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Det krävs tre reformer
har etablerade partier
i allmänhet och socialdemokratin i
synnerhet varit upptagna av att berätta
för medborgarna vad som INTE är
möjligt i politiken.
Det går inte att expandera välfärdsstaten mera. Det går inte att höja
skatterna hur mycket som helst. Globaliseringen har visserligen en del avigsidor med det är inte rätt väg att strypa
frihandeln. Fattigdomen är ett problem, men vi vet inte riktigt vad vi ska
göra för att minska (de ökande) klassklyftorna.
Nähä, tänker nog många väljare,
men vad ska den progressiva delen av
det politiska fältet göra då?
Svaret har under lång tid varit: ta
ansvar. Vara beredd att fatta tunga,
svåra beslut.

Under lång tid

foto : åse bengtsson hellin

Det som har fattats är

den sortens provisoriska utopier som Ernst Wigforss
skrev om 1958, i en uppsats i en filosofisk tidskrift. Med det något abstrakta
begreppet avsåg Wigforss den sortens
politiska reformprogram som tar sikte
på det medellånga perspektivet. Visioner
är en sak. De handlar om det goda samhället, global rättvisa, fred på jorden. De
är lätta att kräva, svårare att göra.
I andra änden av skalan finns dagspolitiken. Ett nytt dagis i kommunen.
Lite högre tillväxt i ekonomin. Några
procent upp eller ned i a-kassan. Den
sortens mycket konkreta politik bru-

kar socialdemokratiska regeringar vara
bra på. Sedan valet har den S-ledda
svenska regeringen genomfört en rad
konkreta förslag som gjort Sverige
lite bättre. I små steg. Det är också därför de som arbetar i Regeringskansliet
med dagspolitiken ständigt upprepar
att vi är på rätt väg. Socialdemokratin
levererar.
Helt sant, men Wigforss poäng var
att det krävs något som ligger mellan
de här två polerna. En brygga mellan
det önskvärda och det möjliga. Konkreta mål och stora reformer som får
människor att känna att politiken och
visionerna hänger ihop. Wigforss hade
varit finansminister under det karga

1930-talet och mer än någon annan
varit med och format krispolitiken.
Den som tog Sverige bort från massarbetslöshet, som enade nationen utan
att människor valde fascismen.
Här har modern socialdemokrati
haft svårare. Sedan 1990-talet har det
inte kommit fram så många nya provisoriska utopier. Göran Perssons idé om
det gröna folkhemmet var kanske den
sista. Och som redan Wigforss konstaterade: Om det definitiva målet är alltför avlägset riskerar luften att gå ur en
rörelse.
Samtidigt har den extrema,
populistiska högern rullat fram som
en ångvält med bisarra men konkreta
provisoriska utopier. Stoppad invandring. En mur mot omvärlden. En exkluderande och diskriminerande politik.
Och som Sheri Berman konstaterar

i en
artikel i det här numret av Tiden har
socialdemokratins brist på stora projekt
varit en viktig förklaring till de senaste
decenniernas nedgång i väljarkåren,
som skett parallellt med extremhögerns uppgång.
Det är värt att tänka på inför nästa
val.
Socialdemokratin behöver två–tre
stora frågor, rejäla reformer, som visar
vem som bär utvecklingen på sina axlar,
som kopplar samman det långsiktiga
med den ibland lite tradiga och petiga
dagspolitiken.
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reflektioner

Bort från åsikter och tillbaka till ideologin
Det var en Intressant analys från Jan-Erik

Støstad i förra numret av Tiden som
jag tror innehåller en hel del matnyttigt för oss socialdemokrater. Han har
helt rätt avseende Sveriges glidning mot
ett npm- eller ett än mer marknadsinriktat system där man betraktar brukarna som kunder. Han identifierar
också vinstuttagen i välfärdssektorn,
där skolan är ett minst sagt hett ämne
i Sverige just nu. Personligen tycker
jag att dessa två frågor ska behandlas
var för sig.
Jag tycker att vinsterna i välfärden
ska tas bort av skattetekniska skäl.
Inte minst med bakgrund av Panama
Papers där Skatteverket kom fram till
att cirka 40 miljarder kronor per år (!)

försvinner ut ur landet oskattade. För
att förstå hur mycket pengar det är,
kostade Sveriges gymnasieutbildningar
37 miljarder 2015. Det här är pengar
som vi i stället givetvis skulle återinvestera i välfärden igen.
För den enskilda individen är välfärden en form av försäkring, som man
beroende på ideologisk hemvist kan
diskutera. Men välfärden i Sverige
(Norden) har en betydligt större samhällsfunktion än bara den omedelbara
ekonomiska subvention man får från
staten. Här är den i det närmaste en
institution och är många gånger helt
avgörande för forskning och utveckling. Dels inom vetenskapen när man
tittar på skolan och dels inom läke-

medelsindustrin när man tittar på
vården.
Ett exempel på det är skolplikten.
Varför har vi den? För den enskildes
skull, för samhällets skull eller för bådas skull? Frågan besvaras olika beroende på vilka glasögon du har på dig.
Och jag tror, att det är just dessa frågor
vi socialdemokrater måste börja ställa
oss. Backa tillbaka till den ideologiska,
vetenskapliga och den inte så åsiktsbaserade tankegången.
Fredrik Olsson
är aktiv förtroendevald socialdemokrat,
Södertälje

Vi borde skämmas mer
En intressant genomgång av dokumentären Weiner i
det senaste numret av Tiden. Hur kan Anthony Weiner
vara så dum att han riskerar allt – sitt äktenskap, sin
karriär, slutligen till och med Demokraternas presidentkampanj? Det gör nästan ont att titta på. Man känner
nån slags skam by proxy (myötähäpeä, som vi säger på
finska).
	Efter att jag såg dokumentären har jag tänkt mycket
på våra inhemska skandaler. Hur makthavare skriver löneintyg till sina anställda. Dricker gratissprit. Smiter före i
kön för hyresrätter. Varför ens ta risken?
	Det känns så oerhört onödigt att ta risken när vinsten
är så meningslös. Det måste väl handla om att politiken
lockar folk som älskar att spela. Kanske är det de snabba
pyttebekräftelserna när man fifflar lite med skatten
eller skickar en dickpic till en random 20-åring, som är
oumbärliga för att kunna känna sig levande som top�politiker.
	En framgångsrik politisk process att lansera en riktigt
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god pensionsreform eller bygga en ny stadsdel med
massa härliga hyresrätter kan faktiskt ta tio, tjugo år.
Jesper Bengtsson skriver att det är narcissismen som
gör att man blir en framgångsrik politiker, i alla fall om
man är Anthony Weiner.
	De som når toppen kanske inte skäms tillräckligt
mycket? Håller skammen oss nere?
	Vi måste ta hand om våra politiker. Vi vill inte skapa
ett samhälle där det enda sättet att orka vara politiker
är att vara narcissist som inte känner skam. Livet som
folkvald får inte bli så tufft att man ibland måste riskera
allt för att få känna sig lite mänsklig.
	Både människan och samhället mår bra om vi skäms
lite mer.

Mari Huupponen
är statsvetare, Stockholm

HÄLSNINGAR ABF

Läs mer och
engagera dig på
abf.se/
valkommenhit

jorden runt
   Sydkorea

Kamp mot energifattigdom
I december 2016 träffades de fyrtio
borgmästarna i miljöforumet C40 för
att diskutera klimat och miljö och dela
ut det årliga priset för innovativ stadspolitik. I kategorin »Social rättvisa och
klimatförändringar« var det sydkoreanska Seoul som kammade hem förstaplatsen tack vare en stor satsning mot
energifattigdom. Satsningen innehåller
bland annat offentlig finansiering av
energieffektiviserande ombyggnationer,
solcellsinstallationer och utdelning av
lågenergilampor till hushåll med låg
inkomst. I genomförandet tar Seoul
också hjälp av personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Efter en kortare
utbildning har dessa anställts till en
informationskampanj och gör hembesök med tips och råd om hur stadens
invånare kan spara energi.

