaden alltså.
Statsminister Löfven misslyckades inte bara med att tala klarspråk om
landet han befann sig i. Han hann rentav reducera det extrema förtryck
som den saudiska kungafamiljen håller den kvinnliga befolkningen
under, genom att jämföra det med kvinnors situation i Sverige.
”Det är klart att det finns, liksom hemma i Sverige, hinder för kvinnor”, förklarade Löfven på plats i landet där kvinnor inte är myndiga –
och påtalade att kvinnor i Sverige ibland tvingas arbeta deltid.
Med en exportstrategi som tar sig sådana uttryck blir såväl den demokratiska vinsten med handeln som chansen att påverka landet i rätt
riktning obefintlig.
Risken är påtaglig att regeringens agerande i stället politiskt legitimerar, och ekonomiskt premierar, den behandling av folket som syns i
länder som Saudiarabien och Filippinerna.
Sverige är ett litet land som är beroende av handel. Även med länder
vars styren och värderingar inte är förenliga med regeringens. Och
ministrarna har rätt i sin optimism: handel kan skapa möjlighet till
dialog, och dialog är en god förutsättning för påverkan. Men relationerna måste skapas med raka ryggar och raka ord. Sveriges
exportsatsning i Dutertes Filippinerna behöver inte vara ett problem –
så länge inte regeringen agerar som i mötet med Saudiarabien.
DN 7/11 2016 “
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”Regeringen måste följa överenskommelsen
med V”
“ Utredning 8 november. Att regeringen följer överenskommelsen
om vinster i välfärden är en förutsättning för vårt samarbete om
budgeten. Vi utgår från att de efter att studerat utredningen
lägger fram en proposition där vården, äldreomsorgen, skolan och
de andra i överenskommelsen utpekade välfärdsområdena ingår,
skriver Jonas Sjöstedt (V).
Om vi ska låta vinstintresset styra välfärden eller inte är en av de
senaste årens centrala frågor i svensk politik. Det är inte konstigt. Hur
förskolan där vi varje morgon lämnar våra barn fungerar är något som
väldigt många människor märker i sin vardag. Samma sak med skolan,
äldreomsorgen, sjukvården och övriga delar av välfärden. Skillnaden
blir stor om den svenska välfärdens utveckling styrs av aktörer vars
syfte är att göra största möjliga vinst, jämfört med om den styrs med
människors behov i centrum.
Den 8 november kommer välfärdsutredningen med sina förslag för att
komma till rätta med vinstjakten. Utredningen ska enligt direktiven
lämna förslag som säkerställer att offentliga medel används till just
den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som
huvudregel ska återföras till verksamheten. Bakgrunden är att vi i
Vänsterpartiet drev vinster i välfärden som huvudfråga i valet 2014
och att vi efter valet krävde en överenskommelse om detta för att
budgetförhandla med regeringen.

På senare tid har nya förhållanden framkommit som ytterligare stärker
skälen att göra upp med vinstdriften. Att personaltätheten generellt är
lägre hos de privata visste vi sedan tidigare. Till exempel har privata
gymnasieskolor hela 15 procent lägre lärartäthet. En färsk rapport från
Kommunal visar nu hur även lönerna påverkas. Undersköterskor i den
privat drivna äldreomsorgen har hela 2 500 kronor mindre i genomsnittlig grundlön jämfört med sina kollegor i den kommunala. Skillnaden har ökat kraftigt under de senaste åren. Rapporten visar även att
undersköterskorna i privat äldreomsorg har färre heltidstjänster och
färre fasta anställningar.
Sådana förhållanden drabbar naturligtvis den enskilda anställda. Men
det innebär även problem för oss alla när vi behöver använda välfärden. Behovet av utbildad personal är en enorm utmaning de kommande åren. Då har vi inte råd med bolag som pressar ned löner och villkor
och därigenom avskräcker människor från att utbilda sig till dessa
viktiga yrken.
Även problemet med betygsinflation har nyligen uppmärksammats i
och med SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande om rektorer som
pressar lärare att sätta högre betyg än vad som är korrekt. Föga förvånande är privat drivna skolor generösare än de kommunala när de
rättar nationella prov och sätter även högre betyg utifrån samma resultat. Den myndighetsutövning som betygssättning innebär förvrids till
en fråga om marknadsföring.
Vinstintresset påverkar därigenom hela skolväsendet, inte bara den
enskilda vinstdrivna skolan. Samma sak gäller skolkonkurserna. Över
10 000 elever berördes direkt av JB-koncernens konkurs. Men konkursen påverkade även de andra skolor som snabbt behövde ställa om för
att ta emot de elever vars skola inte längre fanns. På motsvarande sätt
belastades hela förlossningsvården i Stockholm när privata BB Sophia
inte längre ansågs tillräckligt lönsamt för ägarna och det hastigt stäng-

des. Bolaget hade en viss andel av länets förlossningsplatser och när
de tvärt försvann uppstod naturligtvis problem i den övriga förlossningsvården.
På område efter område ser vi hur vinstintresset inte bara påverkar den
enskilda verksamheten utan även påverkar välfärden som helhet. När
lokaliseringen av vårdcentraler styrs av vinstintresse dras de till de
områden där patienterna är billigast att behandla. Resultatet blir att
vårdens resurser tas från de områden där behoven är stora och istället
går till områdena med de friskaste medborgarna.
Vinstintressets påverkan på välfärden som helhet visar varför till
exempel Moderaternas förslag inte fungerar. Det är glädjande att de nu
medger vinstintressets problem, men föga förvånande vill de inte göra
annat än marginella förändringar. De föreslår att insatser ska sättas in
när problemet har gått så långt att en verksamhet har mycket grova
missförhållanden. Det är inte bara otillräckligt eftersom det blundar för
alla de problem som drabbar elever, patienter och äldre långt innan det
är grova och uppenbara missförhållanden – till exempel en systematiskt lägre personaltäthet. Moderaternas förslag missar även att välfärden som helhet påverkas. När vinstintresset gör att vården prioriterar att hjälpa friska istället för sjuka patienter så är det inget som över
huvud taget berörs av Moderaternas förslag. Samma sak gäller skolor
som riktar in sig på de elever som har mest stöd hemifrån istället för
att ge alla elever samma chans oavsett bakgrund. Eftersom det i dessa
fall inte behöver finnas något kvalitetsproblem för de brukare som
använder den vinstdrivna verksamheten blir det inte motiverat med
något ingripande så som Moderaterna föreslår det. Ändå blir resultatet
en ojämlik välfärd där resurser snedfördelas. De personer som drabbas
är då de som använder andra skolor, vårdcentraler eller motsvarande.
I sin egen eftervalsanalys lyfte Moderaterna fram att frågan om vinster
i välfärden bidrog till att de förlorade valet. Det är i det ljuset man ska

se att de nu söker en uppgörelse i frågan. Eftersom de helst skulle
slippa debatten vore det ur deras perspektiv bra om frågan låstes fast i
en urvattnad uppgörelse. Samma sak gäller Sverigedemokraterna som
efter intensiv lobbying från bolagen nu omfamnar vinster i välfärden,
samtidigt som de vet att deras egna väljare är emot det.
Men för att komma till rätta med problemen räcker det inte med
ingripanden vid rena haverier så som Moderaterna föreslår. Inte heller
är det någon framkomlig väg att så som andra partier föreslår bygga
upp en ständigt växande byråkrati med kvalitetsregler. De som endast
är ute efter vinst kommer alltid att försöka gå runt dessa vilket skapar
behov av ytterligare nya regler. För att lösa problemen måste vinstjakten som drivkraft bort. Reglerna måste vara sådana att de aktörer
som enbart är ute efter vinst istället väljer andra sektorer och lämnar
välfärden åt de som är där för att göra en riktigt bra välfärd. Endast så
kan vi få en välfärd att verkligen lita på.
Vi kommer att noga studera hur utredningens olika förslag sammantaget påverkar välfärden. Om det skulle visa sig att utredningens förslag inte uppfyller överenskommelsen är det överenskommelsen som
gäller. Det lagförslag som regeringen ska lägga på riksdagens bord ska
förhandlas med oss. Det ska se till att vinstjakten som incitament
försvinner från välfärdssektorn och att skattemedel används till just
den verksamhet de är avsedda för, så som slås fast i överenskommelsen. Att regeringen följer det är en förutsättning för vårt samarbete om
budgeten. Vi utgår från att de lägger fram en proposition som följer
överenskommelsen där vården, äldreomsorgen, skolan och de andra
utpekade välfärdsområdena ingår. Vi ser fram emot att med ett massivt
folkligt stöd i ryggen göra upp med vinstintresset och skapa en bättre
välfärd.
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

DN MÅNDAG 7 NOVEMBER 2016

“ Inget åtal – men skadan redan skedd
Analys. Washington. Bara två dagar före valet kom ännu en
överraskning – denna gång goda nyheter för Hillary Clinton. FBIchefen sade sent på söndagskvällen att det inte finns någon orsak
att åtala Clinton efter den senaste mejlgranskningen. Men trots
FBI:s friande besked har Clinton skadats av mejlutredningen.
Oktoberöverraskningar är ett begrepp i amerikansk politik som står för
oväntade besked eller nyheter som påverkar valkampanjerna kort inpå
ett presidentval. Begreppet har varit högaktuellt under de senaste
veckorna – men att en presidentvalrörelse också får novemberöverraskningar är unikt.
Nu har det hänt.
Hillary Clintons kampanj var snabb att i uttalanden och kommentarer
säga att de inte hade väntat sig något annat än ett friande besked angående den senaste utredningen av mejl som kunde ha haft koppling
till deras kandidat.
”Baserat på vår genomgång har vi inte förändrat de slutsatser vi drog i
somras kring utrikesminister Clinton. Jag är mycket tacksam över den
FBI-personal som har lagt ned ett enormt och högkvalitativt arbete på
kort tid”, skrev FBI-chefen James Comey i ett brev till kongressen,
samma informationsväg som utredningen meddelades på.
Men även om beskedet givetvis är en lättnad kan de senaste dagarna
inte göras om. Miljontals människor har redan röstat i valet, och även
om flertalet väljare i det djupt polariserade USA inte kommer att byta
kandidat på grund av ännu en mejlhistoria, bidrog FBI-granskningen
till att vända dynamiken under valrörelsen. Den negativa uppmärksamheten kan ha påverkat engagemanget på båda sidorna, något som
är nog så viktigt. Under den senaste veckan har Donald Trump tagit in

nästan hela hennes försprång, och han har lyckats använda Clintons
problem för att dra fokus från de skandaler som rör honom själv.
Clinton står nu inför ett pedagogiskt problem, att låta väljarna få veta
att hon friats, utan att lägga för mycket kraft på att också ge bakgrunden till friandet, nämligen utredningen i sig. Alla väljare är inte klistrade vid nyhetskanalerna, många är tvärtom måttligt intresserade av
politik.
Turbulensen kring FBI:s hantering av Hillary Clintons mejl kommer
inte att upphöra för att Comey konstaterat att ingenting hittats i de nya
mejl som granskats i hast sedan förra veckan. En rad frågor återstår –
och ställs redan: för det första, varför gick Comey ut som han gjorde
för nio dagar sedan, om en genomsökning av mejlen ändå gick så fort?
Innan ett godtagbart svar på den frågan ges kommer misstankarna att
kvarstå om att han agerat antingen på eget bevåg eller under press att
sätta dit Clinton, kanske inifrån FBI, där det finns en utbredd motvilja
mot Clinton.
Reaktionerna mot James Conways första mejl var mycket kraftiga och
för honom är problemen sannolikt inte över.
Republikanerna, som välkomnade den nya utredningen, är nu i stället
kritiska över det sista mejlet, och hade hoppats få höra mycket mer. De
kommer sannolikt inte heller att släppa Clintons mejl, om hon vinner
valet på tisdag.
Under de sista dagarna ligger nu båda kandidaterna i högsta växeln,
och har späckade program. Bruce Springsteen och Jon Bon Jovi ansluter till Clintons stora avslutande valmöte i Philadelphia, dit också
paret Obama kommer.
Om det ryms fler överraskningar återstår att se. Två dagar är ändå två
dagar.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“M och C: Tvinga inte in län i storregioner
Vid måndagens blocköverskridande samtal om storregioner
kräver Moderaterna och Centerpartiet klara besked om hur
regeringens agenda ser ut. – Är man beredd att driva igenom den
nya indelningen av Sverige med en knapp majoritet i riksdagen
eller vill man ha en bred överenskommelse? säger partisekreterare
Tomas Tobé (M).
Den tänkta nya indelningen av Sverige i sex befolkningsmässigt lika
stora regioner i stället för 21 är kontroversiell. I januari 2019 är det
meningen att de första tre regionerna – Västra Götaland, Norrland och
Svealand – ska var vara i full gång med sammanslagna landsting och
länsstyrelser.
Förslaget väcker mycket starka känslor ute i landet, mest från allianspartierna men även från S. I Norrbotten och Jämtland har redan tiotusentals namnunderskrifter samlats in för att hålla folkomröstningar
om införandet av storregionen, Norrland som skulle innefatta mer än
halva Sveriges yta. Även i Västerbotten och Västernorrland kan
folkomröstningar vara på gång.
Värmland och Örebro hamnar enligt det nuvarande förslaget i var sin
storregion, men en grupp moderater vill att det samarbete och de
nätverk som redan finns mellan grannlänen ska prioriteras. Också här
har folkomröstningar nämnts i debatten.
I Halland är samtliga partier motståndare till att ingå i en storregion.
Enligt en Sifoundersökning som region Halland beställt är bara en av
fyra invånare positiva.

I flera fall är det moderata politiker som är drivande i kravet på folkomröstningar. På riksplanet säger partisekreterare Tomas Tobé att
Socialdemokraterna måste lämna besked om hur folkopinionen ska
hanteras.
– Om det finns starkt stöd för att rita om kartan från grunden har vi
ingenting emot det. Det viktiga är att regionbildningen inte forceras
fram.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har bjudit in allianspartierna och
Vänsterpartiet till blocköverskridande samtal om de nya regionerna.
På det första mötet för två veckor sedan presenterade civilministern
förslaget från indelningskommittén. För att fortsättningen ska bli
meningsfull krävs det enligt Tomas Tobé flera klargöranden.

beredd att decentralisera makt, säger partiets gruppledare Anders W
Jonsson.
Centerpartiet vill också ha garantier för att länsreformen inte följs av
en kommunreform med tvingande sammanslagningar till storkommuner.
– Ingen ska tvingas till sammanslagning, men ingen som vill ska heller
hindras, säger Anders W Jonsson.
Regeringen ska komma med en proposition om de nya regionerna
nästa år. För några dagar sedan backade Ardalan Shekarabi om att slå
ihop länsstyrelserna redan 2018. Då hade så gott som samtliga
remissinstanser sagt att tiden var för knapp.
Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “

– Vi måste få veta hur regeringen tänker sig den fortsatta processen. Är
man beredd att genomföra regioninledningen med en knapp majoritet
eller är regeringen intresserad av en bred politisk uppgörelse.

“ Fakta.

Tomas Tobé vill veta om Ardalan Shekarabi är beredd att väga in
resultatet av lokala folkomröstningar.

Tre nya storregioner, föreslås vara på plats om drygt två år, den 1 januari 2019:

– Det finns heller inget egenvärde med att alla regioner är lika stora.
Avstånden är för stora i det förslag som ligget, säger Tomas Tobé.

Norrlands län: nuvarande Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län.

Enligt Moderaternas ska inga län tvingas gå sammas mot sin vilja. Det
finns heller inget behov av att sammanslagningar sker vid samma
tidpunkt.

Svealands län: bestående av nuvarande Dalarnas, Gävleborgs,
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Även Centerpartiet, som har uppfattats som det mest positiva partiet i
oppositionen, har krav för att de fortsatta samtalen ska bli meningsfulla.
– Det är inta bara att rita om kartan och flytta makten längre bort från
människorna: Vi kräver att regeringen redovisar områden där man är

Västra Götalands län: nuvarande Västra Götalandsregionen och
Värmlands län.
Förslag till ny regionindelning för resten av Sverige – Halland, Skåne,
Blekinge, Småland, Östergötland, Stockholm och Gotland – väntas i
indelningskommitténs slutbetänkande som presenteras i augusti nästa
år. “
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“ Räkna med bråk om finansskatt
Regeringen vill ta ut mer skatt av banker och finansbranschen och
driva igenom det före nästa val. Bankföreningen och facket varnar för att kunderna får betala och att tusentals jobb kan flytta ut
eller rationaliseras bort.
På måndagen får finansminister Magdalena Andersson (S) resultatet
från utredningen Skatt på finanssektorn, i sin hand. Den ska föreslå hur
mer skatt kan tas ut från banker och finansindustri.
Regeringens grund för utredningen är att branschen anses gynnad, på
andra sektorers bekostnad, eftersom den är undantagen från moms.
Den drar till sig en del produktion och konsumtion som kunde hamna i
momspliktiga branscher.
Även den förra finansministern Anders Borg (M) beskrev finanssektorn som underbeskattad. Flera av de borgerliga partierna vill öka
skatten med hänvisning till momsundantaget.
– Vi ser ju också att bankerna gör väldigt stora vinster, det finns en
möjlighet att bidra mer till den gemensamma välfärden, säger Magdalena Andersson.
– Vi hoppas att vi kan införa en bankskatt under mandatperioden, säger
hon, men tillägger att först ska synpunkter på och effekter av utredningens förslag synas.

Bankföreningen och facket Finansförbundet försöker hejda regeringens planer. En rapport som Bankföreningen beställt från konsulterna hos Copenhagen Economics utgår från att utredaren ska föreslå en
löneavgift av en sort som finns i Danmarks finansbransch. I rapporten
antas den motsvara 15 procent i höjd arbetsgivaravgift.
Konsulternas slutsats blir att upp till 16 000 finansjobb hotas i värstascenariot, varav 7 000 i bankerna.
– Det går inte påstå att det finns övervinster och att det av den anledningen är legitimt att ta pengar av bankerna, säger Bankföreningens vd
Hans Lindberg, som tidigare var Anders Borgs statssekreterare och då
övervägde ökade bankskatter.
Han menar att momsundantaget gynnar bankkunderna mest, eftersom
de slipper betala moms på banktjänster.
TT “
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”Vad är det som gör människor onda?”

Hon var 17 år första gången hon läste pjäsen, då de letade efter en pjäs
med många roller (28) när hon gick teaterlinjen på Södra latins gymnasium.

Om författaren och dramatikern Peter Weiss hade levt så hade
han haft hundraårskalas i morgon. Men firad blir han. På Orionteatern är det premiär för hans pjäs ”Rannsakningen”, i regi av
dottern Nadja Weiss.

– Jag blev så klart väldigt drabbad då, men det är något helt annat att
läsa den som vuxen. Det råkade sammanträffa med den stora flyktingströmmen och jag kände mig enormt hjälplös. Pjäsen gick rakt in i mitt
system, och det bubblade upp bilder direkt kring hur man skulle kunna
göra den.

Ena bilden: Året är 1966. Den internationellt hyllade författaren och
dramatikern Peter Weiss sitter i salongen till Dramatens stora scen
bredvid sin hustru, scenografen Gunilla Palmstierna Weiss och i raden
framför sitter regissören Ingmar Bergman. Framför dem, utanför själva
fotografiet, håller Peter Weiss pjäs ”Rannsakningen” på att ta form i en
nästan lodrät scenografi där tilltalade och vittnen sitter i olika
våningar, medan domaren är placerad med huvudet i jämnhöjd med
scenkanten.
Andra bilden: Året är 2016. Det har gått 50 år sedan ”Rannsakningen”
sattes upp på Dramaten första gången. En mängd udda, klädda stolar
från olika decennier, ganska slitna, står uppradade så att hälften av
stolarna är vända mot den andra hälften med en gång emellan. Scenrummet den här gången är en gammal industrilokal med järnbeslag,
vajrar, tegel, smutsig betong och slitna golvplankor i Orionteatern.
Längs med långsidorna finns avsatser i flera våningar som för tankarna
till de simpla sängarna i barackerna i Auschwitz.
Den här gången är det Peter Weiss dotter Nadja som står för regin.
Uppsättningen är ett samarbete mellan Dramaten och Orionteatern.
Nadja Weiss har levt med sin pappas pjäs i ett och ett halvt år nu, och i
morgon är det premiär.

