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Bengt Rolfer
Journalisten Bengt Rolfer och
fotografen Denny Lorentzen har
gjort många reportageresor tillsammans. Senast de medverkade i Tiden Magasin var med
en rapport från paraplyrevolutionen i Hongkong hösten 2014.

Nu har de besökt Belgrad och
gör i detta nummer ett tema
om EU:s framtid.
– Brexit har skakat om
unionen. Men EU var ju i kris
även före den brittiska folkomröstningen. Trots alla kriser
finns det länder som längtar
efter att få komma med i EU.
Vi har besökt Serbien som vill
in för att se vad som lockar
dem, säger Bengt Rolfer.

Storbritanniens utträde
innebär att EU för första
gången får färre medlemmar.
Men det är fler länder än
Serbien som knackar på EUporten. Sveriges EU-minister
Ann Linde är säker på att EU
kommer att växa igen. Men
när EU-kartan nu ritas om
kommer tyngdpunkten att
flyttas mot sydöstra Europa.

Inga Näslund

John Runeson

Jasmin Rastegar

Inga Näslund har en bakgrund
i SSU och Socialdemokraterna
i Stockholms stad. På 80-talet
var hon reseledare i Sovjet och
1990, efter att ha arbetat som
SSU-ombudsman och politisk
sekreterare, åkte hon till Moskva
för att arbeta som översättare
på Radio Moskva.
– Det blev drygt tre år på
första parkett samtidigt som
Sovjetunionen föll och det nya
Ryssland växte fram i 90-talets
kaos, säger hon.
Sedan 2015 är hon handläggare för Östeuropa på Olof Palmes Internationella Center.
I det här numret skriver hon
om socialdemokratin, eller frånvaron av den, i Ryssland.

John Runeson studerar ryska
sedan några år och är intresserad
av politik och kultur i länderna i
före detta Sovjetunionen. Vårterminen 2016 läste han ryska
vid Urals Federala universitet i
Jekaterinburg.
– Som svensk i Ryssland
gör sig den ökade spänningen
mellan väst och Ryssland ofta
bemärkt. Vissa som jag träffade
verkade oroliga och frågade vad
svenskar egentligen tycker om
ryssar. Andra var noga med att
påpeka hur russofobisk världen
blivit. Artikeln i Tiden försöker
fånga upp några av de stämningar som uppstått efter annekteringen av Krim och kriget
i Ukraina.

Jasmin Rastegar är grundare
av Gärigheter, en byrå vars
mål är att tillsammans med
nästa generations kreatörer
ta kultursektorn till nästa nivå.
	Vid sidan av detta arbetar
hon som projektledare på ett
produktionsbolag som gör
radio. Med sitt tidigare
engangemang inom politik
och föreningsliv har Jasmin
hittat hem i barn och ungdomsfrågor med fokus på kultur och media.
I det här numret skriver
hon om egna erfarenheter av
hur det är att växa upp i vita
rum och lyfter vikten av förebilder som unga kan känna
igen sig i.

Journalist

Denny Lorentzen
fotograf
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Ryssland
Ryssen kommer!
Tusen år av rysskräck, avspeglas det i dagens debatt om
vårt förhållningssätt till den stora grannen i öster?
John Chrispinsson tecknar en bild av ett millennium av grannsämja,
och osämja.
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Finns det socialdemokrater?
En gång i tiden var socialdemokratin en viktig kraft i
Ryssland, och efter murens fall fanns förhoppningar om
ett återuppvaknande. Men de grusades. Inga Näslund berättar vad
som hände med socialdemokratin i Ryssland.

foto : denny lorentzen, karim mostafa , torsten kjellgren

Mer kunskap
Vår relation till Ryssland
präglas för lite av fakta och kunskaper. För att vi ska få en fungerande politik måste vi först se
Ryssland för vad det är, skriver
Laila Naraghi.
Inte bara billig mat
Frihandel är säkert bra,
men inte alltid för miljön och
fattiga länders jordbruk, skriver
Ann-Helen Meyer von Bremen
och Gunnar Rundgren.
EU reser sig
Trots Brexit är det
många länder som fortfarande
vill komma med i unionen. Men
vilket eu blir det? Ett mer överstatligt? Ett mer östorienterat?
Journalisten Bengt Rolfer har
intervjuat några av de som kan
reda ut frågetecknen.

Från strejker till
protester
Upploppen i världen ökar när
människor känner sig maktlösa.
Rasmus Landström skriver om
Riot. Strike. Riot, en berättelse
om protesternas historia och
nutid.
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Serbien hoppas på eu
På Balkan är eu fortfarande ett argument
för fred, och många serber hoppas på
unionen. Men landets regering drar i
auktoritär riktning, bland annat genom
ökad kontroll av medierna.

Flyktingkatastrof
För 45 år sedan flydde 10 miljoner
människor från Bangladesh, och togs
emot med öppna armar i grannlandet
Indien. De flesta återvände efter krisen,
men minns ännu i dag betydelsen av
att de fick en fristad.

Posten i centrum
för uppror
General Post Office i Dublin var
1916 centrum för upproret mot
England. Kristin Linderoth och
Filip Roslund har varit där.
EU en väg i säkerhetspolitiken
Debatten om säkerhetspolitik
handlar nästan uteslutande om
Nato eller inte Nato. Men det finns
en tredje väg: ökat samarbete
inom ramen för eu, skriver Jens
Orback och Folke Tersman.
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Framgångslandet
Ghana bryter mönstret i vår bild av Afrika.
Landet är ekonomiskt framgångsrikt,
fredligt och med en fungerande demokrati.
Torsten Kjellgren har besökt landet som
allt fler ser som en förebild.
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ledare

Jesper Bengtsson
Chefredaktör

En demokratisk mur
är på väg att falla

foto : åse bengtsson hellin

Det går knappt att öppna en tidning i
dessa dagar utan att det rapporteras
om nya hackerattacker mot viktiga
samhällsinstitutioner. Banker, myndigheter, tidningsredaktioner.
Ingen kan med säkerhet säga varifrån de kommer, men ofta pekas det
finger mot Ryssland. 2015 attackerades
den tyska förbundsdagens dataservrar.
I maj i år hävdade den tyska säkerhetstjänsten att spåren ledde till Ryssland.
I juni anklagade Hillary Clinton Ryssland för att ligga bakom en attack mot
det demokratiska partihögkvarterets
mejlsystem, som låg till grund för en
läcka i den amerikanska presidentvalrörelsen. Några veckor senare hackades New York Times och cnn.
Hackerangreppen är en del av ett nytt
informationskrig. Världens militära
hot finns förstås kvar, men frågan är
om inte de flesta slag i framtiden kommer stå om informationen, kunskapen.
Om rätten att definiera vad som är sant,
och vad det offentliga samtalet ska
handla om.
I det kriget verkar alla medel vara
tillåtna, inte minst desinformation och
spridande av rena lögner.
Det syns i den ryska propagandan,
men det räcker att gå till hatsajter i
Sverige, som Axpixlat eller Nya Tider,
för att förstå vad som står på spel på
nätet, den informationskanal som allt
fler använder som sin enda källa för

Hur studenterna säger sig veta att den
statliga propagandan är just propaganda, men att de också utgår ifrån att
det som sägs i väst också är propaganda, och att sanningen därför måste
sökas i ett slags genomsnitt av alla
dessa uppgifter.
All kunskap blir därmed relativ.
Det blir en fråga om att skrika högst,
och flytta positionerna i de politiska
ytterkanterna, för att sanningen ska
hamna lite mer åt det håll man själv
önskar.

information från den värld vi inte kan
uppleva med våra egna sinnen.
Och det största problemet är kanske
inte att det finns falsk information, för
sådan har alltid funnits i form av rykten och skvaller. Problemet är att det i
dag är svårare att skilja korrekta fakta
och saklig information från det som
är ren rappakalja. Effekten av det blir
att allt fler tror att sanningen ligger
någonstans mitt emellan de olika påståenden och de uppgifter som cirkulerar på nätet.
John Runeson berättar bland annat om
detta i en artikel från ett universitet i
Ryssland i det här numret av Tiden.

I just det läget behövs det journalistik.
Och journalister. Faktum är att världen
har ett skriande behov av just det.
Riktiga journalister. En yrkeskår vars
uppdrag är att granska fakta, vara
källkritiska och bara (BARA) publicera
om man har två av varandra oberoende
uppgifter som säger samma sak.
Men just den uppgiften, just den
yrkeskåren, är i dag utrotningshotad.
Pengarna räcker inte i de stora och
små, men gamla, mediebolagen. Och
de nya har helt andra värderingar när
det gäller kunskap och information.
Jag inser att den bilden är hårddragen. Det görs väldigt mycket bra
även i nya medier. Men det är ett faktum att oberoende journalistik är hotad
i det nya medielandskapet. En av de
murar vi byggt upp till skydd för våra
demokratiska samhällen är på väg att
raseras inifrån.
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jorden runt
Storbritannien

Pro-europeisk tidning

Det finns många förklaringar till varför
britterna röstade för att lämna EU men
de flesta tycks hålla med om att de brittiska mediernas EU-negativa inställning
spelade roll. Under de första veckorna
efter att resultatet blivit klart lanserades
därför pro-europeiska The New European
som motrörelse med sloganen »den nya
pop-up tidningen för de 48 procenten«.
Tidningen, vars första upplaga sålde
mer än 40 000 exemplar, beskrivs som
ett experiment för att fånga tidsandan
och det engagemang för EU och öppenhet som följde bland de besvikna efter
folkomröstningen. Utgivarna gick tidigt
ut med att tidningen inte skulle bli långvarig men eftersom också de följande
tre utannonserade upplagorna sålde bra
beslutade man nyligen att fortsätta utgivningen så länge prenumeranterna
finns kvar.

Europa

Plastskräp blir till gatsten
Omkring 10 procent av alla sopor i Kamerun utgörs av ickenedbrytbar plast och det har blivit ett så stort miljöproblem att
Kameruns regering år 2014 förbjöd all import och försäljning av
icke-nedbrytbara tunna plastförpackningar. Men återvinningsmöjligheterna är fortfarande få och trots förbudet är den svarta
marknaden full av plasten.
I ett försök att få i gång återvinningen i huvudstaden Yaoundé
har stiftelsen Cœur d’Afrique därför startat en mindre fabrik där
man tillverkar gatstenar med hjälp av insamlat plastskräp. Gatstenarna är både starkare och billigare än de som tillverkas av
cement och man hoppas därigenom bidra till att politikerna får
upp ögonen för återvinning som en framtidsbransch.
8

Det finns hittills ingen brett accepterad
definition på vad antiziganism är. I europeisk politik likställs det ofta med diskriminering av romer, men detta är inte
tillräckligt brett för att fånga allt det som
drabbar de grupper som stigmatiseras
som »zigenare«. Eftersom definitioner
påverkar vilka problem som uppmärksammas är detta ett bekymmer.
Nätverket ERGO tog därför initiativet
att tillsammans med andra organisationer
för romers rättigheter starta »Alliance
against Antigypsyism«. Plattformen
lanserades i juli 2016 och har som syfte
att sprida en gemensamt framtagen
definition på antiziganism.

foto : Cœur d’Afrique

Kamerun

Organisationer samlas
kring en definition av
antiziganism

Nya Zeeland

Sänkt promille
en framgång

Efter flera års påtryckningar från Labourpartiet sänkte den
nya zeeländska regeringen i december 2014 gränsen för ratt-fylleri från 0,8 till 0,5 promille.
Kritiker har oroat sig för sänkningens inverkan på landets
pubkultur, men den nysläppta helårsstatistiken för 2015 är övervägande positiv. Folk tycks fortfarande gå på puben, men på ett
mer ansvarsfullt sätt. Antalet stoppade rattfyllerister sjönk nämligen med ungefär 10 procent jämfört med året innan, fler tycks
välja svagare drycker framför starka och pubägare har noterat
att intäkterna från mat ökat på bekostnad av alkohol. Samtidigt
har allt fler pubar börjat erbjuda att köra kunderna hem.

Hong Kong

Studentledare valda
till legislativa rådet

Den 4 september gick Hongkongborna
till valurnorna i det första stora valet
sedan paraplyrevolutionen 2014. Valet
till det legislativa rådet LegCo har varit
en hållpunkt för demokratirörelsen och
valresultatet visar på styrkan i längtan
efter demokrati.
	Valdeltagandet på 58 procent var det
högsta någonsin, de Pekingvänliga backade och flera av paraplyrevolutionens
förkämpar valdes in i rådet. Bland dessa
återfinns 23-årige Nathan Law för det progressiva partiet Demosist som nu blivit
den yngste någonsin att sitta i LegCo.
	Även om de nyvalda representanterna
kommer ha svårt att utöva inflytande,
då 30 av de 70 platserna utses av Pekingvänliga speciella intressegrupper, har
valet skickat ett kraftfullt budskap till
centralregeringen i Kina.

hyvää
päivä!
Finland

foto : nicol ás stulberg, istockphoto

Argentina

Facket mobiliserar mot nedskärningar

Sedan Mauricio Macri tillträdde som president i Argentina i december 2015 har han
fört en hård nedskärningspolitik. Genom så kallade nöddekret har han kringgått den
oppositionskontrollerade kongressen för att sparka tiotusentals offentliganställda,
minska elsubventioner och genomföra nedskärningar inom skola och sjukvård.
Efter att i början ha försökt föra en dialog med presidenten fick de argentinska
fackförbunden till slut nog. Mellan 31 augusti och 2 september anordnade de en
»federal marsch« med ambulerande protesttåg i Argentinas olika regioner. Marschen
som sammanstrålade i huvudstaden Buenos Aires blev större än väntat då enligt
uppgifter mer än 200 000 personer ska ha slutit upp bakom slagorden »mot uppsägningar, tariffhöjningar och nedskärningar.«

Hjälptelefon
för nyanlända

Som en del i integrationsprojektet »At
work in Finland« har den finska motsvarigheten till LO startat en tjänst genom vilka
alla nyanlända i landet kan få gratis råd
och svar på arbetsrättsliga frågor.
Tjänsten har sedan i mars bemannats
av en specialiserad jurist och drivs med
ekonomiskt stöd från EU och fackförbunden PAM och JHL. Målet är att tidigt
upplysa flyktingar och arbetskraftsinvandrare om deras rättigheter på den
finska arbetsmarknaden för att långsiktigt
motverka segregering och utnyttjande.
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bokanmälan

Varför attraherar Socialdemokraterna inte fler? Vad har hänt
med idédebatten och vart tog de gamla idéerna vägen? Och
varför är socialdemokratin så visionslös?

Två Fredrikar som vill
socialdemokratin nåt
Fredrik Pettersson,
två tidigare ledarskribenter i socialdemokratiska Västerbottens Folkblad
respektive Folket i Eskilstuna, har kommit ut med var sin bok som de hoppas
ska diskuteras inom rörelsen.
Pettersson har sammanställt 35 av sina ledare, tidigare
publicerade i Folket. Tidigare
fanns de på tidningens hemsida, men några månader efter
nedläggningen stängdes även
sidan ned. Att ge ut texterna i
bokform såg Pettersson som
ett sätt att bevara en del av
Eskilstunas historia.
Texterna, som är indelade i
sju olika teman, är därför lätt
daterade. De behandlar nazistattacken i Kärrtorp, paret
Reinfeldts skilsmässa, valrörelsen i usa 2012 och en rapport från
Kommunal 2014. Men också mer
eviga frågor om mäns våld mot kvinnor, det orättfärdiga i vad en direktör
tjänar kontra en arbetare och tryckfrihet.
Det är ingen text som riktigt lyfter
eller ger något nytt perspektiv; det
Fredrik Jansson och
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mesta känns helt enkelt igen från de
senaste årens ledartexter eller artiklar
i rörelsens tidskrifter. Med det sagt är
det ändå en bra introduktion till socialdemokratiskt tänkande och en fingervisning till var konfliktlinjerna
inom rörelsen går. Och ett oförtrutet kämpande mot rasism
och klassamhälle.
i stället en essä i
vilken han driver tesen att den
svenska socialdemokratins
historia och framgångsrecept,
rent av dess väsen, kan etiketteras med två begrepp: gemenskap och skötsamhet.
Han delar upp socialdemokratins historia i olika regimer.
Först ut var folkrörelseregimen,
tiden då folkrörelserna var
starka och ledde den demokratiska utvecklingen i Sverige.
Gemenskapen byggdes kring klasskampen och kampen för demokrati
och skötsamhet krävdes för att få med
andra folkrörelser, som nykterhetsoch frikyrkorörelsen. Kräv din rätt,
gör din plikt.
Janssons bok är

När sap väl fick regeringsmakten
trädde enligt Jansson en annan regim
in: folkhemsregimen. Även om många
tjänstemän i Regeringskansliet plockades upp från folkrörelsen, blev inte
rörelsen lika viktig. Nu var det regeringsduglighet som gällde. Nu handlade det om att bygga allianser och få
stöd i breda folklager.
För att skapa den nödvändiga gemenskapen myntades folkhemmet. Med en
generell välfärd, ett handslag mellan
arbete och kapital och olika försäkringssystem lockades flertalet löntagare av
socialdemokratin. Men för att få räknas
till folkhemmet krävdes »skötsamhet«.
Därför utestängdes romer och psykiskt
sjuka, till exempel.
sig socialdemokratin i
ett interregnum, mellan två regimer,
menar Jansson. Folkhemmet är passé,
men framtiden oklar. Den tredje vägen
har nått vägs ände och det velas om
vilken riktning rörelsen ska gå nu.
I detta skede krävs en idédebatt,
något Jansson försöker väcka till liv
i avslutande kapitlet. Vi kan behöva
skapa en ny syn på medborgarskapet,
stärka arbetslinjen (för att säkra tilltron till välfärden) och utveckla samarbetet mellan socialdemokratiska
rörelser över världen, menar han.
Janssons och Petterssons böcker
bidrar på olika sätt till den socialdemokratiska idédebattens historia och försöker svara på frågor om varför socialdemokratin är på dekis. Vi får vissa
svar och några riktningar framåt. Men
för en utveckling av idédebatten krävs
fler än två Fredrikar.
Just nu befinner

Madeleine Bengtsson
är frilansskribent och sitter i Tidens
redaktionsråd

krönika
Ann-Helen
Meyer von Bremen

foto : privat

Glödlampsbyte i stället
för att rädda världen
»Sustainability is about being a little less
awful«, sade Christopher Davis, CSRchef för Body Shop i en intervju i The
Economist i somras. Uttalandet träffade inte bara en öm punkt utan rakt i
skrevet på hållbarhetsmånglarna. Davis
stod på sig och menade att näringslivet,
trots allt sitt prat om att ta ansvar för
miljö och människor, i stället ägnar
sig just åt detta, att vara lite mindre
dålig. Ska man bedriva en verksamhet
som är hållbar på riktigt, krävs i stället
en stor förändring, menade han.
Det är inte svårt att hålla med Davis.
Hållbarhet har blivit synonymt med att
byta glödlampor och ägna sig åt ecodriving. Inget fel på det, men i nådens
år 2016 kanske företagen borde ha
kommit lite längre än så?
Hållbarhet är inte bara trend, det
är också bra för affärerna och har dessutom blivit en egen industri. En av
de resande i hållbarhetsbranschen är
Jonathon Porritt, grundare av brittiska
stiftelsen Forum for the Future, en konsultfirma som jobbar med hållbarhet
för flera av världens stora företag.
Han anser att näringslivet är bättre än
politikerna på att driva hållbarheten
framåt, helt enkelt för att det är så bra
för affärerna. I Aktuell Hållbarhet
säger han:
– För en företagsledare finns det
inga nackdelar med omställning mot
hållbarhet. Det kräver inga stora extra
kostnader, det förbättrar företagets
varumärke och tillgången till marknaden begränsas inte.

Och visst kan hållbarheten vara en
god affär, Nike lär enligt uppgift inte
bara ha minskat sitt avfall kraftigt utan
även tjänat runt en miljard dollar genom att använda en ny tillverkningsteknik för sina skor. Så länge som hållbarhetsarbetet handlar om att effektivisera och hushålla med resurserna så
finns det ofta pengar att tjäna.
Det är när det börjar handla om
större systemförändringar som det blir
besvärligt, eller helt enkelt för dyrt,
och då brukar hållbarhetsarbetet
stanna upp.
ett av Sveriges mest
hållbara företag och visst gör företaget
mer på området än vad många andra
gör, men samtidigt visar deras insatser
tydligt var gränsen går. Ikea har som
mål att deras bomull inom några år ska
vara producerad på ett mer hållbart
sätt, enligt certifieringen bci, Better
Cotton Initiative. bci har inte särskilt
stränga krav. Det är en bred certifiering
för att säkerställa att det används lite
mindre bekämpningsmedel, lite mindre
vatten och lite bättre arbetsförhållanden än vad som annars är brukligt. Lite
mindre hemsk produktion, för att travestera Davis. Ikea har också ambitionen att enbart köpa trä från ansvarsfullt skogsbruk. Företaget skriver själv
på sin hemsida att detta bland annat
innebär att virket inte ska komma från
illegal avverkning, från företag som är
inblandade i sociala konflikter rörande
skogen eller från skog med höga beIkea rankas som

är journalist och författare

varandevärden. Allt detta är utmärkt,
men som utomstående betraktare
undrar man lite varför detta är något
som kommuniceras som hållbarhetsarbete? Efter alla dessa år med larmrapporter om missförhållanden i
bomullsproduktionen borde kanske
ekologisk bomull vara det självklara
alternativet? Precis som det borde vara
självklart för länge sedan att virket i
möblerna inte kommer från regnskogsskövling och annan illegal avverkning?
Problemet är inte Ikea, problemet är att
företagets rätt marginella insatser ändå
gör dem till ett av landets mest hållbara
företag. Stora delar av näringslivet gör
väldigt mycket mindre än Ikea, man
använder sig av hållbarheten som goodwill och grönvaskar på så gott det går.
Lantmännen lanserade förra året med
buller och bång sitt klimatsmarta mjöl
med 20 procent påstådd mindre klimatpåverkan. Ingen reagerade på att det
som Lantmännen presenterade som en
nyhet inte alls var något nytt under
solen utan helt enkelt redan etablerad
odlingsteknik som tillsammans med
hållbarhetstugg förpackades till en
säljbar produkt.
Eller så bara struntar man i det.
Nyligen kom en rapport från en grupp
forskare på kth som visade att de flesta
större företag inom transport och tillverkning inte bedriver något egentligt
klimatarbete alls och knappt har några
kvinnor i ledningen.
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intervju

Män lär män

Med sommarens omfattande sexuella övergrepp på flera
festivaler blev »festivalhäng« något helt annat än en trevlig
upplevelse. Förövarna är i samtliga fall män och enligt
organisationen Fatta Man bottnar problemet i en i grunden
destruktiv mansroll. Tiden träffade några av aktivisterna och
talade om machokultur och normer.

A

ndré Sjöroos ger Sebastian
Ward en varm kram så fort
han hoppat av sin cykel. Som
två av flera kontaktpersoner för Fatta
Man, ett projekt som verkar för att få
fler män att engagera sig i kampen mot
sexuellt våld, vet de hur viktigt det är
att uttrycka sina känslor. Trots att de
är män.
– Mansrollen är som en enorm
psykos som bara fortsätter generation
efter generation fastän ingen vet hur det
egentligen började, säger Sebastian
Ward.
Fatta Man är en systerrörelse till
organisationen Fatta som bildades 2013
och som kämpar för samtycke i praktik
och lagstiftning. Fatta Man växte fram
ett år senare med målet att engagera
pojkar och män i kampen mot sexuellt
våld. För drygt ett år sedan bildades
Fatta Man Malmö och det var då som
Sebastian Ward kom in i bilden.
– Vi vet att det sexuella våldet i
huvudsak begås av män och då ligger
inte problemet hos några andra än just
män. Problemet är hur män beter sig
i samhället, machokulturen är liksom
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så inbyggd i vår uppfostran att det i
dag är svårt att bli helt fri från sexism.
Det är som en sjukdom och jag kände
att jag ville utvecklas till en bättre
människa.
André Sjöroos hoppade på tåget i
februari i år.
– Jag gick med för att jag började
tänka på saker som jag gjort tidigare i
livet, saker som fått mig och andra att
må dåligt. Jag ville inte att andra ska
gå i samma fälla.
Både André och Sebastian är noga med
att betona att det inte är män det är fel
på utan mansrollen.
– När jag var liten fick jag alltid höra
»ät upp så du blir stor och stark och
kan gå på Folkets park«. Det var underförstått att det var dåligt att vara liten
och klen, man skulle vara stor och stark
och det fanns inte utrymme för annat.
Sebastian försöker att förklara hur
lättmanipulerad människan är genom
att berätta om en studie där en grupp
apor stängdes in i ett rum med en stege.
Så fort en apa klättrade upp för stegen
började det att spruta vatten. Det slu-

tade med att de övriga aporna slog ner
klätterapan. Aporna byttes ut en efter
en tills det inte fanns någon av de ursprungliga kvar, men beteendet bestod.
Detta trots att ingen av de nya aporna
egentligen visste varför.
– Precis som apor är människan ett
flockdjur och vi har skapat ett system
där så fort någon går utanför normen
om vad som är normalt så blir man
dömd. Det är därför så få gör det. Jag
har flera gånger kickat tillbaka samvetet på grund av hur jag bör vara.
Både Sebastian och André poängterar att det allra viktigaste är att man
börjar tala om vad som är fel.
– Vi har levt i tusentals år i ett
patriarkat. Jag har inte levt i ett matriarkat så jag kan inte svara på om det
är bättre, men patriarkatet är så pass
ondskefullt att det inte går att få det
sämre, säger Sebastian.
Fatta Man Malmö
anordna så kallade manssamtal där
män i grupp får prata om samtycke,
mansrollen och machokultur. Mötena,
som hölls ungefär varannan vecka,
var populära och besöktes av pojkar
och män från olika samhällsskikt.
På grund av omdirigeringar i organisationen träffas de dock inte lika ofta som
tidigare och innan sommaren valde
de att stänga gruppen för nyintag.
Det visade sig att det redan fanns
en fristående grupp i Malmö, Mansgruppen, som höll liknande samtal som
Fatta Man. Till slut valde Fatta Man
att lägga ner manssamtalen och enbart
verka opinionsbildande eftersom det

Tidigare brukade

fanns andra aktörer som fyllde behovet
av samtal.
En annan anledning till ihopslagningen var alla hot som projektet fick.
– Det finns en viss hotbild mot projektet och projektledarna i Stockholm
sitter många timmar varje vecka och
rensar mailen från hat som skickats av
män runtom i landet. Män med en
självgod attityd som sparkar ifrån sig
allt ansvar, säger André.
För att få en bättre översikt valde
man således att omdirigera lokalavdelningens syfte.

foto : isabella rosengren

I stället för samtal har

Fatta Man valt
att lägga fokus på föreläsningar och
workshops, bland annat på högstadieskolor och på festivaler. Ämnen som
avhandlas är samtyckestänkande och
normkritik. De går även igenom exempel på positiv förändring. Ett exempel
de gärna återkommer till är Frejaskolan
i Gnesta – en skola där pojkarna hade
väldigt dåliga betyg eftersom det,
precis som i många andra skolor, rådde
en stark antipluggkultur. För att komma
tillrätta med problemet började man
att arbeta normkritiskt och slutade till
exempel att tillåta den destruktiva devisen »pojkar är pojkar«. De anställde
en projektledare, slutade att ursäkta
pojkarnas beteende på grund av deras
kön och införde mentorsgrupper.
Resultatet blev en avsevärt förbättrad
skolmiljö där alla, inte bara pojkarna,
höjde sina betyg.
– Till en början tittar eleverna på
sina polare och ska vara så macho. Men
ibland kan man se hur det luckras upp.