   Nederländerna

Ny fabrik för
solcellslampor

Burkina Faso har Afrikas högsta genomsnittliga elpris och
endast 19 procent av befolkningen har tillgång till elektricitet.
Solljus finns däremot i överflöd och därför har en fransk startup i samarbete med lokala myndigheter startat Afrikas första
fabrik för solcellslampor i landet. Fabriken anställer ett tjugotal
personer i staden Dédougou och producerar omkring sextusen
lampor i månaden. De konkurrerar främst med etablerade
kinesiska tillverkare, men tack vare Världsbankens kvalitetsstämpel »Lighting Africa« har de en fördel hos de internationella
institutionerna: bland annat kom deras första beställning från
fn:s flyktingorgan för användning i ett flyktingläger i norra
delen av landet.
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Juridiskt stöd över
gränsen
I gränsregionen mellan Tyskland och
Nederländerna bor cirka 3,3 miljoner
människor och tiotusentals bor och
arbetar helt eller deltid på olika sidor av
landgränsen. För att öka tryggheten för
dessa arbetstagare har nu tyska och
nederländska fackkonfederationer ingått ett samarbetsavtal. I framtiden
kommer gränsregionens fackmedlemmar därför kunna få juridiskt stöd vid
problem på sin arbetsplats, oberoende
av om den ligger i Tyskland eller i Nederländerna. På högsta nivå inom fackförbunden och konfederationerna hoppas
man att avtalet kan bli en modell för
framtida samarbete mellan nationella
fackföreningar.

foto : AHEMED OUOBA/t t

   Burkina Faso

   Paraguay

  Singapore

Upprop mot skolstress

I Singapore sorteras barn in i ett hierarkiskt skolsystem baserat
på avgångsbetygen från lågstadiet. Det har lett till hög stress hos
elever och familjer inför det avgörande lågstadieprovet psle och
ett starkt stigma kring låga provresultat. Stigman och stressen
har länge setts som en självklar del av skolans värld men alla
håller inte med. I ett upprop på sociala medier har rockstjärnor,
professorer, sjuksköterskor, maratonlöpare, snickare och tusentals andra under hösten och vintern valt att dela med sig av sina
provresultat och yrken för att visa att livet inte definieras av vad
man kan i lågstadiet. Kanske något även för svensk skola att ta
in i en tid då pressen på betyg pressas nedåt i åldrarna.

Diktaturtidens
övergrepp undersöks

Efter en militärkupp i mitten av 50-talet
styrde diktatorn Alfredo Stroessner
Paraguay i över 30 år. Sedan övergången
till demokrati år 1992 har diktaturregimens mord, förföljelser och övergrepp
sakta börjat uppdagas. Men mycket är
fortfarande höjt i dunkel och däribland
vad som hänt de unga flickor som sägs
ha försvunnit och tvingats in i sexslaveri
under Stroessners tid vid makten.
	Trots att endast en kvinna hitintills
vågat träda fram offentligt och vittna
om sina upplevelser som barn så uppskattas det röra sig om tusentals brottsoffer. I vintras beslöt den paraguayanska
regeringen därför att formellt låta undersöka saken i hopp om att undersökningen ska leda till ett erkännande och
till slut upprättelse för dessa kvinnor.

  Storbritannien

Bostadsägande
investerare utreds

  Finland

foto : Lehtikuva/TT

May the Forssa be with you
Den lilla sydfinländska staden Forssa
har under 2016 varit skådeplats för
högerextrema demonstrationer mot
flyktingar och masslagsmål på öppen
gata. Stadens invånare har fått nog
och under vintern har därför ett gäng
niondeklassare startat projektet »May
the Forssa Be with You!«. Tillsammans

med ett produktionsbolag håller de på
att spela in korta videor där varje elev
talar om hur de tänker kring fred med
utgångspunkt i sina egna upplevelser.
Målet är sedan att ge videorna spridning i staden och därigenom låta de
ungas röster komma till tals i samhällsdebatten och motverka våld och rasism.

När socialdemokratiske Sadiq Khan vann
Londons borgmästarval förra våren gjorde
han det tack vare ett starkt bostadspolitiskt valmanifest och ett löfte om
att stoppa det som kallas »buy-to-leave«.
»Buy-to-leave« beskriver ett fenomen i
bostadsbristens London där investerare,
ofta med bas i något skatteparadis,
köper upp lägenheter och låter de stå
tomma i väntan på att priserna ska gå
upp. Som ett steg på vägen tillsatte
Khan i höstas därför en utredning om
utländska investerares bostadsägande i
staden. Utredningen har som uppdrag
att fastställa nivån och effekterna av
ägandet och komma med förslag på hur
transparensen kan öka och »buy-to-leave«
stoppas.
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bokanmälan
Ojämlikheten ökar, och samtidigt har Sverige sänkt avgörande
skatter betydligt mer än många jämförbara länder.
Madeleine Bengtsson har läst en uppgörelse med de senaste
decenniernas skattepolitik.

Skatteparadiset
Sverige
R
apport efter rapport är entydig: ojämlikheten i Sverige
ökar. Glappet mellan de rika
och de fattiga vidgas. En utveckling som
såväl Jämlikhetsanden som Bibeln
och Picketty menar suger.
Visst har den här förändringen,
som pågått sedan 80-talet,
inneburit att fattiga blivit fattigare. Men framför allt har
rika blivit rikare. Wallenberg,
Persson och Ax:son Johnson
skrattar allihopa hela vägen
till banken. Sverige har gått
från att vara ett av världens
mest jämlika länder till att i dag ha
fler miljardärer per capita än vad usa
har. Känner du någon miljardär?
Att de rika blivit så mycket rikare
beror inte blott på talang och färdigheter. Även om det förstås finns sådana, som dataspelsutvecklare eller
Spotify-grundare. Nej, en avgörande
faktor i den ökande ojämlikheten i
Sverige är de allt lägre och även i vissa
fall helt slopade skatterna.
Detta hävdar journalisten Erik
Sandberg i sin bok Jakten på den försvunna skatten – så blev Sverige ett
skatteparadis för de rika (Ordfront,
2017). Genom att jämföra Sverige med
andra länder i västvärlden, eu och
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med usa försöker han förstå hur det
gick till när såväl fastighetsskatt,
arvsskatt som förmögenhetsskatt i
Sverige avskaffades, samtidigt som
bolagsskatten och marginalskatten
sänktes.
går han
tillbaka till Wigforss dagar
och visar hur skatter infördes
i Sverige och i usa, två länder
som ofta utmålas som motpoler. Depressionen på 30-talet
hade skapat ett hat mot de välbesuttna och krav på omfördelande skatter. Även hotet från Sovjet
fick västländerna att beskatta de rika.
Picketty kunde inte varit nöjdare.
Sandberg, som tidigare skrivit
Lönesänkarna (2014), redovisar alla
möjliga siffror och kvoter och trots det
lyckas han hålla läsaren alert. Man vill
ha svaret: hur förändrades detta då?
Hur kunde den svenska socialdemokratin slopa den ideologiskt självklara
arvsskatten? Hur gick vi från ett utjämnande skattesystem till dagens,
där inkomstskatt och momsen snart
är de enda skatterna vi har kvar?
Kanske var det globaliseringen.
Kanske var det lobbyister från Skattebetalarnas förening (som grundades av
Med grundlig research

Marcus Wallenberg 1921) eller murens
fall som fick allt att vända. Som fick de
principiella skatterna att ryka, inför
hotet om att jobben skulle kunna försvinna från Sverige.
Sandberg vrider och vänder på
argumenten och hittar väl inte riktigt
svaret, men hävdar bestämt att det visst
går att ha taxera de rika i mycket högre
utsträckning än vad som görs i dag.
Andra jämförbara länder har mer tilltagna skatter än vad Sverige har, utan
att deras tillväxt hämmas. Tekniken
har både lett till att det är lättare att
förflytta kapital och till att det är lättare att avslöja skattesmitare, enligt
Sandberg.
Tillväxten må vara hög i Sverige, men
med dagens skattepolitik är det kapitalet som gynnas på arbetarnas bekostnad. Välfärden får mindre resurser och
löneandelen blir ett skämt, som gör
folk jäkligt missnöjda. Orättvisan är
tydlig. Men eftersom bilden av Sverige
som ett skattechock-land består, samtidigt som Magdalena Andersson tycker
arvsskatten »ger för lite i statskassan«,
letas det efter andra syndabockar.
Antingen är det muslimerna eller blåljuspersonalen.
Vad är det som hindrar sossarna
från att beskatta de rika? Ärligt talat?
Under tiden grasserar ojämlikheten.