– Samtidigt drabbades jag av en genomträngande smärta som var
outhärdlig. Men jag tänkte att hur smärtsamt det här arbetet än är så
måste jag genomföra det.
”Rannsakningen” väckte enorm uppmärksamhet när den kom. Urpremiären var i Västberlin, ett år efter att de två år långa rättegångarna mot 18 av hantlangarna i Auschwitz avslutades 1965, där ett antal
vittnen också medverkade.
Pjäsen är baserad på helt dokumentärt material, sakligt och obarmhärtigt. Det är den rena ondskan som stiger fram, utan åthävor. Ingen
av de åtalade erkände att de begått något fel. En av de tilltalade säger
”Vi hade inget val, det var vår sanning.”
I scenanvisningarna står att texten ska framföras stramt och rent, utan
känsloutlevelser. Och där står att salongen ska vara lika upplyst som
scenen, så att publiken blir delaktig, alla måste rannsaka sig.
– Pappa och mamma följde rättegångarna på plats, inte hela tiden men
då och då. De var bra på att tränga sig in överallt. Bland annat var de
med när de åtalade transporterades till Auschwitz och höll en tyst
minut för offren. Tänk så absurt. Det finns fotografier på det, som jag

har på en hel vägg i mitt arbetsrum. Jag måste påminna mig ibland om
att detta har hänt på riktigt.
Till skillnad från Nürnbergrättegångarna så hölls dessa rättegångar i
Frankfurt am-Main och fokuserade helt på underhuggarna i Auschwitz,
de som utförde det smutsigaste jobbet. Skötte de sig ”bra” så kunde de
göra karriär i lägret, och hemma var de vanliga familjefäder som läste
sagor för sina barn.
– Förhören går in i detaljer, ”gjorde du det med glädje?”, ”gjorde du
sådant som du inte var tillsagd att göra?”. De som jobbade där blev ju
som monster, jag tror att de tappade greppet om att det var människor
de hade med att göra, säger Nadja Weiss.
När rättegångarna startade, 20 år efter krigsslutet, så var det som att
riva upp ett stort sår i Tyskland. Det var en kollektiv förträngning som
ägt rum, så många hade lagt locket på, även bland de överlevande
offren.
– En del av de tilltalade flydde efter kriget, eller höll sig gömda, men
många hade gått vidare i livet, öppnat en skönhetssalong, arbetade på
sockerfabrik eller som tandläkare. De såg sig som anständiga människor som levde ett normalt liv, ”så vad vill ni mig nu?” Det var som att
det förflutna inte existerade längre.
Nadja Weiss är, precis som sina föräldrar, lika mycket europé som hon
är svensk. Hon är gift med en fransman, Philippe Boix-Vives (som står
för musiken i föreställningen) och hon har arbetat med teater i Tyskland.
När hon bestämde sig för att sätta tänderna i ”Rannsakningen” hade
hon just avslutat regiarbetet med ”Rädsla urholkar själen” på Stock-

holms stadsteater, en bearbetning av Fassbinders film med samma
namn. Också det en pjäs som handlar om fördomar, utanförskap och
främlingsfientlighet, med delvis samma mekanismer som i all mobbning.
– Jag var ganska trött efter premiären, men jag kände att jag ville
fortsätta att gå ned i det mörka. Mobbning är ett starkt tema för mig,
jag var själv utsatt för det som barn. Vad är det som gör att människor
bestämmer sig för att någon sticker ut, är annorlunda, och måste stötas
ut, och får andra att hänga på, bli medlöpare?
– Andra världskriget var ju en masspsykos, ett raskrig. Det är mobbning i sin värsta konsekvens. Jag är intresserad av vad det är som gör
människor onda, vad som får dem att släppa spärren och gå över
gränsen. Eller som domaren säger i pjäsen: ”Men var det ingen som
protesterade?”
Bilden på repetitionen från Dramaten 1966 visar tre av den tidens
storheter inom teatern. Det är Nadjas mamma och pappa, och så
farbror Ingmar, som var en vän i familjen som Nadja träffade en hel
del under uppväxten, och som senare blev hennes mentor.
Tillsammans med Ingmar Bergman gjorde hon sina första stora jobb
på Dramaten, som nybakad skådespelare i Molières ”Misantropen”
och Gombrowitcz ”Yvonne, prinsessa av Burgund” (båda 1995).
Men ändå, klivet till att själv sätta upp pappas pjäs kan inte ha varit
självklart. Nej, säger Nadja, men det är någonting med rytmen i hans
pjäser, och gränslandet mellan det realistiska och surrealistiska som
tilltalat henne.

– Men jag började läsa hans texter väldigt sent, för jag har velat bevara
honom som pappa. Det finns så starka bilder av honom som den allvarliga, sanningssökande, otroligt intellektuella och politiska personen
som det skrivits om i avhandlingar, som inte alls stämmer med den
pappa jag kände.
– För mig var han en kärleksfull person, en som tyckte mycket om att
leka. Vi lekte ofta i hans arbetsrum, och låtsades att jag var hans sekreterare. Och vi skrev sagor tillsammans. Jag är hans yngsta barn, han
fick mig när han redan var 56, och det drabbade honom starkt att få
barn i den åldern.

varandra.
– Vi kan inte låtsas som om det aldrig ska hända igen. Före andra
världskriget växte hatet och skuldbeläggandet på vissa grupper. Precis
som i dag. Om tjugo år kommer våra barn att säga ”men varför gjorde
ni inget”.
Ingrid Borggren ingrid.borggren@dn.se “

“Peter Weiss.

Han var en väldigt överbeskyddande pappa, som alltid var rädd för att
det skulle hända något. En sida som hon själv har ärvt.
– När jag började arbetet med ”Rannsakningen” var min bild av honom som pappa väldigt stark, men nu när jag har umgåtts med honom
i ett och ett halvt år så ser jag honom som en annan, som en arbetskompis. På vissa ställen i texten undrar jag över hur han tänkt, och jag
önskar verkligen att jag hade kunnat fråga.
Med hjälp av dramaturgen Irena Kraus har hon strukit mycket,
originalpjäsen är sex timmar lång utan paus och nu blir den drygt tre,
med en paus. Även i Bergmans manus finns det en hel del strykningar.
– Det finns en del omtagningar i Peters original, men jag har velat göra
det lite enklare att komma fram.
Under arbetets gång har hon drömt hemska mardrömmar. Ohyggligheterna som står i manus har ju hänt på riktigt. Men det passar Nadja
Weiss att forska som en del av arbetet, och lära sig nya saker, om
världen, utsattheten och om vad människor är kapabla att göra mot

Peter Weiss föddes den 8 november 1916 i Potsdam i Tyskland.
Han var utbildad bildkonstnär men gjorde sig internationellt mest känd
som författare och dramatiker. Han var även en central person inom
den experimentella filmen under 50-talet.
Weiss kom till Sverige som judisk flykting 1939 och blev efter sju år
av statslöshet svensk medborgare 1946. Han skrev på både svenska
och tyska.
En av hans mest kända pjäser är ”Mordet på Marat” som hade premiär
i Västberlin 1964, och strax därefter på Dramaten. Till skillnad från
”Rannsakningen”, som kom två år senare med sitt neutrala, avskalade
tilltal, så var ”Mordet på Marat” både fysisk och starkt politisk teater,
enligt många ett slags förebud om studentupproren i Paris och Tyskland. Även om Markis de Sade i pjäsen påstår att upproret är
meningslöst.

Han gjorde sex experimentella filmer, en sorts associativa kollage av
bild och ljud, inspirerade av surrealismen och möjligen också av
psykoanalys.
Hans sista stora verk blev romantrilogin ”Motståndets estetik”, om en
grupp människor i det sena 30-talets Europa. Deras tänkande och
handlande är helt och hållet inriktat på motstånd mot det fascistiska
förtrycket. Den sista delen gavs ut 1981.
Peter Weiss dog i maj 1982 i en hjärtattack 65 år gammal.
Den öppna platsen i korsningen Drottninggatan–Adolf Fredriks kyrkogata heter numera, Peter Weiss plats. Där var hans första adress i
Stockholm.
Nadja Weiss.
Som skådespelare: Har medverkat i en mängd uppsättningar på
Drama-ten, de två första i regi av Ingmar Bergman, ”Misantropen” och
”Yvonne” 1995, året efter att hon gick ut Teaterhögskolan i Stockholm.
Som regissör: ”Rannsakningen” är hennes sjunde uppsättning. Den har
premiär på Orionteatern i morgon, den 8 november, på hundraårsdagen
av Peter Weiss födelse. Uppsättningen görs i samarbete med Dramaten. Tidigare uppsättningar är bland annat ”Mannen utan minne” och
”Nico Sphinx of Ice”, båda Dramaten, liksom ”Undertiden” som hon
även skrev, tillsammans med Jakob Hirdwall. “
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“ Maria Schottenius: Det var romanerna
som förändrade Sverige, inte kungarna
Fredrika Bremers banbrytande 160-åriga roman ”Hertha” ges ut
på nytt. Boken är en av de romaner som haft en avgörande betydelse för hur det svenska samhället blivit.
På måndagskvällen ska ”Hertha” firas grundligt i ett program i Börssalen på Svenska Akademien med anledning av att Svenska Vitterhetssamfundet ger ut Fredrika Bremers roman på nytt.
Det är i höst 160 år sedan pionjärromanen ”Hertha” kom. Jag läser om
den och blir glad. Den är så frisk, så djärv. Den snirklar runt på en
gammaldags prosa, lite uppstyltad och sirlig, men i tanken är den
verkligen inte det, tvärtom.
”Hertha” är en emancipations- och idéroman som bär fram tanken att
kvinnan ska bli myndig vid 25 års ålder. Hon och hennes syster Alma
talar i boken om att resa till kungen i Stockholm. Hertha skulle då
säga; ”Ers Majestät! Giv oss friheten, giv oss rätt över våra själar, över
vårt liv, vår egendom, vår framtid, och vi skola tjäna eder, och vårt
land och allt gott av allt vårt hjärta och all vår håg, och med all vår
förmåga, såsom blott de fria kunna göra det!”
Fredrika Bremer själv och hennes syster hade rest till kungen 1840 och
blivit myndigförklarade.

Två år efter det att ”Hertha” gavs ut, år 1858, började reformarbetet.
Fem år senare, 1863 blev alla ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid
25 år, men en gift kvinna förblev omyndig till 1921.
Man brukar säga att Sveriges historia är dess kungars. Men jag vill
säga att landets moderna historia snarare bestäms av romanerna. Det
finns ett antal avgörande och stilbildande texter, idéromaner och dikter,
som gjort Sverige till vad det är, och det går ledningar mellan dem.
Starkt strömförande.
Här några exempel: ”På Nyårsdagen 1838” heter den dikt Erik Gustaf
Geijer skrev när han gick från att vara en av de konservativas förgrundsgestalter till att bli liberal. Det skakade om världsbilden för de
gamla partivännerna.
”Ensam i bräcklig farkost vågar/seglaren sig på det vida hav;/stjärnvalvet över honom lågar,/nedanför brusar hemskt hans grav./Framåt!
— så är hans ödes bud;/och i djupet bor, som uti himlen, Gud.”

och Harry Martinsons ”Aniara” som kom 1956 – var tidiga med
frågorna om miljö och teknik och människans kraft att förgöra jorden.
Politikerna i Sverige har genom åren svarat på de frågor som viktiga
romaner ställt. Ingvar Carlsson är ett exempel. Han kommer att gå till
historien som den som genomförde varannan damernas i politiken.
I dag är det mer religionen än politiken som hindrar kvinnorna:
”Svenska kvinnor är mycket starka och duktiga. Och därför händer det
att en svensk man letar och söker en fru som kommer från ett annat
land.” Den populäre påvens gubbskämt är inte bara att leka med.
Efter oljekrisen 1973 startade de västliga ekonomierna sin väg nedåt,
medan de oljeproducerande arabländerna blev allt rikare. Med rikedomen ökades ländernas plats i världen, även ideologiskt. Om då (den
religiösa) ideologin säger att kvinnan har en underordnad plats efter
mannen, slår den synen igenom.
Och kampen måste fortsätta. Hertha, hjälp!

Carl Jonas Love Almqvists”Det går an” från 1839 ändrade synen på
rätten till fri kärlek och fritt samliv, utan formell vigsel. Boken rev upp
himmel och jord, och startade en våg av ”det-går-an-litteratur”, som
svallade länge. I sitt sommarprogram utnämnde Ingvar Carlsson ”Det
går an” som den bok som haft störst betydelse för honom. Fredrika
Bremers klara och modiga ”Hertha” som kom 1856 har en manlig
gestalt i centrum: Yngve Frey Nordin. En modern och klok man, som
dessutom med sitt namn blinkar till Almqvists ”Det går an”. Det var på
ångbåten Yngve Frey som Albert och Sara Videbeck förälskade sig.
August Strindbergs ”Röda Rummet” från 1879 fick ideologiskapande
betydelse som samhällssatir, Elin Wägners ”Väckarklocka” från 1941

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se “
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“ Ett val med en möjlighet
Nej, Demokraternas presidentkandidat har inte begått något olagligt.
När FBI-chefen James Comey meddelade utfallet av den nya granskningen av Hillary Clintons mejl, var det bara ännu ett tvärt kast i en
bisarr amerikansk valrörelse. Utredningen gjorde att den federala
polisen fick en huvudroll under några infekterade dagar i slutspurten.
Och det är inte riktigt meningen.
Presidentvalet liknar inget annat. Till att börja med står striden mellan
landets två mest impopulära politiker. En majoritet ser båda som
ohederliga. 8 av 10 väljare säger att kampanjen har gett dem avsmak.
Hur USA landade här skapar huvudbry för partistrateger, men att börja
om från början går inte.
Republikanernas Donald Trump har ljugit och förolämpat sig genom
bataljen, både i primärvalen och finalen. Han har kallat mexikaner för
våldtäktsmän, lovat deportera miljoner papperslösa, sagt att han ska
porta alla muslimer från USA, ifrågasatt en domare enbart på grund av
hans etniska ursprung, hånat funktionshindrade och hoppat på krigsveteraner. Han har ogenerat spelat på rasistiska fördomar. Han är en
kvinnoföraktande mansgris som skryter med att ha begått övergrepp.
Beslut som går honom emot är alltid orättvisa. Trump höjde FBI till
skyarna när Clintons mejl skulle granskas, nu är myndigheten en del
av ett korrupt system. På samma sätt hävdar han att valet är riggat, och
han accepterar bara att han själv vinner.

Trumps kampanj är, kort och gott, en skamfläck. Den har dessutom
avslöjat hans hårresande brist på kompetens och förståelse för ekonomi och internationella förhållanden. Han beundrar den auktoritäre
Putin, bryr sig inte om USA:s allierade och tänker tydligen starta
handelskrig till höger och vänster. Och denne obalanserade man skulle
bli överbefälhavare, med fingret på kärnvapenknappen?
Clinton väntade sig en kröningsmässa i det demokratiska partiet, men
jagades in på mållinjen av den socialistiska fornlämningen Bernie
Sanders. Hon har svårt att inspirera, är ingen vidare talare och har inte
övertygande förklarat vad hon ska ha Vita huset till. Hon har vistats i
offentligheten i ett kvartssekel, och paret Clinton har varit inblandat i
en rad affärer som har fått miljoner amerikaner att misstro henne.
Den privata e-postserver hon använde under sin tid som utrikesminister var ett utslag av extrem misstänksamhet och fick henne att framstå
som skum. Hon har sig själv att skylla för att historien exploderade
mitt i avgörandets stund.
Ändå: en sansad jämförelse mellan de två kandidaterna kan bara sluta
på ett sätt. Trump är en farlig person som inte har något i närheten av
presidentposten att göra. Clinton har bred erfarenhet och kunskap. Hon
kommer inte att starta världskrig för att någon retar henne på Twitter.
Sannolikt skulle hon vara bättre som president än som vallokomotiv.
Men Trump har surfat på en våg av missnöje och fruktan för globaliseringen. Om etablissemanget är mångas spottkopp är Clinton mer elit
än de flesta. I opinionsmätningarna ligger hon före i alla grupper, med
ett stort undantag: vita manliga arbetare. De är inte nödvändigtvis de
sämst ställda, men ofta från ekonomiskt pressade hörn av landet. De

har fått för sig att USA är på väg ned i avgrunden och är rädda för
konsekvenserna för egen del.
Det stämmer att ojämlikheten har växt och att vanliga inkomster
stagnerade under lång tid. Däremot är det inte så illa som många
påstår. Ekonomin har återhämtat sig stadigt sedan finanskrisen, om än i
makligt tempo. Lönerna har börjat öka, arbetslösheten är låg. Och folk
i gemen är egentligen inte så missbelåtna med sin egen situation, det
handlar mer om en gnagande oro för en otrygg framtid.
En stor majoritet kvinnor kommer att rösta på Clinton. Hon leder
bland vita med högre utbildning. Bland hispanics har hon ett än större
övertag än Barack Obama 2012, och där ser valdeltagandet ut att bli
högre än någonsin. Svarta visar sämre entusiasm.
Demografin gynnar fortfarande Clinton, och hon har många fler vägar
än Trump till de nödvändiga 270 elektorsrösterna. Hon har en överlägsen organisation, när det gäller pengar, aktiva valarbetare och sofistikerad datainsamling. Mycket talar för Clinton, men det har bedömarna
tyckt hela tiden. Det lär bli jämnt i alla fall.
Illviljan och hysterin från valkampanjen riskerar att spilla över på
nästa presidents mandatperiod. Försoning är dessvärre inte det första
ord man kommer att tänka på.
DN 8/11 2016 “
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”Generellt vinsttak omöjligt i en bred
överenskommelse”
Reepalus utredning. Vi är beredda att söka en bred överenskommelse över blockgränsen för att säkerställa högre kvalitet, större
valfrihet och en strängare kontroll av samtliga aktörer i välfärden.
En bred samsyn måste dock byggas utifrån ett antal tydliga principer och tre områden är avgörande, skriver Alliansens fyra partiledare.

Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva och växa upp i.
Det ställer krav på reformer för en stark ekonomi som bryter utanförskap och bidragsberoende samt säkerställer att vi har en trygg och
tillgänglig välfärd för alla
Hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen är en förutsättning för ett
sammanhållet Sverige där vi kan ge alla människor samma förutsättningar och stöd oavsett bakgrund eller bostadsort. Vi har därför höga
ambitioner för välfärden. Svensk skola, sjukvård och omsorg ska
tillhöra den bästa i världen. Det är därför debatten och reformviljan för
den svenska välfärden måste handla om hur vi säkrar en välfärd med
hög kvalitet och med bibehållen valfrihet.
Ta skolan som exempel. Skolan är vägen in i det svenska samhället
och varje morgon går hundratusentals elever till skolan. För vissa är
stegen lätta och förväntansfulla men för alldeles för många skapar
stegen till skolan många och olyckliga frågor. Kommer jag klara
dagens matematiklektion? Kommer läraren att se just mig när det
kommit så många nya till klassen? Hur ska det går för mig som
kommit ny och som inte har samma kunskaper som de andra?
Kommer jag kunna komma in på mitt drömprogram på gymnasiet?
Det är alla dessa frågor som samhället måste svara upp emot. Ska vi
kunna bryta utanförskapet, förbättra integrationen och säkerställa att vi
inte tappar plats i en värld där konkurrensen blir allt hårdare behöver
vi fokusera på det som är viktigt i skolan. Kunskap och kvalitet. Vi
måste också vara tydliga med att skolan inte är till för lek eller avkoppling. Skolan kräver ansträngning. Kreativitet kräver kunskaper.