Sebastian Ward och André Sjöroos är aktiva i Fatta Man, Malmö,
som bland annat arbetar med work shops på skolor och festivaler.

Vi pratar om ens individuella mående
och det är nog många som känner igen
sig. När vi har varit ute på skolor har
det funnits personer som har varit väldigt kritiska i början, men så fastnar
de för något vi säger och man kan
inleda en diskussion, säger Sebastian.
– Lyckas man så ett frö hos en enda
pojke eller man som kanske sedan spri-

FATTA

Fatta är en ideell medlemsförening som
bildades 2013 för att engagera människor mot sexuellt våld och för samtycke i
praktik och lagstiftning. År 2014 bildades
systerrörelsen Fatta Man vars fokus är
att öka medvetandet om samtycke, tala
om gråzoner och tillsammans undersöka
var gränserna går för ömsesidig respekt
när det gäller sex.
	Lokalavdelningen Fatta Man Malmö
bildades hösten 2015 och i dagsläget
är sex– sju personer involverade som
föreläsare.

der det vidare så har vi lyckats, fyller
André i.
Förutom några enstaka elever är det dock
de kvinnliga lärarna som har varit mest
positiva efter föreläsningarna. De manliga lärarna står ofta tysta vid sidan om.
– Kvinnor överlag uttrycker ofta hur
tacksamma de är för Fatta Man. Man
blir nästan som en hjälte, trots att vi
bara försöker bete oss som människor,
säger André.
Sebastian nickar instämmande och
berättar att det bara är kvinnliga journalister som har hört av sig till dem om
intervjuer, aldrig några manliga.
– De mest positiva reaktionerna
kommer från de som har råkat ut för
något själva. Men som vi har sett exempel på genom tiderna så gagnas alla av
att mansrollen ifrågasätts. Kvinnor ska
inte behöva driva dessa frågor ensamma
längre.

Izabella Rosengren
är frilansjournalist
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Vi måste lära oss
mer om Ryssland

Рос
människor som bor där. (På
nästa sida kan du själv testa dina
grundläggande Rysslandskunskaper.)
Kunskap är som bekant makt.
Och kunskapsbrist har en tendens
att leda till dåliga debatter och
beslut. I längden slår det hårt mot
både oss själva och andra. Det
torde därför vara på tiden att ta oss an uppgiften att
nå en bättre och mer informerad debatt om Ryssland.

De senaste åren har Ryssland åter hamnat i fokus för
både den svenska och internationella debatten. Men inte
sällan verkar det här i Sverige nästan vara fler som enbart
har åsikter om vårt största grannland än som faktiskt har
någon kunskap, och just kunskap är nödvändigt för en
fungerande politik, skriver Laila Naraghi.

I

ljuset av all rapportering kring det amerikanska presidentvalet framstår den svenska
okunskapen om Ryssland som besynnerlig.
Fråga en person som är politiskt engagerad
eller jobbar med politik vad hen vet om usa
och du får sannolikt en längre, informerad
utläggning. Många har varit där på besök, läser amerikanska författare och de flesta följer landets media.
Frågar du däremot samma person om Ryssland
blir svaret ofta mer svävande. En del historia och lite
om landets utrikes ageranden brukar komma fram,
men sällan mer. Inte särskilt många följer rysk inrikespolitik och få har varit i landet eller har kontakt med
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Reinfeldts okunskap

Någon kanske invänder att det inte bara är Ryssland
vi har oproportionerligt lite kunskap om i jämförelse
med usa. Det gäller också världens största land (hur
många kan egentligen namnet på Kinas utrikesminister
eller landets andra största stad?) eller världens största
demokrati (vad heter Indiens parlament?).
Nog är detta djupt problematiskt, särskilt eftersom
vi lever i globaliseringens tidsålder med förändrade
och föränderliga internationella maktförhållanden.

Men okunskapens problematik får helt andra dimensioner när det gäller vårt största grannland, Europas
största land.
Det blev inte minst tydligt under regeringen
Reinfeldt. Ett exempel var när statsminister Reinfeldt
några veckor innan den ryska aggressionen i Ukraina
talade om Ryssland. Reportern Claes Lönegård beskrev
det i tidskriften Fokus:
»Hans slutsats, veckor innan ryska militärer skulle
gå in i Ukraina, var denna:
– Samarbetet i eu och Nato gör att det är svårt att
tänka sig något avgörande militärt hot mot något av
Europas länder.«
När den militära aggressionen sedan hade inletts
uttryckte Reinfeldt i början av mars 2014 förståelse
för »att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro
på Krim och i östra Ukraina« trots att det handlade
om en annektering i strid med folkrätten. Förutom
ett bristande omdöme om utvecklingen i Ryssland
blottlade Reinfeldt sin okunskap, och ointresse, för
internationell rätt (som drygt tio år tidigare hade lett
honom till att inte heller kritisera den amerikanska
invasionen av Irak).
Ett annat exempel är hur regeringen Reinfeldt beslutade att skära ned de svenska demokratifrämjande
insatserna i Ryssland med 90 procent. Från de 100
miljoner de låg på hösten 2006 till cirka tio miljoner
kronor. Detta trots stora svårigheter för den ryska
demokratirörelsen och landets svaga föreningsliv. Ett
argument som anfördes av högern var att landet självt

kunde betala detta – de hade ju så gott om pengar.
Större än så var inte kunskapen inom alliansen.
Sedan dess har utvecklingen förvärrats i Ryssland
och den ökade interna repressionen har försvårat för
omvärlden att ge stöd. Regeringen Reinfeldt försatte
på 00-talet en viktig chans för Sverige att stödja den
spirande, ryska demokratirörelsen.

сия
Litet Rysslandstest

1. Hur många bor i Ryssland?
2. Nämn fem större städer (över en miljon invånare)
i Ryssland.
3.	Vad motsvarar en rubel i svenska kronor?
4.	Vad heter det ryska parlamentets underhus
respektive överhus?

5. Nämn en (relativt sett) större rysk dagstidning.
6.	Vilka är de tre sista bokstäverna i det ryska kyrilliska
alfabetet?
Svaren finner du på sidan 17.

Ostrategiskt att inte förstå

Dessutom finns det en ovilja att faktiskt öka kunskapen om Ryssland, något som den säkerhetspolitiska
debatten är ett exempel på. På senare år har högern
använt Ryssland som slagträ på ett sätt som inte bara
saboterar diskussionen utan även riskerar att underminera svensk säkerhet.
Professor Robert Egnell vid Försvarshögskolan
skrev hösten 2015 att den svenska Natodebattens
största problem är misstänkliggörandet av motståndarsidan i debatten om svensk säkerhet:
»Nato-förespråkare har varit värst i detta avseende.
Dels beskrivs varje försök att försöka förstå och förklara
Rysslands avsikter eller beteende som att skribenten
i fråga skulle gå Rysslands ärenden. Detta är en intellektuellt sett ohederlig attack som inte bara blandar ihop de fullständigt olika begreppen ’förstå’ och
’stödja’, utan som också kväver en fri diskussion
genom att svartmåla och ogiltigförklara vissa typer
av argument.«
Egnell framhöll betydelsen av att förstå och förklara
Rysslands beteende och avsikter för att möjliggöra
effektivt strategiskt tänkande. Han menar att allt vi
gör, alla beslut och alla signaler vi sänder syftar till
att påverka ryskt beteende:
»Att inte analysera och försöka förstå ryska åsikter,
avsikter och reaktioner på svenskt beteende vore därför rent ostrategiskt, för att inte säga blint. Självklart
innebär inte detta att vi ska krypa för Ryssland, men
vi måste hela tiden försöka förstå hur vårt agerande påverkar Ryssland och agera på ett sätt som maximerar
vår säkerhet i det förhållandet.«
Det finns fler exempel på hur högerns okunskap
har fått Sverige att både förstå dåligt och fatta dåliga
beslut. Okunskapen finns naturligtvis också annorstädes, till exempel bland debattörer som okritiskt
ger stöd till det ryska agerandet i Ukraina, men det
har haft mindre betydelse för den svenska politikens
utformning.
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Kapitalistiska predikanter

En av orsakerna till den svenska kunskapsförbistringen är naturligtvis kalla krigets slut. Sovjetunionen
föll samman och liberaler framhöll naivt – med den
amerikanska professorn Fukuyamas ord – att historien hade nått sitt slut. När Ryssland inte längre uppfattades som det stora hotet vändes uppmärksamheten
åt andra håll.
Samtidigt är det inte så enkelt som att blickarna
helt riktades bort från Ryssland. För trots det inrikespolitiska kaoset i Sverige under regeringen Bildt
1991–94 och räntan som steg till 500 procent, ville
90-talets borgerlighet ge Ryssland ekonomiska råd.
Det främsta exemplet är kanske Anders Åslund som
senare gav ut boken Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc. Han var ekonomisk rådgivare till Rysslands president Jeltsin i början
av 90-talet, den ukrainska regeringen 1994–97, och
1998–2004 var han rådgivare åt Kirgizistans diktator
Akajev. Det har inte gått särskilt bra. Åslund var,
liksom Bildt, också styrelseledamot i det dåvarande
Lundin Oil-bolaget Vostok Nafta.
När ens synfält österut präglas av liberala, kapitalistiska predikanter är det föga förvånande att man
inte ser särskilt långt. Den svenska kunskapsluckan
började vidgas. Kapitalismen bryr sig i grunden varken om människovärde eller om demokrati. Profiten
står i centrum. Den bristande förståelsen för betydelsen
av social och ekonomisk rättvisa har åtskilliga gånger
lett till felaktiga analyser och dåliga beslut.

relativt nyligen antogs en lag som ger rättsvårdande
instanser rätt att skjuta in i folkmassor utan att åtalas
efteråt. Det finns fler exempel.
Hur ska vi förstå denna situation? Det finns mycket
som kan sägas, men en förklaring som förtjänar uppmärksamhet är en socioekonomisk. När Vladimir
Putin kring millenniumskiftet kom till makten var
det i ett land där människor var så trötta på fattigdomen att de tycktes beredda att byta en potentiell
demokratisk utveckling mot högre levnadsstandard.
90-talet var svårt för stora delar av befolkningen, och
under Putins första år steg levnadsstandarden för
många samtidigt som demokratin sattes på undantag.
Parallellt tog Putin sig an uppgiften att återupprätta
Moder Rysslands anseende som global stormakt.
Bilden av nittiotalet är viktig när Putin rättfärdigar
sitt styre. Han har allt att tjäna på att framställa demokratin och fattigdomen som två sidor av samma mynt.
Som om man inte kan få det ena utan det andra.
Få av de mest kända oppositionella gör något för att
utmana bilden. Att en av Putins främsta inhemska kritiker som under flera år satt fängslad, Chodorkovskij,
även är en av de största oligarkerna från 90-talet och
tjänade storkovan på olja är möjligen till Putins fördel
i många ryssars ögon.

ryss
Fattigdomen sänkte demokratin

Det är den ryska utrikespolitiken som har fått de
största rubrikerna på senare år: destabiliseringen av
östra Ukraina, annekteringen av Krim, stödet till
diktator al-Assad i Syrien och aktiviteten kring Östersjön. Vad gäller inrikespolitiken har de auktoritära
dragen blivit så många att de utgör mer regel än undantag: Oberoende organisationer stämplas sedan några
år tillbaka som utländska agenter. Också Nordiska
ministerrådets kontor i S:t Petersburg klassades som
det och tvingades avveckla verksamheten. Oppositionella utsätts för olika former av utpressning eller skjuts
på öppen gata. Lagar stiftas som steg för steg inskränker de mänskliga rättigheterna: Antigaylagstiftningen
har dramatiskt ökat hbtq-personers utsatthet och
16

Förenklad bild

På senare år har en polariserad och förenklad bild trätt
fram av det val Ryssland står inför. Det har framstått,
och framställts, som att landet har att välja mellan å
ena sidan en nyliberalism kombinerad med demokratiska inslag eller å andra sidan en auktoritär konservatism. Det har präglat den inhemska ryska debatten,
men även omvärldens syn – och respons – på utvecklingen. Men valet står inte enbart mellan dessa två
högeralternativ.
Det är befängt att tro att det råder en motsättning mellan högre levnadsstandard och demokrati.
Det visar inte minst det svenska exemplet. Yttrandeoch åsiktsfrihet är förutsättningar för en fungerande
demokrati. Detsamma gäller för arbete och goda
arbetsvillkor, liksom kvalitativ utbildning, sjukvård
och omsorg samt rättvisa gemensamma försäkringar.
Och precis som fn:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller såväl politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter – och

alla är viktiga – måste demokratin vara både politisk,
ekonomisk, social och kulturell. Dessutom är utbildning, andra sociala rättigheter och ekonomisk rättvisa
nödvändiga för att punktera både propaganda och
extremism.
För socialdemokratin och arbetarrörelsen finns
en uppenbar lucka att fylla. Vi ska inte nöja oss med

en debatt som alltför länge har präglats av högern.
I stället måste vi fokusera på hur en progressiv, demokratisk utveckling skulle kunna se ut i det stora grannlandet i öst. För att svara på den frågan behövs kunskap, kontakt och utbyte. De mänskliga rättigheterna,
demokrati, social rättvisa och fred bör stå i centrum
för arbetet.

land
Omläggning i Ryssland?

Förr eller senare kommer det att finnas utrymme för
en omläggning av rysk politik. Inget vet när, om det
sker successivt eller hastigt, eller hur illa ställt det kommer att vara i Ryssland vid det laget. Men när den dagen
kommer har både omvärlden och det ryska folket allt
att vinna på att de politiska möjligheterna framstår
som så mångfaldiga som de faktiskt är.
För att uppnå detta krävs ökade kontaktytor med
omvärlden. Mellan ungdomar, studenter, olika yrkesgrupper, kommuner och andra. Därför är regeringens
satsningar på folk-till-folk-utbyten viktiga. Stödet till
det ryska civilsamhället – inte minst den fria fackföreningsrörelsen och andra delar av demokratirörelsen
– är avgörande. Vi, både som folkrörelse och land,
måste få fler att engagera och intressera sig för Ryssland – för kulturen, politiken, språket – för att kontakterna och förståelsen ska bli möjlig.
Så förbättrar vi både kunskapen om Ryssland, den
svenska debatten och politiken. Det är nödvändigt för
att skapa bättre förutsättningar för oss själva som land
och samhälle. Den ryska staten lägger stora resurser
på att påverka den europeiska opinionen, inklusive den
svenska, med bland annat propagandamedier som
Russia Today, hemlig verksamhet och ryktesspridning.
Om vår svenska debatt är nyanserad, självständig
och informerad blir den mer motståndskraftig.
Vi har inte heller på detta område råd att låta högern
dominera svensk politik. Det har visat sig kostsamt.
Det som krävs är en nykter, informerad analys av
Ryssland. För vår egen – Sveriges och eu:s – skull och
för andra grannars. Och för det ryska folkets.
Laila Naraghi
Redaktionsmedlem och riksdagsledamot (S), tidigare
politiskt sakkunnig på UD
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5–6 rätt: Riktigt bra! Dags att ta en kvällskurs i ryska,
ring ABF! Om du redan talar ryska, starta en studiecirkel
och avsluta med en studieresa.

0–2 rätt: ΠΟΠITKA HЪE ΠITKA [Popitka nje pitka]
Ungefär »Försöka duger«, men ändå dags att börja
följa rysk politik och media, och laga din första borsjtj.
Glöm inte smetana.
3–4 rätt: Bra gjort, men bättre kan du.
Nästa semester bokas till S:t Petersburg. Packa en ryskspråkig Nobelprisvinnare.
Källa: Utrikespolitiska institutet.
4. Duman respektive federationsrådet.
5. Enligt UI hör följande till de mest intressanta
kvalitetstidningarna: Vedomosti, Kommersant,
Nezavisimaja gazeta och Novaja gazeta.
6. Э, Ю, Я .

1. Cirka 144 miljoner (2014).
2. Exempel: Moskva, S:t Petersburg (f d Leningrad),
Novosibirisk, Niznjij Novgorod (f d Gorkij),
Jekaterinburg (f d Sverdlovsk), Samara (f d Kujbysjev),
Omsk, Tjeljabinsk och Kazan.
3. Cirka 0,15 kronor.

Svar i lilla Rysslandstestet
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Ryssland framstår alltmer som ett hot i den svenska debatten om
försvar och säkerhet, men rysskräcken är långt ifrån ny. Den har i
varierande grad präglat vår relation till Ryssland, från tsarvälde
över kommuniststyre, till dagens Putinepok.

Ryssen
kommer!

Ska Sverige gå med i Nato? Bör gasledningen i Östersjön stoppas? Är ryska
trollfabriker farliga? Många frågor handlar egentligen om vår syn på Ryssland.
Är det rysskräck eller realism? Författaren och journalisten John Chrispinsson
reder ut 1 000 år av relationer mellan Sverige och Ryssland.

H

elt klart är att begreppet rysskräck
används i det offentliga samtalet. Lotta
Gröning, krönikör
i Expressen, hävdar att rysskräcken
är en metod att fösa in Sverige i Nato.
Tjugofem försvarsdebattörer skrev på
dn Debatt att rysskräcken tvärtom är
en metod att hålla Sverige utanför Nato.
Vladislav Savic, Sveriges Radios förre
Moskvakorrespondent, menar att
rysskräcken utvecklats till ryssförakt.
Rädsla för östern har funnits i
århundraden, men är det en politisk
konstruktion eller en folklig känsla?
Svaret är nog både och.
Den enklaste förklaringen till
rysskräck är att tiotusentals svenskar
under hundratals år har dött i strid
mot Novgorod, Ryssland och Sovjetunionen. Det finns bara två stater
som har ockuperat delar av Sverige,
Danmark och Ryssland. Danmark
krympte och Ryssland växte, rädslan
för dansken bleknade, skräcken för
ryssen ökade.

Goda grannar

Från början var nog relationen snarast
kärleksfull. För mer än tusen år sedan
fanns det skandinaviska bosättningar
vid Ladoga och de ryska floderna.
Arkeologerna ser en fredlig samvaro,

skandinaver och slaver bodde blandat
och det saknas vapenfynd. Slaver och
skandinaver älskade bokstavligt talat
varandra, gifte sig med varandra,
härmade varandras poesi, Ingvar bytte
namn till Igor, Helge blev Oleg och
Helga blev Olga.
Nestorkrönikan berättar hur slaverna valde varjagen Rurik att styra
landet och hans ruser från Roslagen
gav namnet Ryssland. Krönikan må
vara en sägen men det är en poetisk
beskrivning av goda grannar.
Vikingarnas resor till Särkland (Iran)
och Miklagård (Istanbul) på de ryska
floderna hade inte varit möjliga om
inte slaverna vänligt vinkat på stranden. För vikingen var östern rikedom,
äventyr och faktiskt lite turistparadis.
Därefter finns några milstolpar i
rysskräckens historia. Folklig rysskräck
och politisk rysskräck är inte alltid
samma sak, men de kan samverka.
På tiohundratalet blev svenskarna
katoliker och slaverna var ortodoxa.
Danskar, tyskar och svenskar uppfattades i öster som hotfulla »latinare«.
Den kulturgränsen syns än i dag,
staden Narva i Estland var »latinarnas«
sista utpost i öster, i dag är det Nato:s
och eu:s.
Det går utmärkt att ha grannar
med annan religion, men religionen
kan också användas som redskap om
19

Vikingar hälsas välkomna av representanter för Novgorod. Relationerna
var länge goda, för att inte säga kärleksfulla, mellan skandinaver och
slaver. Bilden är en målning av Viktor Mikhaylovich (1848–1926).

man önskar skapa bilden av »den
andre« som konstig och farlig.
På tolvhundratalet konsoliderades
den svenska staten och snart gjordes
framstötar mot öster, svenska affärsintressen kolliderade med republiken
Novgorods. Det resulterade i otaliga
gränstvister om fiskevatten, skatteuppbörd och nyodlad jord vilket ledde
till skärmytslingar och kidnappningar.
Förband från Novgorod plundrade Nyland och ända till Österbotten.
Finland var en del av Sverige, lika integrerat som Hälsingland, Småland eller
Närke. Striderna skapade en folklig
rädsla som underblåstes av svensk propaganda, angriparna anklagades för att
korsfästa kvinnor och barn på lagårdsdörrar. Men det var tidens standardbeskrivning av fiender. Var Novgorods
krigföring annorlunda än »latinarnas«?
Förmodligen inte, den tyska framfarten i öster hade varit ohyggligt brutal.
Novgorod hade varit en hanterbar
fiende som man kände sedan hundra20

tals år och även om man var osams så
fanns det också långa perioder av fred
och handel. I svenska Viborg satt översättare och tolkar som hjälpte svenska
affärsmän i Novgorod. Här styrde den
blivande kungen Karl Knutsson Bonde
som utvecklade en omfattande handel
österut.
Nästa milstolpe står i slutet av
fjortonhundratalet. Då krossades den
gamla republiken Novgorod av Moskvariket och efter en mycket blodig utrensning tvingades den mäktiga stadsstaten att underordna sig Moskva.

Den viborgska smällen

Detta nya okända Ryssland skrämde
det svenska ledarskapet. År 1495 anföll
Moskvariket Viborg, staden som var
Sveriges lås i öster, militärt sett lika viktig som Kalmar och Stockholm. Att
förlora Viborg till en fiende som agerat
brutalt mot sina slaviska bröder gav
existensiell ångest, den nya ryssen uppfattades som ett hot mot svenska staten

långt större än Novgorod. En nationellt
finansierad stadsmur hade byggts runt
Viborg, en exceptionell åtgärd.
Viborg var nära att falla när angriparna plötsligt försvann. Nu skapades
den svenska propagandans kanske mest
framgångsrika aktion genom tiderna.
Sverige hävdade att Viborg, och därmed
Sverige, räddades av den »viborgska
smällen«. Befälhavaren Knut Posse
skulle med hjälp av magi och Gud ha
räddat riket från hatiska horder.
Under århundraden hölls myten
levande, i folkskolans historieböcker
beskrevs viborgska smällen som symbolen för hur västerlandet kunde räddas
från österns hotfulla asiater.
Denna sägen refererades mycket
ofta i svenska tidningar 1939–40 efter
Sovjetunionens överfall på Finland i
det som kallas vinterkriget. Det var
en symbol som byggde på propaganda
skapad fyrahundrafemtio år tidigare.
Från det sena fjortonhundratalet är
de svensk-ryska relationerna ofta såriga.
Gustav Vasa beskrev redan några år
senare Ryssland som Sveriges »gamle
arvfiende«, vilket egentligen är ett egendomligt uttalande av en man vars
pappa avrättades av danskar.

foto : T T, wikimedia
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Gustav II Adolf, som försökte göra
sin lillebror till tsar i Ryssland, erövrade
Ingermanland med floden Neva, alltså
dagens S:t Petersburg. Här byggdes
den svenska staden Nyen och freden i
Stolbova skulle hindra ryssen från att
»hoppa över bäcken«, hotet från östern
betraktades alltså som avvärjt. Det inledde en episod av det som Vladislav
Savic kallar »ryssförakt«.
En av den svenska stormaktens
affärsidéer var att tjäna pengar på handeln mellan öst och väst. De ryska
skogarnas rikedom, pälsar, honung,
vax, tjära och timmer skulle ge tullinkomster i svenska Östersjöhamnar.
Varorna var strategiskt viktiga, de
gällde ju kläder, ljus och fartyg.
Men i det nylutherska, snarast
fundamentalistiska, Sverige, hade
religionens roll som statsideologi ökat.
I Ingermanland bodde ortodoxa ryssar
som blivit svenska undersåtar. Språket
var inget problem, man anställde tolkar och översättare. Men religionen!
Rader av svenska präster for till provinsen och förfärades av den »irriga«
ryska religionen som de beskrev som
ett irrationellt känslopjunk med smutsiga, berusade präster som »bolade«

(hade samlag) med allt som rörde sig.
Man tillsatte en statlig utredning
(vad annars) för att bena ut om de nya
undersåtarna ens var kristna. Efter
noggrann analys var svaret att de var
kristna men förledda och förvirrade
så de måste ledas rätt. Stormakten
Sveriges tjänstemän beskrev Ryssland
som gammalmodigt, laglöst och nyckfullt. I Stockholm fnissade man åt de
ryska köpmännen och viskade att de
luktade illa, de luktade lök! De skapade
bilden att Sverige var modernare och
mer klartänkt, kanske också renligare.
Ryssen hade blivit »den andre«. De
fann det naturligt att tsar Peter kopierade den svenska statens organisation,
den svenska modellen var ju överlägsen
i svenska ögon.