Madeleine Bengtsson
är journalist och medlem av Tidens
redaktionsråd

krönika
Ann-Helen
Meyer von Bremen
är journalist

Det finns bara ett problem
med analysen – den är fel
matuppror i Sverige.
Fler människor ifrågasätter den globaliserade maten. De vill ha en närmare
relation till producenterna, djuren
och naturen.
Men i stället för att stödja den här
utvecklingen, väljer regeringen att gå
åt det motsatta hållet i sin livsmedelsstrategi.
Under knappt två februariveckor
gick fler än 800 människor med i
Skövde reko-ring. På en gemensam
Facebooksida kommer konsumenter
att kunna handla sin mat direkt från
ett antal småskaliga producenter.
Inspirationen till reko (REjäl KOnsumtion) kommer från Finland där
matringarna omsätter över 300 miljoner kronor. Nu verkar utvecklingen
börja ta fart på allvar även i Sverige.
reko-ringarna är bara ett exempel
på att människor ifrågasätter det allt
mer anonyma och industriella matsystemet. Man vill ha mat av hög kvalitet, veta hur den produceras och av
vem – en närmare relation till maten.
Ett växande antal gårdsbutiker, småskaliga livsmedelsförädlare, kött- och
grönsakslådor, andelsjordbruk och
stadsodlingar är exempel på denna
alternativa utveckling. Även kommuners och landstings strävande att handla
upp ekologisk eller närproducerad mat
är ett uttryck för en önskan om att ta
större kontroll över de egna tallrikarna.
Men politikerna väljer att inte se
denna positiva rörelse, än mindre ta

foto : johan resele

Det pågår ett positivt

hänsyn till den i den nya livsmedelsstrategin som ska forma vår matpolitik
fram till 2030. Sedan eu-medlemskapet
har Sverige saknat en nationell politik,
men för några år sedan skedde en omsvängning. En livsmedelsstrategi arbetades fram. Strategin består av tre
dokument – några övergripande mål
som sju av riksdagspartierna (ej Sverigedemokraterna) har kommit överens om, regeringens proposition samt
en handlingsplan. Målen är i luddigaste
laget och kan tolkas lite hur som helst
beroende på vilka politiska vindar som
blåser, så vi lämnar den därhän. Regeringens proposition är dock inget annat
än ett kraftigt stöd för ett ännu mer
industrialiserat jordbruk.
Det övergripande målet är att öka sysselsättningen och för att åstadkomma det
är receptet fortsatt strukturrationalisering, effektivisering och produktivitet. Det finns bara ett problem med
den analysen – den är fel. Strukturrationalisering och ökad produktivitet
har i stället lett till att antalet arbetade
timmar inom jordbruket minskade
med 55 procent mellan 1980 och 2013,
enligt regeringens egna siffror.
Stefan Löfven och hans regering
har också pratat mycket om vikten av
att göra jordbruket mer hållbart och
att satsa på ekologiskt. Här finns mål
för en ökad produktion och konsumtion av ekomaten, vilket är positivt,
men när det gäller jordbrukets miljö-

påverkan duckar man. I stället heter
lösningen även här att produktiviteten
och effektiviteten ska höjas. »En resurseffektivare produktion innebär ofta
mindre miljöbelastning per producerad enhet«, skriver man.
Det är ett sätt att se på saken, att
man kan »späda ut« slitaget på djur,
människor och natur per liter mjölk
eller kilo morötter genom att tillverka
större volymer. Men det innebär inte
att själva slitaget eller skadan minskar.
Mycket av den ökade produktiviteten
har skett genom att byta mänsklig
arbetskraft mot mer energi, fossila
bränslen och maskiner. Det har också
skett på bekostnad av naturen i form
av exempelvis övergödning, bekämpningsmedelsrester i vatten och jord,
förlorad biologisk mångfald och igenväxning av hagmarker och ängar. Även
djuren har fått betala ett högt pris.
Regeringen är dock medveten om att det
finns negativa sidor av industrijordbruket, men väljer att inte göra något
åt dem. I stället är det konsumenten
som ska göra det jobbet. Vi konsumenter ska informeras så att vi gör »medvetna val« och därmed löser miljö- och
klimatproblem, antibiotikaresistens,
döende landsbygd, usla arbetsvillkor
för lantarbetare i utvecklingsländer
och mycket annat. Inför en av våra
viktigaste framtidsfrågor – maten –
väljer våra politiker att abdikera.
Det är pinsamt.
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intervju

Jane

ska hjälpa
kreativa kvinnor

Utvecklingen må gå framåt, men vägen till ett helt jämställt
samhälle är ännu lång. För att peppa, inspirera och motivera
kvinnor inom kreativa yrken att ta plats skapades 2011
nätverket Jane i Jönköping. Förra året startade detta nya
inslag i det civila samhället även i Malmö och Göteborg.

E

tt tjugotal förväntansfulla
kvinnor i 30-årsåldern har
samlats i den kombinerade
café-, inredningsbutik- och
workshoplokalen i centrala Malmö.
Stämningen är uppsluppen och förväntansfull och kvinnorna samtalar
ivrigt över de halvfulla vinglasen.
Plötsligt ljuder tv-och radioprofilen
Farah Abadis omisskännliga skånska
stämma över lokalen.
– Hej, jag heter Farah och jag är ordförande för Jane Malmö. Hur många av
er är nya här i dag?
Ungefär hälften av kvinnorna räcker
upp handen.
– För er som inte vet så är vi en ideell
förening med syfte att peppa, inspirera
och uppmuntra kvinnor inom kreativa
näringar. En plats där tjejer kan inspirera andra tjejer. Och så dricker vi en
del vin också, säger hon och river av
ett högt skratt.
Jane, som ursprungligen startade i
Jönköping 2011, träffas cirka en gång
i månaden. Tidigare har det främst
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handlat om frukostföreläsningar, men
på senare tid har det blivit allt mer
kvällsföreläsningar med kombinerat
mingel. För ett år sedan utökades
verksamheten till Malmö.
– Jag pluggade i Jönköping tidigare
så när konceptet skulle sprida sig frågade de om jag ville starta upp Jane i
Malmö vilket jag så klart ville, säger
Farah Abadi.
Förutom Malmö och Jönköping
finns det ett Janenätverk i Göteborg.
Det finns även planer på att starta ett
i Västerbotten.
– Jag tror att många saknar ett sånt
här forum. Jobbar man kreativt så är
det mycket konkurrens och då är det
skönt att komma till ett fredat rum.
Att inte behöva tävla med varandra.
När alla har satt sig och fyllt på
sina glas är det dags för kvällens talare
som heter Anna Berghe och arbetar som
matskribent och receptkreatör för bland
annat Metro Skåne. Med stor inlevelse
och närvaro berättar hon om sin resa
från gymnasielärare till att bli en av
Sveriges främsta krogrecensenter.