Samma ambitioner måste samtidigt gälla för sjukvården och omsorgen. Vård ska ges efter behov och ska finnas tillgänglig oavsett när i
livet behovet uppstår. Äldre måste kunna känna trygghet i att en äldreomsorg med hög kvalitet gör att de kommer att möta livets senare del
med så god livskvalitet som möjligt.
För att detta ska vara möjligt behöver många olika faktorer samspela.
Två av dessa är särskilt viktiga. Den första är att den svenska välfärden
ska finansieras gemensamt och det ska vara behovet och inte betalningsförmågan som styr. Den andra är att var och en ska kunna påverka sin skolgång, sin vård eller sin omsorg genom valfrihet och
mångfald. En mångfald av aktörer har förbättrat, effektiviserat och
utvecklat svensk välfärd de senaste decennierna och detta behöver
fortsätta.
Idén att driva all välfärd i stora offentliga inrättningar kom till korta
redan under 80- och 90-talen. Vare sig elever, patienter och omsorgstagare eller välfärdens medarbetare upplevde att de stora systemen
kunde möta deras förväntningar på kvalitet, tillgänglighet eller eget
inflytande. De reformer som har gjorts sedan dess har öppnat upp för
mer av egna val och bättre dynamik. Den svenska välfärdsmodellen,
som bygger på gemensam finansiering och numera tydligt möjlighet
att själv välja utförare, har ett starkt folkligt stöd. Det vill vi försvara.
Vi vill också försvara fristående aktörers möjlighet att förbättra och
utveckla välfärden. Högre kvalitetskrav och skarpare tillsyn måste i så
stor utsträckning som möjligt gälla lika för alla aktörer oavsett huvudman.
Vi är därför beredda att söka en bred politisk överenskommelse över
blockgränsen för att säkerställa högre kvalitet, större valfrihet och en

strängare kontroll av samtliga aktörer. En bred samsyn måste dock
byggas utifrån ett antal tydliga principer och tre områden är avgörande
för Alliansens fyra partier:
1 Utgå från välfärdens riktiga problem. För många fungerar skolan,
vården och omsorgen utmärkt men alldeles för många sviks av den
svenska välfärden. Att det finns skolor i Sverige där inte ens hälften
blir behöriga till gymnasiet, att överlevnadschansen inom vården beror
på var i Sverige man får vård eller omsorg och att det blir allt svårare
att rekrytera exempelvis lärare och sjuksköterskor är riktiga problem i
välfärden som vi måste ta tag i. Valfrihet och mångfald är däremot en
styrka för den svenska välfärden. En bred överenskommelse måste
därför bygga på en ärlig ambition att fokusera på välfärdens kvalitetsproblem och ett generellt vinsttak måste helt avvisas inom ramen för
en bred överenskommelse eftersom det i sig skulle hota mångfald och
kvalitet.
2Generell tillståndsplikt samt ägar- och ledningsprövning för hela
välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva
skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst
och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för
fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara
likvärdiga för fristående och offentliga aktörer. Det är exempelvis inte
rimligt att en person som blivit diskvalificerad att leda ett fristående
äldreboende ändå kan leda ett offentligt. Ett första steg bör därför vara
att ta fram ett system med en generell tillståndsplikt, där en ägar- och
ledningsprövning ska ingå för såväl fristående som offentligt driven
verksamhet. För att göra detta möjligt och för att skapa förutsättningar
för ett opartiskt arbete där kvaliteten sätts i första rummet måste den
nu pågående utredningen avslutas och läggas till handlingarna.

3Nationella kvalitetskrav och skärpta sanktioner. Nationella kvalitetskrav för olika verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall och kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att
mäta insatta resurser. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna
behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas med exempelvis möjligheten till tillfällig statlig tvångsförvaltning, större utrymme
att lägga ner de verksamheter som dras med stora kvalitetsproblem
samt skarpare ekonomiska sanktioner. Att sanktioner sätts in mot
exempelvis en kommun som inte klarar kunskapsuppdraget i en skola
eller trygghetsuppdraget i omsorgen bör även återspeglas i den ledarprövning som ska göras när en ny verksamhet startas upp.
När det gäller utformningen av ovanstående ska goda möjligheter för
små och nya aktörer att starta och driva välfärdsverksamheter säkerställas. Det gäller inte minst ideella aktörers förutsättningar att bedriva
verksamhet på välfärdsområdet.
Den som tar kvalitet i välfärden på allvar måste vara beredd att agera
för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som välfärden nu står
inför. Därför är vi beredd att söka en bred politisk överenskommelse
med detta fokus. Vi hoppas att Stefan Löfven delar denna ambition.

Anna Kinberg Batra (M), partiledare
Annie Lööf (C), partiledare
Jan Björklund (L), partiledare
Ebba Busch Thor (KD), partiledare “
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“ Osäker valutgång in i det sista
Analys. Washington. När väljarna i dag går till valurnorna i USA
för att säga sitt är utgången fortfarande oviss. Valdeltagandet
kommer att vara avgörande och på båda sidor pågår ansträngningarna in i det sista. Men de verkliga utmaningarna vidtar efter
valdagen.
Efter den sårigaste, mest uppslitande och brutalt avslöjande valkampanjen i modern tid är det äntligen dags.
Amerikanerna går till val och det ser ut som att de kommer att rösta
fram Hillary Clinton som sin 45:e president, den första kvinnan
någonsin på den posten. De flesta opinionsundersökningar visar ett
försprång för henne, på nationell nivå (med i snitt 2 procentenheter)
och i flertalet av de delstater där valet i praktiken avgörs.
Donald Trump har av mätningarna att döma en begränsad men inte
obefintlig möjlighet att vinna valet – det kräver att han räknar hem i
stort sett alla de delstater där läget är någorlunda jämnt, och ytterligare
någon. In i det sista görs i USA analyser av hur olika kombinationer av
delstater och fördelning av elektorer ser ut, vid olika slags valdeltagande av olika grupper.
Valdeltagandet är helt centralt för resultatet, och svårförutsägbart. Hur
många röstar verkligen?

Mer än 42 miljoner amerikaner har redan gjort det, och allt tyder på att
rekordmånga latinos deltar i valet, inte minst i swing states som
Florida och North Carolina. Det talar för Clinton, men skulle kunna
motverkas av en rekordstor mobilisering av vita, lågutbildade väljare,
som stöder Trump.
Man ska dock komma ihåg att trots den massiva, långdragna uppmärksamhet som kampanjerna har fått, deltar sällan mer än sex av tio
röstberättigade i presidentval – ett underbetyg för hur den amerikanska
demokratin fungerar.
Nervositet för att mätningarna inte fångar upp det verkliga läget, att
det finns ett dolt stöd för Donald Trump som kan leda in i en överraskning som påminner om Brexit, har tonats ned av experterna.
Courtney Kennedy, som är chef för undersökningsforskningen vid Pew
Research Center, framhåller att högkvalitativa opinionsundersökningar
i USA är bättre än de brittiska, bland annat för att urvalsmöjligheterna
är mer förfinade och ger ett statistiskt bättre underlag. Inte heller tycks
det finnas stöd för att Trumpväljare döljer sitt stöd för honom: de
skäms inte alls, och det räcker ofta att köra någon timme utanför de
liberala storstäderna för att konstatera det.
Men snart vet vi, och med ens byter USA då blad.
De långa valkampanjerna lämnar efter sig ett land som är mer delat än
någonsin, med skador som det sannolikt kommer att ta många år att
läka. Skarpa skiljelinjer i hur människor ser på USA och världen löper
längs utbildningsnivå, ras, geografi och i viss mån kön. Polariseringen
i landet förstärks av att rekordmånga väljare bara umgås med

människor som delar deras uppfattning, i synnerhet bland minoriteter.
Mötesplatserna för ett civiliserat utbyte av idéer blir allt färre.
Vem som än tar över i Vita huset har att leda ett land där ungefär halva
befolkningen är kraftigt negativ, rentav hatisk, mot den nya presidenten.
Samtidigt har amerikanerna ännu lägre förtroende för den institution
som kan utgöra en brygga för förändring och reform, kongressen, som
de med fog ser som handlingsförlamad och fullständigt ineffektiv.
Ingenting tyder heller på att kongressen kommer att bli mer konsensusinriktad.
Det är ingen överdrift att säga att den amerikanska demokratin
befinner sig i kris, med väljare som utmanar och tar avstånd från dess
viktigaste funktioner.
Natten till onsdag kommer vi att veta vem som ska försöka ta USA ur
den krisen.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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”Inte bristen på sanktioner som hindrar
kommunerna”
“Kommunerna kommer inte att klara av att ta emot alla anvisade
flyktingar det här året. Trots det planerar inte regeringen att
straffa de kommuner som inte lever upp till lagen. – Jag ser inget
behov av att öka konfliktnivån med kommunsektorn, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Sedan den 1 mars i år är alla kommuner tvingade att ta emot de
flyktingar som anvisas till dem. Bakgrunden är att regeringen velat
tvinga alla kommuner att dela på flyktingmottagandet.
Med mindre än två månader kvar av året pekar mycket mot att alla
kommuner inte kommer att kunna leva upp till lagens krav på att ta
emot nyanlända.
– Många är anvisade men det är också många som kvarstår, framför
allt i Stockholmsområdet. Det här är en stor utmaning för kommunerna
just nu, säger Ylva Johansson.
Hon tror inte att samtliga kommuner kommer att klara av att ta emot
de nyanlända som anvisats till dem. Hon understryker dock att det rör
sig om ett fåtal kommuner.
– I huvudsak kommer kommunerna att klara av det, säger ministern.
Den nya anvisningslagen innehåller inga sanktioner mot de kommuner
som inte lever upp till lagens krav. Ylva Johansson utesluter inte att
det kan bli frågan om sanktioner längre fram om många kommuner
väljer att strunta i lagen.
– Det här är svårt för kommunerna men jag tror inte att det är bristen
på sanktioner som hindrar dem. Mitt ingångsvärde är att vi ska hitta

samarbeten för att klara av det. Jag utgår från att kommunerna vill
följa lagen, säger hon.
Enligt DN:s uppgifter är regeringen tveksam till vilken effekt sanktioner skulle ha på kommunerna. Risken är att en del kommuner hellre
skulle betala en sanktionsavgift än bereda plats för nyanlända.
Anvisningslagen ingår i den blocköverskridande flyktingöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Nyligen protesterade
23 moderata kommunalråd i Stockholms län mot de nya anvisningstalen och krävde att utslussningen till kommunerna ska bromsas.
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– Jag utgår från att alla partier som står bakom anvisningslagen medverkar till att den följs. Det jag kan se är att några av de kommuner
som nu protesterar har tagit väldigt lite ansvar tidigare. Man borde
kunna klara mer, säger Ylva Johansson.
Men de M-märkta kommunalråden får stöd av den egna partiledningen.

En brännande fråga för utredningen har varit hur vårt sätt att konsumera medier har förändrats, främst med anledning av digitaliseringen.
Bland annat har frågan lyfts om huruvida nyhetssajter ska få presstöd,
och om digitalmomsen ska slopas.
I utredningen föreslås att presstödet byts mot ett mediestöd – och att
det höjs med 165 miljoner kronor till år 2020. Det ska då uppgå till
732,1 miljoner kronor. Stödet ska inte vara kopplat till tryckta tidningar utan ska även kunna ges till gratistidningar, bildbyråer och
digitala produkter, så länge som minst 60 procent av det som ges ut är
redaktionellt material. Ett annat krav är att publikationen måste ha
ansvarig utgivare.
– Fler släpps in i systemet. Samtidigt ökar kraven. Vi hoppas på extra
stimulans och att de vita fläckarna täcks, sade utredaren Anette Novak
under presskonferensen.
Nyhetsmedier som riktar sig till det samiska folket och de nationella
minoriteterna ska få lägre trösklar än andra medier vad gäller mediestöd – detsamma gäller nystartade medier. Det ska också finnas
möjlighet till extra stöd för att förbättra tillgängligheten för personer
med funktionshinder.
Utredningen föreslår att den nämnd som behandlar ansökningar om
mediestöd ska nomineras av organisationer som företräder journalister,
publicister och medieföretag – och man ska sträva efter mångfald.

– Vi förutsätter att kommunerna gör allt de kan för att följa lagen men
samtidigt ser vi att det är en ohållbar situation på flera håll. Regeringen
borde därför bromsa utslussningen av nyanlända så kommunerna får
en chans att ordna ett bra mottagande, kommenterar Elisabeth
Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se”
“ Fakta.
Sedan den 1 mars i år är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning.
Den så kallade anvisningslagen är en del av den blocköverskridande
överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna.
Anvisning ska baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända
och omfattningen av asylsökande i kommunen. “

“Utredning vill ha nytt public serviceföretag
Presstödet byter namn till mediestöd och ska kunna ges till annat
än bara tryckta tidningar. Och ett nytt offentligt finansierat
mediebolag föreslås för att bevaka de områden som i dag saknar
lokalpress. Det är några av förslagen i medieutredningen som på
måndagen överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Utredningen föreslår också en långsiktig idé att skapa ett offentligt
finansierat mediebolag, ett slags public service-företag, som ska kunna
verka i andras redan etablerade kanaler. Finansieringen ska då hämtas
från en sammanslagning av SVT, SR och UR och att man genomför en
6–10-procentig effektivisering av de befintliga bolagen.
På vissa håll i Sverige ses public service redan som en konkurrent till
de existerande lokalredaktionerna. Skulle inte det här innebära ännu en
konkurrerande aktör på den lokala marknaden?
– Så skulle man kunna se det. Vi skriver tydligt att det måste vara ett
komplement, inte en konkurrent. Det blir upp till det bolaget att röra
sig där ingen annan är och täcka de vita fläckarna. Gör man det här
måste man se till att sund balans råder på mediemarknaden, säger
Novak.
Stödet ska även villkoras så att det ges till nyhetsmedier som präglas
av principen om alla människors lika värde. Betyder det att hatsajter
och plattformar med rasistisk agenda inte kommer att erhålla mediestöd?
– Statens medel ska gå till professionella, kvalitativa medier, alltså de
som ger en bredd av perspektiv och representationer, att man visar en
allsidig bild. Vilka det skulle utesluta håller jag mig borta från, eftersom jag är utredare som lämnar förslag till politikerna som ska göra
lag av det.
I utredningen konstateras också ett ökat hot av desinformation som gör
det svårare för medborgare att veta vad som är fakta. Hur ska man
stärka försvaret mot det?
– Det är en stor mängd myndigheter som berörs av det här området,
vilket gör att statens resurser sprids ut och blir små på varje enhet. För
att medborgaren ska förstå vad som är riktigt och inte är det viktigt
behövs att man gör en samordning och kraftsamlar mot det.
Evelyn Jones evelyn.jones@dn.se
Kristofer Ahlström kristofer.ahlstrom@dn.se “
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“ F-kassans beslut kan dröja upp till ett
halvår
Allt fler överklagar Försäkringskassans beslut om att neka eller
stoppa sjukpenningen. Väntetiden för att få beslutet omprövat
bör maximalt vara sex veckor, men i dag kan den väntan bli mer
än fyra gånger så lång. Därför utreder nu JO, Justitieombudsmannen, Försäkringskassan.
Tidigare i år började Försäkringskassan att skicka ut brev till dem som
hade begärt omprövning av olika sjukförmåner och förvarnade om att
väntan på beslut kunde bli lång – upp till 20 veckor. För några veckor
sedan ändrades det brevet och nu varnas det i stället för att väntan kan
bli 25 veckor lång. Det vill säga nästan sex månader i stället för målet
på sex veckor.
Även omprövningar av beslut om andra förmåner ligger över gränsen
på sex veckor. Den genomsnittliga väntetiden för samtliga omprövningar var i september 101 dagar, vilket är över 14 veckor.
– JO har tidigare slagit fast att tidsgränsen vid omprövningar inte bör
överstiga sex veckor, den fastställdes efter tidigare kritik mot långa
väntetider, säger Sofia Hansson på JO. Gränsen på sex veckor är viktig
att hålla av flera skäl. Dels för att många är beroende av de här ersättningarna för sin försörjning och då krävs en snabb prövning, och dels
för att möjligheten att få en domstolsprövning av Försäkrings-kassans
beslut inte ska förskjutas.
Det var i våras som JO blev medveten om att Försäkringskassans omprövningar drog ut på tiden.

– Efter det har vi fått in fler liknande anmälningar och vi har därför
beslutat att utreda Försäkringskassans arbete med omprövningar i ett
större perspektiv, säger Sofia Hansson.

som inte är absolut nödvändigt.

Den största orsaken till att antalet omprövningar har ökat i år är att
Försäkringskassan gör fler avslag, det vill säga nekar sjukpenning till
den som ansöker, och fler indrag, stoppar sjukpenningen i en sjukskrivning som är i gång.

– Redan förra året förutsåg vi att det skulle komma in fler omprövningar i år och gjorde vissa satsningar, men det vi sköt till var
långtifrån tillräckligt. Så här i efterhand är det lätt att se att vi borde ha
gjort mer, säger Tomas Höglund.

– Att vi har så många fler ärenden för omprövning beror på att det är
fler som är missnöjda med våra beslut och vill få dem prövade igen.
Det är ärenden om sjukpenning som har ökat allra mest, men det ökar
även för aktivitetsstöd och sjukersättning, säger Tomas Höglund, chef
för verksamhetsområde omprövning på Försäkringskassan.
Den kraftiga ökningen av väntetider kommer inte att fortsätta, enligt
Tomas Höglund:

Har ni reagerat för sent?

JO kan inte ge besked om när utredningen av Försäkringskassan är
färdig.
Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “

“Fakta.

– Vi ser att det inte stiger i samma takt nu, men det här är vi självklart
inte nöjda med. Ingen ska behöva vänta så här länge på besked från
oss. Jag förstår att det kan vara en tuff situation för dem som väntar på
att få veta om de kanske ska få ersättning från oss.

I september fick Försäkringskassan in cirka 3 500 omprövningsärenden från försäkrade som ville ha Försäkringskassans beslut prövat en
gång till. Totalt hade myndigheten då lite över 12 000 omprövningsbeslut som väntade på handläggning. Den genomsnittliga väntetiden
för samtliga omprövningar som det fattades beslut om i september var
101 dagar.

Omkring var tionde omprövning om sjukpenning leder till att Försäkringskassan ändrar sitt tidigare beslut. Den ändringen kan bero på att
det har kommit in nytt underlag från personen som har ansökt om
ersättningen. Den som nekas även efter omprövning kan överklaga
beslutet till förvaltningsrätten.

I januari i år kom det in omkring 3 300 omprövningar och cirka 5 500
ärenden låg och väntade på handläggning. Den genomsnittliga väntan
för den försäkrade att få svar på omprövningen var 50 dagar, bland
besluten som togs den månaden.

Tomas Höglund tror att väntetiden för omprövningsbeslut kan börja bli
kortare efter årsskiftet:
– Då är alla våra nya rekryteringar i gång. Redan nu försöker vi få ned
våra balanser genom övertid och genom att minimera allt annat arbete

Källa: Försäkringskassan”

DN TISDAG 8 NOVEMBER 2016

“ Landstingets miljöprogram får kritik: Är
uddlöst
Är landstinget en miljöpionjär eller en klimatbov? Det nya miljöprogrammet får skarp kritik av oppositionen. – Klimatambitionen
har sänkts i stället för att skärpas, säger Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd.
Landstingets miljöprogram för de närmaste fem åren ska klubbas av
fullmäktige i mitten av november. Stockholm vill gärna behålla sin
frontposition bland landstingen och miljömål har därför satts upp för
bland annat sjukvård, kollektivtrafik, byggprocesser, energiförbrukning och livsmedelshantering.
– Vi ska vara ett pionjärlandsting som leder miljöarbetet. Jag menar att
vi har ett tufft program som fullföljer våra tidigare höga ambitioner
och är banbrytande på flera sätt, säger miljölandstingsrådet Gustav
Hemming (C).
Oppositionen som har kunnat påverka vissa delar av programmet är
långt ifrån nöjd. Socialdemokraterna vill att hela programmet återremitteras och pekar bland annat på att energieffektiviseringen på 10
procent skulle ha uppfyllts redan i förra miljöprogrammet och nu bara
skjuts fram i fem år.
– Vi tycker att miljöambitionerna har sänkts, framför allt klimatmålet.
Vi anser att landstinget borde minska sina utsläpp av växthusgaser
med 85 procent till 2021, det räcker inte att halvera utsläppsmålet som
nu, säger Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd.