En folklig rysskräck

En viktig milstolpe är det som kallats
»stora nordiska kriget«. År 1700 anföll
tre grannländer Sverige och de svenska
städerna i öster föll, Nyen, Dorpat,
Reval, Riga, Pernau och så även Viborg.
För första gången på fyrahundratrettio
år var låset uppbrutet, dörren till riket
stod på vid gavel.
Tusentals utfattiga båtflyktingar

Viborg kallades länge för Sveriges lås i öster.
Militärt var det en mycket viktig svensk stad.
Bilden är från verket Svecia antiqua et hodierna.

flydde till Stockholm, fruar och barn
till svenska statstjänstemän, stadsbor,
präster, lärare, pigor och drängar. Från
huvudstadens överfyllda flyktingläger
sändes de vidare till svenska småstäder.
Flyktingarna vittnade om brända
gårdar, plundringar, deporteringar och
fruktansvärda dödsmarscher. Peter den
stores krigföring var faktiskt mycket
brutal. En av flyktingarna, rektorn för
den svenska skolan i Viborg, Ernst
Gestrenius, skrev långa och förfärligt
sorgliga dikter om dessa flyktingöden.
1713 ockuperades Finland, vilket utlöste en ny folklig flyktingvåg, och nya
berättelser om krig. I krigens slutskede
brände den ryska flottan gårdar längs
den svenska ostkusten, vilket drabbade
skärgårdsborna hårt.
Fram till dess hade rysskräcken
kanske mestadels varit resultatet av
statsmaktens propaganda, men här
väcktes en folklig rysskräck. Från det
sena sjuttonhundratalet finns brev som
beskriver folks mardrömmar om härjande och brännande kosacker. Då hade
det gått generationer sedan krigen,
rysskräcken hade blivit ärftlig.
Under sjuttonhundratalet ökade det
ryska politiska inflytandet i Sverige.
Ryssland avgjorde vem som skulle bli
svensk statschef på 1740-talet, ryska
trupper fanns förlagda i Stockholm
och ryske ambassadören mutade riksdagsledamöter. När Ryssland, Preussen och Österrike i slutet av seklet
styckade Polen så växte åter den existentiella ångesten. Carl Michael Bellman
var en av dem som oroades över »Polens
affärer«. Skulle Sverige möta Polens
öde, skulle Sverige styckas?
Ja, Sverige delades efter kriget
1808–09, en tredjedel (Finland) blev
ryskt storfurstendöme, en fjärdedel av
befolkningen blev ryska undersåtar
och Åland, som under århundraden
varit som en stockholmsk förort, blev
»pistolen riktad mot Sveriges hjärta«.
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På artonhundratalet hukade detta
»Minisverige« för Ryssland.
Rysskräcken blommade upp kring
sekelskiftet 1900 då den snarast blev
epidemiskt. Finländska flyktingar
undan förryskningspolitiken eldade
opinionen och skrålade »Vårt land« på
Stockholms punschdoftande krogar.
Tidningarna rapporterade hur skumma
ryssar smög längs Nynäsbanan för att
planera sprängningar, Ryssland anklagades för omfattande spioneri. Det lustiga är att Sverige samtidigt byggde ett
finmaskigt nät av spioner i öst.
I populärlitteraturen fanns en hel
genre som beskrev ett kommande krig
där Ryssland ockuperade Sverige och
kosackerna vattnade sina hästar på
Gustav Adolfs torg i Stockholm.
År 1905 utbröt snarast hysteri när
den ryska Östersjöflottan lade ut för
att ta sig runt jordklotet för att kriga
mot Japan. Längs med svenska kusten
rapporterades om påstådda ryska
invasionsförsök. Det var tveklöst hjärnspöken, en föregångare till ubåtshysterin i vår egen tid.
Det var i det stämningsläget
bondetåget och pansarbåtsinsamlingen
fungerade, folkrörelser för starkare
svenskt försvar mot Ryssland.

Kluven vänster

Vid konst- och industriutställningen
i Stockholm 1897 deltog även Ryssland.
För en gångs skull var Stockholms tio
dagstidningar eniga, de hånskrattade
samfällt åt den gammalmodiga paviljongen, Sverige var västligt och modernt
medan Ryssland var östligt och föråldrat. Det var skräck och förakt på
samma gång.
Vänster och höger var lika fördömande. Den alerta Socialdemokraten
hånade lika högljutt som ärkekonservativa Nya Dagligt Allehanda. Medan
högern hatade Ryssland av nationalistiska skäl ogillade vänstern Ryssland
22

för dess arbetarfientliga tsardöme.
Efter bolsjevikernas statskupp 1917
fick rädslan en annan politisk dimension. Åter kom det flyktingar, bland
annat svenskar, som hade bott i
Petrograd. Deras berättelser är onekligen förfärande. Det gällde några tusen
välintegrerade rysslandssvenskar ur
medelklassen som förlorade allt i revolutionen. De själva älskade Ryssland,
men avskydde kommunismen, de kom
till Sverige utplundrade, utsvultna,
ibland klädda i säckväv. Regeringen
Branting sökte lindra deras nöd, men
deras öden väckte stor uppmärksamhet i pressen och användes som argument för att östern var barbariskt och
»asiatiskt«.
Hos högern smälte den gamla
rysskräcken samman med kommunistskräcken. De sände frivilliga till de vita
i Finlands och Estlands inbördeskrig,
de talade om att de ville dö för att rädda
västerlandets civilisation mot »de asiatiska barbarerna«.

Vänstern delades, Hjalmar Branting
välkomnade tsardömets fall, men skepticismen ökade när bolsjevikernas
diktatur etablerades. Yttervänstern
såg däremot att solen steg upp i öster.
Förenklat uppstod en tredelad svensk
opinion, högern hatade, vänstern älskade och socialdemokrater och liberaler var pragmatiska i förhållande till
den nya rådsrepubliken Ryssland.
Vinterkriget blev ytterligare en milstolpe. Sovjetunionen anföll Finland
den 30 november 1939, samma datum
som viborgska smällen enligt legenden
skulle ha ägt rum. Angreppet utlöste en
folkstorm som nog saknar motsvarighet i Sverige. Mer än tiotusen unga män
anmälde sig beredda att dö för Finland.
Landsorganisationen och Kooperationen tillhörde de mest aktiva i att
utverka ett folkligt stöd för Finland.
Arbetare avstod lön, insamlingar,
frivilligt arbete, väldigt många gjorde
väldigt stora uppoffringar och Per Albin
Hanssons regering avlövade det svenska
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försvaret och sände krigsmateriel till
Finland.
Den svenska pressen fördömde
Sovjetunionen med hårda ord. Var det
rysskräck? Var det kommunistskräck?
Eller var det ilska över en stormakts
aggressiva arrogans? Gick det ens att
separera begreppen längre?
Kommunisterna var däremot glada
och nöjda. Deras tidning, Ny Dag, publicerade flammande appeller mot
Socialdemokraterna som sades vara
kapitalisternas lakejer, Mannerheims
hejdukar och att de förrådde de svenska
och finska arbetarna. Kommunisterna
hävdade att Stalin och Hitler gemensamt skapade fred. Om någon förundras
över Socialdemokraternas kamp mot
kommunismen på femtiotalet så kan
en läsning av Ny Dag rekommenderas.
Det förklarar en hel del.

foto : tt, Kungliga biblioteket

Rysskräck eller realism?

Under de gastkramande åren fram till
1948 fruktade många ett kommunistiskt
maktövertagande i Finland, en kupp
liknande den i Tjeckoslovakien var inte
utesluten. Detta samverkade till den
svenska regeringens samarbete med
västmakterna under kalla kriget. Även
den unge Olof Palme yttrade sig mycket
kritiskt mot kommunismen i öster.
Men var det rysskräck? Knappast,
det var snarare en fråga om att ta avstånd från vår tids blodigaste diktatur.
Precis som fördömandet av den auktoritäre tsaren var det kritik av ett politiskt system, inte ett uttryck för rädsla
för ett folk.
Det är inte ett svenskt fenomen att
se östern som hotfull. Äldre finländare
kan undslippa sig: »En ryss är en ryss
om än man steker honom i smör«.
Estlands, Lettlands och Litauens politik
efter befrielsen har präglats av vaksamhet mot Ryssland. Polska politiker talar
än i dag med bitterhet om Katyn, massakern där tiotusentals polska intellek-

Patrull ur löjtnants Grafströms jägarkompani i svenska frivilligkåren på
marsch i Finland.

tuella mördades av Sovjetunionen.
Är det rysskräck eller realism?
Det fluffiga begreppet rysskräck är
kanske en kombination av religion,
politik och ibland dumhet. Elementen
förenas till att utmåla ryssen som »den
andre«. Ibland har det varit sant, ibland
osant. En sak är säker, verklig eller inbillad rysskräck har alltid utnyttjats
av politiska aktörer.
eu har i dag sanktioner mot Putins
regering. Att det finns ett litet inslag av
rysskräck kan väl inte helt uteslutas
eftersom rysskräck är ett luddigt begrepp som kan betyda lite vad som helst,
men som uppenbarligen spelar en viss
roll i både debatter och beslutsfattande.
Det finns väl inte mycket som tyder på
att det förändras den närmaste tiden.
Men måste det vara så?
Att förändra en ingrodd föreställning tar lång tid. Ett sätt är förstås att
öka kontakterna med det ryska civilsamhället. Öppna ett svenskt kulturcentrum i ruinen av gamla svenska
fästet Nyenskans mitt i centrala

S:t Petersburg? Öppna dörrar till
vanliga ryssar, man är ju oftast inte
rädd för den man känner?
Någonstans måste man börja om
vi vill återvända till vikingarnas och
slavernas kärleksrelation.
För nog är det egendomligt att
mången svensk kan namnge en restaurang i London, Las Palmas eller
Phuket. Hur många kan namnge en
restaurang i vår närmaste storstad,
S:t Petersburg? Något färre, gissar jag.
Men det är ju inte normalt!
John Chrispinsson
är journalist och författare
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tema essä

Nyheter om misslyckanden dominerar bilden av väst i ryska
medier. Och samtalen om Europa handlar om dess kris.
John Runeson studerade under en tid i Jekaterinburg, och
berättar om stämningen bland studenterna där.

S

kolan påminner om en
flygplats. I korridorerna
rör sig kineser, sydkoreaner, indoneser, spanjorer,
kamerunier, thailändare,
finländare, bolivianer, bulgarer, tadzjiker, gaboneser, mongolier och en
hongkonges. Men här får jag göra det
jag alltid drömmer om att göra på
flygplatser: fråga vad de andra heter,
vad de har för bakgrund och planer.
Thailändarens mamma har en liten
kvartersbutik. En kines har en pappa
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som är trafikpolis. Hongkongesens
mamma försörjer sig hemifrån på
aktiehandel.
Vi har alla det gemensamt att
vi kommit till Jekaterinburg, huvudstaden i distriktet Ural knappt 150
mil öster om Moskva, för att lära oss
ryska under våren 2016. Första dagen
frågar jag så många jag kan: varför
ryska, varför Ryssland?
Många kineser har föräldrar som
arbetar i Jekaterinburg. De andra ska
bli lärare eller tolkar. När jag frå-

gar en av dem varför hon valde just
ryska svarar hon: »Det gjorde jag inte,
det var universitetet som fördelade
eleverna över studieplatserna.«
Spanjoren har gjort ett mer medvetet val. Han är här för att »Europa
är kaputt«. Han har emigrerat, har
inga planer på att åka tillbaka. Först
måste han bli bättre på språket, sedan
ska han starta ett eget företag. I Ryssland finns framtiden, säger han.
I skolcaféet presenterar mig spanjoren
för en finsk man i femtioårsåldern. Jag
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»Europa
är kaputt«

ställer samma fråga till honom. Det är
Sveriges fel att han har flyttat hit, säger
han: »Det är för att ni skickar alla
ni****s och sånt till oss.«
domineras av
flyktingsituationen. Och allt annat som
tyder på splittring och oreda: demonstrationer, upplopp och terror.
Spanjorens uppfattning visar sig
vara rätt vanlig. Jag frågar en rysk bekant som älskar tyska och europeiska
technofestivaler. »Ja …« säger hon,
»alla säger att Europa är slut. Men jag
vet inte. När man åker dit är allt så
rent och fint.«
Fast sedan sanktionerna har
det blivit svårare för henne att besöka
Europa. Visum har alltid varit lite
krångligt att få. Men det är växelkurserna som gör att hon helt enkelt inte
har råd längre. Ett par månader senare
flyttar hon till Kina för att undervisa
lågstadieelever i engelska.
Hon är en av fyra unga ryssar jag
träffar som antingen gör det under
tiden jag är där, eller planerar för att
göra det. Ryssland ligger mellan två
magnetfält, och även om fler verkar
drömma om väst är det Kina som erbjuder möjligheter.
Nyheterna från Europa

jag med min lärare
i läsförståelse, Nastia. Då firas segerdagen till minne av segern mot Tyskland i andra världskriget – eller stora
fosterländska kriget som det kallas i
Ryssland. Det är en folkfest. På morgoDen 9 maj tillbringar

nen äger det officiella firandet rum
med en militärparad, långa tal, jaktflygplan som sveper i formation över
Lenintorget och ballonger i ryska
flaggans färger som släpps mot skyn.
På kvällen arrangeras ett fyrverkeri
som vida överträffar alla fyrverkerier
jag sett i demokratiska länder. Nastia
är dotter till en militär och har en konventionell prorysk hållning. Jag frågar
henne hur hon ser på Europa och hur
hennes syn förändrats de senaste åren.
Hon har visserligen ingenting emot
Europa, säger hon, men tycker att det
är ytterst märkligt att väst valt att lägga
sig i händelserna i Ukraina. Undrar
man varför Ryssland brydde sig om
att arrangera en folkomröstning på
Krim, när den var så uppenbart illegitim, finns svaret i den inre ryska opinionen och hos människor som Nastia.
»Hur kan väst motsätta sig folkets vilja
på det sättet?« frågar hon mig. »De påstår ju att de är för demokrati?«
Pedagogiska universitetet för att delta i en uppsatstävling
kommer professorn som arrangerar
tävlingen fram till mig efteråt och säger
utan ironi: »Vad roligt att du har kommit hit trots fiendskapen mellan våra
länder!« När jag var i Ryssland före
händelserna i Ukraina var det ingen
som sa så. Men nu hör jag det varken
för första eller sista gången.
Den ryska relationen till Europa
kan man tala om hur länge som helst.
Den är tusen år gammal och där finns
När jag besöker

kärlek och hat, beundran och avundsjuka, stolthet och fördom, en känsla
av tillhörighet, släktskap och främlingskap. När man pratar med människor
avser Europa alltid en annan plats än
Ryssland, fast de flesta ryssar bor väster
om Uralbergen. Om Ryssland är framträdande i svenska medier och samtal
är det ingenting mot vad Europa och
usa är i ryska medier. Statstelevisionen
missar inte ett tillfälle att måla upp
bilden av en bipolär värld, som om kalla
kriget aldrig tagit slut. Om den ryske
utrikesministern Sergej Lavrov haft
ett telefonsamtal med sin amerikanske
motsvarighet John Kerry blir det ett
nyhetsinslag på tv.
Men i skolan kan västvärlden och
Europa kännas avlägset och abstrakt.
Morgonen för terrorattentaten i Bryssel
sitter vi och väntar i klassrummet på att
lektionen ska börja. Det är finländaren
som får syn på det i sin mobil. Jag ställer
mig upp i bestörtning. Några andra
klasskamrater reagerar inte alls. En
kinesisk kille som jag brukar småprata
med på rasterna höjer blicken från telefonen för en sekund, registrerar vad som
pågår och fortsätter sedan med mobilspelet. Finländaren säger som i triumf:
Åk inte till Europa, det är inte säkert
längre!
John Runeson
är litteratur- och statsvetare
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Socialdemokratin i Ryssland kvästes efter revolutionen 1917, gjorde en
del försök att återuppstå när muren fallit, men har aldrig riktigt hämtat
sig. Och nu växer det politiska förtrycket igen. Inga Näslund tecknar en
bild av en rysk socialdemokrati med förhinder.

Vart tog
socialdemokraterna
i Ryssland vägen?

N

är Ryssland i mitten
av september genomförde parlamentsval,
fanns det inget socialdemokratiskt parti att
rösta på. Detta trots att det började så
bra, när sovjetdiktaturen föll. 1990 gick
man ifrån det sovjetiska enpartisystemet, och nästan omedelbart bildades
ett socialdemokratiskt parti, som hade
ambitionen att ta upp traditionen från
de mensjeviker som så brutalt krossats
av Sovjetregimen. Vad var det som
hände? De socialdemokratiska idéerna
var respekterade i Ryssland vid tiden
för Sovjetunionens fall, man talade om
de svenska Socialdemokraterna och
övriga västeuropeiska systerpartier som
förebilder. Ändå kan man i dag i Ryssland inte hitta något seriöst parti som
företräder socialdemokratiska idéer.
Det segrande partiet i det ryska
parlamentsvalet, Putins parti Enade
Ryssland, har en något luddig ideologiskt grund som närmast kan beskrivas
som fosterländskt värdekonservativ –

26

partiet har nära band till den ryskortodoxa kyrkan – och bland medborgarna
talar man om partiet som »maktpartiet«. Övriga partier som ställde
upp och klarade femprocentsspärren
var bland andra Nationalistpartiet och
Kommunistpartiet – båda fungerar i
praktiken som stödpartier till Putinregimen. De liberala partier som kritiserar Putin kom inte in i duman.
Så vad var det som hände? Vart tog
socialdemokraterna vägen?

London 1903

När det Ryska Socialdemokratiska
Arbetarepartiet (rsdap, eller på ryska
rsdrp) samlades till kongress i
London 1903, blåste det upp till strid
mellan Lenins revolutionära maximalistiska flygel och de mer fredliga,
reformistiska minimalisterna.
Minimalisterna, ledda av Julyj Martov,
ville ha en demokratisk samhällsomvandling i det av tsaren enväldigt styrda
Ryssland. De hade majoritet på kongressen, men förlorade omröstningen

vid valen till centralkommittén. De blev
därefter kallade mensjevikerna (»de
som är i minoritet«) även om de faktiskt fick det största stödet och sedan
hade majoriteten vid efterföljande kongresser (bland annat i Stockholm 1906).
Bolsjevikerna bröt med det socialdemokratiska partiet 1912. Namnet mensjeviker användes framför allt av Lenin
för att nedvärdera deras betydelse.
Bolsjevikerna stod för revolution
och mensjevikerna för samarbete över
partigränserna (framför allt med liberalerna) och en fredlig samhällsomdaning. Man ville ha ett öppet parti
där alla var välkomna.
En annan konfliktfråga på denna
kongress var den judiska politiska rörelsen Bunds ställning. Bund krävde
ensamrätt på att företräda partiet
bland judiska arbetare, vilket bolsjevikerna starkt motsatte sig. Beslutet
blev att inte ge Bund sådan ensamrätt.
De judiska aktivisterna skulle i stället
assimileras inom partiet.
Hur det gick med partiet sedan
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vet vi – rsdap satt med i Kerenskijs
samlingsregering efter februarirevolutionen 1917, som avsattes av bolsjevikerna i oktober samma år. Det hölls val
till en konstituerande församling. Valresultatet var svårt att sammanställa på
grund av det pågående kriget, men en
version visade att de oppositionella
socialistrevolutionärernavunnit överlägset över bolsjevikerna, med mensjevikerna på tredje plats.
I januari 1918 upplöstes Allryska
Konstituerande Församlingen av bolsjevikerna efter endast 13 timmars
sammanträde. I juni 1918 förklarades
socialistrevolutionärerna och mensjevikerna vara antirevolutionära och en
våg av arresteringar inleddes.
I augusti 1918 förklarades alla
partier som var emot sovjetmakten
för olagliga.
Senare samma år fick mensjevikerna
en viss respit, då man ändå ansåg att de
tagit avstånd från bourgeoisins krafter,
men det varade inte länge. I mars 1919
kom en ny våg med arresteringar.
1920 stoppades de sista försöken att
starta en laglig socialdemokratisk tid-

ning. Under 20-talets första år tvingades
ledarna för rsdap i landsflykt och 1922
arresterades ledningen för ungdomsförbundet. I oktober 1922 beslutade
partistyrelsen att upplösa partiet och
fortsatte som en underjordisk organisation. 1923 fanns det bara kvar avdelningar i åtta städer. De sista resterna
av partiet krossades 1924–25.
I exil fortsatte verksamheten i
Tyskland fram till 1933, efter det att
nazisterna tagit makten flyttade man
till Frankrike och vid krigsutbrottet
till usa. Exilpartiet rsdap gav bland
annat ut tidningen Sotsialistitjeskij
Vestnik (Socialistiska Budbäraren)
som fanns mellan 1921 och 1965.
Bolsjevikerna bytte 1918 namn
till Rysslands Kommunistiska Parti –
senare sukp, det sovjetiska kommunistpartiet.
Under den sovjetiska tiden, före
perestrojka och glasnost – 1917–1985 –
har man haft intrycket av att det inte
förekom någon opposition av organiserat slag mot makten. Det är inte riktigt sant, även om det är en oberättad
historia – som man kan finna spår av

Under tidigt 1900-tal var reformisterna större än revolutionärerna inom rysk
socialdemokrati. Men det var bolsjevikerna som så småningom tog makten.

i domstolsprotokoll och arkiv. De som
försökte opponera sig avrättades,
dömdes till straffläger eller sattes på
mentalsjukhus.

Moskva 1990

När jag i maj 1990 fick möjlighet att
delta vid kongressen där man återbildade det ryska socialdemokratiska partiet, som så brutalt krossats av Lenin,
var lokalen, vid Ulitsa Sjabolovka nära
Oktobertorget, fylld av en alldeles särskild optimism. 238 ombud från hela
Ryssland fanns på plats.
Det var väldigt få på kongressen som
hade varit medlemmar i det sovjetiska
kommunistpartiet, bara 13 deltagare
hade sådan bakgrund. Kongressen
gästades också av två mensjeviker som
överlevt Stalins läger.
Vi var några få utländska gäster.
Det var jag, som bodde i Moskva, en
farbror från Prag och några från de
partier som börjat bildas i de övriga
sovjetrepublikerna.
Grupper med socialdemokratiska
värderingar och mål hade uppstått
redan under perestrojkan. Till exempel klubbarna »Demokratisk Perestrojka« i Moskva (1987) och »Perestrojka« i Leningrad.
Förbudet mot att bilda partier
(kommunistpartiets enpartistatus)
togs bort först i mars 1990.
Sovjetunionen var inte längre en
enpartistat. I april 1990 bildades Sovjetunionens Liberaldemokratiska parti,
och nu var det alltså dags att återupprätta det ryska socialdemokratiska
partiet. Inte ett öga var torrt när den
tjeckoslovakiske gästen gick upp i talarstolen och hälsade från sitt parti.
På ryska med tjeckisk accent berättade
han att han varit socialdemokrat före
andra världskriget, och nu äntligen
hade ett parti att vara med i igen, efter
40 års diktatur. Han hade aldrig gett
upp hoppet att bli organiserad social27

I början av 00-talet ställde sig Michail Gorbatjov i spetsen
för ett nybildat socialdemokratiskt parti. I väst är han mest
känd för omvandlingspolitiken på 80-talet, som till slut
innebar Sovjetunionens fall. I Ryssland ser många det som
något negativt, och de avskyr minnet av hans ledarskap.
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demokrat igen, men han hade aldrig
trott att han skulle få vara gäst vid återbildandet av det ryska partiet.
På den konstituerande kongressen i
maj 1990 valdes Oleg Rumjantsev till
ledare för partiet. Partiet hade vid denna
kongress en bred förankring i hela
landet, det hade bildats många lokalorganisationer och man var mycket
optimistiska inför framtiden.
Medlemskåren bestod av en blandning av dissidenter, oppositionella som
under sovjettiden suttit i läger, och
ungdomar sprängfyllda av idéer om
hur landet skulle kunna moderniseras,
inte minst med ny företagsamhet.
Partiprogrammen var fyllda med förslag på hur ekonomin och politiken
skulle kunna utvecklas – allt var möjligt.
I slutet av 1990, början av 1991, formerade socialdemokrater tillsammans
med närstående ledamöter en fraktion
i Ryska Federationens Högsta Sovjet
som omfattade 57 ledamöter.
Detta var det första nya socialdemokratiska partiet men långt ifrån
det sista – partierna har sedan 1990
vuxit upp som svampar ur jorden i
Ryssland. Det första socialdemokratiska partiet genomgick en rad inre
kriser, och 1994 splittrades man formellt i två delar, Alexander Obolenskij
ledde det ena nya partiet och Anatolij
Golov det andra. 1995 slogs man ihop
igen under ledning av Sergej Beloserdsev. Detta löste dock inte problemen. 1996 avskaffade man partiledarposten och partiet leddes av styrelsen
kollektivt.
Samtidigt växte nya partier upp
som svampar ur jorden. Vid valen till
ryska duman 1995 ställde inte mindre
än 200 partier, som alla hade ordet
socialdemokrat i namnet upp.
Samma fenomen gick att se i hela
det forna Östeuropa: både nya partier
som valde namnet för att ordet socialdemokrati hade så gott rykte, och gamla

kommunistpartier som nu hellre ville
vara socialdemokrater än kommunister.
Den västeuropeiska och särskilt den
nordiska socialdemokratiska modellen
omnämndes med stor respekt i dessa
sammanhang. Redan på 80-talet hade
olika sovjetiska ledare under perestrojkan prisat till exempel det svenska
politiska systemet och kallat det »socialism med ett mänskligt ansikte«.
I väldigt få fall ledde dock användandet av det socialdemokratiska namnet
till bred folklig popularitet. Dels för att
det ofta var en översminkad version
av gamla korrupta partier, dels för att
det gick inflation i namnet. Om man
nu kände sympati med de socialdemokratiska idéerna, vilket parti skulle man
välja? Det fanns ju så många.
Det parti som bildats med sådan
optimism och framtidstro 1990, tvingades upphöra efter ett domstolsbeslut
år 2002. Anledningen var att man inte
registrerat partiet enligt »Om registrering av organisationer«, det vill säga
de nya regler som införts 1999.
Alexander Obolenskij bestred vid
domstolsförhandlingarna att en lokal
domstol i Moskva hade auktoritet att
upplösa en allrysk partibildning.
Men beslutet fastslogs av högre instans,
och trots flera försök att överklaga
fick partiet inte tillbaka sin juridiska
partistatus.
Verksamheten fortsatte ändå.
Man genomförde kongresser och andra
aktiviteter så sent som 2014. Rättsprocesserna fortsatte och 2007 beslutade
faktiskt en domstol att det tidigare
beslutet skulle hävas. Dock har detta
beslut aldrig verkställts, rsdp har fortfarande inte fått tillbaka sin partistatus.