– Vi bjuder in folk som vi och våra
medlemmar är nyfikna på. Eftersom jag
jobbar på sr träffar jag många intressanta människor genom mitt jobb och
jag har ett stort kontaktnät. Fast det
kan också vara folk som vi bara snubblar över. Anna träffade jag till exempel
på ett bröllop i somras, säger Farah
Abadi.
Hon berättar att det handlar om att
ta till vara på kunskaper. Till exempel
är det intressant att höra vad andra har
gjort för att ta sig fram i den ofta tuffa
branschen. Eftersom alla pengar går
tillbaka till medlemmarna i form av
mat och dryck under mingelkvällarna
och goodiebags har de än så länge inte
råd att betala föreläsarna – åtminstone
inte i pengar.
– Men vi hoppas att de får något
tillbaka av att vara med här, att även
de blir peppade.
Tidigare workshops som Jane har
haft i andra städer har varit väldigt
varierande, allt från Petur Mogensen,
vd och exekutiv producent på Acne
Film, till Lindex chefdesigner Nina
Starck.
Jane Malmö har i dag drygt 25 medlemmar. Föreläsningarna är dock öppna
för alla som är intresserade.
– Vi försöker att hålla nere antalet
till 25–30 stycken. Vi vill att det ska
vara intimt och att vi ska kunna ha

JANE I KORTHET

foto : izabell a rosengren

Är en politisk och religiöst obunden
ideell förening med syftet att synliggöra, uppmuntra och inspirera kvinnor
inom kreativa yrken. Nätverket bildades
2012 i Jönköping. Hösten 2015 expanderade Jane till Göteborg och Malmö.
Medlemmarna är verksamma inom
exempelvis media och kommunikation,
design och formgivning, mat, film och
foto, styling, konst, litteratur, mode,
arkitektur och musik.

en öppen diskussion där alla kan vara
med och prata.
Budskapet verkar ha gått hem för
under föreläsningen dyker det titt
som tätt upp ivriga händer i luften.
Akuta frågor, så som om det är okej
att inte betala för dålig mat, ställs och
någon vill prompt berätta om en usel
restaurangupplevelse. Genast dyker
det upp följdfrågor och stämningen
blir med ens så där hjärtlig och innerlig som människorna bakom Jane vill
ha det.
Trots att Farah Abadi har ett välkänt ansikte respektive röst, hon har
bland annat lett Sommarlovsmorgon i
svt och Din Gata och Relationsradion
i p3, tror hon inte att det är hennes
kändisskap som får folk att komma
på träffarna. Fast skulle så vara fallet
är hon inte den som misstycker.
– Jag tror inte att det beror på mig,
men å andra sidan har jag inga problem

att dela med mig av mina kontakter.
Fråga mig och jag fixar.
Föreläsningen och alla frågor har dragit

över rejält på tiden. Ändå sitter många
av kvinnorna kvar och pratar med
varandra. Vissa har kommit som en
del av ett kompisgäng, andra har kommit själva för att se och höra om Jane
kan vara något för dem. Så är fallet för
Cherie Estie som nyligen har startat
ett företag i modebranschen i Malmö.
– Ju fler jag lär känna inom kreativa
branscher desto bättre. Sen är det trevligt att det är slutet för kvinnor. Inte
för att det är superviktigt, men män
är ofta bra på att framhäva sig själva
medan kvinnor är bättre på att peppa
varandra, säger hon.
Hon får medhåll av eventkoordinatorn Cathrine Brenner som menar
att det nästan inte finns några nätverk
för enbart kvinnor, åtminstone inte

som har en själ.
– Jane är personligt, mysigt och
trevligt. Det är nästan som att få nya
kompisar. Den kreativa branschen är
ganska hård och man måste ha skinn
på näsan och våga stå för sina åsikter.
Det stora intresset till trots hoppas
Farah Abadi att Jane inte ska behövas
i framtiden. Eftersom syftet med nätverket är att skynda på utvecklingen
mot en mer jämställd arbetsmarknad
är förhoppningen att fler kvinnor ska
våga satsa på entreprenörskap och höga
positioner i näringslivet. Ett annat
alternativ är att nätverket byter form
så att även män kan vara med. Men
det kommer troligtvis att få vänta tills
det här med jämställdheten är fixad.
Izabella Rosengren
är frilansjournalist
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Skatteflykt
blockerar fattiga
länders utveckling
Retoriken är offensiv, men totalbilden är att den
svenska regeringen i praktiken fungerar som
bromskloss när det gäller de internationella
ansträngningarna att förhindra eller åtminstone
begränsa skatte- och kapitalflykten från fattiga
länder, skriver Bertil Odén.

D

e senaste årens dokumentläckor från
skatteparadis har gett mer bränsle åt
debatten om kapitalflyktens stora
negativa effekter, för både rika och
fattiga länder. Skatte- och kapitalflykt
drar bort mycket större resurser från fattiga länder än
det totala bistånd de får. Svaga skattemyndigheter i
dessa länder försvårar, särskilt tillsammans med omfattande korruption, deras möjligheter att sätta stopp
för detta.
Den svenska Politiken för Global Utveckling (pgu)
har de senaste åren i ökad utsträckning uppmärksammat denna utmaning (den vedertagna eufemismen för
vad som tidigare kallades problem). Frågan har diskuterats i de två senaste regeringsskrivelserna om pgu.
Inom det svenska biståndet har stöd till förstärkning
av skattemyndigheter och analysförmåga i Sveriges
samarbetsländer ingått som en del sedan länge.
Den svenska politiken för att minska skatteflykt
och begränsa skatteparadisens roll i detta spel har
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framför allt handlat om effekterna för Sveriges del.
Huvudsyftet har varit att minska möjligheterna för
företag i Sverige att använda sig av skatteparadis
för att undvika beskattning i Sverige. Regering och
Finansinspektion har med stolthet uppvisat vad som
åstadkommits på detta område.
av internationella regelverk
för att begränsa skatteflykten från de fattigare länderna i världen är de svenska åtgärderna däremot
föga imponerande.
I regeringens senaste skrivelse om pgu i genomförandet av Agenda 2030 tas mål- och intressekonflikter i arbetet med kapital- och skatteflykt upp,
vilket i sig är bra. Men skrivningarna är ibland mesiga
i överkant. Ett exempel: »Regeringen uppmuntrar
multinationella företag att följa oecd:s riktlinjer… och
att betala den skatt de enligt lag är skyldiga att göra.«
Regeringen stödjer kravet på land-för-land-redovisning av de allra största multinationella företagen
(omsättning över 750 miljoner euro, vilket innebär att
riktlinjerna berör totalt 56 svenska företag). Däremot
stöder den inte att dessa uppgifter offentliggörs, utan
bara blir tillgängliga för skattemyndigheterna. eu:s
förslag att uppgifterna blir allmänt tillgängliga, men
begränsas till företagens verksamhet i eu-länder och
vissa ännu inte definierade skatteparadis stöder den
inte heller.
Vidare stöder regeringen att samtliga eu-länder

När det gäller skärpningar

ska upprätta register med information om företags
verkliga ägare. Men inte heller här vill den, till skillnad
från till exempel i Danmark och Storbritannien,
att informationen ska vara allmänt tillgänglig, utan
bara för personer eller organisationer med »legitimt
intresse«.
Regeringen stöder ömsesidigt automatiskt informationsutbyte, det vill säga att bara de länder som
själva lämnar ut uppgifter till Sverige får tillgång till
de svenska. Detta låter rimligt, men kan vara problematiskt för fattiga länder med svaga skattemyndigheter.
Sverige stöder en förstärkning av fn:s redan existerande skattekommitté, som har ett begränsat antal
medlemmar. Däremot inte bildandet av ett nytt fnorgan för denna verksamhet, vilket många fattiga länder
och civila samhällsorganisationer kräver. Regeringen
vill inte heller genomföra konsekvensanalyser av de
skatteavtal med utvecklingsländer som har ingåtts
utifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv.
Totalbilden blir att den svenska regeringen i praktiken
fungerar som bromskloss när det gäller de internationella ansträngningarna att förhindra eller åtminstone
begränsa skatte- och kapitalflykten från fattiga länder.
Detta till skillnad från den officiella retoriken där
Sverige som vanligt har ambitionen att ligga »i framkant«. Oavsett de vackra pgu-principerna förefaller
det vara effekterna för Sverige som står i fokus, inte

fattiga länders möjligheter att behålla en rimlig andel
av de värden som skapas av multinationella företags
verksamhet i dessa länder.
imf-chefen Christine Lagarde påpekade vid World
Economic Forum i Davos nyligen att »växande ojämlikhet bromsar hållbar tillväxt.« Här står hon på
stabilt forskningsunderlag. Åtgärder för att minska
ojämlikheten kan vara skattereformer och begränsning av möjligheterna till skatte- och kapitalflykt.
Det verkar emellertid som om regeringens beröringsskräck inför allting som resulterar i skatteskärpningar
i Sverige är lika stor som dess tveksamhet inför effektiva åtgärder för att begränsa skatteflykten från låginkomstländer.
Avslutningsvis ett modest förslag: Bankerna och förmögenhetsförvaltarna är viktiga aktörer när det gäller
att hjälpa internationella storföretag och superrika
individer att undvika att betala skatt. Tänk så bra det
vore om de i stället använde sin idérikedom och kompetens för att hjälpa låg- och medelinkomstländer att
förstärka och följa upp sin skattelagstiftning och för
att stänga eller åtminstone begränsa skatteparadisens
verksamhet. Vem kan ge dem incitament för detta?