Han menar att miljöprogrammet innehåller vackra ord men få konkreta
mål. Exempelvis ska kollektivtrafikens andel i länet öka till 2021 jämfört med 2011, men med hur mycket är oklart.
– Vi måste ha ett siffersatt mål för ökad kollektivtrafikandel om vi ska
klara de nationella klimatmålen, inte minst med tanke på att bilresandet väntas öka i regionen. Programmet är uddlöst och otydligt, säger
Jens Sjöström.
Miljöprogrammet ska också ”beakta och begränsa” klimatpåverkan
från bygget av exempelvis NKS, men även här saknas specifikation för
på vilket sätt och med hur mycket.
– Vi gör de största investeringarna i landstingets historia, då måste vi
minska miljöbelastningen. Det är av oerhörd betydelse att specificera
vilka miljökrav man ställer i upphandlingar, säger Jens Sjöström.
Miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) menar att man medvetet
undvikit konkreta mål kring just byggprocesserna.
– Vi vet nämligen inte vad de har för klimatpåverkan i dag. Vi bryter
ny mark och då är det svårt att sätta mål i siffror. Det intressanta är att
vi är först med att ens lyfta klimatfrågan i byggprocesserna, säger
Gustav Hemming.
Varför saknas ett siffertal för hur mycket kollektivtrafikandelen ska
öka?
– Det beror på att vi samtidigt håller på att ta fram ett trafikförsörjningsprogram. När målet väl är fastställt av trafiknämnden så ska det
även skrivas in i miljöprogrammet, det ska inte dröja många månader,
säger Gustav Hemming.

Miljölandstingsrådet framhäver framför allt landstingets höjda ambitionsnivå när det handlar om miljövänlig mat. År 2021 ska samtliga
två miljoner patientmåltider som serveras vara hållbara. Därför är
målet att hälften av sjukhusmaten ska vara ekologisk, 20 procent av
livsmedlen ska vara närproducerade, och att 40 procent av svinnet ska
minska till 2021.
– Vi lägger stor kraft på att få riktigt bra miljöprestanda på maten. Inte
bara att den är ekologisk utan också att den är lokalproducerad och
utan onödig antibiotika. Det viktigaste vi kan göra för att minska
miljöpåverkan är att se till att sjukhusmaten är god, då kan vi minska
svinnet, säger Gustav Hemming.

“Fakta.
Hälso- och sjukvård
Utsläppen av anestesigaser ska minska med 40 procent från 2011 till
2021.
Textilhanteringen ska effektiviseras och miljöpåverkan från
engångstextilier minskas.
Arbeta för en hållbar läkemedelskedja.
Kollektivtrafiken
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka till 2021
jämfört med 2011.

Minimikravet för lokalproducerat är Sverige, hur nära är det?

95 procent av landstingets transporter ska vara med förnybara
drivmedel.

– Vi behöver definiera vad närproducerat är. Problemet i upphandlingar är att det inte är tillåtet att kräva mat bara från exempelvis
Stockholms län. Däremot kan man ställa krav på exempelvis hur
djurskydd, färskt kött och transporter. Vi vill ta täten bland landstingen
genom att köpa in lokalproducerat och därmed minska miljöpåverkan
från vår sjukhusmat, säger Gustav Hemming.

Klimatpåverkan landstingets tjänsteresor ska minska med 25 procent i
jämförelse med 2016.

Den 15 november ska miljöprogrammet antas av
landstingsfullmäktige.
Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se “

Fastigheter och byggen
Energiminskning i fastigheter med 10 procent 2012 och 30 procent till
2030.
Klimatpåverkan från byggprojekt ska 2021 ha beaktats och begränsats.
Materialåtervinningen ska öka i byggprojekt till 2021.
Källa: SLL
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“ Kan man lita på opinionen?
I natt väljer USA sin 45:e president. Niklas Ekdal noterar att
maggropskänslan får allt större betydelse i takt med att allt färre
berättar hur de tänker rösta.
På den kvällstidning där jag jobbade för tjugo år sedan härskade nattchefens robusta filosofi:
”Mycket känslor, lite fakta.”
På ledarsidor håller man mer distans till hjärta och smärta, men även
denna journalistiska genre kan ha sina egenheter:
”Mycket ideologi, lite verklighetskontakt.”
I dag är vi alla teleporterade till en digital värld där bilder slår bokstäver. Varken fakta eller ideologi tycks spela roll när tempen stiger.
Kvällstidningar hör snart hemma bland vinylskivor och papyrusrullar
på museum, men känslorna äger. Särskilt i politiken.
Du inser att något har hänt när PK-medias globala flaggskepp New
York Times kör en slogan som: “Get to the truth. Despite the politics.”
Demokratins malande kvarnar som själva hotet mot sanningen. Vilken
emoji sätter man på den insikten?
I den amerikanska presidentspurten har Hillary Clinton kastat listorna
med policyförslag som hon tänkt ut under fyrtio år av samhällstjänst.
Nu avgör frågan om Trump känns som en ful gubbe eller Hillary känns
som en manipulativ kärring. Den som väcker minst motvilja vinner.

Klimatförändringar, skuldkris, frihandel och krig kan gå och ******
sig själva.
Folkstyrets överspända atmosfär är inget nytt dilemma. USA:s grundlagsfäder visste vad som stod på spel, liksom antikens filosofer. Det
nya är gapet mellan teknisk sofistikation och allt barnsligare politik.
I parlamentarismens hemland röstar folk mot bättre vetande för en
Brexit som kostar dem triljoner pund. I hjärtat av Europa där de verkligen älskar EU, i Ungern, röstar 98 procent mot unionens försynta
lösning på flyktingkrisen. I Sverige ägnas partiledardebatter åt hur ett
parti etiketterar ett annat, och åt hypotetiska frågor om vem som ska
leka med vem efter valet om två år.
Samtidigt som debatten arbetar sig från tioåringars nivå ner mot treåringars, exploderar komplexiteten i de utmaningar politiken ska
hantera. Men även möjligheterna exploderar; artificiell intelligens,
robotisering, bioteknik, ren energi, IT – potentialen för problemlösning
och tillväxt framöver är ofattbar.
För femtio år sedan levde halva mänskligheten i absolut fattigdom. Nu
är det några få procent. Utbildningsnivån och det generella välståndet
har aldrig varit högre. Så varför denna undergångsstämning? Dessa
förolämpningar till politik?
För tillfället kokar gåtorna ner till ett amerikanskt val mellan en måttligt älskad yrkespolitiker och ett narcissistiskt freak. Allt är inte frid
och fröjd bara för att Clinton vinner. Till att börja med ska hon sväras
in medan tiotals miljoner medborgare tycker att hon hör hemma i
fängelse, eller att hon är en demon. Om Trump vinner blir det läge att
bunkra konserver och dra till skogs med hagelbössan.

Så … en existentiell undran inför nattens val: kan man lita på opinionsmätningarna?

odokumenterade invandrare. Förvirrande signaler till både vänner och
fiender.

Aldrig har de haft ett så makabert underhållningsvärde, och aldrig har
de varit mer osäkra. Här finns inte bara en ödesfråga inför i natt utan
en symbolisk smärtpunkt för hela det demokratiska systemet.

Inga vore gladare än Vladimir Putin, al-Qaida och Ku Klux Klan, som
alla stöder The Donalds kandidatur.

Opinionsmätningar är statskunskapens friktionsyta mellan fakta och
fiktion. Men gallupinstituten applicerar sin meteorologi på känslostormar som börjar undandra sig observation.
Allt färre svarar på frågan hur de tänker rösta. Allt mer svårfångade
faktorer snedvrider urvalet och responsen. Samspelet mellan population och pollsters liknar det mellan väljarna och deras föraktade
politiker. En bitter bluffpoker.
Resultatet kan bli som inför sommarens Brexit: opinionsmätningar
som konsekvent säger en sak och omröstningen som säger något annat.
Hillary Clintons ledning såg betryggande ut med traditionella mått,
tills FBI överraskande återupptog sin granskning av gamla mejl. Inte
för att något förändrades i sak, men fokus flyttade från Trumps vidrighet till Clintons slirighet. Att hon skulle ha varit en säkerhetsrisk är
bisak. Här handlar det om en känsla, formad av trettio års hatkampanj
från höger.
Idiotvinden vände. Om nu Trump lyckas vinna Texas och Florida,
behålla ledningen i Arizona och Ohio, erövra ett enda av demokraternas fästen i rostbältet …
Tanken svindlar. Trots det amerikanska systemets omtalade spärrar
skulle en president Trump kunna rivstarta dag ett. Handelskrig med
Kina. Uppsägning av klimatavtalet. Aggressiva utfall mot 11 miljoner

Lika farliga som Trumps förslag är den monumentala osäkerhet han
sprider. Historiskt har presidenter – till och med en kringskuren Barack
Obama – förverkligat runt 70 procent av sitt program. Om Trump får
igenom 50 procent kan han bilda en ”Axis of Ego” med kamraterna i
Moskva, Budapest och Ankara.
Marknaden har inte råd att räkna med att Trump ljuger. Hans spekulationer om att skriva ner värdet på amerikanska statspapper på samma
sätt som han har trollat bort egna skulder genom konkurser. Hans
utlovade importtullar. Hans strypta migration. Hans mur. Hans personliga hämndlystnad och säkerhetspolitiska babbel. Resultatet kan bli
alla börsfalls moder, i förlängningen en global kris.
I sjuttio år har USA försökt förhindra spridningen av kärnvapen.
Trump uppmuntrar tvärtom Japan och Sydkorea att skaffa egna. I
sjuttio år har USA försökt bygga internationella institutioner och en
försvarsallians av demokratier. Trump ger dem fingret.
Inget av detta verkar styra opinionen. Trump låg sida vid sida med
Clinton tills en tio år gammal filmsnutt dök upp. Hur obehagligt det än
känns när presidentkandidaten skryter om sexuella trakasserier måste
man konstatera att hot om världsdepression och en bananrepublik med
atombomber är värre.

Tusentals väl argumenterade artiklar som förklarade denne mans farlighet hade ingen effekt. Några sekunders rörlig bild ändrade magkänslan – tills nyhetslogiken ändrade den igen.
Som skribent representerar jag möjligen ett slags särintresse. En
visuell och emotionell politisk kultur kanske visar sig ha moraliska
fördelar, om vi överlever passagen. I dagens läge kan man inte undgå
att förfäras av de små marginalerna.
Tänk om en liten smygfilm på Hillary Clinton läcker ut i dag, där hon
med egna ord verkar bekräfta någon konspirationsteori om sin påstådda skurkaktighet. I så fall vore hon rökt, och Vita huset skulle stå
öppet för ni-vet-vem, med kärnvapenkoder och allt. In kommer en
sjuttioåring som på frågan om sin viktigaste säkerhetsrådgivare svarar:
”Jag pratar med mig själv, nummer ett, därför att jag har en bra
hjärna.”
De senaste åren har USA studsat tillbaka från den värsta finanskrisen
sedan trettiotalet. Men 95 procent av amerikanska hushåll tjänar
mindre än de gjorde 2007, medan 5 procent i toppen tjänar mer.
I princip hela det globala etablissemanget, från Barack Obama till
påven och Financial Times, oroar sig över denna tendens. Förklaringen
är teknisk snarare än ideologisk, men det är politiken som måste
leverera lösningar. Det blir svårt så länge den liknar dokusåpan
”TheCelebrity Apprentice”.
Niklas Ekdal “
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“ Opinionsgurun Nate Silver hamnade
helt fel
Att Trump segrade i presidentvalet kommer som en överraskning
för prognosmakarna, som med få undantag pekat ut Clinton som
USA:s nästa president.Presidentvalskampanjen har kantats av idoga
uppdateringar av opinionsläget, och prognoserna om vilken kandidat som haft störst chans att vinna presidentposten har duggat tätt.
Men när de faktiska valresultaten nu trillar in står det klart att få
mätningar ens varit i närheten av att träffa rätt.
En av de som lär få försvara sina prognoser är opinionsgurun Nate
Silver som ligger bakom statistiksajten FiveThirtyEight som många
medier flitigt hänvisat till. Silver blev världskänd efter att han i
presidentvalen 2008 och 2012 lyckades förutspå resultatet i samtliga delstater och därmed hur många elektorsröster som de dåvarande kandidaterna skulle få.
Därför har många medier, experter och bedömare lutat sig mot
Nate Silvers prognoser även inför 2016 års presidentval. Men
denna gång tycks han ha hamnat rejält fel. Ännu på valnatten
spådde sajten 71,4 procents chans för en seger för Hillary Clinton
medan Trump ansågs ha 28,6 procents chans. När rösterna i en
majoritet av delstaterna räknats framstår det som en grav felräkning.
Till de delstater där sajten misslyckats att ringa in resultatet hör
Florida och North Carolina där Clinton felaktigt pekats ut som en

blivande segrare in i det sista. Även i Michigan - där det lutar åt en
vinst för Donald Trump – pekades Clinton ut som en given vinnare.
Ännu sämre prognos stod den liberala nättidningen Huffington
Post för. Tidningen har aktivt tagit avstånd från Trump och spådde
sannolikheten för en seger för Hillary Clinton till 98.3 procent.
Liknande felbedömningar gjordes i samband med omröstningen om
Storbritanniens medlemskap i EU. En samstämmig opinionsbransch
pekade då felaktigt ut chansen för en Brexit som liten.
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Live: Donald Trump USA:s nästa president
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Barack Obamas kampanjchef under valet 2008, David Plouffe,
medger nederlag i tweeten nedan. Åtta timmar tidigare hade han postat
en bild med två flaskor klar sprit och drygt 20 burkar apelsinläsk med
texten ”Redo att se hennes segertal”.
Fotnot: ”WI” står för Wisconsin och ”2 CDs” står för Maines två så
kallade congressional districts.
Never been as wrong on anything on my life. Still a beating heart in
WI and the 2 CDs. But sobriety about what happened tonight is
essential
6:02 AM - 9 Nov 2016
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för 23 minuter sedan
Putin gratulerar Trump och hoppas på ett gott samarbete. DN:s
säkerhetspolitiska reporter Mikael Holmström skriver ”Oron stiger för
vad Trump och Putin kan hitta på”.
	

 	

	

 	

för 32 minuter sedan
”De har röstat mot ’politisk korrekthet’, mot vad de uppfattar som
elitens alternativ. I vissa fall har rasism funnits med i bilden”, skriver
DN:s korrespondent Ingmar Nevéus om Trumps valseger.
	

 	

	

 	

för 37 minuter sedan
”Många har sagt att USA kunde acceptera en svart president, men inte
en kvinna. De fick rätt”, skriver DN:s Åsa Beckman.
	

 	

	

 	

för 39 minuter sedan
DN Ekonomi noterar att Stockholmsbörsen dyker efter Trumps
valseger, precis som valutakurser och andra aktiemarknader redan
reagerat.
	

	

 	

för 40 minuter sedan
DN:s USA-korrespondent Sanna Torén Björling konstarerar att
valresultatet är en katastrof för Hillary Clinton.
	

 	

	

 	

för en timme sedan
Trumps ton i segertalet var betydligt mer ödmjuk än den varit under
valrörelsen. Borta var aggressiviteten och de insinuationer som visade
sig så sent som alldeles före rösträkningen. Då varnade han alla
motståndare, också dem inom Republikanerna, att han för en lista över
dem så att ”när vi kommer in i Vita huset så vet vi var vi har er”.
	

 	

för en timme sedan
USA:s nya First Lady, Melania Trump, är den första presidenthustrun
som är född utomlands sedan 1820-talet, enligt CNN.

	

 	

för en timme sedan
”Vårt arbete bara börjat. Vi kommer att börja jobba för det
amerikanska folket direkt. Förhoppningsvis kommer det att göra
er stolta”, säger Trump som avslutning på talet. Publiken skanderar på
nytt ”USA! USA! USA!”.
	

 	

för en timme sedan
Sexanklagelserna mot Trump kvarstår. Han har också inblandad i ett
stort antal pågående rättsfall, varav ett av de mest uppmärksammade är
bedrägeri med Trump University.
	

 	

	

 	

för en timme sedan
Han tackar även Secret Service, som står för presidentens och
presidentkandidaternas personskydd.
	

	

 	

för en timme sedan
I den långa raden av namn som Trump tackar i sitt tal finns även Ben
Carson, som ställde upp mot Trump i primärvalet.
	

för en timme sedan
Trump tackar även New Yorks tidigare borgmästare Rudy Giuliani,
som till skillnad från många andra framträdande Republikaner stöttat
Trump genom kampanjen.
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“Amerikanerna har röstat för en farlig
ledare
Det skulle inte kunna hända, men det otänkbara har blivit verklighet.
USA, den enda supermakten, har valt Donald Trump till president.
Världen har anledning att bäva inför vad som komma skall.
Opinionsmätarna hade en usel valnatt. Som vanligt talades det om ett
antal vågmästarstater som skulle avgöra, och visst var det viktigt att
republikanen vann Florida och Ohio. Men hans framgångar i de traditionellt demokratiska Wisconsin och Michigan var totalt oväntade. När
Pennsylvania också gick hans väg var det hela klart.
Den amerikanska landsbygden är sedan länge republikansk, men den
stora förändringen 2016 var Trumps stöd bland vita manliga arbetare.
Därifrån har det kommit ett primalskrik, som en demokratisk veteranexpert sa på CNN: vi vill ha förändring, vilken som helst. Sex av tio
amerikaner tycker inte att Trump har kvalifikationer eller temperament
för att bli president. Ändå slutar valet på detta sätt.
Det pekar i sin tur på den andra nyckelfaktorn: Demokraternas kandidat Hillary Clinton. Hon har erfarenhet och kunskap, men har varit
med i ett kvartssekel och representerar mer än någon annan ett avskytt
politiskt etablissemang. Trump är historiens mest impopuläre presidentkandidat i opinionsundersökningarna, men Clinton kom inte långt
efter. Under sin långa tid i offentligheten har hon samlat på sig större
och mindre affärer som har fått många amerikaner att uppfatta henne
som ohederlig och slirig.

Kvinnor, yngre och svarta har inte röstat på henne i tillräcklig utsträckning. Entusiasmen fanns inte där. Och Republikanerna kunde surfa på
en diffus men djup vrede mot status quo.
Trump har under hela kampanjen spritt vilda idéer och rena lögner
omkring sig. Invektiven har haglat mot hans motståndare. Visst skryt
tycks ha besannats: ”Jag kunde stå mitt på Femte avenyn och skjuta
folk och jag skulle inte förlora väljare”. En majoritet har blundat för
hans oanständigheter.
Ända från början har han hetsat mot invandrare (mexikaner är våldtäktsmän) och muslimer (terrorister). Trumps kvinnoförakt är monumentalt, och inget han skäms för. Han är en splittrare som får en närmast omöjlig uppgift i att försöka ”ena nationen”.
En apokalyptisk bild av verkligheten har präglat hans budskap. Allt är
katastrof, ekonomin, invandringen, utrikespolitiken, brottsligheten.
Vad han ska göra åt det? Något briljant. Det mörka stråket i hans
valkampanj har accentuerats av det ständiga utpekandet av Clinton
som korrupt och kriminell, en person som hör hemma i fängelse. På
vilka grunder är oklart.
Kanske har Trump inte menat allvar med sina befängda påståenden?
Rimligen kan annars kongressen stoppa en del av vad han försöker
företa sig. Men en amerikansk president har stort svängrum inom
utrikespolitiken.
För Europa är resultatet därför ytterst oroande. USA ska vara den
västerländska demokratins ryggrad. Nato är fundamentet i vår säkerhet, men Trump tycks redo att låta landets allierade klara sig själva.