Moskva 2001

När det första socialdemokratiska
partiet fick problem med myndigheterna, dök ett annat parti med samma namn upp på den ryska politiska

scenen. Grundaren var ingen mindre
än den tidigare generalsekreteraren i
det sovjetiska kommunistpartiet,
Michail Gorbatjov.
För den övriga världen är Gorbatjov
den som fick ett slut på det kalla kriget,
den sovjetiske ledare som inledde en
demokratisering av den sovjetiska
diktaturen och de händelser (Berlinmurens fall med mera) som ledde till
Sovjetunionens upplösning i december
1991. I Ryssland ses han som orsaken
till det sovjetryska imperiets fall, och
är därför avskydd av de som helst hade
bevarat detta.
Han ansågs också gå för långsamt
fram med de reformer folk längtade
efter i slutet av 80-talet – medan andra
ansåg att han gick för fort fram. Det
fanns liksom inget sätt att göra alla
nöjda, och de reaktionära krafterna
försökte också störta honom från makten med det misslyckade kuppförsöket
i augusti 1991. Ett kuppförsök som ledde
till att samtliga sovjetrepubliker med
Estland, Lettland och Litauen i spetsen
förklarade sig självständiga – i praktiken snabbade kuppförsöket på Sovjetunionens fall.
Tio år senare dyker alltså den forne
partisekreteraren och presidenten upp
igen, som partiledare för ett socialdemokratiskt parti. Gorbatjovs parti lyckades
organisera lokala partiorganisationer
i delar av Ryssland – men inte tillräckligt för att det skulle tillfredsställa de
ryska reglerna för partibildningar som
införts för att minska det stora antalet
av partier som ställt upp i valen under
90- och 2000-talet. År 2007 upplöstes
Gorbatjovs parti med motiveringen att
man inte hade en allrysk organisation
i tillräckligt många regioner i landet.
Man hade heller inte nått några särskilda valframgångar, eller ens lyckats
registrera sig för deltagande i olika
lokala val.
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Moskva 2016

Delar av de olika socialdemokratiska
grupper och partier som funnits, har
senare anslutit sig till andra partikoalitioner – till exempel till Jabloko,
Förenade Demokratiska Partiet, det
liberala parti som har sitt ursprung
i det tidiga 90-talet och som faktiskt
fortfarande existerar. De har också nått
vissa valframgångar, och har kritiserat
valproceduren i de val som hållits och
bestridit dem som icke lagliga. I dagsläget är dessa de enda kvarvarande
riktiga oppositionspartier som finns,
och de är mycket försvagade.
Under några år fördes det socialdemokratiska arvet vidare av partiet
Rättvisa Ryssland, som bildades 2006
av högerpartiet Rodina (Fosterlandet),
det socialdemokratiska partiet »Liv«
och Pensionärspartiet. Senare anslöt
sig ytterligare sex små partier. Vissa
hävdar att det var ett försök att skapa
ett vänsteralternativ till Putins parti
Enade Ryssland. Rättvisa Ryssland är
fortfarande medlemmar i Socialist-

President Putin röstar i valet den 18
september. Ett val som befäste hans
maktställning. Alla betydande partier
ger honom sitt stöd.
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internationalen, men fungerar i dag i
praktiken som ett stödparti till Putin,
liksom i princip hela den ryska »oppositionen« med undantag för Jabloko,
Parnas och några andra mindre partier.
I Ryssland har man valt en annan
väg än i till exempel Belarus. I Belarus
manipulerar myndigheterna valet med
mer eller mindre öppna valfuskmetoder
(extra valsedlar som läggs i urnorna,
tveksamma metoder för att räkna rösterna och liknande). I Ryssland har man
i stället sett till att alla de olika partierna
stödjer makten. Det går att lägga sin
röst på Rättvisa Ryssland, Kommunistpartiet eller på Zjirinovksijs missnöjesparti – men det spelar ingen roll. De
stöder alla Putin.

Finns en framtid för S?

Det började så hoppfullt, men nu
finns bara spillror kvar, några spår av
försöken att organisera partier i form
av arkiverade kongresshandlingar och
andra interna dokument. Man försökte
verkligen.

Skälen till att det inte lyckades går
att hitta både i de interna strider som
försvagade partibildningarna, men
också i det massiva motståndet från
makten. Kanske är det förståeligt att
det är svårt att få medlemmar och
aktiva att vara lojala mot ett parti,
när man på 90-talet var så trötta på
just det: att vara tvungna att bara ha
ett stort parti, som krävde absolut
lojalitet, som på sovjettiden.
Tänk att få välja själv! Tänk att
kunna gå ur ett parti som man inte
gillar! Om det kom någon och viftade
med en partipiska var det bara att gå.
Den enorma konkurrensen, det stora
bruset från hundratals andra partier
är också en orsak. Men framför allt:
makten kunde lätt knäcka de nya partibildningarna med administrativa
medel. Fel ifyllda blanketter, regler
som man kunde säga att de inte följts
– ett mycket mer rumsrent sätt att göra
sig av med konkurrenter än att döma
dem till straffläger och förvisning.
Kanske socialdemokratin i framtiden kommer tillbaka i Ryssland –
de socialdemokratiska idéerna väcker
i alla fall fortfarande intresse. Jag har
flera gånger på konferenser och seminarier varit med om att personer som
hör att jag kommer från Olof Palmes
Internationella Center kommit fram
och beklagat att det inte finns något
socialdemokratiskt parti längre.
En man som jag träffade, från en
mindre ort, berättade att han varit medlem både i det parti som bildats 1990
och sedan i Gorbatjovs parti.
Han ville så gärna vara socialdemokrat, men i dag finns det inget politiskt
alternativ för honom i Ryssland.
Inga Näslund
arbetar på Olof Palmes internationella
center
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Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och
kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra
världen bättre.
Vi kan se till så att det fortfarande går att bada
i en fin insjö. Att du kan ta en promenad i skogen.
Eller kanske bara plocka lite friska blåbär.
Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av
farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det
finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan se till att flera hundra år gamla

naturskogar inte huggs ned på bara några dagar.
Och ju fler vi blir desto större skillnad kan
vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det
är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och
visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på
företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja
rätt i butiken.
Vill du vara med? Sms:a medlem till  
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se.
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Mat ska inte
bara vara billig

»D

et är exporten som är lösningen. Får vi bara i gång en
omfattande export av kött
så kommer lantbruket och
även landsbygden att leva
upp och inkomstklyftorna att minska.«
Det här påståendet hörde vi ofta under en resa vi
nyligen gjorde i Mongoliet. Men vi kunde ha befunnit
oss i nästan vilket annat land som helst. Sverige till
exempel. När landsbygdsministern har ägnat dryga
året åt att försöka formulera en ny, långsiktig strategi
för vår matproduktion, är det tydligt att en ökad
export ses som det som ska rädda svenskt lantbruk.
Tron på politiken har bytts ut mot tron på handeln.
Men vem ska köpa om alla bara vill sälja?
I frihandelns tidevarv har handeln ömsat skepnad.
Länge var handel ett viktigt verktyg för ekologisk anpassning till platsen. Att kunna köpa salt gjorde det
möjligt för oss nordbor att över huvud taget bosätta oss
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här. Skogs- och bergsbönder kunde köpa spannmål
från bönderna i dalgångarna och behövde inte odla
på den ofta känsliga och dåligt lämpade marken. Mark
som passade bättre för att föda upp betande djur, som
de sedan kunde sälja till sina växtodlande kollegor.
Enkelt uttryckt var den mesta handeln länge ett
verktyg för att få tag på de varor som av olika anledningar inte fanns eller lämpade sig att producera på
platsen man levde. I dag styrs dock handeln av ekonomi snarare än av ekologi och den orsakar allt oftare
miljöproblem.
Importen av soja som foder till våra lantbruksdjur
är ett tydligt sådant exempel. Vi skulle själva kunna
odla proteinfoder, men väljer att importera för att det
är billigare. Därmed skapar vi en rad olika miljöproblem i länder som Brasilien. Soja, vete, majs och
palmolja har blivit stora volymprodukter på världsmarknaden, inte därför att importländerna inte kan
producera dessa eller andra likvärdiga livsmedel

illustration : elin svensson

Globalisering har i praktiken blivit liktydigt med ökad handel.
Men inte bara i form av en ökad ström av varor och tjänster.
Det handlar även om en mental förändring. En tro på att ökad
handel ska lösa en rad olika frågor som tidigare var politikens
uppgift. Men dagens handel skapar också nya problem, som
någon måste ta hand om.

själva, utan för att de har varit lätta
för det industriella jordbruket att producera i stora kvantiteter, till ett lågt
pris och för att de lämpar sig utmärkt
att skeppa jorden runt. Det är alltså
andra mekanismer som styr handeln i
dag än tidigare.
Handeln är uråldrig , men kommersialiseringen av jordbruket har varit en
långsam process. Kolonialiseringen
gav visserligen handeln en skjuts
framåt (det var i stor utsträckning
handeln som drev kolonialiseringen).
Kryddor och socker var viktiga handelsvaror. Dessutom utgjorde kolonierna
betydande marknader för kolonialländernas framväxande industrier.
Spannmål blev dock ingen handelsvara

i Asien förrän under den senare delen
av 1800-talet och så sent som 1936 var
det mindre än en tredjedel av spannmålen i Kina som omsattes via en
marknad. I Sverige konsumerades fortfarande 1950 hela 40 procent av mjölken på gårdarna eller såldes direkt till
konsument.
Den kraftiga ökningen av den
internationella handeln har drivits
fram av urbaniseringen, framväxten
av marknadsekonomi över snart sagt
hela världen och ett allt effektivare och
finmaskigare transportsystem, byggt
på fossila bränslen. Det finns tecken på
att ökningen av handeln nu stannat av,
men det är för tidigt att säga om det är
en tillfällig svacka eller ett trendbrott.
Även den globala handeln med

jordbruksprodukter har vuxit kraftigt
under de senaste decennierna. Mellan
1986 och 2009 ökade den internationella
handeln med mat från 15 procent till
23 procent av den globala jordbruksproduktionen. Hälften av världens livsmedelshandel domineras av enbart
fem länder – usa, Brasilien, Argentina,
Indonesien och Frankrike. Bara en
fjärdedel av den globala mathandeln
består av varor som inte kan produceras av importlandet självt.
Transportcontainern, som slog
igenom för cirka 50 år sedan, öppnade
för storskalig transport av livsmedel
som tidigare hade ansetts för dyra att
frakta över världshaven, som färdigmat,
kex, ketchup, müsli med mera. Effektivare transporter och det faktum att
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I stället för att bidra till en ekologisk
anpassning, ger handeln ibland helt
motsatta effekter. Den driver nedläggning av åkermark i vissa länder/regioner
och skövling av regnskogar och etablering av enorma monokulturer i andra.
Handel är ofta ett sätt för de rika nationerna att upprätthålla en resurskrävande livsstil samtidigt som miljöeffekterna drabbar andra länder. Fattiga
länder blir mottagare av giftigt avfall,
hugger ner sin regnskog eller förgiftar
sin befolkning med bekämpningsmedel.
Enligt marknadsteorierna ska handel leda till en effektivare användning
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av resurserna; att mat produceras i
länder som har bättre jordar och klimat
för att exporteras till länder med sämre
förhållanden. Men forskning visar att
den bilden inte alltid är korrekt
– det exporteras till exempel mat från
områden med vattenbrist till länder där
det finns gott om vatten. En femtedel av
usa:s mjölkkor finns till exempel i det
torkdrabbade Kalifornien som också
står för 40 procent av usa:s export av
mjölkprodukter.
Enligt teorierna ska fattiga länder
vara konkurrenskraftiga i verksamheter
som kräver mycket arbete och har litet
behov av kapital. Historiskt sett var jordbruket en sådan näring, men dagens
jordbruk, i alla fall i de rika länderna,
karaktäriseras av liten användning av
arbete och mycket stort behov av kapital.
Mekaniseringen har krossat de komparativa fördelarna för fattiga länder och
fattiga bönder. Detta syns med all tydlighet i handelsstatistiken. I början av

1960-talet hade utvecklingsländerna
ett överskott i handeln med jordbruksprodukter på 7 miljarder dollar. Vid
millennieskiftet hade de ett underskott
på 20 miljarder dollar. Även kalorierna
flödar åt andra hållet. I slutet av 1960talet var de flesta utvecklingsländer
självförsörjande på mat. 2009 hade
många blivit nettoimportörer. Afrika
söder om Sahara gick från ett kaloriöverskott på 14 procent till ett underskott på 13 procent under samma period.
stärka livsmedelsförsörjningen, både för fattiga och rika
länder. Den idén har präglat svensk
politik sedan eu-inträdet, då bland
annat självförsörjningsmålet, som
varit en viktig del i den svenska försvarspolitiken, togs bort. Teorin är
dock inte alltid detsamma som praktiken. Matimport kan i själva verket
slå ut ett lands produktionsförmåga.
Sverige producerar endast hälften av

Handeln skulle kunna
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livsmedelsföretagen ofta får större
vinst på förädlade livsmedel än jordbruksråvaror, har gett förädlade livsmedel en viktigare roll. Handeln med
buteljerat vatten, läsk och öl är i dag
exempelvis lika stor som handeln med
palmolja och dubbelt så stor som
bananhandeln.

inhemsk mejeriindustri. Att de rika ländernas jordbruk får omfattande statliga stöd och stundtals
exportbidrag gör inte saken bättre.
Tittar vi globalt ser

det nötkött som konsumeras, vilket inte beror på
att vi saknar mark och vatten för att föda upp kor.
Tvärtom. Sedan slutet av 1800-talet har vi låtit mer
än en miljon hektar betesmark och lika mycket åker
omvandlas till skog. Precis som i fallet med sojan
importerar vi nötkött för att någon annan kan producera det billigare.
Mexiko är ett annat exempel. Trots att landet har
god tillgång på mark och vatten motsvarar nettoimporten av mat i dag cirka 1 800 kalorier per person
och dag. I stort är det en effekt av frihandelsavtalet
nafta mellan Kanada, Mexiko och usa. Förvisso har
Mexikos export av frukt och grönsaker ökat kraftigt,
men importen av mexikanernas stapelföda majs har
ökat långt mer.
Handeln har inte bara vinnare, utan också många
förlorare. I många länder ser boskapsskötande pastoralister hur importerad kyckling tar över marknaden
och driver ner priset på deras getter och får. När Arla
exporterar mjölkpulver till Senegal, hjälper det svenska
bönder att sälja ett överskott och det ger vissa välbeställda grupper i Senegal ökad tillgång till mjölkprotein, men det underminerar samtidigt både den
traditionella herdeekonomin och framväxten av en

vi, att trots den snabbt ökande
handeln, går närmare en miljard människor hungriga
till sängs varje dag. Det beror inte på att det produceras för lite mat, tvärtom finns det ett globalt överskott på kalorier, utan på att fattiga länder och fattiga
människor inte har pengar att köpa mat för. Livsmedelsosäkerheten verkar öka och vi ser det tydligast
när länder som Kina och Saudiarabien ägnar sig åt
olika former av »landgrabbing« för att trygga sin egen
livsmedelsförsörjning. De verkar helt enkelt inte lita
på att handeln ska lösa deras matförsörjning. I Sverige
har som sagt frågan om livsmedelstrygghet och självförsörjning länge varit en icke-fråga, något som ska
lösas via handel inom eu. Inte ens försvaret lagrar
längre några livsmedel och i många fall har man till
och med lagt ut själva tillagningen på entreprenad.
På senare tid har bland annat Civilförsvarsförbundet
pekat på den ökande sårbarhet och på att Sverige vid
en kris bara klarar sig några dagar innan mathyllorna
och centrallagren av livsmedel är tömda.
Internationaliseringen av marknaden kan ha
stora återverkningar även i de fall då själva handeln
är blygsam. Den globala handeln med mjölk motsvarar endast nio procent av världsproduktionen,
likväl påverkas de flesta länders mjölkmarknad av
de auktioner, Global Dairy Trade, som hålls på Nya
Zeeland. Nya Zeeland producerar endast 2 procent
av världens mjölk, men nästan all mjölk exporteras,
vilket ger landet en tredjedel av världshandeln med
mjölkprodukter. Under 2015 exporterade Arla cirka
30 procent av den mjölk som deras svenska bönder
producerar som mjölkpulver (samtidigt som utländsk
ost hade tagit halva försäljningen i Sverige). Arlas
mjölkpris till sina ägare, bönder i Sverige, Danmark
med flera länder, bestäms i stort av vilket pris Arla
får för sin torrmjölk på auktionerna. Det är således
inte de svenska konsumenternas betalningsvilja för
mjölken som avgör vilket pris bönderna får, utan
världsmarknadspriset på mjölkpulver.
I dag är bönderna integrerade i globala marknader
inte bara för det de säljer utan också för nästan allt de
behöver, från utsäde, plastdunkar och diesel till konstgödsel. Till och med de enklaste jordbruksredskapen
i Östafrika, som hackorna, är importerade från Indien
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Internationell handel är med
andra ord en del av ett mycket
resurskrävande livsmedelssystem.
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de stora livsmedelsföretagen. Det gjorde att ett parti
rumänskt hästkött vid samma tillfälle kunde dyka
upp i lasagne i större delen av Europa. Det gör också
att fiskpinnar kan tillverkas av norsk fisk, som rensas
i Kina och paneras i Frankrike. Nyligen beslutade
Findus att lägga ned produktionen av frysta ärtor i
Bjuv, trots att både råvaruproduktionen och själva
fabriken producerade utmärkta ärtor som exporterades i stor skala. Det var helt enkelt lite billigare för
Findus att koncentrera produktionen till färre fabriker närmare marknaden.
Självklart har livsmedelskonsumtionen påverkats av
den här utvecklingen. Utbudet har ökat kraftigt och
priserna på mat har sjunkit, men samtidigt har den
globala kosten likriktats alltmer och produktionen
koncentrerats till allt större företag. 2011 stod endast
tio företag för 28 procent av den globala livsmedelsförsäljningen. Trots ett stort antal produkter på
hyllorna är våra riktiga valmöjligheter begränsade.
Handel, och kanske särskilt handel med mat, har
varit ett sätt att lära känna andra kulturer och få nya
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eller Kina. Användningen av externa insatsmedel,
särskilt maskiner, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, har ökat kraftigt. Allt detta kräver kapital
för investeringar och för att betala räntor på lån. Detta
har förvandlat jordbruket till en av de mest kapitalintensiva sektorerna. En arbetsplats i det svenska
jordbruket kostar betydligt mer än en arbetsplats i
bilindustrin. Kapitalförsörjningen ses nu som ett av
de största problemen för svenskt jordbruk och det
finns förslag att släppa på det nuvarande förbudet för
aktiebolag att köpa jordbruksmark. Det är uppenbart
att de fattiga ländernas jordbrukare har mycket svårt
att hänga med i denna utveckling, vilket gör att det
mestadels är stora agri-businessföretag som driver,
och tjänar på, exportproduktionen.
Med en öppen världsmarknad blir det svårt att
genomföra förbättringar för miljön, djuromsorgen
eller arbetsvillkoren lokalt, eftersom det främst är
priset och inte kvalitet som man konkurrerar med.
I den svenska jordbrukspolitiska debatten bevisas
detta så gott som dagligen. Svenska bönder kräver
att Sverige ska godkänna alla bekämpningsmedel
som är godkända i andra eu-länder och eu:s lantbruksorganisation Copa & Cogeca motiverar fortsatt användning av bekämpningsmedlet glyfosat
(mest känt under varumärket Roundup) med att det
annars skulle innebära en stor konkurrensnackdel
gentemot omvärlden. Med en alltmer intensiv världshandel blir det dessutom allt svårare för oss alla att
se effekterna av vår konsumtion.
Även livsmedelsindustrin förändras snabbt av
globaliseringen och kopplingen mellan platsen och
produkterna har nästan helt kapats. Ett fåtal fabriker
producerar ingredienser och färdiga produkter åt

influenser. Inte minst var forna tiders
handelsmän människor som genom
sina reseberättelser kunde vidga vyerna.
En stor del av dagens mathandel har
anonyma avsändare i alla led. Visserligen har de flesta av våra mataffärer
en »exotisk hylla« där vi kan hitta matvaror från andra kulturer, men merparten av den importerade maten kommer från globala jättar och är producerad enligt konceptet one size fits all.
Handelns effekt på klimatet och
miljön avfärdas ofta med argumentet
att transporterna står för en liten del
av en produkts miljöpåverkan, särskilt
vid båtfrakt. Men detta begränsade
synsätt bortser från att handeln också
kräver en mycket omfattande infrastruktur i form av transportsystem,
klimatreglering som kyl och frys,
försäkringar, emballage och förpackningar, det vill säga hela det system

som gör handeln möjlig. Internationell
handel är med andra ord en del av ett
mycket resurskrävande livsmedelssystem.
De långtgående effekterna av den
ökande handeln diskuteras sällan. I
stället hamnar diskussionen ofta på
detaljer som hormonuppfödda kor,
klordoppade kycklingar eller överanvändning av antibiotika, som i fallet
med diskussionen om det transatlantiska handelsavtalet ttip. Frihandeln
är så självklar att den inte ens ska diskuteras, säger den nya handels- och
eu-ministern Ann Linde och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avfärdar alla förslag till politiska åtgärder
för att lösa mjölkkrisen med att de är
»marknadsstörande«.
Det är inte enkelt att utforma en
bra handelspolitik på jordbruks- och
matområdet, men att vi har politiker

i ledande ställning som inte ens vill
diskutera frågan utan belägger den med
intellektuell munkavle är allvarligt.
Det är också ett verklighetsfrånvänt
synsätt eftersom inga länder tillämpar
frihandeln fullt ut för jordbruket och
all politik i viss mening är »marknadsstörande«.
Dagens globala handel orsakar en
rad olika negativa effekter. Handelspolitiken på mat- och jordbruksområdet
borde inriktas på livsmedelstrygghet,
kvalitet, miljö, djurskydd samt beakta
jordbrukets viktiga roll som förvaltare
av kritiska naturresurser, snarare än
att ge oss billig mat.
Ann-Helen Meyer von Bremen
är journalist och författare
Gunnar Rundgren
är journalist och jordbrukskonsult
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Det nya EU
Brexit krymper EU, men det är fortfarande flera länder som vill
komma med i unionen. Men vilket EU är det som reser sig ur
Brexit-askan? Ett mer eller mindre överstatligt? Ett som fortsätter
växa? Och vad betyder det att flera länder bryr sig allt mindre om
de grundläggande mänskliga rättigheterna?

Ä

n en gång ska eu-kartan ritas om.
För första gången i eu:s snart 60-åriga
historia handlar det om att göra unionen mindre. När det brittiska folkets
vilja har genomförts minskar antalet
medlemsländer från 28 till 27.
Men samtidigt finns det flera länder i Europas
sydöstra hörn som knackar på och vill komma in i
gemenskapen. Så kanske kommer antalet medlemsländer åter att öka framöver. Det tror i alla fall Sveriges
eu-minister Ann Linde.
– Absolut. På sikt kommer eu att fortsätta växa,
säger hon.
Storbritanniens beslut att lämna eu (brexit) innebär att eu efter flera år av krisbekämpning fått ännu
en allvarlig kris att hantera. Först kom finans- och
eurokrisen med en hårdhänt åtstramningspolitik, inte
minst mot Grekland, därefter en flyktingvåg där eu
misslyckats kapitalt med att få till ett gemensamt
agerande.
Frågan är hur dessa kriser och splittringen mellan
medlemsstaterna har påverkat kandidatländerna.
Är det fortfarande lika attraktivt att komma med i
klubben?
– Det tror jag faktiskt att det är. Ibland kan det vara
svårt att veta vad den turkiska regeringen egentligen
vill, men övriga kandidatländer vill gärna tillhöra
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den europeiska gemenskapen,
inte minst av ekonomiska skäl.
Frihandeln är oerhört avgörande, säger Ann Linde.

Diplomaten Christer Asp, som bland
annat arbetat på eu-representationen i Bryssel och varit ambassadör i kandidatländerna Turkiet, Montenegro och
Serbien, håller med. Han menar att eu fortfarande
är ett lockande mål, framför allt för Balkanländerna.
Opinionssiffrorna i exempelvis Serbien pekar dock
mot att antalet eu-entusiaster bland befolkningen
har minskat.
Många bedömare beskriver eu:s tidigare utvidgningar som en framgångssaga. En av dem är Christophe
Hillion, professor i eu-rätt vid universitetet i nederländska Leiden och forskare vid Svenska institutet för
europapolitiska studier, Sieps. Han lyfter framför allt
fram 2004 och 2007, då tio öst- och centraleuropeiska
länder togs in. Genom att de dåvarande eu-länderna
hade en välkomnande attityd efter murens fall kunde
man få till stånd en utvidgning under ordnade former,
konstaterar Hillion.
– Det kunde mycket väl ha fått ett mindre fredligt
förlopp. Samtidigt var det kärnländerna som formulerade villkoren och kunde forma resten av kontinenten till sin egen avbild, säger han.
Men även framgångssagan har sina skönhetsfläckar.
Under senare tid har spänningarna inom unionen förstärkts och det har blivit tydligt att vissa länder inte
lever upp till de krav som ställdes vid inträdet. Innan
brexit-krisen dök upp var exempelvis kommissionen
ivrigt sysselsatt med att försöka tala den nya polska
regeringen till rätta efter de förändringar som genom-
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förts i landets författningsdomstol och
som utmanar grundläggande demokratiska principer.
– Polen av i dag skulle nog inte ha
accepterats som medlem, knappast
Ungern heller. Det finns en diskrepans
mellan vad man kan göra som medlemsland och vad man kan göra som
kandidatland, säger Christophe Hillion.
Han tillägger att det även tidigare
förekommit liknande brott mot eu:s
kärnvärden i länder som var med och
grundade eu, till exempel Frankrikes
attityd mot romer och Italiens mediapolitik under Berlusconi.
Exemplet Polen är extra intressant, eftersom politiseringen av rättsstaten har fått eu-kommissionen att
agera. Än så länge använder sig eu av mjuka medel
och tar inte till artikel 7 i eu-fördraget som säger att
ett land som bryter mot eu:s värderingar ytterst kan
förlora sin rösträtt. (För det krävs dock att alla länder
är eniga och Polen har goda bundsförvanter i närområdet).
– Det är alldeles för känsligt att aktivera artikel 7.
Men samtidigt blir det nu lättare för den polska regeringen att klara sig undan, säger Christophe Hillion.
Chefen för EU-kommissionens kontor i Stockholm,
Katarina Areskoug Mascarenhas, försvarar dock
kommissionens strategi:
– Vi har en dialog med den polska regeringen,
det återstår att se vad den leder till, säger hon.
Diplomaten Christer Asp anser att eu måste införa någon mer form av sanktioner mot trilskande
medlemmar.