Bertil Odén
är oberoende skribent, med lång erfarenhet av
bistånds- och utvecklingsfrågor

Totalbilden blir att den svenska regeringen i
praktiken fungerar som bromskloss när det
gäller de internationella ansträngningarna att
förhindra eller åtminstone begränsa skatteoch kapitalflykten från fattiga länder.
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Vi behöver

provisoriska 
utopier för vår tid!
J

ag möter ofta människor som ger uttryck för
sin stora oro över tillståndet i världen och här
hemma i vårt eget samhälle.
		 Den oron är befogad.
Fattigdom, svält och sjukdomar, orättvisor, miljöhot och klimatfrågan, miljontals människor på flykt,
våld och konflikter, krig och kärnvapenhotet är i
sanning stora hot mot mänskligheten. Denna oro är
ofta kombinerad med uppgivenhet och besvikelse över
att det inte tycks finnas rörelser och idéer, som kan
erbjuda lösningar på vår tids problem. De klassiska
idéerna och reformprogrammen tycks inte längre vara
giltiga. I spåren av denna besvikelse breder populismen
ut sig.
För snart 50 år sedan svarade Karl Vennberg den
tidens tvivlare och klentrogna i dikten Sju ord på
tunnelbanan:
Låt oss gå rakt på sak:
70-talets utfall kan bero av
hur vänstern förstår att hantera sin besvikelse
Du vars hjärta är hos vänstern: den behöver ditt
förnuft.
Upprepa fakta, din del av fakta.
Upprepa drömmen, din del av drömmen.
Upprepa orden i det illegala språket.
vi göra nu, med mod och tillförsikt. Vi
måste ge de oroliga tydliga besked om hur vi vill angripa vår tids problem.

Just det måste
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Våra grundläggande idéer blir aldrig omoderna –
än mindre ogiltiga. Jag blev en gång övertygad socialdemokrat gripen av två klassiska formuleringar i
socialdemokratins partiprogram:
Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i
övertygelsen om varje människas okränkbarhet och
alla människors lika värde.
Solidariteten innebär en inlevelse i varandras villkor
och en vilja till omsorg och omtanke om varandra.

Vi måste tala högt och tydligt om dessa våra grundläggande idéer. Och vi måste med de idéerna som
bärande grund utforma program för hur vi vill möta
de problem, som möter oss i dagens värld och i vårt
samhälle, på samma sätt som vi tidigare redovisat
hur vi ville reformera samhället, till exempel genom
kraven på allmän rösträtt och demokrati, efterkrigsprogrammet med folkhemsbygget, miljonprogrammet
för bostäder, Kvarteret Framtiden och utbyggnaden
av barnomsorgen. Idéerna står sig över tiden, men bör
inte slarvas bort genom försumlighet. De har fått fördjupad aktualitet genom flykting- och integrationsfrågan, multikulturen och segregationen.
Reformprogrammen måste omformas i varje
generation för att lösa den nya tidens problem. Ernst
Wigforss benämnde sådana program med det vackra
uttrycket »Provisoriska utopier« just för att markera
att de måste förnyas. Det är genom att utarbeta och

redovisa sådana reformprogram, provisoriska utopier,
som vi kan återge människor framtidstro och handlingskraft.

Vi måste utforma och genomföra program för en
bättre miljö, minskad klimatpåverkan och effektiv
resurshushållning.

Det saknas inte frågor, samhällsproblem, som behöver våra gemensamma insatser:
Vi har kvar stora orättvisor, som i dag främst
drabbar kvinnor, invandrare/flyktingar, personer
med funktionsnedsättningar och personer med
otillräcklig utbildning. De utgör en ekonomisk
underklass vars situation måste förbättras.

Försvars- och säkerhetspolitiken, byggd på neutralitet och allmän värnplikt, ska anpassas till en ny tid.

En ny segregation breder ut sig inte minst i spåren
av privatisering, vinstintresse och valfrihet i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. Dessa
klassiska folkhemskomponenter byggde alla på gemenskap och principen »alla tillsammans« på lika
villkor. Den skola för alla som blev resultatet av
skolreformerna på 1950-talet, måste återupprättas.
De skatteinkomster, som vi ansträngt oss att övertyga människor att bidra till, får inte slösas bort på
vinstutdelning. Välfärden, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg, ska vårdas och utvecklas.
Barnkonventionen ska lagfästas och dess åtaganden
fullföljas.
Vi lever i dag i ett multikulturellt och multireligiöst
samhälle. Varje år tillförs det tusentals flyktingar
som kommer hit efter svåra umbäranden och katastrofer. Vi måste ta ansvar för att de får ett gott liv
i gemenskap med oss.
Vi är i början av ett mycket omfattande program
för att bygga nya bostäder och rusta upp det äldre
bostadsbeståndet. Denna gång måste det ske med
hänsyn till miljö och social välfärd, energi- och
resurshushållning. Priserna måste hållas nere vid
nivåer, som människor med normala inkomster
har råd med.
Vi ska förverkliga ett resurssnålt energisystem fritt
från klimatpåverkan, kärnkraft och fossila bränslen och med bevarande av de outbyggda älvarna.
Vi måste förverkliga ett helt nytt transportsystem.
Det kräver en utbyggnad och upprustning av kollektivtrafik, järnvägar och vägar och en radikal
förnyelse av all transportteknik.

Det internationella arbetet för fred och nedrustning
är viktigare än någonsin. Sverige bör verka för att
fn reformeras och stärks och att fredsförhandlingarna om Syrien och Mellersta Östern blir framgångsrika. Det internationella arbetet för jämställdhet –
kvinnors rättigheter, barns rättigheter, klimat- och
miljöpolitiken och flyktingfrågan är särskilt viktigt.
Sverige bör i samarbete med likasinnade på allt sätt
arbeta för att motverka populismen och dess företrädare, som den nya amerikanske presidentens
politik. Det nära nordiska samarbetet bör fortsätta.
I Europa bör Sverige särskilt verka för delat ansvar
för flyktingfrågan och miljöpolitiken.
bör handlingsprogram,
provisoriska utopier, utformas och läggas fast av den
socialdemokratiska partistyrelsen och partikongressen.
Det brukar gå så till att en person/arbetsgrupp får i
uppdrag att leda det arbetet. Jag har varit med om
arbetet med att utforma politiken på en rad områden.
Det är ett mycket intressant och givande arbete som
innefattar såväl identifiering av grundläggande idéer
på området, verklighetsanalys, faktasökande och programformulering. Ofta också resor över hela landet
för samråd med olika grupper. Efter omfattande diskussioner i verkställande utskottet, partistyrelsen
och riksdagsgruppen kan programmet föreläggas
kongressen för antagande.
Jag hoppas att den socialdemokratiska kongressen
i april kommer att kunna ta ställning till en rad reformprogram av detta slag på viktiga samhällsområden,
som sedan kan redovisas för medborgarna. Ett parti,
som med sådana idéer och program kan bemöta människors oro och besvikelser, förtjänar och kommer
att få människors förtroende. Det kommer att underminera grunden för populismen.
Vi behöver provisoriska utopier för vår tid!
För alla de här områdena

Birgitta Dahl
är fd talman och miljö- och energiminister
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Den politiska mittenfåran och
socialdemokratins roll i historien
När Europa efter andra världskriget skulle resa sig ur en svår
kris svarade socialdemokratin och den demokratiska vänstern
med konkreta reformer och tydliga provisoriska utopier.
I dag saknas sådana, och det kan förklara den populistiska
extremhögerns framväxt, skriver Sheri Berman.