Putins Ryssland tackar och tar emot. På krutdurken Mellanöstern har
USA:s nye president en lika förvirrad som skrämmande syn.
Handelsavtal ska skrotas, kinesiska varor beläggas med chocktullar.
En livsfarlig protektionistisk spiral hotar. Världen hotas av ekonomiskt
kaos, dels på grund av hotet om handelskrig, dels för att Trump sprider
internationell osäkerhet om USA:s intentioner.
Trumps inrikespolitik är en blandning av abstrakt och ogenomförbart.
Muren vid södra gränsen, som Mexiko ska betala, har varit hans
stridsrop. Miljoner papperslösa ska deporteras. Manliga vita arbetare
är Trumps viktigaste bas, men hans skatteförslag gynnar de rikaste
amerikanerna. I den mån han har något ekonomiskt program i övrigt är
det åtgärder som ruinerar statskassan.
Världen vaknar med en rejäl baksmälla. Donald Trump berömmer sig
av att vara oförutsägbar, och hans omdöme har hittills visat sig
obefintligt. USA har gjort ett mycket obehagligt val.
DN 9/11 2016”
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“ Peter Wolodarski: Isande vindar över hela
världen.

Annekteringen av Krim och det pågående kriget i Ukraina? Inte
mycket att orda om.
Den kollektiva försvarsgarantin för Baltikum och andra Natoländer?
Får ser hur det blir med den.

USA:s nästa president heter Donald Trump. Amerikanska folket har
sagt sitt. Nattens rösträkning pekar i en tydlig riktning.

Valet av Donald Trump är en katastrof för alla som tror på en öppen
och demokratisk värld, förankrad i de mänskliga rättigheterna.

Det är ett dramatiskt utslag, som sänder isande vindar över Atlanten.

Det är ett svidande nederlag för den liberala demokratin, vars inneboende svaghet nu banat väg för en kandidat som inte respekterar dess
institutioner.

Den 8 november 2016 har världens mäktigaste nation utsett en president, som gjort till sitt signum att spotta på den demokrati som precis
gett honom nycklarna till Vita huset. Det är han som nu kommer att
sitta på koderna till USA:s kärnvapen. Det är han som har befogenheten att skicka soldater i strid. Det är han som förklarat att Hillary
Clinton, presidentvalets förlorare, borde sitta i fängelse.
Med Donald Trump som president går världen in i en ny, oförutsebar
och farlig era – skild både från tiden efter andra världskriget och det
senaste kvartsseklet.
USA:s presidenter brukar tala om Amerika som den fria världens
ledare. Donald Trump är otvivelaktigt utsedd till överbefälhavare i sitt
eget land, men han är inte någon annan demokratis ledare.

Trumps seger framkallar rädsla hos miljontals människor över hela
världen. Den ger en kraftig injektion till de auktoritära och nationalistiska strömningar, som redan gjort sig gällande i stora delar av världen.
Vi vet inte vad som väntar nu. USA är ett delat land, där miljontals
människor som inte röstat på fastighetsmogulen känner fasa en dag
som denna. Trump har långt ifrån allas stöd, valet var mycket jämnt,
men nu blir han president.
Vi måste förbereda oss på svåra år. Även det som verkat självklart i
tillvaron kan äventyras.

Han föraktar demokratin. Han sparkar på de mänskliga rättigheterna.
Han förespråkar protektionism, nationalism och en ohelig allians med
Putins Ryssland, vars auktoritära styre och aggressiva utrikespolitik
Trump applåderat.

Demokratierna måste fortsätta hålla ihop. Demokrater i alla länder
måste gemensamt stå upp mot hetsen och hatet och försöken till
splittring. Generationer före oss har kämpat för de värden som nu står
på spel. Vi kan inte låta det mest grundläggande svepas bort med
vindarna från Trumps seger.

De massiva bombningarna i Syrien? Inget problem.

Peter Wolodarski twitter.com/pwolodarski”

DN ONSDAG 9 NOVEMBER 2016

”Trump har gett röst åt arbetarklassen”
“○ I en historisk valnatt som kommer att skicka chockvågor över
hela världen har Donald Trump vunnit USA:s presidentval.
○ Hans strategi att öka valdeltagandet bland frustrerade vita män
lyckades. Han blir nu ledare för en global högerpopulistisk våg
som kan förändra USA som land på radikala sätt.
Donald Trump, en kontroversiell, högerpopulistisk republikan helt
utan politisk erfarenhet, blir USA:s 45:e president.
Efter en oerhört jämn valnatt förklarades Trump till vinnare strax före
midnatt efter överraskande segrar i flera delstater som demokraterna
vunnit i de senaste valen.
Trump ägnade sin presidentkampanj åt att demonisera etniska minoriteter, förnedra kvinnor och handikappade och ifrågasätta många av den
amerikanska demokratins hörnpelare.
Men i ett land där många längtade efter ett alteranativ till det politiska
etablissemanget var hans status som en outsider lockande.
Han lyckades mobilisera ett historiskt stöd bland en väljargrupp som
tidigare republikanska presidentkandidater haft svårt att entusiasmera:
lågutbildade vita män i regioner som präglas av ekonomiska bekymmer. Donald Trump försökte ställa sig på tvären mot USA:s själva
framtid. I stället för att omfamna ett land i förändring, där invandring
och födelsetal gör latinamerikaner och etniska minoriteter till en allt
större del av befolkningen, gjorde Trump allt för att entusiasmera vita,

lågutbildade väljare som oroade sig för framtiden.
Bland politiska experter och opinionsanalytiker var det få som trodde
att det skulle fungera. Clinton hade en klar ledning i nationella mätningar dagarna inför valet.
Men i natt chockade Trump USA och resten av omvärlden med att
besegra Hillary Clinton, en av de mest erfarna och kvalificerade
presidentkandidaterna i USA:s historia. Enligt vallokalsundersökningar vann Trump 69 procent stöd bland väljare som sade att de ville
ha förändring.
Enligt tidiga prognoser har Hillary Clinton lyckat mobilisera en klar
ökning av valdeltagandet bland latinamerikaner, vilket var helt enligt
planen för hennes valstrategi. Men Trump tycktes åstadkomma en
ännu större och mer överraskande ökning av väljarstödet bland vita
väljare i delstater som Florida, Ohio och North Carolina. I hela det så
kallade rostbältet ser Trump ut att vinna betydligt starkare stöd än
Mitt Romney för fyra år sedan, framför allt bland vit arbetarklass.
– Trump har givit en röst åt arbetarklassen som ignorerats av båda
partierna alltför länge, säger Eric Slater, en konsthandlare i clubblazer
och guldfärgade manschettknappar som leende betraktar valresultatet
tillsammans med sin svenska fru Patricia Fiorent på ett stort torg i
New York.
De är två av ytterst få Trump-anhängare som samlades vid en gigantisk
tv-skärm vid Rockefeller center på Manhattan, ett stenkast från Trump
Tower, som är basen för hans företag. Han har inte mycket väljarstöd
här i New York. Här buades han ljudligt ut när han själv gick och
röstade med sin fru Melania. Men i natt fick han sin revansch.

USA måste nu betraktas som en trasig demokrati. FBI ingrep i valets
slutskede med ett politiskt motiverat, oerhört kontroversiellt utspel,
som uppenbart ändra folkopinionen i slutet av valet. Innan dess hade
Clinton en gigantisk ledning i de avgörande delstaterna. Nu förlorade
hon i stället nästan var och en av dem. Republikanerna delstatsregeringar har samtidigt systematiskt skapat nya trösklar för att rösta,
vilket ser ut att kraftigt ha minskat valdeltagandet bland framför allt
svarta i flera avgörande delstater, som North Carolina och Ohio.
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Trump ser ut att dessutom få en klar majoritet av republikaner i senaten, vilket innebär att han kommer att få lättare att genomföra sina
radikala förslag. Han kommer även få en chans att nominera domare
till Högsta domstolen, och har bland annat lovat att tillsätta domare
som kommer att upphäva domslutet Roe v Wade, som garanterade
aborträtten i hela USA.

1 Vad händer nu?

Många amerikaner kommer att vägra acceptera Trump som en legitim
president. På onsdagsmorgonen såg Clinton fortfarande ut att vinnare
det totala antalet väljare med klar marginal men Trumps seger är
oåterkallelig. Han kommer nu att bli en president som själv kan bidra
med enorma förändringar av USA som land.

Kaos är också precis vad många väntar sig.

Kai Edge, en svart kvinna från Miami, ser sammanbiten ut. Hon
röstade på Hillary Clinton.
– Jag är uppvuxen i södra Florida, så jag har hört rasistiska glåpord
hela mitt liv. Nu lär det bli betydligt mer av det.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com”

“DN:s korrespondent: Frågan är om Trump
kan hålla ihop USA
Fem frågor. Donald Trump är USA:s nästa president. Vad händer
nu? DN:s korrespondent Sanna Torén Björling svarar.

Aldrig förr har USA eller ett liknande land haft en president som helt
saknar erfarenhet av politik och offentlig tjänst. Nu flyttar en man in i
Vita huset som, kort uttryckt, inte har en susning.

Rent praktiskt har ett team under en tid förberett för ett maktövertagande, men det är ett arbete som inte skett vare sig effektivt eller
helhjärtat. Nu är det bråttom: för ett partiskifte i Vita huset handlar det
om över 4 000 positioner som ska tillsättas.
Trump måste tillsätta sina ministrar och välja ut vilka som ska vara
hans närmaste rådgivare.
Tidigare spekulationer om att Trump kan ha svårt att tillsätta folk på
nyckelposter har bleknat något – många stöder honom, andra skulle
aldrig säga nej till en president som ber om hjälp, åter andra, mer
skeptiska, kan tänka sig att ställa upp för landets bästa.

Demokraterna kommer att rikta in sig på att försvara vad som försvaras kan – och sannolikt lägga allt krut på att i 2018 års mellanårsval
ta över kongressen, och därefter Vita huset, 2020.
2 Hur kommer världen att reagera?
Michael Wolf, kommentator i Financial Times, skrev nyligen att en
seger för Donald Trump betecknar slutet för en USA-ledd västvärld
som vi känner den. I stället, menar han, får vi inte en ny ordning, utan
en mycket riskfylld oordning.
Det är ingen hemlighet att de flesta politiska ledare för västvärldens
demokratier hade velat se en president Clinton, men Trump kommer
att gratuleras till att ha vunnit presidentvalet. Därefter är det troligt att
många länder kommer att inta en något avvaktande hållning, och
invänta signaler från den nya administrationen. Oron är dock mycket
stor för vilken skada Trump kan göra som president, och särskilt på det
utrikespolitiska området har presidenten stor makt.
3 Vad händer med det republikanska partiet?
Det är inte heller någon hemlighet att många republikanska kongressledamöter har varit negativa till Trump, men det vore märkligt om de
var särskilt högljudda inledningsvis. Troligare är att de försöker utöva
inflytande på presidenten. Hur enskilda ledamöter ställer sig kommer
att noga följas, och analyseras av politiska bedömare. Hur nära vill de
komma honom? Vilka håller sig på avstånd?

Men trots att republikanernas kandidat, mot alla odds, vann presidentvalet befinner sig partiet i kris. Donald Trumps kandidatur har orsakat
en splittring så svår att den beskrivs som ett inbördeskrig – och möjligen kompliceras en rannsakande läkeprocess av att Trump vann. De
som inte anser att Trump är värdig deras stöd får svårare att göra sig
hörda.
4 Hur kommer väljarna att reagera?
Aldrig tidigare har USA har varit så polariserat som i dag – det är lätt
att få bekräftat bara genom att tala med väljare runt om i landet, i
storstäder och på landsbygden. Det bekräftas också av undersökning
efter undersökning och av statistik över utbildning, bostadsförhållanden, demografi och politisk uppfattning.
Allt färre amerikaner umgås med personer som tycker annorlunda än
de själva, och väljarnas uppfattning om hur USA mår går isär så
mycket att man utan att överdriva kan tala om helt skilda världsbilder.
Mitten i amerikansk politik har krympt och är i dag mindre än någonsin.
Aldrig tidigare har heller två presidentkandidater varit så illa omtyckta, och aldrig förr har avskyn mot ”etablissemanget” varit så stark
och så utbredd. Årets valkampanjer har i stora delar varit enormt
grova.
Medan många Trumpsupportrar jublar, är det inte osannolikt att vi
snart ser reaktioner av den typ som kom efter Brexit: vad har vi gjort?
Trumps väljare har inte varit omedvetna om sin kandidat, och många

har inte på allvar trott att han kommer att genomföra sina drastiska
förslag.
Börjar han att planera inte bara för massdeportationer, handelskrig och
en mur mot Mexiko, utan även för omfattande nedskärningar av
sociala program är det inte otroligt att det sänder kårar hos de som
ansett att budskapet ”det räcker nu!” var vad de ville visa Washington.
Demokratiska väljare och politiker kommer inte att stilla åse en president Trump ta över deras land. Hur protester mot Trump och försvaret
av de liberala värden som USA står för kommer att se ut återstår att se,
men det finns goda skäl att tro att de blir starka.
5 Vilken blir hans viktigaste uppgift?
Trump måste på något sätt ingjuta förtroende i omvärlden. Kanske
mest effektivt genom att knyta välrenommerade rådgivare till sig,
personer med lång erfarenhet och hög trovärdighet. Därefter måste han
försöka överbrygga de enorma klyftor som finns i USA. Frågan är om
han har den kapaciteten.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se”
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“USA får en okvalificerad president – och
världens diktatorer applåderar
Analys. Stora delar av den demokratiska världen står handfallen
inför Donald Trumps seger i presidentvalet. Världens mäktigaste
jobb går till en person som utrikespolitisk sett är unikt okvalificerad och opreparerad. Däremot är diktatorer och auktoritära
ledare världen över, såväl på yttersta höger- som vänsterkanten,
euforiska.
Trumps seger gläder också hans ideologiskt likasinnade i det som
författaren Anne Applebaum har döpt till ”Populistiska Internationalen”; främlingsfientliga nationalister som förenas av beundran för en
stark ledare, och de har ofta djupa band till dagens Ryssland.
Medlemmarna i Populistiska Internationalen ser sig som antiglobalister som gärna använder sig av rysk desinformation som sprids av
propagandakanalerna RT och Sputnik. De vill försvaga eller helst
upplösa västliga allianser som EU och Nato. Till den gruppen kan man
räkna in – förutom Trump själv – det österrikiska FPÖ, nederländska
Frihetspartiet, brittiska Ukip, ungerska Fidesz, polska PIS och franska
Nationella fronten. Det finns också ett släktskap med svenska SD.
De delar en antidemokratisk världsbild och de ideologiska ståndpunkterna överlappar; de är emot rättigheter för homosexuella, religiös
tolerans och andra mänskliga fri- och rättigheter.
Det är ingen slump att Ukips Nigel Farage kampanjade för Trump och
att den nederländske högerextremisten Geert Wilders deltog på det

republikanska partikonventet. Och att ledarna i Kreml så tydligt föredrog Trump framför Clinton.
Och nu står deras ”man” Donald Trump i spetsen för världens enda
supermakt. Han blir därmed också informell ledare för Populistiska
Internationalen.
Medlemmarna i denna nationalistiska international måste gnugga sig i
ögonen; kan det verkligen vara sant? Jo, faktiskt. Äntligen kommer
USA att ledas av en kille som är som vi; som inte tvekar att lova att
återinföra tortyr (”som är värre än water-boarding”), som hatar muslimer, som hotar med att spärra in politiska motståndare i fängelse,
som vill att USA ”tar” olja från Irak och andra länder som inte beter
sig som han önskar.
Än allvarligare är att Trump också blir ledare för ett USA som inte
längre ska ta något ansvar för den internationella säkerheten och sina
försvarsallierade i Nato, utan vänder sig inåt för att i första hand ta itu
med sina egna problem.
Trumps paroll ”America First” sammanfattar väl hans grundsyn, och
den är hämtad ur den amerikanska högerns isolationistiska falang. Det
var den grupp som bland annat motsatte sig att USA trädde in i kriget
mot Nazi-Tyskland under 2:a världskriget.
Det måste klinga som ljuv musik för ledarna i Moskva och Peking,
men också Iran och andra odemokratiska stater i Mellanöstern. Den
av Trump beundrade ryske ledaren Putin får friare händer i Ukraina
och kanske i Baltikum, och den kinesiske ledaren Xi Jinping kan med
mindre motstånd expandera sin maktsfär i Sydkinesiska sjön och
Sydostasien.

Att ha Trump, en ömhudad person med maniska bekräftelsebehov, som
överbefälhavare och ytterst ansvarig för USA:s kärnvapenarsenal vore
livsfarligt för världsfreden, framhöll Clinton under valrörelsen.
Nu när det står klart att Trump om drygt två månader flyttar in i Vita
huset är det minst lika viktigt att titta på vilken faktisk utrikespolitik
han kan förväntas föra.
I valkampanjen har Trump anklagat Clinton för att vara alltför skjutglad, när hon stödde USA:s militära insatser i Irak 2003 och Libyen
2011. Många ser att Trump har en poäng i att al-Qaida och IS har
kunnat få fotfäste i länder de inte tidigare fanns när det uppstått ett
maktvakuum efter att diktatorer har störtats.
Hans motvilja mot utländska USA-interventioner var troligen en viktig
framgångsfaktor redan under republikanernas primärval.
Trump står också för protektionism och motsätter sig USA:s stora
frihandelsavtal med Nordamerika, Latinamerika, Asien och Europa.
Han har också förnekat existensen av klimatförändringar, utan hävdar
att de är ett påhitt från Kina. Det nyss ratificerade klimatavtalet från
Paris har han lovat att riva sönder.
Han har sagt att USA inte har råd att vara världspolis, att Natomedlemmar som inte betalar för sitt försvar inte ska ha amerikanska
säkerhetsgarantier och att Sydkorea och Japan gott och väl kan få
skaffa sig egna kärnvapen. Han vill värma upp förbindelserna med
Putins Ryssland och lätta på de internationella sanktionerna mot
Kreml.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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”Jag är skräckslagen och kommer att gråta
i kväll”
“Hon förlorade. Hillary Clinton fick inte avsluta sin karriär i Vita
huset och tvingades på mållinjen inse att slaget om presidenttiteln
var över.
Det var ett val om förändring. Hillary Clinton stod inte för förändring.
Det var ett val som drevs av känslor, Clinton drev en kampanj som
riktade sig till människors förnuft. Hon hade detaljerade förslag, de
ville ha andra visioner.
De ville inte ha en kvinnlig president.

– Det här känns helt overkligt, ändå är det precis vad som händer. Det
är chockerande och avskyvärt. Vi är ett bättre land än så här.
Glastaket på det jättelika konferenscentret i New York är fortfarande
helt. Det blev ingen fest och Hillary Clinton, som hade förberett två tal
men med stor sannolikhet hade övat mer på det ena, fick i stället hålla
det andra: förlorartalet.
Och vilken förlust: mot en man som har förnedrat kvinnor, invandrare,
handikappade och muslimer.
Hillary Clinton kunde inte slå tillbaka mot den avsky och det förakt
som så många amerikaner känner mot etablissemanget, mot ”Washington” och en politisk elit de ser som korrumperad.
Hon förknippas helt med den, efter sina decennier i politiken.