– Ta flyktingfrågan, till exempel. De länder som
vägrar ställa upp på en jämbördig fördelning är själva
stora bidragsmottagare från eu. Då måste det också
finnas möjlighet att utlösa ekonomiska sanktioner om
de inte ställer upp på besluten. Detta tror jag kommer
att hamna i fokus inom en nära framtid, säger han.
eu-minister Ann Linde berättar att den svenska
regeringen är inne på just denna linje:
– Självklart ska det få konsekvenser om man inte
följer de överenskommelser vi gjort. Men på det här
området finns inga påtryckningsmedel. Vi tycker att
det ska finnas sanktioner, till exempel indragning av
regionalstödet till länder som inte ställer upp på det
vi har beslutat om när det gäller fördelning av flyktingar, säger hon.
Enligt Christer Asp har det aldrig inträffat att unionen har tagit in länder som inte uppfyllt kraven.
– De länder som tagits in har varit »eu-färdiga«.
Att det sedan kommer nya politiker som inte helt
delar eu:s gemensamma värderingar – som i Polen,
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Ungern och Slovakien – går inte att gardera sig emot.
– Inför Rumäniens och Bulgariens inträde förekom
viss diskussion om de reformer som de båda länderna
infört på korruptionsområdet var tillräckliga eller
om man skulle vänta på att de även implementerats
och slagit rot. Det ledde senare till nya rutiner och
att kraven på nya medlemsländer nu har hårdnat,
säger Christer Asp.
Christophe Hillion tror att de nya kraven kan påverka kandidatländernas eu-längtan på ett negativt
sätt.
– Nu räcker det inte längre med att införa eu:s
reformkrav för att bli medlem, man måste också implementera och visa att man efterlever dem. Jag tror
att detta kan leda till att intresset svalnar – i synnerhet
som flera eu-länder tydligt visar att de inte vill ta in
fler. Frankrike har ju till exempel beslutat att ha folkomröstning om nya medlemmar, säger han.
Redan från början gjorde den sittande kommissionen klart att det inte skulle tas in några nya medlemmar under denna mandatperiod. I och med brexit
kan processen fördröjas ytterligare. Ann Linde medger att stämningen inom eu just nu är sådan att nya
medlemmar måste vänta.
– I många länder känner man att eu har så många
kriser och utmaningar just nu att vi får ta det lite
långsammare på det här området. Men på sikt vill vi
att länder som tillhör Europa ska komma med i eu,
säger hon.
Christophe Hillion vill också nyansera den bild av
ett eu i sönderfall som målats upp efter brexit.
– Det är rätt naturligt att det finns olikheter i en
union med nästan 30 länder. Att det går så långt som
att ett land inte längre vill vara med är också något man
har förutsett. eu är inte ett ondskans imperium utan
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en sammanslutning som det är frivilligt att delta i. Den
som inte vill har möjlighet att lämna. Det mest anmärkningsvärda är nog ändå den livskraft som finns
kvar och att fler länder vill tillhöra unionen, säger han.
Samtidigt är det tydligt att de presumtiva euländerna befinner sig på helt olika stadier i anslutningsprocessen. Christer Asp ser positiva tendenser
i framför allt Montenegro och Serbien, men även i
Albanien. I Makedonien och Turkiet går utvecklingen
åt fel håll, anser han. Även de potentiella kandidatländerna Bosnien och Kosovo har långt kvar innan
de ens får börja förhandla om medlemskap.
Mot denna brokiga bakgrund är det rimligt att
fråga sig vilken inriktning det nya eu kommer att få.
Blir det mer av fördjupning eller kommer eu att bli en
sammanslutning där mer av olika regler nationerna
emellan tillåts? Det är detta som brukar kallas ett eu
i olika hastigheter och som vi redan har flera exempel
på – som att vissa medlemsländer är med i eurozonen
och i Schengensamarbetet, medan andra har valt att
stå utanför.
Katarina Areskoug Mascarenhas på eu-kontoret
i Stockholm tror att man även i fortsättningen får
räkna med att medlemsländerna vill gå olika långt
i integration. Men det är inte så enkelt som att vissa
länder genomgående strävar efter mer överstatlighet,
medan andra går i motsatt riktning.
– Ta flyktingfrågan till exempel. Där vill Sverige
ha överstatlighet för att få en solidarisk fördelning,
samtidigt som vi inte vill vara med i euro- och bankunionen. I Frankrike är det precis tvärtom, säger hon.
Bengt Rolfer
är frilansjournalist
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EU:s tyngdpunkt flyttas

När EU-kartan ritas om kommer EU:s tyngdpunkt att tippa över från
nordväst mot sydost. Island har redan tackat nej till medlemskap och
Storbritannien vill lämna unionen. Samtidigt är det sju länder i sydost
som vill komma in i gemenskapen.
Kärnländer

Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien,
Nederländerna och Luxemburg.
	Länder som vill in

(kandidatländer)

Montenegro Förhandlingar pågår och
landet står först i kön av de fem kandidatländerna.
Serbien Tvåa i kön, men mycket återstår
– inte minst Kosovofrågan.
Makedonien Inga förhandlingar har
inletts. Den politiska utvecklingen i
landet talar emot en snabb process.
Dessutom är namnfrågan olöst.
Grekland blockerar förhandlingar, eftersom landets norra region också heter
Makedonien.
Albanien Är det senaste landet med
kandidatstatus och utvecklingen anses
positiv. En förhandlingsstart kan ske tidigast nästa år.
Turkiet Förhandlingar startade redan
2005, men utvecklingen under senare
tid är inte alls den som EU vill se, framför allt vad gäller mänskliga rättigheter.
Flera EU-länder är också öppet negativa
till att ta in Turkiet.

	Länder som ingår i eurozonen

De sex kärnländerna + Cypern, Estland,
Finland, Grekland, Irland, Lettland,
Litauen, Malta, Portugal, Slovakien,
Slovenien, Spanien och Österrike.
	Övriga EU-länder med
nationella valutor

Bulgarien, Danmark, Kroatien, Polen,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien,
Ungern och Rumänien.
Länder som står utanför EU men som
ingår i det gränsfria Schengenområdet

Norge, Liechtenstein, Schweiz samt
Island.

Fakta om EU:s utvidgningar

1958	Föregångaren till EU (EEC)
		 grundades av Frankrike, Tysk		 land, Italien, Belgien, Neder		 länderna och Luxemburg.
1973	Danmark, Irland och
		Storbritannien.
1981 Grekland.
1986	Spanien och Portugal.
1995	Finland, Sverige och Österrike.
2004 »The big bang«. Cypern, Estland,
		Lettland, Litauen, Malta Polen,
		Slovakien, Slovenien, Tjeckien
		 och Ungern.
2007	Bulgarien och Rumänien.
2013	Kroatien.

Länder som inte vill vara med

Island Ansökte för några år sedan om
medlemskap, men har dragit tillbaka
sin ansökan.
Storbritannien Folket har röstat för ett
utträde (men Skottland och eventuellt
Nordirland vill vara kvar).

Länder som vill in

(potentiella kandidatländer)

Bosnien Har (liksom Kosovo) ett asso-

ciationsavtal med EU och har lämnat
in en ansökan om medlemskap, men
betraktas ännu inte som kandidatland.
Har fortfarande svåra olösta inrikesproblem sedan Daytonavtalet.
Kosovo Vill bli med i EU, men har inte
formellt ansökt. Fem EU-länder har heller inte erkänt den forna serbiska republiken som självständig stat.
43

europa

Serbien hoppas
fortfarande
Trots att förhandlingarna dragit ut på tiden och EU knakar i fogarna är
stödet i Serbien starkt för att bli medlem. Fredstanken är fortfarande
en levande realitet på Balkan. Bengt Rolfer och Denny Lorentzen reste
dit och mötte både EU-entusiaster och skeptiker, som tvivlar på EU:s
värderingar och ser en negativ trend i hemlandet.

B

elgrad. Danilo Milic är jurist till yrket
och jobbar som programchef på Palmecentrets lokalkontor i Belgrad. Han leder
ett projekt som heter I eu:s väntrum.
I det väntrummet har Serbien suttit ett
tag nu och efter brexit kan väntan bli ännu längre.
Samtidigt har serbernas eu-entusiasm börjat falna.
Även Danilo Milic har sina tvivel, inte minst när han
ser hur eu hanterat flyktingkrisen.
– I många år har man predikat från Bryssel att vi
ska respektera europeiska värderingar, men nu finner vi oss omringade av hycklare inom eu som inte
alls bryr sig om dessa värderingar.
Ta Frankrike, som var med och startade kriget i
Libyen, sedan ville man stänga sin gräns till Italien

Serbien har långt kvar för att leva upp till
»europeiska värderingar«, men ställer EU
ens sådana krav längre, frågar Danilo Milic.
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för att hindra 5 000 libyska flyktingar från att komma
in i landet. Samtidigt tog Tunisien emot 250 000.
Och se vad som hänt sedan – Ungern och flera andra
eu-länder har stängt sina gränser, säger han.
Nej, Danilo Milic gillar inte vad som pågår inom
eu, men han gillar inte heller det han ser i sitt eget
land. I våras utlyste premiärminister Aleksandar Vucic
ett tidigt val i det uttalade syftet att få fyra år på sig
att förbereda landet för eu-medlemskap. Vucic vann
en enkel seger den 24 april.
Palmecentrets man i Belgrad anser att landet har
en lång väg att gå för att leva upp till »europeiska
värderingar«. Å andra sidan är han inte säker på att
eu längre ställer det kravet på ansökarländerna.
Man verkar ju inte ens göra det på sina egna medlems-

Gordana Igric leder den serbiska
avdelningen av BIRN, ett nätverk
för undersökande journalistik.

länder, påpekar han och radar upp
länder som Ungern, Polen, Kroatien
och Rumänien som exempel.
Danilo Milic vittnar om förföljelse
av politiska motståndare i Serbien och
att ledande medier fjärrstyrs från premiärministerns högkvarter.
– Vucic har stöd från Bryssel och
framför allt från Tyskland och där är
man mest intresserade av att vi håller
sams med Kosovo. Vad som sker med
den politiska oppositionen och media
bryr man sig inte om. Det är nog det
värsta i mina ögon, säger han.
Ett par dagar senare träffar jag Gordana
Igric, prisbelönt krigskorrespondent
med ett förflutet som journalist i London och Bryssel. I dag leder hon den
serbiska avdelningen av birn – ett nätverk för undersökande journalistik på
Balkan som bland annat stöds av svenska Sida. Även hon vittnar om hårresande brott mot pressfriheten och om
ett nära samröre mellan premiärministern och ägarna av de största medierna, vilket leder till att oppositionen
har svårt att göra sig hörd.
Gordana Igric tror inte heller att eu
fäster särskilt stor vikt vid detta när
man bedömer Serbiens eventuella eustatus.
– Problemet är att eu aldrig har
presenterat en standard för pressfrihet.
När ett land väl har kommit med finns
inga verktyg att ta till. Då går det som
i Ungern, Polen och nu även i Kroatien,
säger hon.
Milos Djajic, chef för tankesmedjan
Center for Modern Skills som står nära
det socialdemokratiska partiet, har
personligen märkt av den ökade politiska styrningen av medierna.
– Förr satt jag ofta i tv och kommenterade det politiska läget, men de har
slutat att ringa till mig nu. Bara de som
säger något bra om regeringen får
komma till tals, säger han.

Men åter till Danilo Milic. Hans
uppdrag som programchef för ’I eu:s
väntrum’ innebär trots allt att dra sitt
strå till stacken för att göra landet eufähigt. I projektet bedrivs en rad aktiviteter på gräsrotsnivå när det gäller
mänskliga rättigheter för bland annat
romer och funktionshindrade.
Men även om detta är viktigt går
det långsamt framåt och Danilo Milic
har svårt att dölja sin pessimism.
– På 90-talet hade vi hopp eller i alla
fall en illusion av att saker och ting
skulle bli bättre. Och visst har många
fått det bättre i dag. Folk har fina kläder,
barerna är fulla, gatorna är rena. Men
nästan ingen tror att framtiden ser
ljusare ut. Vi ser att det inte finns någon
riktig vilja till utvidgning från eu:s
sida. Därför är Serbiens position i dag
värre än tidigare, säger han.
fick den sittande
premiärministern Aleksandar Vucics
parti egen majoritet och alltså ett betryggande mandat att fortsätta på den
inslagna vägen. För första gången kom
dock ett par nationalistiska och eukritiska partier med knapp marginal
in i parlamentet. Men fortfarande är
nästan alla politiska partier eniga om
att eu-medlemskap är målet.
Det gäller även de svenska Socialdemokraternas systerparti dp, som satt
vid makten fram till 2012, men som
efter splittring och interna skandaler
nu för en tynande tillvaro. Vi tar en
kopp kaffe med vice partiledaren
Natasa Vuckovic som också är ansvarig för partiets eu-arbete för att höra
hur hon ser på framtiden.
– Vi har straffats hårt av Vucics sätt
att regera. Många av våra företrädare
hängs ut i media och anklagas för korruption, men ingen har ställts inför
rätta eller dömts. Vi har överlevt och
håller nu på att bygga för framtiden,
säger hon.

Vid valet i våras

Milos Djajic, Center for Modern skills,
ser en ökad kontroll av medierna i Serbien.

När det gäller synen på eu har
dp inte ändrat uppfattning, trots de
senaste årens många kriser.
– Jag tror inte att det finns något
alternativ. eu har gått igenom kriser
förr och överlevt. Det är en process vi
inte kan påverka. För oss är målet fortfarande att komma med i eu. Utan den
förändringsmotorn och det målet blir
det extremt svårt att få med folket på de
uppoffringar som kommer att krävas,
säger hon.
Vi vandrar vidare längs Belgrads gator
till regeringens eu Integration Office
och träffar den biträdande direktören
Srdan Majstorovic som ingår i Serbiens
förhandlingsdelegation med eu. Han
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Srdan Majstorovic ingår i Serbiens
förhandlingsdelegation med EU. Han är
inte nöjd med takten i förhandlingarna,
men tror på ett medlemskap.

är, om inte jätteoptimistisk, så ändå
inte alls lika nedstämd som exempelvis
Danilo Milic på Palmecentret. Men
det ingår väl å andra sidan i hans jobb.
– Vi har inte kommit särskilt långt
i förhandlingarna och jag skulle inte
vara ärlig om jag sa att jag var nöjd
med det. Men delvis beror det på att
eu-kommissionens huvudbudskap
vid förhandlingsstarten var att ingen
utvidgning skulle ske de närmaste
fem åren. Det har påverkat förhandlingsklimatet.
Samtidigt har serberna blivit mer
skeptiska till eu, eller hur?
– Ja, det stämmer. Vi har haft två
peakar då över 70 procent var för eu.
Ena gången var strax efter avrättningen
av (dåvarande premiärministern)
Zoran Dindic 2003. Då gav folket en
stark signal om att man vill ha ett förändrat Serbien. Andra gången var efter
att vi anordnade Eurovision Song
Contest 2008, då identifierade sig folket
tydligt med Europa.
De senaste åren har cirka 50
procent av serberna varit för eu, 25
procent emot och resten osäkra. Att
stödet sjunkit förklarar Majstorovic
dels med den utdragna processen,
dels med de andra problem som eu
brottas med.
46

– Det pågår flera svårlösta processer inom eu, inte minst att ett medlemsland folkomröstat om utträde.
Det påverkar opinionen i Serbien
också, säger han och har svårt att dölja
vad han egentligen tycker om David
Camerons beslut att sätta eu-medlemskapet på spel.
Det viktigaste argumentet för
Serbien och resten av regionen är
den idé som låg bakom att eu bildades,
betonar Srdan Majstorovic:
– Det kanske är något ni tar för givet
i Sverige, men för länderna på västra
Balkan med dess historia av krig är
fredstanken väldigt stark och den har
fortfarande stor resonans här. Samtidigt är integrationsprocessen med
eu – trots de problem unionen har i
dag – den främsta förändringskraften
för att komma närmare det moderna
europeiska samhället.
Majstorovic rekommenderar att
den som närmare vill analysera Serbiens
intentioner kan börja med att se till
fakta – och ta en titt på Europakartan.
Då finner man att »Serbien har sin rättmätiga plats i en bredare europeisk
familj«.
– Två tredjedelar av utrikeshandeln
sker med eu, knappt 10 procent med
Ryssland. Frågar man serberna var de

vill arbeta eller vart de vill skicka sina
barn på studier så blir svaren Tyskland, Österrike eller Italien och inte
Ryssland.
Men bara två av 35 förhandlingskapitel med eu har hittills öppnats och
inget är avslutat. Majstorovic tror att
de största hindren vid sidan av Kosovofrågan blir de som handlar om rättsliga
frågor. Dessutom kommer miljökraven
att bli oerhört dyra att leva upp till.
– Tyvärr har vi en historia av korruption och organiserad brottslighet
som kräver en rejäl återuppbyggnad
av de rättsliga institutionerna. Detta är
ett område som eu fäster stor vikt vid
och givetvis ligger det också i vårt intresse, men det kommer att ta lång tid.
Personligen betraktar han sig som
opolitisk tjänsteman och har tjänat
under regeringar av olika färg ända
sedan 2005.
– Jag är en oförvitlig statstjänsteman. Här ser ni beviset för att en professionell statsförvaltning är möjlig i
Serbien, säger han och sträcker på sig.
Vad skulle då ett eu-medlemskap betyda
för Serbiens löntagare? Vi tar oss vidare
till den fackliga centralorganisationen
Catus, där den kedjerökande vice ordföranden Dusko Vukovic tar emot med
öppna fönster. Han vinnlägger sig om
att få hälsningar framförda till svenska
fackföreningskolleger och betonar att
Catus redan är en del av den europeiska
familjen genom medlemskapet i Europafacket. Han försäkrar att hans organisation har en stark ambition att vara
en del av den sociala dialogen, men är
missnöjd med hur denna dialog fungerar i dagens Serbien. Tidigare i år
anklagade Catus regeringen för att inte
leva upp till eu:s krav i samband med
att en ny lönelag för den offentliga
sektorn infördes.
– Vi blir inbjudna till trepartsöverläggningar, men regeringen beaktar

Christer Asp,

Vi blir inbjudna till trepartsöverläggningar,
men regeringen beaktar inte våra synpunkter.
Ett av kraven från EU är ju att den sociala
dialogen respekteras.
Dusko Vukovic

inte våra synpunkter. Ett av kraven från
eu är ju att den sociala dialogen respekteras. Där måste Vucic skärpa sig,
säger Dusko Vukovic.
Jag frågar hur vanliga löntagare ser
på den tilltagande främlingsfientligheten inom eu med en alltmer klart
uttalad skepticism mot arbetskraft
från andra länder.
Dusko Vukovic svarar att det inte
i första hand är en flytt till den europeiska arbetsmarknaden som lockar
serbiska löntagare, trots att arbetslösheten där är lägre.
– De flesta vill nog stanna här.
Poängen med att gå med i eu är att
olikheterna mellan länderna blir
mindre vad gäller löner och levnads-

Poängen med ett medlemskap är att
löner och villkor blir mer lika de i andra
EU-länder, säger Dusko Vukovic.

standard. Medellönen i Serbien ligger
på 330–340 euro i månaden (netto).
Minimilönen ligger på 170 euro och
det är långt under vad en normal konsumentkorg kostar. Jag förstår inte hur
folk klarar sig. En höjning av minimilönen är ett av våra främsta krav,
säger han.
En annan facklig ledare – Zoran
Savic från det ledande förbundet inom
vårdsektorn – tillägger att »de intelligentaste har redan flyttat«.
– Tusentals läkare och sjuksköterskor har redan stuckit till Tyskland,
Skandinavien och andra länder. Det är
inte bra för landet, men innebär också
att det inte behöver bli så stor brain
drain när vi kommer med, säger han.

som i somras lämnade
Belgrad efter sex år som svensk ambassadör i Serbien och Montenegro,
tror inte heller att ett framtida serbiskt
eu-medlemskap kommer att leda till
massutvandring av »billig arbetskraft«.
– Jag tror snarare att effekten blir
att många utländska företag söker sig
hit. Serbien ligger bra till geografiskt,
har en välutbildad, disciplinerad arbetskraft och ett betydligt lägre kostnadsläge än eu-länderna.
Christer Asp ser inte brister i den
sociala dialogen som någon avgörande
fråga i medlemskapsförhandlingarna.
– Som det ser ut i dag går det inte
att jämföra med Sverige eller andra euländer. Det kan ta några år att utveckla
den sociala dialogen, men jag tror inte
att det blir något stort hinder. Rättsliga
frågor, miljökapitlet, jordbruk och
genomförandet av överenskommelserna med Kosovo tror jag blir de största
trösklarna för Serbiens del, säger han.
Han understryker att utgången i det
senaste valet ger Aleksandar Vucic ett
tydligt mandat att gå vidare med de
hårda ekonomiska reformer som krävs
för att kvalificera landet för medlemskap. Efter brexit tror han dock att eu
kommer att »knaka i fogarna«, vilket
kan fördröja processen för ansökarländerna. Samtidigt betonar han att
en utvidgning i Europas sydöstra hörn
är önskvärd – inte minst av säkerhetspolitiska skäl.
– Serbien har en speciell situation
när det handlar om att skapa stabilitet
i regionen. Det tror jag numera har
sjunkit in hos de flesta, säger han.

Bengt Rolfer
är journalist
Denny Lorentzen
är fotograf
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B

alai Shaha sitter i sin lägensläktingar under tre månader. I juni,
grannlandet Indien.
het på bottenvåningen i ett när kriget letat sig dit, gav de sig av
– Det var överväldigande för Inhus i gamla Dhaka. Den är mot den indiska gränsen.
dien, förstås. Men – och detta är den
liten – ett rum – och väg– Vi tog oss fram till fots, det var
stora skillnaden från i dag – då var
garna täcks av hyllplan och enda sättet. Monsunsäsongen hade
flyktingarna välkomna. Det fanns en
inramade familjeporträtt. Han har
börjat och vi gick vägar vi aldrig gått
känsla av att det var människor i
benen uppdragna under sig, berättar
förut. Men vi hittade rätt ändå, det
nöd som behövde hjälp tills kriget var
med lugn röst och gestikulerar hänvar flyktingar överallt och vi följde
över, säger Samir Kumar Das, professor
derna för att understryka detaljer. 44
dem. Vi simmade över floderna, åkte
i statsvetenskap vid Calcutta University.
år har gått, men han berättar som om
båt om det fanns båtar. När vi skulle
Även om Indien i dag kommit långt
det vore i går.
korsa Burigangafloden såg jag en båt
vad gäller infrastruktur och fattigdoms– Det var natt
bekämpning så var
när soldaterna kom
mycket annorlunda
till Dhaka, den 25
1971. Hälften av
mars. Det första de
befolkningen levde
gjorde var att ta sig
i fattigdom och
till universitetet där
regeringen låg i
1971 stod världen inför en av de största flyktingkriserna
de dödade studenkonflikt med polii modern tid. Nära tio miljoner människor flydde till Indien tiska rörelser i
ter och intellekfrån kriget i dagens Bangladesh. Men inte en enda gång
tuella. När de kom
Assam och Västhit till gamla Dhaka
bengalen, dit de
stängde Indien sina gränser.
lämnade vi vårt
flesta flyktingarna
Foto: Karim Mostafa
hem och flydde,
kom. Indien hade
säger han.
upplevt två krig på
Soldaterna tillhörde den pakistanska med våra grannar sjunka mitt framför 60-talet, mot Pakistan och Kina, och
armén. Det som i dag är Bangladesh
ögonen, berättar han.
brottades med en nedåtgående ekonomi.
hette på den tiden Östpakistan och var
Balai Shahas fru, Krishna Shaha,
Ändå var det ingen som på allvar talade
del av Pakistan, ett land kluvet av hela sitter bredvid honom på sängen. Hon
om att stänga gränsen för människorna
den indiska landmassan. Västpakisflydde också undan kriget, men var
på flykt.
tan hade kontrollen och den politiska
yngre och minns inte så mycket.
Och även om ett sådant förslag
makten, och styrde med liten hänsyn
– Men jag minns att jag inte kände
hade lagts fram så vore det praktiskt
till viljan i öst. Men så hade ett motnågon rädsla. Det var som att vara ute ogenomförbart. Bara några veckor efter
stånd börjat växa fram – något som
på en resa. Jag lärde mig snabbt att
natten den 25 mars hade 100 000 mänarmén från Islamabad nu bestämt sig
springa efter de andra. Mina bröder
niskor flytt, i slutet av april var siffran
för att stoppa.
brukade ta mina händer och lyfta mig 1,2 miljoner. I juli var 6,9 miljoner på
Natten den 25 mars – den svarta
när jag inte var snabb nog. Som tur var flykt – det var nu omöjligt att hålla
natten – kom att bli starten på ett nio
kunde jag simma; min syster kunde
räkningen på hur många som flydde.
månader långt krig mellan de två Painte det, så de tog henne på ryggen
Människor tog sig över officiella gränskistan: ett landsomfattande dödande
när vi skulle korsa floderna.
posteringar och korsade illa bevakade
som av många klassas som folkmord.
Krishna och Balai Shahas berätövergångar på landsbygden.
Förutom de förlorade människoliven
telser för tankarna till nutiden. Till
En journalist för New York Times,
gav konflikten även upphov till något
andra flyktingar, på andra båtar, som
Sydney Schanberg, skrev i juni 1971 att
annat – en av de största flyktingkatakorsar vatten för att rädda sina liv.
staden Barasat strax utanför Calcutta
stroferna under 1900-talet.
Men situationen var annorlunda då.
hade så många flyktingar att bilarna
Det fanns inga möjligheter att ta sig
knappt kunde köra på gatorna.
När Balai Shaha och hans familj flydde
vidare, inga kvoter för skydd i något
Människor tog skydd överallt: i överhemmet i Dhaka tog de sig först ut på
annat land. 1971 tog sig alla flyktinggivna byggnader, bland risplantorna
landsbygden, där de stannade hos
ar till en och samma plats – det stora
på fälten. Några av de mest ikoniska

Med öppna armar
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Jag kan inte beskriva med ord hur lyckliga
vi var när vi kom fram. Jag tänkte bara:
vi lever, vi lever. Vi kommer alltid att leva
– de kan inte döda oss nu.
krishna shaha
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Den Svarta natten den 25 mars 1971 blev starten på
ett nio månader långt krig mellan det som i dag är
Pakistan och Bangladesh. När soldaterna kom till
Dhaka flydde Balai Shaha med sin familj till Indien.