S

edan 2008 års finanskris
har det varit påtagligt att
socialdemokratin gått tillbaka, medan populismen
i stället har vuxit. Men i
praktiken var det under 1970-talet som
grunden till det som nu händer lades.
Det var under detta årtionde det började ske förändringar i ekonomin, i
välfärden och även kulturellt.
Detta skapade i sin tur oro och
de dåvarande politiska strukturerna
hamnade i obalans. En ohälsosam
kombination av arbetslöshet och inflation började att breda ut sig samtidigt som ekonomin i efterkrigstidens
Europa började trappa av. Socialdemokraterna saknade dessvärre genomtänkta strategier för att få ekonomin i
rullning igen, de skyddade inte heller
sina medborgare från de förändringar
som den framväxande kapitalismen
förde med sig.

var annars
något som präglade socialdemokratin
redan efter 1945. På den tiden insisterade socialdemokraterna inte bara på
att det var möjligt att både reformera
och förändra kapitalismen till det bättre.
De kom dessutom med konkreta politiska förslag på hur man skulle genomföra reformerna. Detta möjliggjorde

Just genomtänkta strategier
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för de styrande regeringarna att skydda
sig mot de mest destruktiva och destabiliserande konsekvenserna av marknaden utan att hämma den helt och hållet.
Till skillnad från då erbjöd socialdemokratin under 1900-talets slut och
2000-talets början i stället en flykt ifrån
den länge försvarade socioekonomiska
fördelningspolitiken, som inte hade
varit relevant på flera decennier, och
som numera får ses som ett verklighetsfrånvänt synsätt i och med den föränderliga och globala ekonomin. Eller så
erbjöd de en urvattnad version av nyliberalism, som den engelska »Third
Way« eller den tyska »Neue Mitte«,
detta gjorde att många väljare började
undra varför de över huvud taget skulle
lägga sin röst på Socialdemokraterna
eller mittenvänstern.
Socialdemokraterna gav med andra
ord ingen tydlig eller effektiv respons
på de ekonomiska problemen, vilket
öppnade upp för den nyliberala högern
som hade organiserat sig att förändra
ekonomin. De menade att ekonomin
behövde lösgöras från 1970-talets regler genom en fri marknad, en kapitalism utan åtstramningar. Den ohämmade kapitalismen hjälpte inte bara till
att skapa finanskrisen under början av
00-talet, den drev också många människor till att börja rösta på den popu-

listiska högern, eftersom denna uttryckligen lovade att skydda de »äkta« medborgarna från de värsta effekterna av
krisen.
Under samma tid som den europeiska
ekonomin började förändras under det
sena 1960-talet skedde även sociala och
kulturella förändringar, delvis på grund
av en ökande migration. Detta gjorde
att folk började känna att deras samhällen och nationella identiteter var
satta under hot. Den stabilitet som
under decennier byggts upp i de europeiska demokratierna efter andra
världskriget, som ett resultat av en
gemensam solidaritet och känslan av
en nationell gemenskap som också
varit till stöd för socialdemokratin
under efterkrigstiden, riskerade nu
att brytas ned.
Historiskt sett har socialdemokraterna främjat solidaritet och upplevelsen av en nationell gemenskap. Det har
varit en viktig grundval för att legitimera höga skatter och en stark välfärdsstat. Under senare delen av 1900-talet
började dock dessa basala hörnstenar
att överges, de glömdes bort och ansågs inte vara lika viktiga inom socialdemokratins mittenfåra och vänster,
därför uteblev gensvaret och en tydlig reaktion på de förändringar som
skedde i Europa, där land efter land
började överge idéen om solidaritet.
Eftersom socialdemokratin inte
lyckades möta upp de växande klyftorna, så fick den extrema och den
mångkulturella vänstern chansen att
bli den mest högljudda vänsterrösten

i de här frågorna. Den här sidan tenderar att se på samhället som om det
vore uppbyggt av olika grupper som
inte kan komma överens med varandra,
grupper med olika traditioner och värderingar. De menar att det är kontraproduktivt och heller inte önskvärt att
ens försöka hitta gemensamma nämnare eller att försöka komma över
meningsskiljaktigheter mellan grupperna.
Tonvikten på en sådan erkännandets politik, eller identitetspolitik, i
motsats till mitten-vänsterns traditionella tonvikt på omfördelningspolitik,
var inte bara dålig för vänstern utan
också för demokratin. Det gjorde att
många intellektuella inte längre fokuserade på de ekonomiska frågorna,
vilket splittrade vänstern, som i sin
tur gjorde det svårt att bilda koalitioner för att skapa majoritet och därmed
vinna val. Det gör det också näst intill
omöjligt att bygga upp en samhällelig
sammanhållning och en nationell
gemenskap som krävs för att backa upp
de andra ståndpunkterna i mittenvänsterns agenda, eller för att understödja en hälsosam demokrati överlag.
Andra faktorer som gör att väljare
drivs till att rösta på den nationalistiska och populistiska högern är att
klass och till och med den nationella
identiteten fått ge vika och i stället
gett etnicitet, religion och sexuell
läggning företräde, detta i kombination med både en indirekt men också
ofta en direkt nedsättande ton mot de
som känner sig oroade över att samhället förändras i en allt snabbare takt.
ovanligt att de som
traditionellt sett stöttat vänstern eller
socialdemokratin i stället röstar på den
populistiska högern. Detta blev extra
tydligt under omröstningen om Brexit,

Nu är det inte längre

då många av Labours väljare röstade
för att lämna eu, och det har varit en
tydlig trend även i andra europeiska
val, där många från arbetarklassen har
valt att flockas kring de populistiska
högerpartierna. Det amerikanska valet
är en variant av detta. Donald Trump
fick oproportionerligt många röster från
lågutbildade och från arbetarklassen.
Det är värt att betona att det finns en
kausalitet mellan mittenpartiernas och
Socialdemokraternas misslyckande,
deras misstag, och högerpopulismens
framväxt.
och de socialdemokratiska partierna erbjöd under de första
decennierna efter andra världskriget
attraktiva lösningar på både de ekonomiska och sociala utmaningarna som
de europeiska demokratierna ställdes
inför. De kunde utlova en ekonomisk
politik som varken ville utplåna det
kapitalistiska systemet (vilket många
långt ute på vänsterkanten eftersträvade) eller gav kapitalismen fria tyglar
(vilket både klassiska liberaler och nyliberalerna ville). I stället utlovade de
en kapitalistisk ekonomi som både
skulle skydda medborgarna från kapitalismens ibland skadliga effekter, men
också ge dem förmåner utifrån den
kapitalistiska ekonomin.
Mittenfåran och den socialdemokratiska vänstern förespråkade även
solidaritet i samhället och en känsla
av en nationell gemenskap. Välfärdsstaterna skulle försvara medborgarnas
hälsa och välbefinnande och de styrande tog på sig att skapa en jämlik och
välmående stat som skulle gagna alla.

Mitten-vänstern

sista decennier
förändrades detta, den politiska mittenfåran och socialdemokratin kunde inte
längre ge några övertygande lösningar

Men under 1900-talets

på de ekonomiska och sociala utmaningar som nu många europeiska
stater stod inför. Därför började väljarna
att se sig om efter andra alternativ.
För många före detta vänsterväljare
blev nu i stället de högerpopulistiska
partierna det mest attraktiva valet,
dessa partier kunde nämligen erbjuda
enkla och tydliga lösningar på de problem och farhågor många medborgare
kände inför ekonomin och välfärden.
Genom att staten skulle få större inflytande över ekonomin och genom
att begränsa globaliseringen ville de
populistiska högerpartierna utlova en
fungerande och blomstrande ekonomi.
Genom att kasta ut utlänningar och
drastiskt minska flyktingmottagandet,
samt minska eu:s inflytande och försvara landets traditioner samt värna
om den nationella identiteten vill de
återuppbygga den nationella välfärdsstaten.
för dem som
sörjer den populistiska högerns framväxt. Du kan inte vinna över något med
ingenting och om vänstern inte lyckas
komma med genomförbara och attraktiva lösningar till de samtida problemen
och som lockar mer än motståndarnas
lösningar så kommer de sörjande bara
att förpassas till historiens skräphög.

Utmaningen är tydlig

Sheri Berman
är professor vid Barnard College och
författare till boken The Primacy of
Politics: Social Democracy and the
Making of Europe´s Twentieth Century.
Texten är tidigare plublicerad på Social
Europe.
Översättning: Lisa Andersson
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Bryt den ökade
ojämlikheten
Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet
på nytt. Den svenska modellen är en utmärkt
provisorisk utopi. Men den måste anpassas till
dagens globaliserade värld och det måste finnas
en politisk vilja. Då finns alla möjligheter till ett
mer jämlikt samhälle, skriver Marika Lindgren
Åsbrink.