För Hillary Clinton är nattens resultat givetvis en personlig katastrof.
Hennes kampanj har hela vägen igenom sagt att valet skulle bli jämnt,
men resultatet är en chock för henne.

I ett val mellan två kandidater som båda åtnjöt rekordlågt förtroende,
kom den avgörande frågan att vara negativ: tycker man tillräckligt illa
om en för att rösta på den andra? Eller tycker man så illa om hela det
politiska maskineriet att man inte röstar alls – alternativt på den som
lovar att ruska om det?

Hon hade så många sätt att få ihop sina elektorsröster, men det fanns
hela tiden en väg för Donald Trump, och uppenbarligen var den vägen
bredare än opinionsinstitut och politiska analytiker såg.

Hillary Clinton hade inget sätt att i den ekvationen vinna flest röster.

På Hillary Clintons valvaka på Manhattan byttes festförväntan i avvaktan, förstämning och sorg.
– Jag är skräckslagen och jag kommer att gråta i kväll, säger Mike
Breuwer, en av de tusentals Clintonsupportrar som kommit för att fira
– trodde han.

Det populära presidentparet Obama lyckades inte mobilisera tillräckligt många väljare – antalet afroamerikanska väljare var i förtidsröstningen i flera delstater lägre än under de senaste valen. Latinorösterna
blev visserligen fler – hur mycket fler är ännu inte klart – men inte
tillräckligt många, och ökningen sker på en mycket låg nivå.
De vita, lågutbildade väljare som gått man ur huse för Trump räckte
för att ta honom hela vägen till Vita huset.

Hur mycket de senaste veckornas uppmärksamhet på Hillary Clintons
mejlhantering betydde får vi aldrig veta, men FBI-chefen James
Comey kommer säkerligen att anklagas för att medvetet ha påverkat
valet. Kanske fick de traditionella republikaner som varit skeptiska till
Donald Trump att trots allt rösta på honom, som under den sista
veckan höll sig förhållandevis lugn i sin retorik.
Och gjorde han det, om han mer definierades som en vanlig republikan, då var chanserna genast större: man ska komma ihåg att mycket
egentligen talade mot en Hillary Clinton i Vita huset. Endast en gång
sedan andra världskriget har samma parti fått presidentposten tre
mandatperioder i rad. Många trodde inför primärvalen att Clinton
skulle få mycket svårt att vinna mot de flesta – utom Donald Trump,
som var för ovanlig och grov att Clinton skulle kunna promenera över
mållinjen.

DN ONSDAG 9 NOVEMBER 2016

“En manipulatör som tävlar i allt
○ Redan som mycket ung var Donald Trump en tävlingsmänniska
och en dålig förlorare.
○ Han lärde sig tidigt hur han kunde gå vinnande ur en situation.
Nu har han tagit hem den största vinsten – kampen om Vita huset.
”The presidential ballroom” står i guldbokstäver över dörrarna, precis
intill stora entrén till det nya hotellet i Washington. Trump International ligger i det gamla posthuset från 1899, ett stenkast från Vita huset.
Det har tagit flera år att bygga om.
Nu behöver han det inte. Nu kan han bo i det verkliga, vita huset.

Det blev tvärtom.
Trots opinionsmätningarnas och de politiska analytikernas prognoser.
Trots sin överlägsna gräsrotsorganisation, det enade partiet, pengarna
och de detaljerade förslagen. Amerikanerna ville ha något annat.
Don Gresham, som är på Clintons valvaka och har kampanjat för
henne, säger med allvarlig blick:
– Allt det som Obama har byggt upp kommer att raseras. Det är så
förfärligt. Han riktar sig till folks rädsla. Många blir också rädda av
det, och de söker en auktoritär ledare med enkla lösningar. De bryr sig
inte om fakta. Jag är rädd att de kommer att bli besvikna, att hon hade
kunnat hjälpa de mer än vad han kommer att göra.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

Men hotellet var som en markering: mig kan ingen styra. Om Trump
har sikte på presidenternas gata kommer han att ta sig dit.
Vem är Donald Trump?
Mannen som bor högst upp i en skyskrapa som bär hans namn på
Femte avenyn, New York City, inleder sedan årtionden tillbaka dagen
med att se vad som skrivits och sagts om honom i medierna. En man
på 1,90 meter och 107 kilo som fortfarande försöker hantera sin far.
Kanske just på detta sätt, genom att bo så.
Donald Trump insisterar så hårt på att hans blonda hår är äkta att han
låter en programledare rufsa om i hans kalufs, så att de tuperade stråna
står rakt ut.

Han är rädd för baciller, tvättar ofta sina händer och under valkampanjen tvingats att lära sig att ta i hand. Han äter snabbmat med bestick. Det skrattar man åt i USA, där ingen äter hamburgare och pizza
med kniv och gaffel. Han föredrar de stora snabbmatskedjorna framför
ekologisk slow food också för att han litar på deras hygien. ”En dålig
hamburgare, och McDonald’s är slut”.

själv varit nyfikna på vem mannen med det gula håret är.
Mannen som fått en fin utbildning, som tagit över sin fars karriär och
drivit fastighetsbolag, blivit rik och berömd, och under decennier varit
en av New Yorks, och USA:s, mest kända personer. Som blivit mediepersonlighet genom realityshowen ”The Apprentice” och som flera
gånger tidigare lekt med tanken på att bli president.

En gång åt han tacos i ett tafatt försök att locka latinoröster.
Som till slut gjorde slag i saken, ställde upp – och vann.
Han som kallar mexikaner för våldtäktsmän och som anser att han har
offrat mycket i sitt liv, också i jämförelse med den som förlorat en son
i strid, eftersom han har byggt hus och skapat jobb.
En man som säger att han började sin bana med ett litet lån av sin
pappa, utan att nämna miljonerna han sedan ärvde.
Med det inte sagt att Donald Trump alltid har haft det lätt.
Under de sjutton månader som har gått sedan Donald Trump lanserade
sin presidentkandidatur har, parallellt med rapporteringen av hans
uttalanden, uppförande, förolämpningar och förslag (och reaktionerna
på dem), också pågått försök att förstå vem Donald Trump är.
Hur han fungerar, vad som driver honom – och hur han egentligen är
funtad. Som inte verkar förstå, alternativt strunta i, sociala -. En
mycket skicklig manipulatör.
Under flera år, också långt innan han bestämde sig för att försöka bli
USA:s president, har Donald Trump varit generös med sin tid, och för
en rad författare och journalister låtit sig intervjuas, timvis. Långa
intervjuer, med de som velat förstå honom, och kanske mer än Trump

Den ultimata vinsten, mot alla odds.
Andy Schwarz, som spökskrev Donald Trumps mest kända bok, ”The
art of the deal” från 1987, kände sig manad att berätta vad han sett
efter det att Trump börjat skörda politiska framgångar. Han beskrev i
en stort uppmärksammad intervju i The New Yorker i somras Trump
som en person som har minimal förmåga att koncentrera sig under
längre tid, som är impulsiv, saknar empati och intresse för andra
människor. En man beroende av ständig bekräftelse men som aldrig
kan ta kritik. Som förvanskar sanningen, som ljuger.
Schwarz var också en av de personer som gav Hillary Clinton råd inför
den första presidentvalsdebatten: han visste hur Trump kunde fås på
kroken. Och Trump högg på varje bete, avbröt henne 51 gånger, uppretad och distraherad.
När Clinton mot slutet av debatten tog upp den före detta Miss Universum, som Trump kallat ”Miss Piggy” kunde han inte släppa henne.
”Var hittade du det? Var hittade du det?” avbröt han.

Sedan twittrade han natten igenom.
En grandios narcissist, lyder den diagnos som professorn i psykologi
Dan McAdams fäster på Donald Trump, i ett porträtt för tidskriften
The Atlantic. När han analyserar Trumps karaktärsdrag mot bakgrund
av vad Trump har sagt och gjort, landar han i en beskrivning av en
extremt extrovert person, beräknande och manipulativ.
Relationen till fadern är central: Fred Trump, en av USA:s rikaste män
och fastighetsägare, levde för sitt jobb. Ibland fick barnen följa med till
byggena. Fred Trump var mycket hård mot sina barn, tre söner, två
döttrar. Kraven på dem var obönhörliga, det var nästan omöjligt att
tillfredsställa fadern. Han kunde förnedra sina barn inför andra
människor.
Donalds sätt att överleva var att prestera, trotsa och tävla. Han lärde
sig vad pappan ville ha. När han som 13-åring blev skickad till
militärskola anpassade han sig också där, i ett system som tydligt
visade hur status vanns.
På ett sätt passade det honom, en tävlingsmänniska som oupphörligen
jämför sig med andra. Som tyckte om att slåss, i alla bemärkelser.
Alltid för att vinna.
Storebrodern Fred Jr hade inte samma motståndskraft. Han klarade
inte av att leva under faderns villkor, men lyckades inte heller frigöra
sig. Hans lösning blev alkohol, och Fred Jr drack tills han dog, 1981.
Donald Trump har sagt att han lärde sig den hårda vägen vad alkoholen kan göra med en människa. Han dricker därför inte själv, inte
alkohol och inte heller kaffe. Han röker inte och tar inga droger.

Donald Trumps vinnarinstinkt beskrivs i varje biografi. Han har alltid
älskat att vinna, varit beroende av det – han har tävlat i allt, hållit
räkningen och blivit fruktansvärt upprörd om något gått fel eller han
förlorat.
– Jag har aldrig misslyckats, för jag har alltid vänt ett misslyckande till
en framgång, säger Trump till författaren Michael D’Antonio, trots att
han gått igenom två skilsmässor, fyra konkurser och många havererade
affärsprojekt.
D’Antonio gör en rad djupintervjuer med Trump och hans närmaste
för en bok som kom 2015. I en intervju med Trumps första fru Ivana
berättar hon om en skidsemester som de åkte på under sin första tid
tillsammans. När de skulle ut i backen i Colorados berg första gången
hade hon inte talat om att hon var en mycket skicklig utförsåkare.
– Han åker och stannar en bit ned, och han säger ”come on, baby, come
on, baby”. Jag åkte, jag gjorde två hopp i luften, och två framför
honom. Jag försvann.
Donald Trump blev så ursinnig att han tog av sig skidor och pjäxor
och gick upp till restaurangen. Vägrade åka mer.
Men han gifte sig med henne. Hon var en erövring.
Marc Fisher, som ihop med Michael Kushner och med hjälp av
reportrar på The Washington Post under året har skrivit ”Trump
revealed”, menar att Donald Trump använder sig av ett par strategier
för att hantera en förlust.

Främst handlar det om att förneka den, och påstå att den i själva verket
är en seger. Ett annat alternativ är att säga att man aldrig ville vinna –
och gå vidare med en axelryckning och en ny version av sanningen.
Går inte det, försöker han hävda att man är offer för fusk eller falskspel. Trump lade grunden för en sådan möjlighet i sina påståenden om
valfusk, under en tid då hans kampanj tycktes förlora.
Under månader har han också påstått sig vara utsatt för en luddig
konspiration av medier, opinionsundersökningsbolag och Clintonanhängare. It’s all rigged. Allt är riggat.
Under hela sitt liv, menar Marc Fisher, har Trump sett ned på den som
förlorat. Att han har haft stora problem med att be om ursäkt har varit
uppenbart vid flera tillfällen under kampanjen, bland annat när han
efter många år slutligen medgav att president Barack Obama är född i
USA. ”Människan är det mest brutala av alla djur, livet är en serie av
strider som slutar i antingen vinst eller förlust. Du kan inte låta folk
göra dig till en tönt”, har han sagt.
Donald Trump tvekar inte att hota med att stämma de som utmålar
honom negativt, och går ibland till verket. En författare stämdes för att
Trump ansåg att han hade underskattat Trumps förmögenhet – något
Trump inte kunde tolerera.
Han har upprepade gånger hotat med att ändra förtalslagstiftningen i
USA så att det ska bli lättare att stämma medier som rapporterar
negativt.
En bild som framträder genom de mer psykologiska porträtt som har
skrivits om Trump är det av en man som i hög grad skapar sin egen
värld. Han är ovillig att lämna den, och att sätta sig in i någon annans

situation.
Frustrationen över dessa drag har också skymtat hos hans närmaste
medarbetare, när han vägrat att följa deras råd, eller visa sig öppen för
att lära sig något om till exempel säkerhetspolitik eller latinoröster.
I intervjuerna med Michael D’Antonio värjde sig Trump mot att kalla
sig för en ”underhållare”, ”performer”, berättar D’Antonio för The
New York Times podcast The Run-Up. Detta trots att Trump under
decennier mycket skickligt har odlat sitt kändisskap, och trots att han
under alla säsonger av realityshowen ”The Apprentice” framgångsrikt
spelat rollen av – sig själv? Jag bygger saker, insisterar Trump. Det är
vad jag är bäst på.
Under slutet av en av intervjuerna tyckte D’Antonio sig komma nära
något.
– Jag kanske till och med sa det till honom, men för någon minut
tyckte jag om honom. Jag tror att det händer många journalister, de
träffar honom och om man gräver tillräckligt djupt kommer man
kanske ned till något genuint för ett ögonblick, och det är verkligen
toppen – men så drar han sig undan och blir sin egen karikatyr igen.
Det är en väldig besvikelse, säger han till The Run-Up.
Donald Trump blev ”Donald Trump”:
– Jag tror inte heller att han kan stå ut med tanken på någon som han
har sårat, och att det var en person lika verklig som han själv. Hur
skulle han då, i sitt hjärta, stå ut med tanken på den skada han har
åsamkat tiotusentals människor, ja nu hela det här landet?

Genom alla intervjuer som Donald Trump har gett har han också
tydligt signalerat att han alltid varit mer intresserad av framtiden än av
ett psykologiserande av det förgångna eller meningen med livet. I en
intervju säger han:
– Nej, jag vill inte tänka på det. Jag tycker inte om att analysera mig
själv. Jag kanske inte tycker om vad jag ser.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“Vad händer nu?
Här är president Trumps svåraste utmaningar. Valet är över – nu
börjar det svåra arbetet. DN:s korrespondent Martin Gelin listar
sex knäckfrågor för USA:s nästa president, Donald Trump.
1. Förtroendet i USA. Oron är stor för vad Trump kommer att
göra.

“ Fakta. Donald Trump
Född 1946 i New York-stadsdelen Queens.
Fastighetsmagnat, författare, mediepersonlighet och politiker. Mångmiljardär.
Utbildad på Wharton School of Business vid University of Pennsylvania.
Han har tidigare varit både demokrat och oberoende.
Gift (för tredje gången), fem barn.
Donald Trump har skrivit en rad böcker, främst om hur man lyckas i
affärer och amerikansk politik. Går under smeknamnet ”The Donald”,
ursprungligen använt av ex-hustrun Ivana Trump. “

USA har aldrig varit mer polariserat. En mycket stor del av USA:s
befolkning kommer aldrig att acceptera Trump som president. Han
tillträder med katastrofala förtroendesiffror. Bland inhemska experter
på ekonomi, utrikespolitik och klimatpolitik är oron enorm för vad
Trump ska åstadkomma som president. I princip alla dagstidningar i
USA ställde sig bakom Clinton i presidentvalet, med undantag för
bland annat en skvallertidning, rasistiska Ku Klux Klans tidning samt
en tidning ägd av den republikanska finansiären Sheldon Adelson.
Även i det egna partiet har ett fåtal republikaner ställt sig emot Trump.
Partiets talman i representanthuset Paul Ryan gjorde ett högst
motvilligt omfamnande av Trump under kampanjen och deras
samarbete lär knappast bli smärtfritt. Framför allt har Trump lyckats
demonisera och provocera i princip alla minoritetsgrupper i USA och
de ser helt befogat Trump som en fiende.
Bland afroamerikaner och latinamerikaner och bland collegeutbildade
kvinnor är motståndet enormt mot Trump. Hans valkampanj präglades
av rasistiska och sexistiska uttalanden som många väljare inte kommer
att glömma. Innan Trump ens hunnit tillträda som president i januari

måste han dessutom hantera ett åtal för bedrägeri, med hans omstridda
affärer med utbildningsföretaget Trump university, samt ett väntande
rättsfall för bedrägeri i hans privata stiftelse, Trump foundation.
2. Förtroendet i världen. Föraktad, fruktad – och ses inte som en
seriös ledare.
En klar majoritet av världens politiska ledare hade föredragit en annan
president än Trump. Ingen amerikansk president har tillträtt med sådan
oro från omvärlden. Trump måste nu försöka visa att han inte kommer
att skapa omedelbara katastrofer. Han är antingen föraktad eller fruktad bland de flesta statschefer runt om i världen, eller så ser de honom
helt enkelt inte som en seriös ledare.
Många av Trumps löften i utrikespolitiken bryter mot internationella
människorättslagar, exempelvis har han lovat att åter införa systematisk tortyr av terrormisstänkta, samt att bomba och döda hemmen till
anhöriga till terrorister. Risken för nya globala konflikter är också stor.
Trump har gjort en rad kontroversiella uttalanden och löften om sin
utrikespolitik, bland annat om att bryta avtal med Nato.
Han förespråkar parollen ”America first” som betyder att han vill
minska USA:s militära närvaro runtom i världen. Han lovar samtidigt
att krossa IS, men har varit försiktig med detaljer om sin strategi. Vi
måste kunna överraska dem, säger Trump, mycket diffust. Han vill ha
närmare relationer med Putins Ryssland och har även uttryckt stöd för
att fler länder ska ha kärnvapen, bland annat Saudiarabien och Japan.
Trump måste rekrytera en stab som kan tämja hans impulser och
temperament.
3. Invandringspolitiken. 11 miljoner ska deporteras och muren ska
byggas.

Trump har utlovat radikala förändringar i hela USA:s politiska system
och en rad reformer. I synnerhet har han en orealistisk invandringspolitik. Om han inte genomför dessa löften kommer hans egna väljare
att göra uppror. Om han genomför dem kommer det å andra sidan
uppstå vilda protester från den stora andel amerikanska väljare och alla
de mäktiga institutioner som står emot detta.
Trumps rådgivare har i intervjuer berättat att man hoppas att han
kommer att genomföra minst 25 exekutiva presidentorder under sina
första dagar som president. Det gäller exempelvis kontroversiella
beslut om att stoppa all invandring från Syrien och flera andra länder i
Mellanöstern, samt att deportera elva miljoner papperslösa, vilket
riskerar att bli ett oerhört kostsamt projekt, med svåra humanitära
konsekvenser över hela USA.
Att deportera miljoner invandrare och bygga en mur mot Mexiko har
varit centrala löften i hela Trumps kampanj, men det är svårt att se hur
han ska kunna genomföra detta i praktiken. Trump vill dessutom
upphäva det tillägg i författningen som innebär att alla barn som föds
på amerikansk mark blir medborgare automatiskt.
4. Samarbetet. Det blir svårt att hitta samarbetsvilliga i kongressen.
Trump kommer att få allvarliga problem med demokraterna i senaten,
som ser honom som ett existentiellt hot mot allt som USA
representerar. Men han lär även möta motstånd från ett fåtal republikaner som ställt sig emot honom, med mäktiga senatorer som John
McCain och Lindsay Graham, som inte ser honom som en pålitlig
konservativ republikan.