50

foto : påhl ruin

gränslöst

fotografierna från kriget visar människor som
bosatt sig i stora tomma avloppsrör i utkanterna av
Calcutta.
Men majoriteten av flyktingarna fick snart skydd i
läger. Bara några månader efter krigets utbrott hade
flera hundra läger byggts upp, de flesta i områdena utmed gränsen. fn:s olika organ var del i samordningen
men Indien, då under premiärminister Indira Gandhi,
stod för en stor del av logistiken och kostnaden. Civila
krafter gjorde mycket till en början. Antara Datta,
forskare från University of London, beskriver i en
bok hur magasinsutrymmen fylldes med mat och
förnödenheter, vanliga människor visade ett »överväldigande stöd«. Donationer kom in från alla håll
– fackföreningar skänkte anställdas daglöner, kockar
samlades för att laga gratis måltider.
– Indira Gandhi besökte världsledare och skickade
diplomater till land efter land, men de kom mestadels
hem tomhänta, säger Samir Kumar Das.
mitt under kalla kriget och Sovjetunionen stod på Indiens sida, usa på Pakistans.
Men aktivister och intellektuella i väst vände sig
emot vad de såg som en känslolös apati. Artisterna
George Harrison och Ravi Shankar ordnade en konsert i Madison Square Garden i New York till stöd
för flyktingarna, med draghjälp av Bob Dylan, Joan
Baez och Eric Clapton.
Krishna och Balai Shaha minns konserten. De sätter
på en dokumentär om 1971 på datorn. Svartvita filmsnuttar visar flyende familjer och de beväpnade mukti
bahini, motståndsrörelsen som formades och tränades
av indiska armén. En brittisk journalist intervjuar
Indira Gandhi – hon tittar honom i ögonen och säger
»vi kan inte låta samma sak ske som när Hitler var vid
makten och judarna dog«. Klipp från flyktinglägren
visar barn med tomma ögon, i armarna på mormödrar
och farmödrar som förlorat allt.
Krishna Shahas familj hamnade snabbt i ett läger,
liksom Balai Shaha och hans syskon. Visst var livet där
svårt, säger han, men de skapade ändå en säkerhet.
– Jag kan inte beskriva med ord hur lyckliga vi var
när vi kom fram. Jag tänkte bara: vi lever, vi lever. Vi
kommer alltid att leva – de kan inte döda oss nu.
Framåt hösten, ett halvår in i kriget, hade nära 800
läger byggts i delstaterna nära gränsen. Matransoner
delades ut, flyktingarna massvaccinerades – en enorm
uppgift. Många av lägren blev överfulla och sjukdomar
Konflikten utspelades

pakistan
INDIEN

bangladesh

foto : påhl ruin

Östpakistan var en del av Pakistan från 1955
till Bangladesh befrielsekrig 1971, då området
blev en självständig stat. Detta skapade två
flyktingströmmar. Först miljoner som stödde
Bangladesh självständighet, och när de återvände efter självständigheten flydde många
som stöttat Pakistan.
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Burigangafloden med de små träbåtarna som
Balai flydde i med sin familj. Krishna och hennes
familj flydde från en annan plats i landet.

som dysenteri spred sig, även om
större och allvarliga epidemier inte
bröt ut. De flesta flyktingarna fick
skydd i något av lägren.
– Men det var också många som
inte ville dit. De var rädda att registrera
sig, kanske skickas tillbaka. De som
hade släkt i Indien tog tillflykt hos dem.
Min egen familj har rötter i Bangladesh
och släktingar kom till oss under kriget.
Vi kände aldrig att det var en börda,
för mig som barn var det snarare
spännande med nya familjemedlemmar, säger Samir Kumar Das.
Men ju längre tiden gick och ju fler
som kom till Indien, desto mer prövades tålamodet i områdena dit flyktingarna kom. Västbengalen, en av
Indiens mest tätbefolkade delstater,
hade på senhösten nära fem miljoner
flyktingar. Röster höjdes mot att priserna drevs upp, att resurserna inte
räckte till och att lägren var ohygieniska. Argument som känns igen –
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inte minst
i dag.
En
annan avgörande
skillnad
är att flyktingskapet
1971 var
temporärt.
Indien hade
tidigt gjort klart att gästfriheten kom
med ett villkor – flyktingarna skulle
återvända så fort kriget var slut. 1947,
då den indiska subkontinenten delades, hade miljoner hinduer flytt till
Indien och lika många muslimer till
östra och västra Pakistan. Flyktingarna denna gång sågs med helt andra
ögon. Dessutom hade Indien de palestinska flyktingarnas öde i färskt minne,
och var fast besluten att inte upprepa
samma sak.
– Det fanns en helt annan syn på

flyktingarna 1971. När kontinenten
delades var flyktingarna en del av
logiken, hur de nya länderna formades.
Nu fanns det en plan redan från början
hur de skulle återvända, säger Imtiaz
Ahmed, professor vid Dhaka University.
Till slut, när hösten övergått till
vinter, gav sig Indien in i konflikten
militärt. Argumenten lät som vid våra
dagars fn-sanktionerade humanitära
interventioner, men det var också ett
sätt för Indien att ersätta en fientlig
granne med en annan, vänligt sinnad,
regim. Efter det tog kriget slut snabbt
– 13 dagar senare kapitulerade den pakistanska armén.
Så fort Bahai Shaha och hans familj i
lägret fick beskedet vände de tillbaka
hem, och kom till lägenheten i Dhaka
den 19 december, bara tre dagar efter
krigets slut.
– Vi hade aldrig någon annan tanke
än att återvända. Vi visste att vårt land

På självständighetsdagen i Dhaka firade, sörjde och mindes
folk det förflutna. På bilden håller en av frihetskämparna tal.

skulle bli fritt och självständigt. Vi hade
hela tiden hopp, säger han.
De allra flesta flyktingarna gjorde
som Bahai Shahas familj – och som
Indien hela tiden förespråkat. I mars
1972, mindre än tre månader efter
krigsslutet, var över 9,5 miljoner flyktingar tillbaka i det nu självständiga
Bangladesh.
Det som skulle visa sig svårare var
en annan flyktingsituation, som i och
med självständigheten tog form i det
nya Bangladesh. Hundratusentals ickebengaler, som stått på Pakistans sida
under konflikten, var nu bokstavligen
strandsatta i den nya nationen. De
flesta hade invandrat till dåvarande
Östpakistan från delar av Indien, var
muslimer och hade efter delningen
sökt sig till det land som hade en islamisk identitet. Nu hade de ingenstans
att återvända, och anklagades av bangladeshierna för svek och förräderi. De
flyttade in i flyktingläger där många

bodde fram till 2008, då de slutligen
fick medborgarskap.
För världen blev händelserna 1971
en lärdom i internationellt flyktingmottagande. fn:s flyktingorgan unhcr
hade lite erfarenhet när kriget startade
i Bangladesh, och krisen blev den första
då de koordinerade en massiv nödsituation. För Bangladesh som land
blev flyktingarna också starten på
något nytt. Flera av de som hjälpte
återvändande efter kriget är i dag
bland världens främsta inom utveckling och bistånd: nobelpristagaren
Muhammad Yunus, mannen bakom
mikrokrediterna, och sir Fazle Hasan
Abed, grundaren till världens största
utvecklingsorganisation Brac.
– Om vi tittar tillbaka så visst är
det mycket som förändrats i världen
sedan 1971. Kanske är det otänkbart
att samma sak skulle ske igen, med
den debatt kring flyktingar som finns
i dag. För oavsett om motiven för

Indien var humanitära eller politiska
så kvarstår faktum: flyktingarna togs
emot, trots att de var en ekonomisk
belastning, säger Samir Kumar Das.
I gamla Dhaka har Balai och Krishna
Shaha stängt av dokumentären på
datorn. De tänker inte så ofta på kriget
längre, det som skedde då tillhör det
förgångna. Balai Shaha känner mest
stolthet över vad landet gått igenom,
säger han. Så berättar de att många
släktingar och vänner inte är kvar i
Bangladesh längre, de har tagit sig
till Indien. Hittat jobb, andra möjligheter. Men själva kommer de att stanna
– de hör hemma i Dhaka.
– Vi firar till och med vår bröllopsdag den 16 december, samma dag som
kriget tog slut, säger han och ler.

Jenny Gustafsson
är frilansjournalist
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Med en ekonomi som växer, en fungerande
demokrati och en mångkulturell befolkning
som lever i harmoni bryter Ghana mot den
gängse europeiska bilden av Afrika.
Men vad beror Ghanas framgång på?
Torsten Kjellgren reste dit, och kände
vibrationerna av ett Sverige på 60-talet.
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D

en svala brisen från Atlanten
kyler ner den stekande solens
värme en aning. Det är en dag
som de flesta andra dagar i den
lilla byn Busua, i västra Ghana.
Tempot är lugnt på huvudgatan
– någon enstaka bil kör förbi
och tutar på de två getterna som står mitt i vägen. Några
taxichaufförer sitter rastlöst i sina bilar och väntar på
körningar. Några skrattande barn springer förbi med
en fotboll på väg till stranden för att spela. Butiksägarna
sitter utanför sina små skjul och väntar tålmodigt på
att någon kund ska dyka upp.
Flera av butiksägarna kommer från länder i Ghanas
närområde: Elfenbenskusten, Burkina Faso och Niger.

foto : istockphoto

I en annan
del av Afrika

foto : Torsten kjellgren

Invandringsland

Jag slår mig ner på en träpall bredvid
butiksägaren Assuman Iddris. Han är
ursprungligen från Nigers huvudstad
Niamey, men emigrerade till Ghana
2006. Kvar i Niger lämnade han sina 17
syskon och sina vänner. Han såg ingen
framtid i Niger. Det fanns inga jobb,
det enda som erbjöds var fattigdom
och en daglig kamp för överlevnad.
Han skiner upp i ett brett leende:
– Jag är så nöjd här, jag har integrerat mig väl i Ghana. Jag njuter av
freden och av att ha förbättrat mitt liv
ekonomiskt och socialt. Varje månad
kan jag skicka hem pengar till mina
syskon där hemma – det hjälper dem
att få livet att gå runt. Och jag är inte
ensam. Jag har träffat så många malier,
burkinier, togoleser och ivorianer som
har gjort samma resa som mig. Alla
kommer till Ghana, och alla får det
bättre i Ghana!
De flesta människor i Europa har
en dyster bild av Afrika. Medierna rapporterar om krig, svält och sjukdomsepidemier. Andra gånger om stränga
diktaturer, där befolkningen splittras
av etniska och religiösa konflikter –
varifrån människor gör allt för att fly.
Västafrikanska Ghana framstår som
raka motsatsen till detta. Landet har
27 miljoner invånare från en rad olika
etniska grupper: exempelvis Ewes i öst,
Fantis i väst, Ashantis centralt och
Haussas i norr. Dessutom är befolkningen uppdelad i 60 procent kristna,
30 procent muslimer och 10 procent
traditionalister. Den etniskt och religiöst heterogena befolkningen har levt
i fred sedan kolonialtiden. I dagens
Ghana bor de olika grupperna i samma
bostadsområden, går i samma skolor,
är nära vänner och gifter sig med varandra. Religion och etnicitet ligger inte
till grund för några betydande skiljelinjer eller konflikter i det ghananska
samhället.

Assuman Iddris är en av många
invandrade butiksägare.
Alla får det bättre i Ghana, säger han.

Utöver detta har Ghana dessutom
demokratiexperter och observatörer,
exempelvis institutet Freedom House,
som anses vara bland Afrikas allra
bästa. Med en stark ekonomisk tillväxt
och breda samhällsreformer tycks
medborgarna dessutom för varje år
som går få ett mer drägligt liv.
De senaste åren har landet haft en
stor invandring från andra västafrikanska länder. Ghanas fred, politiska
stabilitet och ekonomiska utveckling
har gjort det till ett invandringsland.
Det är också dessa faktorer som har
lockat butiksägaren Assuman hit:
– Stabiliteten och freden är nyckeln.
Det finns en stark harmoni här i Ghana
som lockar människor att emigrera
hit, som mig själv. Men det har också
lockat hit utländska företag som investerar, och turister som spenderar sin
semester här. Det hjälper Ghana att
utvecklas ekonomiskt, förklarar han.
Men hur skapades den där harmonin? Hur uppstod stabiliteten i det
ghananska samhället?

Modernt valsystem

Tidigare var Ghana en brittisk koloni,
som då gick under namnet Guldkusten.

När Kwame Nkrumah blev Ghanas
första premiärminister 1957 var det
det första afrikanska landet söder om
Sahara att uppnå självständighet.
De första åren var framgångsrika.
Under socialisten Nkrumahs ledning
minskade fattigdomen, utbildningsnivån höjdes kraftigt, infrastruktur och
elektricitet byggdes ut och framtiden
tycktes lovande. Men som i så många
fall under det kalla kriget tilläts inte ett
utvecklingsland förhålla sig neutralt
mellan väst och öst. Nkrumah, som
förespråkade ett oberoende från usa
och Sovjetunionen, avsattes i en statskupp finansierad av usa och Storbritannien 1966. Efter detta följde decennier av politisk instabilitet, statskupper
och diktatur – dock utan något omfattande inbördeskrig.
Efter en längre tid av diktatur
öppnade den sittande militärregimen
under ledning av Jerry Rawlings upp
för demokratiska val 1992. Efter detta
utvecklades Ghanas demokrati på ett
imponerande snabbt sätt. Parlamentsoch presidentvalen som har hållits vart
fjärde år har ständigt överträffat det
föregående. Med start från 1996 har
oberoende valobservatörer betraktat
varje val som öppet, rättvist och
transparent.
Med begränsade ekonomiska resurser började Ghana först bygga upp folkbokföringsregister och röstlängder.
I takt med den teknologiska utvecklingen har landet sedan lyckats utveckla
sina val till nuvarande standard. I det
senaste valet infördes exempelvis biometrisk valregistrering (via fingeravtryck) – för att minimera risker för
dubbelregistrering och valfusk. Valdeltagandet uppgick till 79,5 procent
av den myndiga befolkningen. Vid
samtliga regeringsskiften sedan demokratins införande 1992 har alla politiska
partier accepterat valresultaten – och
förlorarna har erkänt sig besegrade.
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Abucar Adamou reste runt som försäljare i Afrika
innan han bestämde sig för att slå sig ned i Ghana.
»Ghana är annorlunda«, säger han. »Titta bara på
freden och stabiliteten.«

harmonin och ekonomiska utvecklingen i Ghana är mycket långt från
svarta rubriker om ebola, inbördeskrig och statskupper som präglar den
svenska nyhetsrapporteringen av
Afrika.

Förbud mot etniska partier

När jag för något år sedan träffade
Kwamena Ahwoi, en av ndc:s tidigare
förgrundsgestalter och före detta utrikesminister för Ghana, och frågade
honom om hemligheten bakom Ghanas framgång lyfte han särskilt fram
partisystemet. Det faktum att Ghana
har haft två dominerande partier har

varit positivt för landet. Ända sedan
demokratins genombrott har det funnits en stark och samlad opposition
som tvingat regeringen att sköta sig vad
gäller vallöften, regeringsduglighet
och transparens.
– Oppositionen kommer ständigt
med konstruktiv och substantiell kritik. Man kritiserar regeringsprogram
och reformer, och till skillnad från i
många andra afrikanska länder använder den inte destruktiva strategier
eller försöker sabotera för den sittande
regeringen och för det demokratiska
systemet, slog Ahwoi fast.
Men Ahwoi lyfte också fram något

foto : Torsten kjellgren

Makten har pendlat fram och tillbaka
mellan två huvudkombattanter: socialdemokratiska National Democratic
Congress (ndc) och neoliberala New
Patriotic Party (npp).
Sedan 2008 sitter ndc i regering.
Ghana har under det senaste decenniet upplevt en oerhörd utveckling.
Även om stora delar av Ghana, till och
med vissa kvarter i huvudstaden Accra,
fortfarande består av jordvägar där höns
och getter går fria, och där hushållen
saknar rinnande vatten samt har en
elektricitet som kommer och går, så
råder det inga tvivel om att utvecklingen
går framåt. ndc försöker att rikta insatser som gör att hela befolkningen får
ta del av utvecklingen. Under partiets
år vid makten har infrastrukturen,
sjukvården och annan samhällsservice
förbättrats kraftigt. För fem år sedan
tog det nästan åtta timmar att resa
mellan de två största städerna Accra
och Kumasi. Nu tar det knappt fyra
timmar – tack vare nya asfalterade
vägar. Den ghananska regeringen har
också inlett byggandet av en nationell
järnväg mellan de två städerna. När den
står klar kommer restiden att vara
knappt 90 minuter.
Det ghananska samhället hade
tidigare en total avsaknad av brandtjänst och ambulanstjänst, men sedan
tre år tillbaka finns det i de större städerna såväl brandbilar som ambulanser, kopplade till nödsamtal via telefon.
Reformer likt dessa har förändrat livsvillkoren för många människor – från
att ha förväntats klara sig själva till att
det nu finns en viss uppbackning och
skyddsnät från staten.
Livet i Ghana under 2010-talet
tycks ha vissa likheter med Sverige
under 1960-talet, då den ekonomiska
utvecklingen och välfärdsreformerna
snabbt förbättrade människors livssituation.
Den politiska stabiliteten, sociala

annat – där Ghana skiljer sig åt från
många andra afrikanska länder: Ända
sedan 1958 har konstitutionen gjort det
olagligt att etablera ett politiskt parti
på etniska eller religiösa grunder.
– För att kunna etablera ett politiskt
parti måste det vara nationellt i sin
karaktär. Det måste vara registrerat
i samtliga tio regioner. Politiska program på etniska och religiösa grunder
är strikt förbjudna. De politiska partierna skiljs åt av ideologi och syn på
samhället – inte av etnicitet eller religion. Detta har skapat ett harmoniskt
politiskt system i vårt land, där religion
och etnicitet hålls utanför politiken.

Det har också skapat förutsättningar
för ett samhälle som håller ihop – då
blir politiska reformer lättare. Det tror
jag har varit nyckeln till vår framgång.
Ghanas politiska stabilitet och ekonomiska utveckling har gett eko till
närområdet – som har lidit stort de
senaste decennierna. Blodiga inbördeskrig har härjat först i Liberia och Sierra
Leone, och sedan i Elfenbenskusten
och Mali. Dessa har fullständigt slagit
sönder politiska system, orsakat miljontals människors död och tvingat
hundratusentals människor på flykt.
Ghanas grannland i norr, Burkina Faso,
och närliggande Niger är två av världens
absolut fattigaste länder – där stora
delar av befolkningen varje dag för en
kamp för överlevnad emot svält och
fattigdom. I den västafrikanska regionen har därför Ghana framstått som
den mest stabila punkten – ett demokratiskt och harmoniskt land på frammarsch och en fristad för människor
som flytt från krig, svält och fattigdom.
Tack vare det västafrikanska samarbetet ecowas är gränserna öppna,
och fria att röra sig över för medlemsstaternas medborgare. Inget visum
eller ens pass behövs för att en ivorian
eller togoles ska kunna resa in i Ghana.
Med uppvisande av någon form av idkort, såsom körkort eller röstkort, kan
en västafrikansk medborgare med
lätthet resa över gränsen till Ghana
utan avgifter. Detta har bidragit till en
stor invandring till Ghana från andra
västafrikanska länder.
En av de som har kommit hit är
Aboucar Adamou – som driver en av
butikerna lite längre ner på gatan i
Busua. Han föddes i norra Nigeria men
vid nio års ålder flyttade hans föräldrar
med sina nio barn till Niger. Familjen
förmådde att få mat på bordet varje
dag, och till och med låta Aboucar gå
i skolan. Men efter några år reste hans
far iväg, och övergav sin familj. Detta

innebar en helt annan ekonomisk verklighet. Nu hade Aboucar och hans
syskon inte längre råd att betala skolavgiften, och familjen tvingades föra
en kamp för att få råd med mat på
bordet. När Aboucar fyllde 15 år gav
han sig iväg för att leta efter sin far. Han
kände ingen bitterhet över hur hans
far hade lämnat familjen, utan snarare
bara en vilja att söka upp honom – och
slå följe med honom. Inom haussakulturen, som Aboucar tillhör, är det
kutym att den äldsta sonen går i sin
fars fotspår vad gäller yrkesval. Aboucar
ville därför leta reda på sin far, se vad
han försörjde sig på – och lära sig av
honom. Han hittade kortare, enkla jobb
här och var för att finansiera sina resor
runt i västafrikanska länder såsom
Nigeria, Burkina Faso, Benin och Togo
– där han till slut efter några år lyckades
hitta sin far.
Aboucars far hade de senaste åren
rest runt i olika västafrikanska länder.
Han befann sig i Togo och sålde konst
och tyger, som han handlat till sig i
andra västafrikanska länder. Aboucar
började slå följe med sin far, och reste
runt i regionen för att handla, byta och
sälja. Men i takt med att Aboucar blev
vuxen kände han ett allt starkare behov
av att stå på egna ben, och försörja sig
själv – utan draghjälp av sin far.
Efter en snårig väg, slog sig Aboucar
till slut ner på egen hand i Ghana. Efter
ett år i Accra sökte han sig västerut,
för att till slut hamna i Busua där han
använde sina sparade pengar för att
öppna upp sin lilla butik med afrikanska
kläder, smycken och konst. Han kände
direkt när han kom till Ghana att han
hade hittat landet han ville bosätta sig
i permanent.
– Ghana är annorlunda. Jag vet inte
varför, men det är det – titta bara på
freden och stabiliteten här! Det var så
lätt för mig att slå mig till ro snabbt.
Jag träffade många som pratade mitt
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språk, haussa, och upplevde att både
kristna och muslimer respekterade mig
som en gäst, en vän – snarare än en
främling. Det här har jag inte upplevt
någon annanstans, resonerar Aboucar.
Han fortsätter med att rosa ecowassamarbetet, vilket har möjliggjort hans
frekventa resande tidigt i livet – och
även hans permanenta flytt till Ghana.
Han pekar på att det inte bara har gjort
resandet lättare, utan också skapat ett
djupt kulturellt utbyte mellan västafrikanska länder – som alla tjänar på. När
Aboucar först anlände till Ghana kunde
han knappt ett ord engelska – nu pratar
han fullständigt obehindrat och flytande. Det är bara en av de saker som
tiden i Ghana har gett honom. Den stora
förändringen är annars den ekonomiska. Hemma i Niger fick han ofta gå
hungrig och oroa sig över att ha råd
med mat, kläder och annat. I Ghanas
blomstrande ekonomi har han genom
sin butik fått in en tillräcklig inkomst
för att köpa sin egna lilla tomt, som han
har byggt ett hus på. Han behöver aldrig
oroa sig för ekonomin, och har utan
problem råd med såväl mat, dryck,
kläder och resande.
Det verkar som att Aboucar har
bytt upp sig på alla punkter; han tycks
ha skapat sig ett liv i Ghana som är långt
mycket mer drägligt än det i Niger. Men
när jag frågar honom om han har slagit
sig till ro för gott i Ghana skakar han
på huvudet:
– Jag drömmer om att en dag återvända till Niger. Men jag vill göra det
när jag har något stort att bidra med
för Nigers utveckling. Jag lär mig så
mycket av att vara i Ghana. Jag tror att
de erfarenheter jag samlar på mig här
kan hjälpa mitt land att utvecklas.
Det är väl så migration ska fungera:
som ett utbyte åt båda håll mellan olika
länder och kulturer – för att berika
alla parter?
När Aboucar får frågan om hemlig58

heten bakom Ghanas framgång lyfter
han, en smula överraskande, fram
kvinnornas roll. Jämställdhetsfrågor
kommer sällan upp i afrikansk politik,
och inom många områden tycks ofta
kvinnosynen i Ghana befinna sig långt
efter den vi har i Sverige. Men Aboucar
menar att Ghana har kommit längst
bland de afrikanska länderna också
på detta område.
– Jag är en stark anhängare av att
stärka kvinnans roll i samhället. Jag
är fast övertygad om att ett samhälle
blir starkare om kvinnor tillåts delta i
utbildningssystemet, på arbetsmarknaden, och i det politiska livet. I Niger
stängs kvinnorna ute – de flesta får inte
ens gå i skolan. Men här i Ghana går
nästan alla flickor i skolan, och allt fler
kvinnor lämnar sina roller som hemmafruar och tar jobb på arbetsmarknaden.
Jag tycker Ghana, kanske tillsammans
med några få andra länder, har kommit
längst inom detta i Afrika. Det har tveklöst hjälpt Ghana att utvecklas, resonerar Aboucar.
Jag tackar Aboucar för hans insiktsfulla kommentarer och promenerar ner mot Busuas vackra sandstrand. Solen är på väg ner. Barnen
som tidigare passerade mig på gatan
är inne i slutminuterna av sin fotbollsmatch. Jag slår mig ner på den
lilla lokala restaurangen. På bordet
ligger dagens tidning. Huvudnyheten
är att den ghananska regeringen har
beslutat att öppna upp sina gränser
ytterligare – nu upphäver de visumkravet för samtliga afrikanska medborgare. Regeringen välkomnar en
större invandring med denna konkreta reform.
Jag blickar ut mot horisonten med
känslan av att jag befinner mig så långt
bort från Sverige som det bara går.
Det finns få likheter när gäller de politiska diskussionerna, och nästan lika
få om man ser till samhällsklimatet.