N

är Ernst Wigforss skrev om provisoriska utopier på 1950-talet tog han
spjärn mot en samtida vänster där
det storslaget utopiska var i högsta
grad levande. Det var alltså just det
provisoriska, betonandet av den gradvisa förändringen, den prövande reformismen, som var Wigforss
främsta poäng.
Sedan dess har ideologierna dött och historien tagit
slut och börjat om igen (eller hur man nu ska se på att
det väldigt korta 1900-talet med Trumps seger i det
amerikanska presidentvalet uppenbarligen är väldigt
över). Finns det något relaterat till »provisoriska utopier« som på senare år betonats i politiken, egentligen
oavsett parti, är det på sin höjd det första ledet, det
provisoriska.
Det utopiska har sedan länge uppfattats om irrelevant. Det vi i dag behöver återerövra i Wigforss idé är
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alltså snarare det andra ledet. Storslagna visioner är
kanske inte så användbara, men däremot en tro på
att det vi ser framför oss här och nu faktiskt inte är
det enda möjliga alternativet. Politik är mer än bara
förvaltning. Vi skulle kunna ändra på saker och ting
– om än gradvis.
Jämlikheten är en av de mest centrala samhällsfrågorna
i dag. Oron över de växande klyftorna hörs från de mest
oväntade håll. När till och med näringslivstopparna i
Davos bekymras över att ojämlikhet verkar kunna leda
till såväl social oro som protektionistiska strömningar
och framgångar för minst sagt oberäkneliga politiker,
innebär det att det finns ett fönster för en progressiv
rörelse som länge varit på defensiven att presentera
sina lösningar. Högern tror fortfarande på något sätt
att ökad jämlikhet ska åstadkommas genom ökad
ojämlikhet – typexemplet är låglönedebatten – men
ett skäl till de mer nedslående inslagen i dagens politiska situation, inte minst vad gäller högerpopulismens
framgångar, är att människor faktiskt inte finner sig
i den typen av logik. Oavsett hur goda argument ideologerna och ekonomerna har, gillar inte folk att känna
att de får mindre än de har rätt till. Särskilt inte när
andras kaka bara växer. Reaktionen på ökad ojämlikhet behöver varken vara konstruktiv eller trevlig.
Den kan tvärtom vara djupt destruktiv.

Högern tror fortfarande att ökad jämlikhet
ska åstadkommas genom ökad ojämlikhet.

illustration : istockphoto

Så hur ser en provisorisk utopi ut på jäm-

likhetens område? Det första steget
är att sätta som mål att den mångåriga utvecklingen mot ständigt ökad
ojämlikhet måste brytas. I förlängningen handlar det om att klyftorna
också ska bli mindre.
Vilka redskap ska användas för att
komma dit? En viktig poäng är att jämlikhet är en relation. Ökad jämlikhet
kan naturligtvis nås genom punktinsatser för att höja de fattigaste eller
sänka de rikaste, och det är ofta där en
policy-orienterad diskussion om jämlikhet hamnar. Det handlar exempelvis om höjt underhållsstöd, garanti-

pensioner och bostadsbidrag å ena
sidan, eller förmögenhetsskatt och
höjda marginalskatter å den andra.
Den typen av åtgärder kan vara viktiga
och göra stor skillnad. Men en diskussion som enbart handlar om strikt ekonomisk omfördelning riskerar att leda
till en statisk syn på jämlikhet, där
huvudpoängen är att de fattigaste ska
gynnas och de rikaste betala mer. Det
är dock inget självändamål. Jämlikhet
handlar om att det samhälle vi lever
i behöver hålla ihop för att vara gott.
Det handlar om att individens frihet
alltid begränsas när skillnaderna
mellan människor blir för stora.

Det handlar om att ge alla lika goda
livschanser, oavsett bakgrund.
Sverige har en relativt hög grad av
ekonomisk omfördelning, men det som
verkligen får oss att sticka ut är att vi
historiskt lyckats så bra med att undvika att ojämlikheten uppstår redan
från början. Att arbetsinkomsterna
under lång tid hållit ihop är en av de
viktigaste förklaringarna till den internationellt sett höga svenska jämlikheten, och något att slå vakt om. En
annan viktig förklaring är att den ekonomiska omfördelningen omfattar i
princip hela befolkningen, i och med
att skattekvoten är hög och välfärds23
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staten väl utbyggd och i hög grad generell. Förmånerna riktas inte selektivt
till de fattigaste utan fördelas till oss
alla, inte minst över en livstid.
Det gör att stödet för omfördelningen blir högre och det har gett oss
ett samhälle där alla får ta del av utbildning, sjukvård och omsorg av god
kvalitet, vilket i sin tur bidragit till en
hög produktivitet i samhällsekonomin
på ett sätt som gagnar oss alla. Jämlikhet är något dynamiskt.
I begreppet »provisorisk utopi« låg för
Wigforss del ett betonande av föreningen mellan teori och handling, liksom av vikten av att lära av och bygga
vidare på tidigare erfarenheter. Det är
nödvändigt att förstå varför klyftorna
ökar för att kunna ta fram verkningsfulla åtgärder. Sverige har varit ett av de
mest framgångsrika länderna i världshistorien på att skapa jämlikhet. Här
finns mycket att bygga vidare på. Även
om det naturligtvis är oroande att ojämlikheten ökar, finns det också skäl att
betona att många av de institutioner
som skapat den svenska jämlikheten
är mer eller mindre intakta. Lönebildningen och välfärden är nycklar, och
det råder bred uppslutning kring deras
grundläggande principer. Samtidigt
pekar oecd på att en viktig förklaring

till att ojämlikheten ökat i Sverige är att
socialförsäkringarna urholkats sedan
90-talskrisen. Att skolresultaten sjunkit
och att såväl vård som omsorg brottas
med personalbrist och arbetsmiljöproblem är andra exempel på hur delar av
välfärden verkar släpa efter. Och vad
gäller lönerna är »låglönejobben« för
tillfället en av näringslivets och högerns
mest omhuldade politiska förslag.
Pressen mot fortsatt vidgade klyftor
kan alltså inte bortses från.
I andra änden är det framför allt
kapitalinkomsterna som drivit på att
toppen dragit ifrån. Beskattning borde
onekligen vara ett svar på denna utveckling, inte minst mot bakgrund av
att kapital skattemässigt är gynnat på
ett svårmotiverat sätt. Men verkligt
effektiva åtgärder behöver också ta sin
utgångspunkt i en förståelse för vad
som hänt i de underliggande ekonomiska mekanismerna, som fått kapitalet att bli allt viktigare.
mot ökad ojämlikhet
vi under decennier sett i nästan alla
rikare länder är just internationell till
sin karaktär. Det finns naturligtvis
lokala orsaker till att graden av jämlikhet varierar, och att ojämlikheten
har ökat olika mycket i olika länder.
Men det är också uppenbart att det finns

Den starka trend

gemensamma orsaker. Ska vi tro Piketty
har det hela att göra med att kapitalavkastningen historiskt tenderar att
vara större än tillväxten i ekonomin
generellt. Per Molander beskriver det
på ett annat sätt: små skillnader i kapital, som till en början uppstår närmast
slumpvis, växer med tiden närmast per
automatik. Den som fått lite mer kan
ta lite större risk och får på så sätt än
större avkastning. Jämlikhet är i denna
tolkning ett djupt instabilt tillstånd,
som kräver stora ansträngningar för
att behållas någorlunda intakt.
Andra förklaringar som brukar lyftas
fram ligger i globaliseringen, teknologisk utveckling, politiska förändringar och minskad facklig styrka. Det
handlar alltihop om fenomen som är
svåra att bemästra, men inte omöjliga.
En skillnad mot 1900-talet är att lösningarna i högre grad behöver vara
internationella, vilket i sig är en försvårande faktor. Men det finns inget i utvecklingen som är ödesbestämt. Exempelvis »globalisering« är inte ett entydigt fenomen, som enbart kan ta sig
ett enda uttryck. Även dagens relativt
öppna gränser (i ekonomisk bemärkelse) styrs av en rad såväl nationella
som internationella avtal och regler.
Skruvar vi i dem får vi ett delvis annat
utfall.
för ökad jämlikhet
behöver alltså inte uppfinna hjulet på
nytt. Tvärtom handlar det om att bygga
vidare på det i den svenska modellen
som redan levererat ett av världens mest
jämlika samhällen, men anpassat efter
hur de underliggande ekonomiska
krafterna verkar i dag. Det är fullt
genomförbart – bara den politiska
viljan finns på plats.