I representanthuset har Republikanernas talman Paul Ryan varit allt
annat än en lojal Trumpanhängare, och Ryan står även tvärt emot
Trump i många sakfrågor som rör exempelvis frihandel och
exportpolitik. Trumps förtroende i Washington lär inte öka av hans
aggressiva retorik om att avskeda hundratals statsanställda som
Obamaadministrationen tillsatt.
Trump och hans rådgivare har även sagt att han kan ignorera USA:s
statsskulder, vilket går på tvärs mot de flesta budgetkonservativa
republikaner i kongressen.
5. Klimatkrisen. Han vill riva upp Parisavtalet och lyfta kolindustrin.
Häromåret sade Trump att klimatkrisen är ett påhitt av Kinas regering,
för att förhindra tillväxt i USA. Han har fortfarande kvar uttalandet på
sitt Twitterkonto. Trump tror inte att klimatkrisen är ett verkligt hot,
utan har i stället lovat att slopa många av de initiativ som Obama
genomfört för att reglera utsläpp och förhindra klimatkrisens konsekvenser. Trump vill upphäva Paris-klimatavtalet. Han har inte föreslagit några nya klimatpolitiska reformer, men vill slopa många av
regleringarna för kol- och oljeindustrin.
Han är en stark förespråkare av den omstridda oljeledningen Keystone
XL Pipeline och vill även tillåta mer oljeborrning utanför USA:s
fastland.
Samtidigt lider stora delar av USA redan av klimatkrisens konsekvenser. I västra USA börjar bristen på vattenresurser bli akut. I Florida kan
den stigande vattennivån inom en snar framtid ödelägga kustregioner
där det bor miljontals människor.

6. Ekonomin. Radikala förändringar i handelspolitiken väcker
oro.
Börserna har redan under hösten reagerat dramatiskt negativt varje
gång Trump tycks komma närmare Vita huset. Nu finns risk för en
ekonomisk kollaps som en reaktion på Trumps seger. Hans löften om
radikala förändringar i handelspolitiken väcker oro i grannländer och
många av de regioner som handlar mycket med USA vilket är större
delen av världen.
Utöver Trumps ogenerade högerpopulism vilade hans valkampanj på
löften om en betydligt starkare ekonomi som ska gynna USA:s
medelklass och arbetare. Många ekonomiskt frustrerade amerikaner
röstade på honom i hopp om ekonomisk trygghet. Trump kom ofta
med orealistiska löften om att få tillbaka alla jobben från Kina och
Mexiko. Det är osannolikt att detta kommer att uppfyllas, i stället
riskerar hans mest utsatta väljare att känna sig snuvade.
Trump har lovat att använda sin erfarenhet som affärsman för att få
fart på ekonomin, men hans privata företag har knappast varit succéer.
Vi skulle ha vetat mer om hans resultat som affärsman om han inte,
som första presidentkandidat i modern tid, vägrat att offentliggöra sina
skattedeklarationer. Men vi vet att han har gjort stora förluster, fyra
konkurser och har enorma skulder till flera utländska investerare. Det
stillar knappast oron över hur Trumps beroendeförhållanden ser ut
gentemot andra länder när han tillträder som president.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
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“Ewa Stenberg: Den populistiska vågen
kommer att påverka Sverige

Den här auktoritära och populistiska vågen kommer att påverka också
Sverige. Den kan stärka populistiska invandringsfientliga rörelser
också här.

Valet av Donald Trump riskerar att ställa Sverige ensamt i säkerhetspolitiken och försvåra vår utrikeshandel. Och när han väljs
efter antidemokratiska och rasistiska uttalanden kommer det att
inspirera auktoritära rörelser världen över.

Den försvårar långsiktighet och globala perspektiv i politiken, den gör
det internationella regelverket som varit viktigt för små demokratier
som Sverige mer osäkert. Vad blir kvar av globala mänskliga rättigheter, när också USA slår in på den nationalistiska vägen? Vad innebär
det att USA väljer en president som hittills visat sig oberäknelig och
snarstucken?

Det amerikanska presidentvalet kommer att markera en ny era. För ett
par år sedan föreföll det helt osannolikt att USA skulle nominera en
presidentkandidat som omfamnat retoriken och resonemangen från
extremhögern i USA.

Valet av Donald Trump sker i en tid då Europa blivit allt mer försvagat
och EU skakar i grunden. Ryssland blir allt mer aggressivt och säger
upp vapenkontrollavtal och annekterar ett grannlands territorium i strid
med folkrätten.

Men det har alltså skett. Rasism, lögner, och antidemokratiska uttalanden har tagit en presidentkandidat in i Vita huset

Sverige har jämfört med grannländerna ett ganska svagt militärt försvar. Svensk säkerhetspolitik är bygd på samarbete med andra, att vi
ska kunna få hjälp utifrån om vi dras in i en militär konflikt. Synar
man de militära resurserna bakom dessa samarbeten ser man USA.
Amerikanerna står för 75 procent av Natos försvarsutgifter. Den
amerikanska säkerhetsgarantin är kärnan i Nato.

Donald Trump har sagt att han ska åtala Hillary Clinton och spärra in
henne om han väljs. Han har anspelat på vapenlagarna och antytt att
vapenmakt kan vara det enda sättet som människor som bedragits av
sin elit kan förhålla sig till Clinton som president.
Nu är USA fortfarande en demokrati och president Trump kommer att
balanseras av den amerikanska kongressen och domstolarna. Men hans
riktning är tydlig. Och den syns på många håll i världen.
Från Ungern och Polen till Filippinerna drar det fram en våg av politisk extremism och intolerans. Ryssland, Kina, och Turkiet går alla i en
auktoritär riktning.

Donald Trump saknar svar på många säkerhetspolitiska frågor, men
han har varit extremt tydlig med att USA inte kommer att acceptera att
försvara några fripassagerare. De länder USA ska hjälpa att försvara
måste själva vara beredda att ta sin del av notan. Trump har också sagt
att Nato är obsolet och borde fokusera mindre på Ryssland och mer på
kriget mot terrorism. Han har talat om att Japan och Korea bör skaffa
egna kärnvapen
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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”Det här kommer att bli vårt Brexit”
“Palm Beach. När klockan tickade mot midnatt i USA efter en
lång valvaka stod det klart att Donald Trump blir landets 45:e
president. Valet är en enorm framgång för fastighetsmagnaten
från New York och ett nesligt bakslag för Hillary Clinton.
För bara några veckor sedan såg det ut som att Hillary Clinton skulle
kröna sin långa karriär som USA:s första dam, senator och utrikesminister– med posten som världens mäktigaste person. Och samtidigt bli
historisk, som den första kvinnan som är USA:s president. Så tycks
det inte bli.
Trump svepte fram med segrar i ”swing states” som Florida, North
Carolina, Iowa, Wisconsin med flera, där de flesta bedömare trodde att
det skulle bli mycket jämnt.
På de republikanska valvakorna var stämningen euforisk – som till
exempel här i Palm Beach i Florida – medan det rapporterades
depression från Clintons valvaka i Javits center i New York. Clintons
rådgivare satt bakom stängda dörrar i högkvarteret på Manhattan och
ville inte uttala sig.
– Det här är vårt Trexit, vårt eget Brexit, sade en euforisk Melinda
Rockwell till DN när det började stå alltmer klart att Trump slagit de
flesta förutsägelser och opinionsmätningar och tycktes vara på väg mot
en seger i presidentvalet.
Hon jämförde med det överraskande resultatet av folkomröstningen i
Storbritannien i våras, som också var överraskande för opinions
mätarna.

Clintons knappa seger i Virgina och lite större i Colorado var inte
mycket tröst. För Trump överträffade prognoserna i praktiskt taget
varje delstat. Det tycks också ha varit ett mycket högt valdeltagande,
men uppenbarligen har det inte som brukligt gynnat demokraterna.
Här i Florida fick till exempel Clinton över 600 000 röster i det demokratiska fästet Miami-Dade County, en förbättring mot Obamas siffror
för fyra år sedan. Men Trump kompenserade detta med ännu bättre
utfall i de mer konservativa, västra delarna av delstaten.
Om många är entusiastiska på republikanernas valvakor, kan man inte
säga att amerikaner i allmänhet är förtjusta i detta val.
Både Clinton och Trump var mer impopulära än några kandidater har
varit så länge någon kan minnas.
DN träffade Lauren Rachel och Brian Corbett, två av de allra sista som
röstade innan vallokalerna stängde i Palm Beach, Florida, i den sista
skälvande minuten.
De röstade sent, liksom många andra denna bittra och utdragna valkampanj, för att de inte visste hur de skulle rösta och inte kunde uppbåda någon verklig entusiasm.
– Vi bestämde oss egentligen först i förra veckan, för vi var inte lyckliga över någon av kandidaterna, sade Brian.
De grubblade och grubblade och såg på olika tv-kanaler, han främst på
Fox och CNN, hon på CNN.
– Jag tittade också på alla tre valdebatterna, men de hjälpte mig inte så
mycket. Det var en besvikelse att de bara ägnade sig åt att förolämpa
varandra i stället för att diskutera sakfrågor, säger Lauren.
Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se “
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“Börsras och fall för både dollarn och
kronan
Börserna rasade kraftigt och dollarn försvagades i takt med att
Donald Trump närmade sig segern i presidentvalet ökade under
morgontimmarna. Oro finns för försvagad världsekonomi med
Trump i presidentstolen.

I stället valde investerarna att placera pengar i så kallade säkra hamnar
som guld, statsobligationer och schweizerfrancen. Även den japanska
yenen stärktes.
Oljepriset faller på grund av rädsla för att Donald Trump som president ska innebära lägre ekonomisk tillväxt både i USA och världen.
– Det råder så mycket osäkerhet om vad Trump kommer att göra att
det skapar en rädsla för hur hur det kommer att gå med den ekonomiska tillväxten, säger Robert Bergqvist.

I takt med att valframgångarna för Trump rapporterades in ökade
nervositeten på marknaderna. Pilarna på börserna i Asien vände ned
och hade när denna text skrevs vid 6.30-tiden på onsdagsmorgonen
hade Tokyobörsen rasat med nästan 6 procent, medan Hongkongbörsen hade sjunkit med 3,6 procent.

När Europa vaknar räknar Bergqvist med ytterligare fall i dollarn och
nedåtgående börser. Samtidigt väntas den svenska kronan tappa i
världe. Under nattens handel hade den försvagats med 11 öre till 10,05
kronor mot euron.

Samtidigt rasade den mexikanska peson med över 11 procent. Donald
Trumps löfte att bygga en mur mot landet är dåliga nyheter för Mexikos ekonomi.

– Vår grundbild är att kronan försvagas vid en Trumpseger. Den
riskerar att leda till sämre global tillväxt, vilket slår mot ett handelsberoende land som Sverige, säger Robert Bergqvist.

– Det känns som Brexit i repris. Först trodde alla att Clinton var på väg
att ta hem det, men det har blivit mycket jämnare och många är tagna
på sängen, säger Robert Bergqvist, chefsekonom för SEB.

Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

Dollarn rasar och terminerna på New York-börsen, som handlas innan
börsen öppnar, indikerade en nedgång på drygt 4 procent procent när
handeln startar. I sådana fall kan det bli det största fallet sedan efter
den 11 september 2001.
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“Ett liv av sexistiska personangrepp
Hillary Clintons liv som en pragmatisk mittenpolitiker gjorde det
svårt för henne att möta de radikala, populistiska högervindar
som blåser i USA. Hon var inte förberedd på en kampanj mot en
kontroversiell demagog som Trump. Hon hade planerat att möta
en mer traditionell republikan, som Jeb Bush eller Marco Rubio,
och ha en kampanj fokuserad på sakfrågor och ekonomiska debatter. I stället mötte hon ett våldsamt slag om hela USA:s identitet.
Presidentvalet 2016 har visat att USA just nu upplever en period av
politisk och kulturell turbulens som saknar motstycke sedan 1960talet. Donald Trump har vällt fram som en populistisk ångvält, med
den mest öppet rasistiska presidentkampanjen i USA:s moderna
historia. Till vänster tågar samtidigt nya grupper av aktivister fram på
gatorna, med krav på en ny politik som tar hänsyn till svartas rättigheter, kvinnors rättigheter, hbtq-rättigheter, som vill göra drastiska
förändringar i det ekonomiska systemet och klimatpolitiken.
Men Hillary Clinton har aldrig krävt någon revolution. Hon förespråkar hellre gradvisa förbättringar. I stället för enkla berättelser med
tydliga måltavlor föredrar hon att tala om konkreta sakfrågor, subventionerade studielån, allmänna förskolor, betald föräldraledighet,
kortare fängelsestraff, om rimliga lösningar och pragmatiska reformer.
Hillary Clintons presidentkampanj ägde rum i ett land präglat av
politiskt kaos och karga högerpopulistiska vindar. Det var också den
mest sexistiska valkampanjen i USA:s moderna historia. För Hillary

Clinton har hela livet präglats av att tvingas utstå diskriminerande och
sexistiska attacker. När hon som elvaåring skrev ett brev till Nasa och
frågade hur man blir astronaut möttes hon av svaret att kvinnor inte
accepteras som astronauter. När hon besökte Harvard university som
aspirerande juridikstudent i början av 1970-talet mötte hon en
professor som frågade ”varför ska du få en position här i stället för en
man?”.
När hon var First lady i Vita huset, då Bill Clinton var president på
1990-talet, fick hon konsekvent utstå attacker från den kristna högern,
som såg henne som en radikal feminist. Så var hon också den första
First lady i USA:s historia som bibehållit en professionell karriär hela
vägen fram tills att hon flyttade in i Vita huset med Bill. När hon
ställde upp i primärvalet 2008 fick hon likaså höra från manliga tvvärdar att ”hennes röst påminner alla män om en fru som tjatar om att
gå ut med soporna”.
Men i den här valkampanjen mötte hon inte bara en öppet sexistisk,
republikansk motståndare, utan fick även brottas med ett amerikanskt
medielandskap där man lade mer tonvikt på hennes små och stora
misstag, än på Trumps samlade kontroverser. En undersökning från
Harvard university nyligen visade att amerikanska medier lade ner mer
tid på att bevaka Clintons epost-hantering, trots att FBI konstaterade
att hon inte gjort något som var åtalbart, än på den samlade bevakningen av samtliga sakfrågor som diskuterades i presidentvalet. Det
var ett val präglat av personangrepp och fokus på kandidaternas
privatliv, vilket öppnade upp för en rad missförstånd och nidbilder av
Clinton som person.

Trots att Clinton funnits i det politiska rampljuset i tre decennier förblir hon en av landets mest missförstådda politiker. Bland republikanerna ser många henne som ett monster. Donald Trump ägnade hela
sin kampanj åt att uppmana sina anhängare att skrika att hon borde
sättas i fängelse. Många andra avfärdar henne som en cynisk och
korrupt karriärpolitiker. Men om man faktiskt studerar hennes långa,
händelserika politiska karriär är det slående hur konsekvent hon
arbetat för samma frågor i nästan ett halvt sekel. Ända sedan hon gick
på college i slutet av 1960-talet har hon engagerat sig för kvinnors
rättigheter och kämpat mot diskriminering av etniska minoriteter. Efter
college tog hon ett lågavlönat arbete på Childrens defense fund i South
Carolina, där hon arbetade för svarta barns rättigheter. Under 1970och 80-talen etablerade hon sig som en av landets mest inflytelserika
jurister i frågor som rörde kvinnor och barns rättigheter. Om det finns
en röd tråd i hennes politiska karriär så är det hennes fokus på jämställdhetsfrågor, kvinnors rättigheter och amerikanska medelklassfamiljers ekonomiska bekymmer.
– Hillary har varit i det politiska rampljuset så länge och är en sådan
politisk kameleont att det är svårt att veta vad hon egentligen står för.
Är hon den feministiska jurist vi först lärde känna 1992, eller är hon
den mittenorienterade senatorn som ville förbjuda flaggbränning? Den
fråga där hon varit mest konsekvent i hela sin karriär har varit kampen
för kvinnor och barn, sade journalisten Michelle Goldberg i en intervju
under årets presidentval.
När Hillary Rodham, som hon hette innan hon gifte sig med Bill
Clinton, började på Wellesley college i Massachusetts 1965 identifierade hon sig som republikan. Hon hade vuxit upp i en konservativ
kärnfamilj i en villaförort utanför Chicago. Men under 1960-talets

politiska och kulturella förändringar följde hon med sina generationskamrater åt vänster. På college blev hon aktiv i medborgarrättsrörelsen
och stred även för progressiva reformer på själva skolan. När hon tog
examen 1969 beskrev hon sig själv som en person med ”ett konservativt tankesätt men ett liberalt hjärta”. Det fungerar fortfarande ganska
bra som en sammanfattning av hennes politiska attityd. Hon drivs av
liberala och progressiva övertygelser, men är relativt konservativ i
synen på hur man utövar makt och förändrar politiska system.
Efter att hon gift sig med Bill Clinton, som hon träffade under juridikstudier på anrika Yale university, flyttade hon något motvilligt med
honom till Arkansas, där Bill vuxit upp. Han hade politiska ambitioner
där, och blev guvernör 1986. I konservativa Arkansas var Hillary
Clinton kontroversiell som en politikerhustru som själv hade en framgångsrik karriär som jurist och tydligt tog ställning i politiska frågor.
När Bill blev president 1992 blev Hillary den första First lady i USA:s
historia som bibehållit sin yrkeskarriär hela vägen fram till att maken
blev president. Som First lady var hon också frispråkig och politiskt
aktiv. Hon var drivande bakom Bill Clintons initiativ att genomföra en
sjukvårdsreform – vilket misslyckades efter motstånd från republikaner i kongressen. Hon gjorde en rad feministiska uttalanden som växte
stor uppståndelse i ett 1990-tal som präglades av en utbredd kulturell
backlash mot de föregående decenniernas sociala förändringar.
1995 reste Hillary Clinton till en FN-konferens i Peking, där hon höll
ett tal om kvinnors rättigheter. Hennes fras ”Kvinnors rättigheter är
mänskliga rättigheter” möttes av stående ovationer och väckte internationell uppmärksamhet, samtidigt som den kristna högern hemma i

USA ifrågasatte att en person som inte själv valts till ett politiskt
ämbete tog så mycket plats i det offentliga samtalet.
Men under primärvalet 2016 förknippades Hillary Clinton inte med sin
gamla idealism, utan snarare med sin makes sporadiska opportunism.
På 1990-talet rörde sig demokraterna som parti och i synnerhet Bill
Clinton som politisk ledare, mot mitten. I dag är det inte bara demokraternas vänsterfalang som ser paret Clinton som en symbol för ett
trött Washingtonetablissemang, utan även många mittenväljare känner
en växande skepsis över politiska veteraner.
Sedan finanskrisen har demokraterna som parti rört sig till vänster. Det
skapade en rad utmaningar för Clinton, som länge känt sig mer hemma
i partiets mittfåra. Under just de år då USA:s unga vänster mobiliseras
i en reaktion på det ekonomiska systemet, genom att delta i Occupy
Wall street-möten, läsa Thomas Piketty, eller dela med sig av upproriska tal av senatorn Elizabeth Warren på Facebook, så var Hillary
Clinton upptagen med att föreläsa hos finansjätten Goldman Sachs för
675 000 dollar per tal. Hillary Clinton var en osannolik ledargestalt i
en tid då väljarna kräver en protest mot hela det befintliga systemet.
Hon led av en kampanj som ständigt mötte kritik för att inte vara
tillräckligt “inspirerande”. Hon led av att förknippas med etablissemanget i en tid då alla avskyr den politiska eliten i Washington. Hon
kom med detaljerade listor på sakpolitiska förslag i en tid då många
väljare ville ha enkla lösningar med tydliga måltavlor. I en intervju
med New Yorker strax före presidentvalet fick Clinton själv en chans
att förklara Trumps attraktionskraft.