Mali
Burkina Faso
Guinea
Togo
Liberia

Elfenbenskusten

Benin

Nigeria

Accra

Ghana
Huvudstad: Accra
Statsskick: republik
Självständigt: 6 mars 1957
Befolkning: 27 miljoner
Officielt språk: engelska

Här i Ghana planerar regeringen stora
reformer och investeringar som kommer att utveckla landet och bygga det
starkare; allting handlar om hur saker
och ting kommer att bli bättre. Bland
de nyanlända pratas det om en lyckad
integration och ett starkt kulturellt
utbyte som går i båda riktningar. Ingen
ser något behov att diskutera brister i
systemet, om hur det var bättre förr,
eller om hur mycket invandringen
kostar – i stället välkomnar man en
ökning av den eftersom man ser de
klara förtjänsterna. Denna positiva,
framåtsträvande, samhällsanda tycks
så avlägsen från den svenska kontexten
att den känns direkt främmande för
en 80-talist som jag.
Men kanske var det så här det
var att leva i det socialdemokratiska
Sverige på 60-talet?
Torsten Kjellgren
är Utredare på Tankesmedjan Tiden

krönika
Jasmin Rastegar

är grundare av den kreativa byrån
Gärigheter som arbetar för att
främja och skapa väg för en
jämlik media- och kultursektor

»Jag önskade att det fanns en
magisk maskin som gjorde mig
blond, blåögd och smal.«
rakryggad till skolan och
upprepar de ord du ständigt försökt
pränta in. Du ska överrösta alla i dag.
Upprepa: Ditt leende är det vackraste
som finns, så kom ihåg att försöka le
i dag. Du är värdefull, låt ingen ta det
ifrån dig. Dröm stort, du är starkare
än vad du tror.
Jag är uppvuxen i de röda betongblocken i Mörbylund, Danderyd. För
barnen och ungdomarna i Danderyd
hette mitt hem Ghettolund, för »det
var där flest invandrare och socfall
bodde«.
Men för mig var Mörbylund frihet.
Här fanns ett helt samhälle.
Från pensionärer till studenter. Min
familj som din familj. Mörbylund blev
min trygga punkt där jag fick vara jag.
Men jag minns också att min vardag
ständigt var fylld av oro, ensamhet och
förvirring över var jag hörde hemma.
Min största önskan var att bli accepterad och få vara ett barn precis som
alla andra. För vi säger ju att barn ska
få vara just det, barn.
Men hur lätt är det när du växer
upp i ett samhälle där du ständigt blir
påmind om att du är fel, att du är ful
och att du är värdelös, hur lätt är det då
att vara ett barn? Insikten om att hela
vår existens är fel präntades in i våra
liv tidigt. Så vi tvingades att växa upp
fort och lära oss att skydda oss själva.

foto : privat

I dag går du

Yasamin, du är stark och jag behöver
att du skriker högre nu. Skrik högt och
gå emot rädslan. Du ska värna om dina
osäkerheter men de ska inte få hindra
dig i livet. Så skrik högt. Säg ifrån.
De kommer aldrig att vinna över dig.
I mars i år släpptes en video där en
lärare uttrycker att han är rasist och
använder n-ordet inför hela klassen.
Enligt rapporten »Stängda Dörrar« som
är gjord av Expo är skolan »något efter
i samhällsutvecklingen«. Rapporten
menar att skolan misslyckas med uppdraget i läroplanen som säger att skolan ska vara en neutral plats, utgå från
kritiskt tänkande och att skolan i stället är en bidragande faktor till mångas
upplevelse av utsatthet.
Jag blir förundrad över hur lite som
har förändrats sen jag gick i grundskolan.
dagen mina föräldrar
fick reda på vad jag gick igenom i
skolan. Minns de förbannade orden
med persisk brytning som skreks högt
till skolledningen och hur jag skämdes
över att de var i skolan. Jag skämdes
över att mina föräldrar reagerade
känslomässigt och att de ofta behövde
höja sina röster för att bli hörda. Jag
skämdes så mycket för mina föräldrar
att mitt självhat tog över och jag blev
tvungen att hata dem också.

Jag minns tydligt

I dag vet jag att vi måste höja våra
röster. För trots att lärare och kuratorer
blandades in förstod ingen för vad och
varför jag blev utsatt i skolan varje dag.
Det oroar mig att många barn spenderar majoriteten av sin dag i skolan
utan någon som skyddar dem och finns
där för dem. Att skolor fortfarande
brister i krishantering av rasism och
väljer att kalla det för mobbning är så
otroligt förminskande och löjligt.
Spara din röst. De pratar om mobbning och om utfrysning hur mycket du
än försöker förklara att det inte bara är
det. Det är ditt hår, dina ögon och din
hy. Hela din existens är fel. Hur mycket
du än gråter och skriker, så kommer de
ändå inte förstå dig. Spara din röst.
Som barn drömde jag om en skola där
jag var trygg, inkluderad och önskad.
Där jag hade klasskamrater som såg ut
som jag, lärare som såg mig och ville
hjälpa mig nå mina mål. Jag drömmer
nog fortfarande om en trygg skola och
jag bär med mig hon som grät sig till
sömns varje dag. Hon som när hon var
tio år skrev i sin dagbok jag önskar att
det fanns en magisk maskin som gjorde
mig blond, blåögd och smal.
Hon som skämdes så mycket för
sina föräldrar och hatade allt som hon
fått av dem. Jag bär med mig henne
och varje dag gör jag allt för att göra
henne rättvisa.
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Joshua Clovers bok Riot. Strike. Riot är en intressant
genomgång av upploppens historia, från 1300-talet till
våra dagars protester mot globaliseringens effekter. En
viktig berättelse, som dock borde tagit större hänsyn till
utvecklingen i Kina och andra växande ekonomier, skriver
Rasmus Landström.

När folket gör

t
l
o
v
rI e
samband med att jag ska
recensera Riot. Strike. Riot. A
New Era of Uprisings sitter jag
och googlar på dess författare
Joshua Clover. Clover är poet,
litteraturprofessor vid uc David och
en framstående marxistisk tänkare.
Samt en provokatör. Det första jag hittar är en intervju där Clover presenteras
som poet och professor »när han inte
sitter i fängelse«. Jag googlar vidare och
hittar ett videoklipp från Oaklands bokfestival från maj i år där Clover sitter
och väger nöjet att slå sönder skyltfönster mot att plundra butiker. Clover
funderar en stund, rättar till sina hornbågade glasögon och utbrister: »Less
Payoff – but still delightful«.
Att påstå att Clover väcker känslor
är ett understatement.
Riot. Strike. Riot. är en internationellt
uppmärksammad titel som beskrivits
som en »upploppets poetik« av recensenterna. Vad det innebär vet jag inte
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– ärligt talat tror jag bara att de försökte
säga att det är en ovanligt välskriven
och kompakt avhandling. För Riot.
Strike. Riot. är en lärd historik över protesternas historia, från 1700-talet fram
till i dag, på bara 215 sidor.
Det första som bör sägas är att
boken inte är ett försvar för upploppet.
Clover är visserligen själv aktivist,
men i Riot. Strike. Riot. framträder han
som historiker och teoretiker, inte
som advokat. Gott så.
En av de bärande tankarna i boken
är att upploppet ersatt strejken som den
främsta protestformen i dag. Vår tid
präglas av bilder på män i skidmasker
med gatstenar, brinnande bilar och
flygande tårgaspatroner; från protesterna vid Tahrirtorget till upploppen i
Ferguson. Medan strejkerna blivit allt
färre och alltmera defensiva. Detta är
inte en helt oproblematisk bild och vi
ska strax återkomma till det, men först
några ord om begreppet »riot«. Clover

använder det i en vid bemärkelse och
räknar in allt från kravaller till fredliga demonstrationer. Att översätta det
till »upplopp« är därför något förenklat;
betydelsen ligger snarare någonstans
emellan upplopp, protest och uppror.
Men för enkelhetens skull använder
jag den traditionella översättningen.

Svart bröd

Upploppens historia tar sin början
redan på 1300-talet, men får sitt stora
genomslag i slutet av 1700-talet. Framför allt i länder som England och Frankrike där kvinnor gick ut på gatorna i
protest mot stigande matpriser. Ofta
satte de bröd målade i svart på kvastskaft (det är därifrån anarkismens
svarta fana härstammar) medan de
byggde vägblockader som stoppade
handeln. I efterhand har detta tolkats
som »brödupplopp« men Clover
vänder sig mot uttrycket. Hos många
vänsterintellektuella finns det en be-

nägenhet att se upplopp i rena ekonomiska termer, skriver han, vilket
reducerar befolkningen till en knappt
självmedveten massa som svarar på
ekonomiska stimuli. Men upploppet,
skriver Clover, är en social kampform
i sig. Medan strejken är riktad mot den
kapitalistiska produktionen så är upploppet riktat mot den kommersiella
cirkulationen och konsumtionen. Detta
är bokens viktigaste bidrag: den är ett
försök att skapa en egen teori åt upploppet.
I mitten av 1800-talet slår strejken
igenom med chartist- och ludditrörelsen. I samband med industrikapitalismens födelse börjar befolkningens krav på högre löner ersätta kravet på lägre priser. Detta har
det skrivits mycket om och Clover
ger knappast någon originell bild av
strejkens historia, däremot skriver
han intressant om ludditerna, kända
för att ha saboterat maskiner genom
att slänga in träskor i kugghjulen.
Ludditernas protester, menar Clover, var en sorts
kombination av upplopp
och strejker: krav på högre
löner och rättigheter ackompanjerades av fabrikssabotage. I efterhand har aktionerna uppfattats som en
form av primitiva strejker,
men snarare bör de ses som
en blandform i en övergångsperiod. Det är en fin reflektion
som återupprättar en rörelse som fått
utstå mycket hån.
Strejkens gyllene era sträcker sig
fram till 1970-talet, då västvärlden
utsattes för en rad oljechocker vilket
utmynnade i en global marknadsnedgång. Sedan dess har arbetslösheten
stigit kraftigt i hela västvärlden och
flera länder har upplevt så kallade
»jobless recoveries«.
Detta är en viktig komponent i

boken: upploppen ökar då människor upplever sig som maktlösa (som
en »överskottsbefolkning« i Clovers
marxistiska terminologi) och i en värld
med stigande arbetslöshet och allt fler
»working Poor« kommer kravallerna
att öka, oavsett sociala insatser. En
annan viktig iakttagelse är att upploppen i dag ofta är rasifierade. Clover
utgår från en amerikansk kontext där
arbetslösheten bland svarta varit åtminstone dubbelt så hög som bland
vita sedan 1960-talet, men samma sak
gäller för flera andra länder, till exempel Sverige och Frankrike (upploppen
i Rosengård och Clichy-sous-Bois som
exempel).

Kan splittra en rörelse

Det är på många sätt en intressant
historieskrivning som Clover bidrar
med. Framför allt tycker jag att hans
icke-moraliserande hållning är föredömlig: som privatperson kan man
känna en massa känslor inför krossade skyltfönster och stenkastning mot polisen, men
som historiker är det viktigare att försöka förstå och
kontextualisera. Däremot
är jag lite förvånad över att
Clover inte skriver ett ord
om varför upplopp nästan
alltid skapar ett massivt
motstånd bland vanligt folk.
Ett krossat skyltfönster
kan rymma en revolutionär horisont,
skriver han, i en utvikning om Pariskommunen. Jo, men ett krossat skyltfönster kan också splittra en folkrörelse. Titta på Göteborgskravallerna
till exempel, som blev dödsstöten för
den globala rättviserörelsen. En annan
sak som inte Clover nämner är upploppets mörka sida, i form av pogromen.
Det är ganska anmärkningsvärt.
Min främsta invändning mot
Riot. Strike. Riot. handlar dock inte

om bilden av upploppet utan om att
den har ett så snävt västerländskt perspektiv. För ungefär samtidigt som
boken publiceras kommer en annan
internationellt uppmärksammad titel:
China on Strike. Den vänder fullständigt upp och ner på Clovers slutsatser
genom att hävda att strejkernas tidsålder är nu. I Kina finns det just nu 275
miljoner migrantarbetare som flyttat
från landet mot städerna och sedan
90-talet har de börjat strejka. Inte nog
med det: sedan 2007 och den ekonomiska krisen utbryter strejker nästan
dagligen. Kinesiska arbetare blockerar
motorvägar, lägger ner arbetet och
hotar med självmord (ofta genom att
ställa sig på fabrikstaken). Inte heller
detta skriver Clover ett ord om.
Detta ointresse är tyvärr symptomatiskt för den marxistiska diskussionen i väst: alltför många teoretiker
har en tendens att betrakta kinesiska
arbetare som passiva offer för globaliseringen. Men som Hao Ren skriver
i efterordet till China on Strike är det
en djupt felaktig bild: Kina har inte
bara den största arbetarklassen i världen utan även den mest bångstyriga.
En arbetarklass som ännu saknar en
politisk röst eftersom enpartistaten
förbjudit självständiga fackföreningar
(vilket kan vara en förklaring till
ointresset). Men folket är i rörelse och
de närmaste åren kommer mycket att
hända.
Därför är China on Strike viktig
läsning. Den visar inte bara att den
globala arbetarrörelsens framtid vilar
i den asiatiska regionen utan även att
arbetarklassen inte är dömd att kämpa
med gatstenen i hand.
Rasmus Landström
är journalist
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Måste det vara
ordning i ett parti?

E

n gång för många år sedan satt jag i
valberedningen i ett socialdemokratiskt
partidistrikt ute i landet.
Vi skulle nominera en ny lista till riksdagsvalet året därpå, och som ung
ssu:are drev jag på för att en av landets mest kända
miljödebattörer skulle få en plats i riksdagen. Han
var något så unikt som en profilerad miljöaktivist som
också var uttalad socialdemokrat. Han reste land och
rike runt och höll välbesökta föreläsningar och skrev
böcker som sålde stora upplagor. Han var alltid konkret i sitt budskap, med massor av förslag på konkreta
miljöreformer.
Nej, det går inte, sa de äldre och mer rutinerade
partikamraterna. Han är nog bra som fri debattör, men
i riksdagen passar han inte. Där måste man ta ansvar.
Vad de egentligen sade var att en person som sitter
i riksdagen måste lära sig att foga in sig i ledet. När en
majoritet av partiet, eller för den delen partiledningen,
säger en sak, måste man säga detsamma. Då kan man
inte gå ut och frondera mot partiet. Då får man finna
sig i att låta de egna åsikterna och värderingarna stå
tillbaka, och det skulle en »fri debattör« antagligen
inte ha så lätt för att göra.
Jag var 23 år och fattade ingenting. Ett viktigt kriterium för att komma in i riksdagen var alltså att man
inte var alltför profilerad i politiska frågor. Men vilken
typ av riksdagsledamöter får vi då? Ska landets högsta
beslutande församling fyllas av personer som säkert
är kompetenta och bra på att verka inom ett parti, men
som inte är så bra på att synas och höras utanför partierna, och tydligt och klart driva sina egna politiska
hjärtefrågor?
Det skulle väl ändå vara ganska tragiskt om det
blev så?
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Jag tänker på den

där gamla diskussionen när jag följer
de interna turerna i Liberalerna efter att Birgitta Ohlsson
offentligt kritiserat sin partiledare Jan Björklund för
att denne vill se blocköverskridande förhandlingar
där även Sverigedemokraterna finns med.
Efter Ohlssons kritik blev det intern kris. Många
krävde Ohlssons avgång.
Även om det finns stora olikheter mellan fallen
ställde båda frågan hur högt i tak det ska vara i ett
demokratiskt parti.
Det första man kan slå fast är att Ohlsson tillhörde
den absoluta partitoppen. Det är självklart mer känsligt
att opponera mot sin partiledare om man har en så
central funktion. Hon har förstås alla möjligheter att
kritisera och opponera internt, men alla vet att medielogiken gör att interna konflikter i toppen alltid får
företräde i mediernas debatt framför de sakfrågor
konflikten handlar om. Det ställer särskilda krav på
de som sitter i en partiledning.
Ibland har partierna öppnat för olika linjer även
där, men då har det handlat om stora, principiella sakfrågor, som en folkomröstning om kärnkraft eller eu.
Samtidigt kan det inte vara så att partiledaren alltid

...alla vet att medielogiken gör
att interna konflikter i toppen
alltid får företräde i mediernas
debatt framför de sakfrågor
konflikten handlar om.

»Frågan om hur öppen debatt det kan vara i ett parti är alltid en
avvägningsfråga, och den som är en del av partiledningen har
förstås större ansvar för att följa partilinjen, men tanken att
som aktiv politiker alltid behöva stötta partiledaren är orimlig.«
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har absolut tolkningsföreträde när det gäller vilken
politik som är partiets. Jag tvivlar på att Björklunds
krav på att sd ska få ingå i de blocköverskridande
samtalen hade gått igenom om Liberalernas medlemmar eller aktivister hade röstat om frågan. Det finns
ett starkt motstånd långt ut i partiorganisationen mot
att samarbeta med sd.
I en så principiellt viktig fråga är det inte konstigt
om ett överraskande utspel från partiledaren möts av
kritik av de som anser att han tolkat partiets linje helt
fel. Att detta sedan leder till en kris i partiet, eftersom
det är ett grundläggande ifrågasättande av partiledaren,
är inte heller så förvånande.
Enligt samma princip är det helt orimligt att tänka
sig att enstaka medlemmar i ett parti på något sätt skulle
vara bundna av partiets officiella linje i en fråga. Det
är nog en av de vanligaste missuppfattningarna av det
inre livet i de svenska partierna. Min erfarenhet är att
du i de flesta partier kan hitta i stort sett alla uppfattningar i en given politisk fråga. Den som går med i ett
parti gör det väldigt sällan för en enskild sakfrågas
skull. Det handlar snarare om de breda linjerna, den
allmänna inriktningen på ett parti.
av den typ som nu förts i Liberalerna är att det ger bilden av att partierna är toppstyrda ned till de små detaljerna. Den som går med
i ett parti får finna sig i att försvara partiets linje.
Det är redan en vanlig uppfattning. Jag vet inte hur
ofta jag genom åren hamnat i diskussioner där någon
utgått ifrån att man ska försvara en partilinje bara för
Problemet med debatter

att man råkar vara medlem eller aktiv i det partiet.
Men sådana partier kommer aldrig locka till sig
människor i 2000-talets Sverige. De kan bara vara till
för de anpassningsbara. De som anser att partiet i sig
är viktigare än de egna uppfattningarna, och det anser
mycket få av medborgarna i nätets tidevarv. De flesta
är i dag mer benägna att uppskatta den princip som
författaren PO Enquist en gång slog fast när han fick
frågan hur han kunde kalla sig socialdemokrat trots
att partiet så ofta gick emot hans egna uppfattningar.
»Socialdemokratin, det är jag«, sade Enquist.
Frågan är var gränsen

går. Vilka positioner kräver lojalitet, och vilka är mer öppna för fri debatt? Som exemplen med miljöaktivisten och Birgitta Ohlsson visar går det inte att dra någon skarp sådan gräns. Det
beror på vilken fråga och vilken position det handlar
om. Men jag är säker på att toleransen för oliktänkande
inte får vara för snäv. Det är orimligt, och i ett internationellt perspektiv ovanligt bland demokratier, att
enskilda parlamentsledamöter alltid förväntas vara
partilojala. Det finns alltid olika uppfattningar i ett
parti, och det är viktigt att väljarna blir medvetna
om det. Annars dör debatten.
Krisen i Liberalerna får mig för övrigt att tänka på
ett gammal skämt om arbetarrörelsen: visst är det
högt i tak, men det är nära till dörren också.

Jesper Bengtsson
är chefredaktör på Tiden magasin
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politiska platser

Upproret kom som
ett brev på posten
Ett postkontor blev centrum för irländarnas påskuppror 1916.
Byggnaden står kvar, som en symbol för den gnista som tände
kampen för ett fritt Irland.
Kristin Linderoth och Filip Roslund har besökt platsen, och
berättar om våld och förtryck, och dessutom en svensk och
en finländsk sjöman.

I

den pampiga byggnad som inhyser General Post Office (gpo)
gör tusentals Dublinbor sina dagliga postärenden. Turister köper frimärken och skickar vykort med gemytliga fårmotiv. Utanför på O´Connell
Street är trafiken tät, och människor
rör sig mellan butiker och snabbmatsrestauranger. Vid en snabb anblick
skulle man inte kunna tro att en nation
föddes här. Men i ett av de stora fönstren ut mot gatan berättar en staty att
det var precis framför byggnaden som
republiken Irland utropades påsken 1916.
Även då var det till gpo Dublinborna gick för att skicka och ta emot
brev. Kontoret var dessutom kommunikationsnavet för det flera hundra år
långa brittiska styret på Irland. Från
1600-talet intensifierades koloniseringen genom jordkonfiskationer, och
att engelska och skotska protestanter
uppmanades att bosätta sig på ön. Den
katolska befolkningen var bland de
fattigaste i Europa, saknade politiska
rättigheter och förnekades sin kultur.
I skolorna förbjöds barnen att prata
iriska. Efter nära ett sekel av organise-
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rad självständighetskamp tvingades
den brittiska regeringen 1912 att gå med
på irländskt självstyre inom ramen för
imperiet. Den protestantiska befolkningen rasade, vilket fick regeringen
i London att dra ut på arbetet. Med
första världskrigets utbrott lades planerna på is. Uteblivet självstyre, fattigdom och rädsla för att behöva delta i
det brutala kriget ökade stödet för
kravet på ett fritt Irland.
Vid lunchtid på annandag påsk,
den 24 april 1916, marscherade beväpnade rebeller från flera självständighetsorganisationer upp längs O’Connell
Street för att ta gpo i besittning. Därmed hade det som kommit att kallas
påskupproret inletts. En timme senare
stegade läraren Padraig Pearse ut på
trappan för att läsa upp tillkännagivandet av republiken Irlands bildande,
en republik i vilken han utsetts till provisorisk president. På taket hissades
den irländska trikoloren och en grön
flagga med texten »Irish Republic«.
Den progressiva självständighetsförklaringen utgör den enskilt viktigaste
symbolen för den irländska frihets-

kampen. Den undertecknades av Pearse
och de sex övriga ledarna för påskupproret, som i dag är nationalhjältar.
Texten fastslog jämlikhet mellan könen
och lika rösträtt, liksom religionsfrihet,
lika rättigheter för alla medborgare
och irländarnas rätt till sitt eget land.
Sex garnisoner upprättades i staden,
men gpo blev högkvarter för upproret.
Befälet fördes av James Connolly,
socialistisk fackföreningsledare och
grundare av irländska Labour. Till sin
bataljon välkomnade han bland annat
en svensk och en finländsk sjöman.
På knackig engelska hade de uttryckt
sin vilja att slåss mot England, som var
allierat med det Ryssland som ockuperade Finland. De fick var sitt gevär och
placerades i ett fönster för att delta i
försvaret av byggnaden. Efter att oavsiktligt ha skjutit ett skott i taket omplacerades finländaren till granattillverkningen i köket. En av kvinnorna
i bataljonen var Winnie Carney, fackföreningskämpe och sekreterare till
James Connolly, som kom utrustad med
en skrivmaskin och en revolver.
Sammanlagt var 56 kvinnor och 416
män stationerade på gpo.
Fler brittiska soldater skickades
efter hand till Dublin och striderna
blev allt intensivare. Connolly skadades svårt av en kula, men fortsatte
trots det att föra befäl från sin bår.
På torsdagen den 27 april satte brittiska
granater byggnaden i brand, och
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General Post Office, utbränt efter striderna 1916. I dag är det en viktig
plats, en symbol för de irländska självständighetssträvandena.

rebellerna tvingades på fredagen lämna
sitt högkvarter. Under intensiv beskjutning lyckades de barrikadera sig i
några hus på den närliggande Moore
Street. Därifrån kunde de se taket till
det brinnande gpo kollapsa.
Att upproret skulle slås ner hade
ledarna räknat med från början. Syftet
var framförallt att få kolonialmakten
att visa sitt rätta ansikte, och tända en
gnista hos den kuvade katolska befolkningen. Men att den brittiska armén
var beredd att bomba sönder Dublins
stadskärna hade de inte kunnat föreställa sig. För att undvika fler civila
offer kapitulerade man natten till den
29 april. Inom loppet av två veckor hade
samtliga ledare avrättats, och tusentals
irländare internerades. Repressionen

som följde påskupproret väckte en
enorm folklig ilska. Gnistan hade tänts,
och 1922 togs det första steget mot självständighet genom bildandet av Fristaten Irland. Pearse, Connolly och de
andra uppnådde alltså mer än vad det
framstod som i maj 1916.
gpo, som efter återuppbyggnad öppnades igen 1929, är precis som många
andra platser i Dublin både vardagligt
konkret och högtidligt symboliskt,
både nutid och historia. När hundraårsminnet av påskupproret högtidlighölls stod byggnaden i centrum för
kampen om vem som egentligen för
rebellernas arv vidare. På påskdagen
hölls en officiell ceremoni vid ett avspärrat gpo, för ett fåtal exklusivt inbjudna. På den verkliga 100-årsdagen

ordnande Sinn Fein ett öppet firande
för alla på samma plats, där de anklagade staten för elitism och för att avpolitisera påskupproret. Jubileets laddning beror på att kampen för ett enat
Irland fortfarande pågår. Historien är
inte avslutad, och det har därför inte
funnits någon tidpunkt då det gått att
hägna in gpo och börja ta inträde.
Kristin Linderoth
är doktorand i genusvetenskap och
redaktionsmedlem i Tiden
Filip Roslund
är miljövetare och före detta ordförande
för SSU Skåne
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med nya ögon

»Man måste

Bo Widerberg
1930 – 1997

Svensk filmregissör och författare.
Widerberg etablerade sig under
1960-talet som en av de stora svenska
filmregissörerna med filmer som
Barnvagnen och Kvarteret Korpen.
1969 gjorde han Ådalen 31.
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N

är jag såg Bo Widerbergs film om skotten i Ådalen 1931
första gången för över 20 år sedan var det en scen som
drabbade mig särskilt.
Arbetarledaren Harald har just plåstrat om en av strejkbrytarna, som fått stryk av några ungsocialister. Inte för att Harald
sympatiserar med brytarna, tvärtom, men för att han visar medmänsklighet, och dessutom gillar han inte de revolutionära metoderna.
Hans egna kamrater upptäcker strejkbrytaren i Haralds kök. De
kastar sönder fönstren med stenar och stormar in. En tafatt, förbannad
och frustrerad dialog utspelar sig i köket.
Harald säger att arbetarna måste lugna sig. Det är bara genom att
prata med företagsägarna och polisen som situationen med villkor,
strejker och bråk kan redas upp.
En ung man käftar emot. Han kräver aktion nu. Våld. Det är slutpratat. Smockan hänger i luften mellan dem.
Det sägs att Widerberg lät skådespelarna improvisera fram dialogen i många scener. Det märks, och det skapar en märklig autencitet
i scenerna. Det är som om han gör dogma-film långt före danskarna
uppfann det.
När Ådalen 31 hade premiär 1969 möttes den av blandad kritik.
De flesta var positiva. Det blev Sveriges bidrag till Oscarsgalan.
Men skribenter till vänster om socialdemokratin var mer skeptiska.
De ansåg att filmen var för nära det privata, vardagliga livet och att
klasskampen, den stora frågan, kom i skymundan. Det var säkert en
aktuell fråga då, under 1900-talets mest radikala decennium.