– De valde killen som var en outsider. Trump hade en enkel förklaring
som var lätt att förstå och tillfredställande för många. Vi demokrater
har inte lyckats ge ett lika tydligt budskap om hur vi ser på ekonomin,
sade Clinton.
Martin Gelin martin.gelin@gmail.com “
“Fakta. Hillary Clinton
Namn: Hillary Diane Rodham Clinton.
Född: 26 oktober 1947.
Utbildning: Grundexamen från Wellesleyuniversitetet, därefter juristexamen från Yale 1973.
Familj: Maken Bill Clinton, dottern Chelsea, 36, med man och dottern
Charlotte och sonen Aidan.
Bor: Har flera hem, bland annat ett hus i Chappaqua, New York, inköpt
inför hennes första senatskampanj år 2000.
Yrke: Jurist, med inriktning bland annat på barns rättigheter, immaterialrätt och tvister. “
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”Det här visar att Gud har hört mig”
“Amarillo. Trumpväljarna i Amarillo, Texas tror knappt att det
är sant när deras kandidat vinner den ena delstaten efter den
andra. Tequiladrinkarna flödar medan en historisk valsensation
mer och mer ser ut som ett faktum.
”Florida går till Trump” – när skylten dyker upp på Fox News bryter
jublet ut på restaurang Ruby Tequila i Amarillo. Ett par hundra
republikanska väljare har samlats här för vad många innerst inne
trodde skulle bli en sorgens dag.
Stora delar av kvällen har vi talat med väljare om katastrofen det
skulle innebära att få Hillary Clinton som president. Många här tycks
hata den demokratiska kandidaten mer än de älskar Trump.
Texas 13:e valdistrikt, där vi befinner oss, rankas som det mest konservativa i hela USA. Att Trump och Republikanerna skulle vinna här
är inget som någon har tvivlat på.
Men i takt med att vågmästarstaterna börjar ramla in för Trump stiger
den tidigare ganska avslappnade stämningen. Ohio, North Carolina,
Florida. En seger är plötsligt inom räckhåll. Folk tittar upp från sina
quesadillas och börjar koncentrera sig på tv-skärmarna.
– Jag är lite skakad, jag var inte beredd på det här, säger Marilyn
Matheson, en kvinna i 70-årsåldern som just har flyttat tillbaka hit
efter många år i Dallas.

– Men jag har bett till Gud om en seger. Det här visar att han har hört
mig, säger hon när Ohio går över till Trumps kolumn.
Judy Jackman är aktiv republikan och närmast skadeglad när hon
följer valsändningen.
– Ingen trodde på det här. Ingen trodde att han skulle vinna. Det är för
att de inte har varit på hans valmöten, säger hon.
För Judy Jackman är en Trumpseger en revolt mot eliten och
”Washington”.
– Såg du valsiffrorna för Washington DC? 93 procent för Clinton. Det
säger allt, säger hon menande. Det är så mycket Washington har gjort
som är emot folket.
Många andra här nämner vapen och abort som avgörande frågor. Men
för Judy Jackman är en annan sak viktigare: invandringen.
– Det är det första han ska ta itu med som president. Bygg den där
muren, säger jag. Vi kan inte bara låta folk vandra in över våra gränser,
det måste bli ett slut på det.
Judy Jackman röstade – som majoriteten i Texas – på Trumps
konkurrent Ted Cruz i det republikanska primärvalet. Sedan fick hon
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
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artikel i tidskriften Forbes.

“USA ensamt med klimatförnekare som
ledare

Men den blivande presidentens inställning behöver inte betyda att
klimatarbetet på hemmaplan stoppar upp helt.

Klimatforskare är allvarligt oroade över USA:s nästa president.
Donald Trump kommer att vara den enda världsledaren som är
klimatförnekare. Men vill USA ta sig ur Parisavtalet kommer det
att ta närmare fyra år, nästan hela mandatperioden.
När det gäller Donald Trump och klimatförändringar är han mest känd
för att ha twittrat om att ”global uppvärmning är något som Kina har
hittat på för att sänka USA:s konkurrenskraft.”
Att han nu blir USA:s nästa president oroar klimatforskare och kan
skaka om det stora globala klimatmötet COP 22 som just nu pågår i
Marrakech.
– Det är en väldigt olycklig signal till Marrakechmötet om ett av de
mäktigare länderna och en av de största utsläpparna får en klimatförnekare till president, säger Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum
för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.
Just signalen till omvärlden är, enligt honom, kanske det största problemet med den nya presidenten. Under Obama har USA varit
drivande i klimatarbetet, om landet nu sänker ambitionerna kan det
påverka andra länders ambitioner.
Nyligen kritiserade Xie Zhenhua, Kinas förhandlingschef i klimatförhandlingarna den republikanske presidentkandidatens uttalanden.
”Alla nationers ledare måste agera i linje med trenderna i den globala
utvecklingen. Folket kommer inte att stödja en ledare som går emot
trenden. Det kan påverka landets utveckling”, sa han nyligen i en

– Mycket görs på delstatsnivå i USA. Det står och faller inte med
presidenten, men signalvärdet är starkt., säger Björn-Ola Linnér.
Även om han och många av hans kollegor är oroliga för vad som
kommer att ske så är det inte helt lätt att veta vad världen kan förvänta
sig de kommande åren. Den blivande presidenten har inte alltid varit
klimatförnekare. Tweeten om kineserna och den globala uppvärmningen kom 2012. Några år tidigare, 2009, var Donald Trump en av
flera affärsledare som skrev ett öppet brev till president Obama inför
klimatmötet i Köpenhamn. Brevet var en uppmaning att ”USA skulle
föregå med gott exempel och säkerställa meningsfulla och effektiva
åtgärder mot klimatförändringen.”
– Det är intressant att han först kan uppmana till handling och sedan
tre år senare säga att klimatförändringar bara är påhitt, säger Björn-Ola
Linner.
De vitt åtskilda ståndpunkterna tillsammans med att klimatet inte var
någon stor fråga under valrörelsen gör det svårt att förutspå vad
Donald Trump kommer att göra som president.
– Han är lurig, man vet inte riktigt hur han ska agera. Han har förbundit sig att kraftig gynna kolindustrin i USA och ska göra
gruvarbetare ”proud again”. Samtidigt har han sagt att han ska gynna
fracking. De konkurrerar på samma marknad, säger Björn-Ola Linnér.
Fracking är ett billigare sätt att utvinna energi än kol och har även det
många kritiker. Hur Donald Trump ska klara att stötta båda är oklart.

Däremot är det klart att han vill bygga ut pipelines och annan infrastruktur för fossila bränslen.
Många klimatforskare ser det som stora problem eftersom det kräver
stora investeringar och skapar en inlåsningseffekt som gör att fossila
bränslen måste leva kvar länge för att göra investeringarna lönsamma.
Enligt Björn-Ola Linnér finns det tre saker Donald Trump kan göra för
att ställa USA utanför det globala klimatarbetet.
1 Han kan säga upp Parisavtalet men utträdet kommer att ta lång tid,
närmare fyra år, nästan hela mandattiden. I och med att avtalet redan
har trätt i kraft är de länder som har ratificerat bundna till att stanna i
minst tre år innan de över huvud taget kan ansöka om utträde. Efter det
tar det ytterligare ett år innan det utträdet är klart.
2 Han kan välja att helt enkelt strunta i att uppfylla de mål som finns i
den nationella klimatplanen, NDC, som alla länder har lämnat in till
Parisavtalet.
3 En tredje väg är att dra sig ur FN:s klimatkonvention och helt ställa
sig vid sidan om det globala klimatarbetet.
– Gissningsvis väljer de att helt enkelt strunta i att uppfylla avtalet. Att
säga upp Parisavtalet innebär mer jobb och Trump får ta nesan att
länder kommer att protesterna, säger Björn-Ola Linnér.
Även om det är svårt att förutse vad som kommer att hända när Donald
Trump väl tillträder som president så ser det inte ljust ut för klimatarbetet.
Björn-Ola Linnér berättar att en av hans kollegor i USA var så stressad
av Trumps framgångar att han under valrörelsen kampanjarbetade för
Hillary Clinton och knackade dörr för att värva väljare.
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “
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05.26. Democrats abroads valvaka, Hard
rock café, Stockholm: Växande oro under
en lång natts resa mot resultatet
Det blev en lång natts berg- och dalbanefärd mot valresultat. På
Democrats Abroads valvaka i Stockholm pendlade stämningen mellan
hopp och förtvivlan. Vid femtiden på morgonen gick luften ur totalt.
Det började redan vid halv nio-tiden på tisdagskvällen, med en lång
ringlande kö i kylan utanför Hard Rock Café i Stockholm.
– Hillary, go! skrek någon i kön.
Men det kom att bli en lång natt, för många med en växande och
gnagade oro medan röstsiffrorna droppade in.
– Jag är uppriktigt rädd för hur det ska sluta, jag tror inte att folk vågar
vara riktigt ärliga med hur de tänker rösta, det är mycket ”SD-faktor”–
över hela valet, sa Samuel Ankarcrona, amerikansk medborgare som
bor i Sverige, medan tv-skärmarna började fyllas med procentsatser.
Frank Martinez, även han amerikansk medborgare, med mexikansk
pappa och amerikansk mamma, delade helt oron.
– Det är fruktansvärt nervöst nu. Jag hade hoppats på att det skulle
kännas lite tryggare än vad det gör, noterade han vid tretiden på natten
då det såg ut som om Hillary Clinton var på väg att förlora Florida.
Så väl Samuel som Frank röstade på Bernie Sanders i primärvalet, och
känner att de med sina röster på Clinton valt ”second best”.

– Men nu stöttar vi givetvis Clinton till fullo. Det känns inte som att
jag kommer våga gå och lägga mig, jag är för rädd för vad jag riskerar
att vakna upp till, konstaterade Samuel Ankarcrona.
Alex Lange, Democrats Abroads Stockholmsordförande, var mycket
hoppfull tidigt under kvällen:
– Det kommer att gå bra, det finns inga alternativ, menade han innan
allt större delar av den digitala amerikanska kartan började färgas röd i
stället för, som han hoppats på, blå.
I baren serverades för kvällen två specialdesignade cocktails – ”Nasty
woman” och ”Bad hombre”.
– Det säger ganska mycket om hur många upplever valet, log Frank
Martinez lite snett.
Han upplevde ”Bad hombre” stark, på gränsen till drickbar, och
”Nasty woman” som menlös.
Men ”menlös” vad annars långt ifrån ordet för kvällen.
– Det här är mitt livs viktigaste val, tio gånger viktigare än de tidigare
presidentvalen jag tidigare röstat i, sa Spencer Shander innan han gick
hem för att följa valspurten från tv-soffan i stället för i det högljudda
sorlet på den amerikanska restaurangen.
Han bor sedan fem år i Sverige och poströstade utan problem.
För honom fanns det aldrig någon tvekan: Hillary Clinton.
– Vi kan inte ha en helt okvalificerad president. Donald Trump är galen
och det gör mig livrädd att så många kan tänka sig att missnöjesrösta
på honom”, säger Spencer Shander.

Också Mattias Skiöldebrant, även han amerikansk medborgare, kände
tidigt en oro.
– Tyvärr skulle jag inte bli förvånad om Trump vinner, även om jag
inte tror att han kommer att göra det. Men Brexit hände, så vad som
helst kan hända, sa han innan allt började peka mot att Trump faktiskt
hade övertaget.
Den europeiska bilden av Donald Trump som en galning är inte alls
lika utbredd i USA, trots att stora delar av Hillary Clintons senaste tvsända kampanj gått ut på det, konstaterar Mattias Skiöldebrand.
– Av folk ses han som en affärsman, en ledare i första hand. I Sverige
har jag inte mött en enda amerikan som säger sig rösta på Trump, men
i USA är det verkligen helt annorlunda, fortsätter Mattias
Skiöldebrand.
När New York Times levererade nyheten att Trump har 73 procents
chans att vinna vid 04.10-tiden hade många redan lämnat valvakan.
Att Clinton tagit New Mexico gav bara upphov till spridda applåder.
Strax efter klockan fem hade alla lampor tänts och en och annan
amerikansk flagga hängde endast på trekvart.
– Det är omöjligt att förstå hur valundersökningarna kunde ha så fel, sa
John Linder som tillbringat hela natten med att heja på Clinton.
– Nu blir det oroligt, samtidigt kan vad som helst hända. På sätt och
vis är väl det också spännande.
Ulrika By ulrika.by@dn.se “
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“04.24. Amerikanska ambassadens valvaka,
Hilton hotell, Stockholm: Uppsluppna
samtal, men något gnager hos besökarna

“Så kommer Obama att bli ihågkommen

En bekant står i en av mingelklungorna. Det är många sådana här på
amerikanska ambassadens valvaka på hotell Hilton i Stockholm. Här
har hundratals särskilt inbjudna personer samlats för att följa nattens
och morgonens händelser.
Trots att det bjöds till klockan 03.00 är sorlet starkt.
Jag kramar om min bekanta, nickar ett ”hej” åt hans samtalssällskap.
Frågar honom hur läget är.
– Jo, då. Men det går ju riktigt dåligt det här. Han vinner ju.
Det är inte demokraternas valvaka men väl en valvaka i Sverige. På
Södermalm i Stockholm.
Ambassaden har pliktskyldigt klätt lokalen i skyltar som förespråkar
båda kandidaterna. Men om det finns några Trumpanhängare här, gör
de inte så stort väsen av sig.
På heltäckningsmattorna i korridorerna rör sig kända personer och
politiker, företagsrepresentanter och organisationsföreträdare. De
journalister som inte fick åka till USA den här gången trängs för att få
prata med de mest intressanta intervjuobjekten. Vi frågar experter hur
det går. Vi frågar politiker vad resultatet kan komma att betyda för
Sverige. Vi ber om en analys om hur världen kommer att förändras
efter valet.
Samtalen är uppsluppna, många är nyvakna. Diskussionerna flödar.
Men det är något som hämmar stämningen. ”Trump 149, Clinton 109”
står det på elektorsräknaren som visas på en av de många tv-skärmarna
i korridoren.
Alexandra Urisman Otto alexandra.urisman@dn.se “

○ Barack Obama, USA:s 44:e president och den första afroamerikanen på posten, har 72 dagar kvar som landets statsöverhuvud,
regeringschef och överbefälhavare.
○ Bakom sig har han åtta intensiva år. De inleddes med att han
fick ärva den största finanskrisen sedan 1930-talet. Under sin tid
som president har han bland annat tilldelats Nobels fredspris,
misslyckats med att stänga Guantánamobasen och lett USA i flera
krig.
○ DN:s korrespondent Sanna Torén Björling beskriver några
områden som kommer att få betydelse för hans eftermäle.
1 ”Obamacare”, eller The affordable care act, som den stora hälsovårdsreformen egentligenheter, baxades igenom kongressen 2010. 
Reformen hade föregåtts av åratals försök att förbättra USA:s sjukvårdsförsäkringssystem. Tanken är att genom ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem införa en högre grad av kollektiv trygghet och en
jämnare fördelning av bördan. Reformen drabbades dock av stora
problem när den rullades ut 2013, då hemsidan kollapsade av trycket.
Vid sidan av de tekniska bekymren ses reformen också av många
demokrater som en högst ofullkomlig kompromiss – även om 20
miljoner fler amerikaner har sjukförsäkring i dag.
Bernie Sanders ville ersätta Obamacare med något för USA mer
radikalt, medan Hillary Clinton har förespråkat att i stället förbättra
den existerande reformen.
Republikanerna vill avskaffa lagen helt, och ”Obamacare” kommer
sannolikt att vara en stridsfråga under lång tid framöver.

2 Finanskrisen/ekonomin. När Barack Obama tillträdde stod USA på
randen till avgrunden, med den värsta ekonomiska krisen sedan
depressionen. Banker gick omkull, hela det finansiella systemet var
hotat och arbetslösheten sköt i höjden. Sedan dess har nästan alla
siffror vänt, och USA går som tåget, med tillväxt och en arbetsöshet
på under 5 procent.

al-Qaidaledaren Usama bin Ladin dödades under Obamas tid, men
USA:s tillbakadragande från Irak blev i hög grad ett misslyckande som
bidrog till att ge terroristorganisationen IS utrymme att växa i.
Minskningen av trupper i Afghanistan hejdades och blev ett tillskott av
folk i stället. Drönarattackerna i Pakistan har ökat med 700 procent
under Obama.

När Donald Trump under året har målat upp en mörk bild av läget för
USA är det en bild som motsägs av många statistiska parametrar.

Till detta läggs den fullständigt katastrofala utvecklingen i Syrien, som
omvärlden inte har kunnat hantera och där USA:s försök att hitta
utvägar fullständigt har misslyckats.

Men återhämtningen är inte enbart skimrande – en mycket stor del av
inkomstökningar och förbättringar har tillfallit en liten andel av
befolkningen, en grupp som redan har det mycket bra.
Arbetslöshetsstatistiken innehåller också skevheter: Många amerikaner
arbetar deltid mot sin vilja, och en grupp långtidsarbetslösa har helt
gett upp hoppet om att hitta löneförsörjning och har slutat att söka
jobb – och därmed trillat ut ur statistiken.
USA har också stora problem med lönestagnation, där många låg- och
medelinkomsttagare inte sett reallöneökningar på flera decennier.
3 Kriget mot terrorismen/Guantánamo. Ett av Barack Obamas
första löften är med stor sannolikhet ett han inte kommer att kunna
hålla: att stänga fängelset Guantánamo på Kuba. USA:s frihets
berövande av terroristanklagade personer har pågått i 14 år, i de allra
flesta fall utan att de fängslade har delgetts formell misstanke om ett
brott, än mer åtal eller dom. I dag sitter 60 fångar kvar på Kuba, men
en stängning av fängelset kräver ett kongressbeslut som Obama inte
räknar med att få.
Guantánamo har blivit en symbol för Obamas svårigheter att avsluta
de krig som USA befann sig i när han tillträdde, trots sina ambitioner.

4 Immigrationen. Låsningarna i kongressen har bara blivit värre
under Obamas tid i Vita huset. Immigrationsfrågorna hör till de
områden där kongressen har blockerat Obamas förslag, och där han i
stället har valt att så långt han kan runda lagstiftarna. På så vis har
Obama skapat öppningar för vissa grupper av papperslösa, till exempel
barn till illegala invandrare, som är uppvuxna i USA och har hela sina
liv här, att lagligt studera vidare, kunna arbeta utan risk för deportation. Dessa beslut har nu fastnat i långdragna domstolsprövningar.
Frågan om en immigrationsreform har inte minst genom Donald
Trumps kandidatur blivit så infekterad att inte heller republikaner som
tidigare varit positiva till den längre aktivt förespråkar den.
Men behovet finns kvar: elva miljoner människor lever i dag i USA
utan tillstånd, de flesta utan andra lagbrott, en situation som på sikt är
ohållbar.
Å andra sidan har gränsövervakningen under Obama fått kraftfullt
ökade resurser och 2,5 miljoner personer har deporterats, främst till
Centralamerika.
5 Iranavtalet. Åsikterna om kärnenergiavtalet med Iran, som
undertecknades 2015, går längs partilinjerna. Republikanerna menar

att bara samtalen var att inleda förhandlingar med djävulen, men
Obamaadministrationen framhåller avtalet som ett historiskt tillfälle i
en försiktig process att göra en vän av en fiende.
Överenskommelsen innebär att sanktionerna mot Iran successivt lyfts,
mot att landet minskar sitt lager av anrikat uran, frivilligt begränsar sin
förmåga att skaffa sig kärnvapen och accepterar omfattande insyn i sin
verksamhet. Det framförhandlades av USA, Frankrike, Storbritannien,
Ryssland, Kina och Tyskland på ena sidan, Iran på den andra.
Men relationerna mellan Iran och USA har inte varit friktionsfria
sedan avtalet undertecknades. Iran har fortsatt att utveckla sin
kärnenergiteknik, fängslat amerikanska medborgare och genomfört
cyberattacker mot USA:s intressen. I Iran har USA-kongressens försök
att hindra genomförandet av avtalet inte passerat obemärkt.
Hur relationerna fortskrider beror inte bara på Vita huset, utan också
på vem som vinner det iranska presidentvalet i maj nästa år. Hassan
Rouhani är utmanad inte minst från konservativt, USA-skeptiskt håll.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

“Barack Obama kommer också att minnas för att han:
Förändrade relationerna till Kuba.
Blev den första afroamerikanska presidenten, men att rasfrågorna
blivit mer aktuella än på flera decennier.
Som den första amerikanska ledaren lyfte miljöfrågorna.
Var en mycket god talare och retoriker. “