läsa också«
Men Widerberg vägrar göra företagsledarna till skurkar. De framstår mer
som offer för omständigheterna.
Filmens huvudperson Kjell, son till
Harald, är kär i disponentens dotter.
I en rörande scen tar de trevande varandras oskulder.
Widerberg speglar människorna,
och verkar ha stor sympati för de mer
återhållsamma arbetarna, reformisterna, om man vill förenkla det hela.
I slutet, när skotten fallit, fem arbetare
dödats och Harald är en av dem som
fallit, säger den unge revolutionären
till Kjell att morden bevisar att han
haft rätt hela tiden. Ord räcker inte.
De måste slå tillbaka.
Kjell svarar: »Man måste läsa också.
Vi måste ha kunskaper när vi får
makten.«
är väl känd för
de flesta, men en kort resumé kan
vara på sin plats.
Sommaren 1930 pågick en konflikt
Bakgrunden till filmen

om lönesänkningar vid en sulfatfabrik
i Hälsingland. I samband med det
anställdes strejkbrytare. På våren 1931
utbröt sympatistrejker och nya strejkbrytare anlände. De strejkande arbetarna samlades i Kramfors och tågade
sedan till Sandviken, där de letade
upp strejkbrytarna och gav dem stryk.
Eftersom polisen inte kunnat skydda
strejkbrytarna kallades ett 60-tal militärer dit. Dagen efter, den 14 maj 1931,
samlades fackföreningsrörelsen i
Ådalen till möte i Frånö Folkets Hus.
Där bestämdes att alla skulle lägga
ned sitt arbete i protest och innan
mötet avslutats tågade mellan tre och
fyra tusen personer från mötet mot
strejkbrytarnas förläggningsplats i
Lunde, där militärerna så småningom
öppnade eld mot folkmassan.
I dag slås man av hur skickligt
Bo Widerberg väver samman de små,
individuella berättelserna, fragmentariska och med väldigt lite dialog, och
suger in dig som tittare i en malström

som sakta leder fram mot katastrofen.
I dagens filmklimat, med tydliga
genrefilmer och en dramaturgi som
nästan alltid är förutsägbar skulle det
varit en helt omöjlig film. Den skulle
avfärdats som något ofärdigt. En skiss
som möjligen kunde bli något bra med
en annan klippning. Det är befriande
och förvirrande att se.
På en punkt är den dock otidsenlig
på ett helt annat sätt. En av filmens
karaktärer, en ung man, ägnar stor
möda åt att hypnotisera en flicka för att
få av henne kläderna. Precis innan
demonstrationen lyckas han, och när
han kallas till sin plats i blåsorkestern
ligger hon naken framför honom.
Hon är troligen med på noterna,
men det är svårt att föreställa sig att det
2016 skulle gå att skämta om övergrepp
på det viset.
Jesper Bengtsson
är chefredaktör på Tiden magasin
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EU – en tredje väg
i säkerhetspolitiken
Bevarad alliansfrihet eller medlemskap i Nato?
Kvaliteten i den försvarspolitiska debatten dras ner av
frånvaron av alternativ. Det är illa, eftersom denna brist i
sin tur riskerar att undergräva kvaliteten också i de beslut
omvärldsutvecklingen kräver att vi fattar.
	Vi vill lägga fram ett förslag om fördjupat försvars- och
säkerhetspolitiskt samarbete inom den allians där vi redan
är medlemmar, nämligen EU. Det skriver Jens Orback och
Folke Tersman.
Genom att EU:s medlemmar fört in Europarådets konventioner om de mänskliga rättigheterna i sin lagstiftning vilar
de på gemensamma värden där respekten för mänskliga rättigheter utgör
grunden. Värden som vi också gemensamt bör försvara. I första hand genom
fredligt samarbete, diplomati och krav
på respekt för mänskliga rättigheter
när handel och samarbete utvecklas
med länder inom och utanför vår union.
Men också vid allvarliga säkerhetspolitiska konflikter bör eu vara vår bas
för gemensam säkerhet och med stöd
till och respekt för fn:s konventioner.
Inom ramen för Lissabonfördraget
har medlemsstaterna i eu förbundit
sig att ge varandra stöd vid terroran-
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grepp eller andra katastrofer. Sverige
har i fördraget begärt särskild hänsyn
med hänvisning till vår alliansfrihet,
men i fördraget står möjligheten till ett
närmare militärt samarbete inskrivet.
Gemensamma utmaningar möts bäst
gemensamt.
skapades ett
antal internationella institutioner för att
hantera våra gemensamma utmaningar.
Sedan dess har den internationella sammanflätningen och därmed också medberoendet mellan världens länder ökat
markant. Vi är numera så tätt sammanbundna att det som händer på en plats
ofrånkomligen angår många långt därifrån – oavsett om det handlar om följ-

Efter andra världskriget

derna av framsteg, kriser eller konflikter.
Våra gemsamma institutioner för säkerhet har emellertid inte utvecklats i
takt med det globala medberoendet.
Här råder ett underskott som kan sammanfattas i handlingsförlamning och
ökad risk.
Sverige backade in i eu och faktiskt
även i fn, eftersom det fanns en oro för
att ett medlemskap skulle undergräva
vår neutralitet. Det vore dock uppfriskande om vi gick framlänges, och utan
tvång emot den värld vi vill se utvecklas
och där respekten för mänskliga rättigheter utgör den grund vi vill utveckla
och försvara.
Diskussionen om ett svenskt
Natomedlemskap handlar främst om
huruvida den avskräckande effekten
av ett svenskt medlemskap verkligen
skulle leda till ökad trygghet eller om
den snarare skulle minska genom risken
för att Sverige dras in i konflikter, under
ett kärnvapenparaply. Den handlar
också om hur ett medlemskap skulle
påverka andra aspekter av svensk
politik, exempelvis genom att skada vår
förmåga att bedriva en självständig utrikespolitik grundad på de värden vi
vill försvara.

Nato domineras av usa vars utrikespolitik öppet styrs av amerikanska
intressen snarare än av värdebaserade
lagar och konventioner, vilket invasionen i Irak var ett exempel på. Svenska
Natoanhängare bör därför ta sig en
funderare på vad som kan hända om
Donald Trump blir president.
Det finns två positiva

undantag på den
internationella arenan som ökat säkerheten för människor. Den mest märkbara i vårt eget närområde är bildandet
av den Europeiska unionen. Inte minst
reformeringen av auktoritära öststater
till demokratier och möjligheten att
mötas vid förhandlingsbord i stället för
på slagfältet har varit till stor glädje
för eu:s medborgare och gjort Europa
fredligare. Attraktionskraften i medlemskapet har gjort att de som gått med,
inklusive vi själva, i snabb takt lyft in
Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna i de nationella lagstiftningarna. Här krävs ett fortsatt inre
arbete och tillsyn för att upprätthålla
den grundläggande värdegemenskapen
hos medlemsländerna och en armé är
också en del av eu:s grundlag. Det andra

positiva undantaget på den globala
arenan är skapandet av en ny norm om
skyldigheten att skydda (responsibility
to protect, r2p), där den nationella suveräniteten kan brytas av ett fn-beslut om
en stat inte kan garantera säkerheter
för eller direkt hotar sitt eget folk.
metoder för en ny tid är
inte alltid lätt, och kanske särskilt inte
för dem som »investerat« i de gamla.
Att, med facit i hand, prisa den svenska
neutralitetspolitiken under andra
världskriget är enligt vår mening problematiskt. I dagens sammanflätade
värld finns få neutrala platser från vilket ett förtryck kan beskådas. Antingen
är man en del av förtrycket eller så agerar man emot. Det är därför befriande
att neutralitetspolitiken strukits i den
svenska utrikesdoktrinen.
Alliansfriheten lever dock kvar och
för många verkar den vara ett mål i sig.
För oss är den ett medel som i globaliseringens tidevarv står i vägen för vår
hållning att gå samman med andra för
det vi tror på. Vill vi ha hjälp av andra
att försvara vår frihet måste vi också
erbjuda detta stöd till andra. eu kan i

Att hitta nya

Alliansfriheten lever dock kvar och för
många verkar den vara ett mål i sig.

större utsträckning vara en sådan kraft.
eu:s medlemsstater utgör i dag 7
procent av världens befolkning och om
det finns ett G7 om tjugo år kommer
inget eu-land kvalificera sig, såvida vi
inte går tätare samman i de frågor där
våra utmaningar är gemensamma.
Vi hoppas att vårt inlägg kan ses som
en långsiktig viljeinriktning – också i
frågor som mår bra av långsiktig hållfasthet. Vi menar inte att den väg vi
föreslår är enkel, tvärtom finns ett stort
antal utmaningar. Många av eu-länderna tillhör Nato, flera visar upp
sidor som gör att man kan ifrågasätta
om de själva lever upp till de värden
de åtagit sig att följa. Att sitta ner vid
förhandlingsbordet är inte alltid en
snabb lösning men den bästa vi har.
Alliansfriheten må ha tjänat oss
väl, men den vilar på ett alltför självhävdande perspektiv i en alltmer globaliserad och ömsesidigt beroende värld.
Slutmålet är ett legitimt fn som också
har kraft att sköta det legala våldsmonopolet, helst i blåa baskrar. På vägen dit
måste dock Sverige tydligare räcka ut
handen till dem vi delar grundläggande
värden med, nämligen eu. En organisation som, om den talar med gemensam röst, kan stärka sin mjuka makt
och även stå upp tillsammans när säkerheten är hotad. Det är tillsammans
med andra vi blir starka nog att hävda
och försvara våra värden. När ödesgemenskapen för oss samman måste
också omsorgskretsen vidgas.
Jens Orback
är generalsekreterare för Olof Palmes
Internationella Center och f.d. statsråd
Folke Tersman
är professor i praktisk filosofi, Uppsala
universitet, och forskningsledare vid
Institutet för Framtidsstudier
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Sveriges försvar
i en ny tid
Ett svenskt medlemskap i Nato skulle sannolikt stärka den
ryska bilden att landet är utsatt för ett hot. Det ligger en
allvarlig risk i att begränsa den säkerhetspolitiska debatten
till en fråga om försvarspolitik, skriver Krister Eduards,
tidigare ambassadråd i Moskva.
Regeringens utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, Säkerhet i ny tid, presenterades offentligt den 9/9. Utredningen innehåller en
rad relevanta, intressanta och genomtänkta iakttagelser och bedömningar, men avstår enligt sitt uppdrag
från att rekommendera eller avråda från ett svenskt
Natomedlemskap. Möjligen kan man säga att den går
något längre i riktning mot ett medlemskapsförord
än vad mandatet ser ut att begära.
Utredningens namn är dock något missvisande,
eftersom den fokuserar på det försvarspolitiska området. Sveriges säkerhet påverkas i hög grad också av
agerandet inom andra politikområden, inte minst
utrikespolitik, inklusive utvecklings- och humanitärt
bistånd, samt politik för handel och annat utbyte.
Utredningens uppdrag har varit att »tydliggöra ett
brett förhållningssätt till vår säkerhet«.
Det kan ligga en allvarlig risk i att begränsa det
offentliga samtalet om Sveriges säkerhet till det försvarspolitiska området.
Under vintern och våren har det bedrivits en Natokampanj av ett tjugotal skribenter i pressen. Den har
i många stycken präglats av ett försvarstänkande
med sina rötter i nittonhundratalets kalla krig med
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fokus på blockbildning, upprustning och avskräckning.
Till skillnad från detta baserar utredningen sina överväganden på aktuella iakttagelser av nu pågående
processer på skilda plan. Inte minst belyses det försvarssamarbete med ett flertal Natomedlemmar och
med Finland, som för närvarande är under utveckling.
En central slutsats i utredningen är att den »mest
påtagliga militära effekten av ett Natomedlemskap
vore av allt att döma att den osäkerhet som i dag råder
om hur ett gemensamt uppträdande i en Östersjökris
skulle gestalta sig, undanröjs och att västs samlade
konfliktavhållande förmåga därigenom sannolikt
skulle öka«. Men utredningen jämför inte med vad
den fortsatta utvecklingen och konsolideringen av det
nu pågående bilaterala försvarssamarbetet kring
Östersjön kan förväntas leda till.
Till den frågan hör hur det svenska agerandet kan förväntas påverka de ryska prioriteringarna. Utredningen
har säkert rätt i bedömningen att ett svenskt Natomedlemskap både skulle utlösa en kris i de diplomatiska relationerna, och att den krisen skulle vara övergående. Men till bilden hör också att statsledningen
i Moskva, som det finska Utrikespolitiska institutet

visar i sin nyligen presenterade Rysslandsutredning,
iscensätter en alltmer konfrontatorisk utrikespolitik,
inte minst för att legitimera och mobilisera ett inre
stöd för det egna maktinnehavet.
Därför skulle ett svenskt Natomedlemskap bakom
det officiella ryska mullret sannolikt välkomnas av de
mer hårdföra makthavarna – som en bekräftelse på
tesen att omvärldens aggression mot Ryssland ökar
– och ge dem ett argument för upprustning i Östersjöregionen, en upprustning som även utredningen
anser ökar risken för att en konfliktsituation kan
eskalera till krig. Ett svenskt Natomedlemskap kan
alltså komma att både bidra till upprustning i regionen och stärka hökarnas position i Kreml.
Detta till skillnad från det pågående Östersjösamarbetet, som har en utpräglat defensiv profil och kan
förenas med ett aktivt fredsfrämjande. Båda handlingslinjerna kan förväntas leda till att den »konfliktavhållande förmågan« ökar, om än på skilda sätt. De två
handlingslinjerna skulle kunna jämföras i ett bredare
perspektiv av avspänning och avskräckning, av förtroende och tydlighet.
På goda grunder lyfter utredningen fram Gotlands
roll i ett konfliktscenario. Det verkar råda enighet bland
strategiska bedömare att Moskva redan i inledningen av
en konflikt i förebyggande syfte skulle kunna försöka
ockupera ön (vilket ju också skedde våren 1808). En
blixtoperation skulle inte kunna förhindras, det lokala
försvaret skulle slås ut och Sveriges Natopartners skulle
inte hinna fram. Men vad som skulle hindra Sverige
från att ännu tidigare tillåta sina Natopartners att
likaså i förebyggande syfte kraftigt förstärka Gotlands
försvar framgår inte av utredningen.
Vissa debattörer har redan tagit utredningen till intäkt
för att kräva ett svenskt Natomedlemskap. Men ett
sådant måste konstateras vara ett långtgående och
riskfyllt säkerhetspolitiskt åtagande. Diskussionen om
konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap
behöver lyfta en serie andra frågor och problem, inte

minst utanför Sveriges närområde. En är risken för
Sverige att dras in i konflikter i andra delar av världen.
Visserligen har ett Natomedlemsland formellt rätten
att mäla sig ut ur en kommande Natooperation, men
det framstår likväl som uppenbart att ett medlemskap
ökar risken att dras in i konflikter, även i sådana där
Sverige kanske motsätter sig exempelvis amerikanska
interventionskrav. Påtryckningar och intressegrupper
av skilda slag kan driva på för svensk medverkan.
Afghanistan illustrerar redan hur Sverige, utan att vara
medlem av Nato, har dragits in i en Natokrigsoperation.
Och även om den nuvarande administrationen i
Washington framstår som återhållsam, vet ingen vilka
säkerhetspolitiska linjer nästa administration kommer att lansera. Erfarenheten visar också att den
återhållande effekt, som tveksamma eller negativa
Natomedlemmar kan åstadkomma i kritiska lägen,
är begränsad.
Säkerhet i ny tid belyser viktiga delar av främst det
försvarspolitiska frågekomplexet i Sveriges närområde.
Det nu pågående, bilaterala försvarssamarbetet i
Östersjöregionen ses av både Nato och Sverige som
förberedelser för att en aggression mot någon stat i
närområdet ska kunna mötas av ett kraftfullt och
samlat svar. Natos stora, uttalade intresse för Sverige
är att säkerställa en svensk medverkan i ett samordnat försvar av regionen. Nato betonar betydelsen av
att Sverige medverkar »antingen som Natomedlem
eller inte«.
För Nato har det alltså underordnad betydelse om
Sverige är medlem av alliansen, det viktiga är ett väl
fungerande försvarssamarbete i regionen. Att använda
utredningen för att kräva ett svenskt Natomedlemskap
framstår som mindre övertygande, när Nato själv drar
slutsatsen att försvarssamarbetet i Östersjöregionen
inte kräver att Sverige är medlem av alliansen.
Krister Eduards
Tidigare ambassadråd i Moskva
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reformutrymmet

Arbetstidsförkortning
i en global ekonomi
»Så länge arbetstiden hålls konstant klyvs den socialdemokratiska själen – arbete åt alla kan endast uppnås
genom avkall på visioner om frihet och jämlikhet.«
Det skriver Hampus Andersson, som föreslår en ny
modell för att minska arbetstiden och dela på jobben.

S

edan den industriella revolutionen
har den tekniska utvecklingen
mångfaldigat produktiviteten i
svensk ekonomi. Tack vare att vi har
producerat alltmer värde med allt
mindre arbetskraft har vi historiskt
både kunnat reducera arbetstiden och
öka köpkraften. Efter 1976, då pensionsåldern sänktes från 67 till 65 år, har
emellertid ingen arbetstidsförkortning
genomförts. Detta trots att vi sedan
dess har fördubblat vår produktivitet
per person. Faktum är att Sverige, förutom Ryssland, är det enda oecd-land
där arbetstiden har ökat de senaste
25 åren.
Hur har det blivit så här?
Det socialdemokratiska svaret på
automatisering och produktivitetsökning har alltmer handlat om att skapa
nya arbeten. Lönearbete har kommit
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att bli ett självändamål. Men eftersom
tillförseln av nya ekonomiska behov
är lägre än bortfallet av gamla har detta
jobbskapande förutsatt en utvidgning
av den ekonomiska sfären. Vårt privatliv har ekonomiserats, och så lär det
fortsätta om ingenting görs.
Den här utvecklingen får stora
konsekvenser för visioner om frihet
och jämlikhet. Att betala någon för att
göra två timmars hemarbete i mitt ställe,
arbete som jag annars själv hade kunnat utföra, förutsätter att två timmar
av mitt arbete betalar bättre än två
timmar av denna persons arbete.
Framväxten av så kallade hushållsnära
tjänster är endast möjlig i en kontext
av tilltagande social ojämlikhet, där
välbetalda jobb monopoliseras av en elit
medan övriga tvingas till rollen som
tjänare. En ökad professionalisering

av hemarbete är därför, som den socialistiske filosofen Andre Gorz uttryckte
det, »själva antitesen till frigörelse«.
Argumenten för att korta arbetstiden
är många och starka. Likväl har diskussionen om en generell arbetstidsförkortning ofta stupat på att den utgår
från den genomsnittliga produktivitetsökningen. Detta döljer att effektiviseringen skiljer kraftigt mellan olika
branscher. Produktivitetstillväxten är
mycket hög i kapitalintensiva sektorer
(till exempel tillverkningsindustrin)
men liten eller ingen i många arbetsintensiva sektorer såsom bygg, hotell/
restaurang och utbildning. En arbetstidsförkortning är ett överkomligt
hinder för en verksamhet där löner
motsvarar 10 procent av produktionskostnaden, men en helt annan femma
för en verksamhet där lönekostnaden
står för en majoritet av utgifterna.
Följden av en generell reduktion av
arbetstiden, allt annat lika, skulle därför vara en betydande ökning i relativpriset på arbetsintensiva verksamheter.
Utmaningen är omfattande men går
att överkomma. Jag föreslår följande
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modell: Arbetsgivare
fortsätter att betala löner
för arbetad tid enligt avtalad nivå. Arbetstagarnas bortfall i lön till följd
av arbetstidsförkortning
kompenseras genom en
statlig garantifond – en fond
som betalar för den arbetstid som
sparas till följd av produktivitetsökning – enligt den lönenivå som
avtalats för den faktiskt genomförda
arbetstiden. Fonden finansieras genom
beskattning på automatiserad produktion, jämförbar med det momspåslag
vi i dag har på alkohol, cigaretter och
viss typ av bränsle. Skatten sätts i relation till produktiviteten så att skattepåslaget ökar när kostnaden för produktion minskar.
Ju mindre socialt nyttig en produkt
är, desto högre nivå på beskattningen.
Intrånget på marknaden blir betydande,
men egentligen bara en förlängning av
den politiska prissättning som pågår
överallt med skattepåslag på bland annat
lyxvaror och bilar samt subventioner
av till exempel kollektivtrafik, museer
och barnomsorg.
Skattepåslaget måste gälla för import
såväl som för inhemsk produktion.
Genom att göra skatten avdragsgill för
export påverkas inte konkurrenskraften
i den globala ekonomin. För arbetsgivare blir kostnadsplaneringen oför-

ändrad och genom den momsstyrda
omfördelningen mellan sektorer hindras skenande relativpriser samtidigt
som vinsterna av den tekniska utvecklingen fördelas jämlikt.
Så länge arbetstiden hålls konstant
klyvs den socialdemokratiska själen –
arbete åt alla kan endast uppnås genom
avkall på visioner om frihet och jämlikhet. Genom att göra inkomst beroende av produktion och inte tid kan vi
i stället skapa en utveckling där alla
arbetar mindre så att alla kan arbeta.
Arbetstidsförkortning blir här inte
en reform utan ett förhållningssätt.
Poängen är inte att omfördela befintliga
jobb och resurser utan att hantera en
pågående process som kräver mindre
och mindre arbete men skapar mer och
mer värde.
Ekonomerna Stig Tegle och Erik
Hegelund har i en rapport för Katalys

visat att en stegvis förkortning till sju timmars arbetsdag kan
realiseras med bara en
tillfälligt nedjusterad
tillväxt som följd. I en
ekonomi med en genomsnittlig tillväxt på 2 procent
är det alltså fullt möjligt att
både korta arbetstiden och öka
köpkraften. Det är inte konstigare än
att industriarbetare i dag jobbar 1 000
timmar mindre per år än för hundra
år sedan, samtidigt som de i snitt har
sju gånger högre reallön.
Att i morgon genomföra sex timmars
arbetsdag är orealistiskt, men med en
modell för stegvis momsfinansierad
reduktion skulle vi på sikt kunna korta
arbetstiden betydligt mer än så. Att gå
från dagens genomsnitt på 1 600 arbetstimmar årligen till 1 000 timmar är,
sett till förväntat reformutrymme, fullt
genomförbart över en period på 20 år.
Modellen jag har föreslagit är inte
den enda tänkbara, utan ett förslag på
lösning i en fråga vi inte kan ignorera.
Behovet finns. Möjligheten finns. Vi
behöver bara lyfta blicken.
Hampus Andersson
Fd ordförande för S-studenter Malmö
och sociologistudent på University of
Oxford
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övriga frågor

Extremhögern
fortfarande i
centrum
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Slut på rim och reson

inte längre rankas
så högt i politiken bevisas dagligen, men
aldrig så tydligt som i den amerikanska
presidentvalskampanjen. Trump borde
för länge sedan ha diskvalificerat sig
själv, men ligger ändå nära Clinton i
opinionsundersökningarna. En person
som tre gånger under en briefing med
säkerhetsanalytiker frågar varför usa
inte skulle kunna använda sina kärnvapen i en konflikt står nu alltså riska-

Att logik, vett och sans

belt nära exakt de koder som kan avfyra vapnen.
En person som sagt att usa borde
skjuta alla som kommer nära usa:s
stridsfartyg, även om de bara viftar
med händerna och gör obscena gester,
står mycket nära den post som ger
honom rätt att beordra dessa avrättningar.
Ett bevis så gott som något för vår
post-politiska post-faktavärld.

foto : wikimedia

Det stora misslyckandet inför Bokmässan
i Göteborg i september 2016 var inte att
den högerextrema tidningen Nya Tider
tilläts ha en monter. Det var att samma
obskyra, rasistiska, amatörmässiga
tidning tilläts stå i centrum för hela
debatten om yttrandefrihet. Och detta
är både de som argumenterade för
och de som argumenterade emot Nya
Tiders medverkan skyldiga till.
Problemet liknar det många valanalyser konstaterade efter valet 2014,
där Sverigedemokraterna nästan fördubblade sitt stöd jämfört med 2010.
De etablerade partiernas självkritik, liksom de breda massmediernas,
handlade då om att de fokuserat alltför mycket på hur de skulle hantera
Sverigedemokraterna (sd)som parti.
Isolera eller behandla som vilket
annat parti som helst? Bemöta deras
argument? Granska dem? Kritisera
dem? Alltför lite handlade om deras
väljare; hur gör vi för att vinna dem
tillbaka?
Det paradoxala är att inget ändrats,
trots dessa spalmil av självutvärdering
och insikter om behovet av en ny strategi. Debatten handlar fortfarande om
hur sd ska hanteras som parti. Ska de
få vara med i blocköverskridande förhandlingar? Ska de få medverka i den
eller den debatten? Normaliseras partiet
av de andras flathet? Ska en liten obskyr
tidning få vara med på Bokmässan?
Och det enda vi med säkerhet kan säga
om en sådan diskussion, är att extremhögern på nytt står i centrum.
Vågar vi föreslå ett samtal som i
stället marginaliserar sd och den övriga
extremhögern, och i stället fokuserar
på samhällsproblemen?

Nästa nummer
av tiden i din hand
29 november

Långt borta från

Eiffeltornet

»Den här platsen känns inte alls som de trädprydda alléerna
längs Seinefloden eller de stora, utsmyckade salongerna
med kristallkronor. Den känns långt ifrån det mesta människor
normalt associerar med Paris.«

Villiers Le Bel

foto : OLIVIER L ABAN-MAT TEI/tt

, en av Paris
Följ med till
förorter, präglad av både hopplöshet och social mobilisering.
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