En provisorisk utopi

I begreppet »provisorisk utopi« låg
för Wigforss del ett betonande av
föreningen mellan teori och handling,
liksom av vikten av att lära av och
bygga vidare på tidigare erfarenheter.
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Marika Lindgren Åsbrink
är jämstäldhetsutredare på LO

krönika
Åsa Petersen
är frilansskribent

»Nej, jag tänker inte
skriva någon text om
provisoriska utopier«
Jesper Bengtsson
kontaktar mig: Kan du skriva en text
om provisoriska utopier? Jag börjar
googla Ernst Wigforss. Och faller sakta
ner i ett slags hopplöshet. Vad ska en
med föreställda bilder av samhället
till när världen står i brand?
När Donald Trump börjar sitt
presidentskap med att införa ett djupt
rasistiskt inreseförbud och flyktingstopp, i praktiken för att hindra muslimer från att komma in i usa. Han
underminerar den fria pressen och
döper om lögnen till alternativ fakta.
När Vladimir Putin skrotar lagen
som förbjuder våld i hemmet – en lag
som inte ens hade ett år på nacken och
av ryska människorättsaktivister sågs
som det första ljuset i tunneln på länge.
När Anna Kinberg Batra säger att
nu är det fritt fram för Moderaterna
att samarbeta med Sverigedemokraterna och därmed på ett historiskt sätt
bryter rasisternas isolering i svensk
politik.
Läget är akut på ett sätt som jag inte
har varit med om under min politiskt
medvetna livstid. Jag vill inte skriva
om något ideologiskt begrepp från
Socialdemokraternas storhetstid. Jag
vill ställa mig på barrikaderna och protestera. Jag vill rädda det som räddas
kan. Av människovärdet, jämlikheten
och solidariteten. Ja, av demokratin.

foto : Elisabeth Ohlson Wallin

Tidens chefredaktör

Så jag säger bestämt nej till Jesper
Bengtsson. Jag tänker inte skriva
någon text om provisoriska utopier.
Men även det beslutet känns fel. Vad
ska jag göra istället? Skicka iväg ännu
en tweet om att Trump är förfärlig
och Moderaterna har fel? Det hjälper
ju knappast. Mer än som tillfälligt utlopp för den djupa frustrationen.
Det enda som hjälper nu är att
organisera sig själv tillsammans med
andra. Kvinnomarschen i Washington
dagen efter Trump installerades var så
stor att demonstrationen inte kunde
röra sig ur fläcken, folk stod stilla längs
hela marschvägen. Över hela världen
visade 600 andra marscher sitt stöd.
Det var miljontals människor som
protesterade och i det väcktes ett hopp.
Vi är många som vill något annat.

Det är den avgörande
frågan. Det räcker inte att säga nej, hur
självklart nejet än är. Humorgruppen
Mammas nya kille gestaltar det genialt
i karaktären Lars Stenberg, som har
startat NEJ NEJ NEJ-partiet. Han är
helt enkelt emot allt, till exempel ett
badhus i Älvsbyn för folk kan ju lika
gärna åka till Boden och kissa i vattnet där. Han är förtjusande rolig i sitt
brinnande pessimistiska engagemang.
Men inte förändrar han något.
Jag måste alltså organisera mig för

Vad vill vi då?

något, inte bara mot, om det ska spela
någon roll. Jag vill till exempel att asylpolitiken ska bli human igen. Vuxna
och barn på flykt från krig ska inte
behöva drunkna i desperation i Medelhavet. De måste få lagliga vägar att
söka friheten. Och väl här ska den som
behöver få permanent uppehållstillstånd och kunna återförenas med sina
anhöriga. För att våga lita på framtiden
och därmed få reella förutsättningar
att göra sig till en del av det svenska
samhället. Med språk, utbildning,
arbete och allt vad det innebär.
En human asylpolitik. Det är ju en
fullt duglig provisorisk utopi, så länge
krigen och förtrycken inte upphör.
i mitt resonemang
måste jag ge Wigforss full relevans i
vår tid. Det kanske inte måste heta
provisoriska utopier. Men motståndet,
organiseringen och idéerna – de som
inte känns oöverstigliga utan faktiskt
går att förverkliga inom en inte alltför
avlägsen framtid – kan inte skiljas åt.
De förutsätter varandra. Ger mening
och mål åt kampen.
Jag har inget annat val än att säga
till Jesper Bengtsson att jag har ändrat
mig. Jag skriver texten. Om varför jag
inte ville skriva den.

Kommen så här långt
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Anständiga jobb
– en global nödvändighet
En rättvis arbetsmarknad kräver utjämning av löner men
också att arbetet i sig är tryggt och att de arbetstillfällen
som skapas är anständiga. En provisorisk utopi på internationell nivå. Det skriver Guy Ryder, generaldirektör för
International Labor Organization, ILO.
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I många delar av världen ,

även i europeiska länder, har
arbetslösheten varit ihållande under de senaste åren.
Men att ha ett jobb är ingen garanti för att ha en ekonomisk trygghet, många som har en anställning vet
att arbetsmarknaden är otrygg. Det har heller inte skett
tillräckliga framsteg på arbetsmarknaden ens i länder
där ekonomin går åt rätt håll.
Enligt ilo:s globala lönerapport som släpptes i
slutet av förra året har den globala löneökningen saktat in från år 2012 då den låg på 2,5 procent per år till
1,7 procent under 2015, det är den lägsta löneökningen
på fyra år. Om man bortser från Kina, som har haft en
väldigt snabb löneökning, så har den årliga globala
ökningen av lönerna minskat från 1,6 procent till
endast 0,9 procent.
Arbetarnas besvikelse beror mycket på vetskapen
om att deras löner antingen ökar väldigt långsamt
eller har stagnerat, medan de väldigt förmögna blir
allt rikare. Som ilo:s rapport visar har lönerna gradvis klättrat i nästan alla länder, men det är de 10 procenten i toppen på lönestegen som har fått en riktigt
stor löneökning, och ännu större har den varit för
den en procenten som tillhör toppskiktet.
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Förenta Nationernas beslut om hållbar
utveckling, Agenda 2030, åläggs medlemsstaterna att inte låta »någon halka efter«.
En viktig beståndsdel i överenskommelsen
– som täcks av Internationella Arbetsorganisationens egen agenda – är anständigt arbete åt alla.
I en tid där arbetarnas frustration och misstro till
systemet kommer till uttryck i politiska val världen
över kan det här målet inte vara viktigare.
Nuförtiden kan man inte längre ta för givet att
varje generation kommer att ha det bättre socialt och
ekonomiskt än den förra. För många har tillbakagången blivit det nya normala.
Därför är det föga förvånande att det sedan länge
sjudande missnöjet mot globaliseringens styrning
och förbittringen över den orättvisa fördelningen av
dess vinster har gett bränsle åt den politiska backlash
som svept över världen på senare tid.
Den här desillusioneringen kommer sig, i alla fall
delvis, av människors egna erfarenheter av arbete.
Antingen i form av exkludering från arbetsmarknaden,
dåliga arbetsförhållanden eller låga löner.

framgång kommer vara starka och närvarande arbetsmarknadsinstitutioner, som både vilar på och flyttar
fram gränserna för internationella rättigheter och
bestämmelser för arbetare. Minimilöner och kollektivavtal kan spela en avgörande roll här. En påfallande
trend de senaste åren har varit införandet eller höjningen av minimilöner i länder som försöker minska
den ekonomiska ojämlikheten, med Mexiko som det
senaste i en rad av exempel. Trenden verkar dessutom
fortsätta, bland annat överväger Sydafrika att införa
minimilön.
Detta är goda nyheter. Tysklands minimilönkommission har bland annat kommit med nya uppgifter
som visar att väl avvägda minimilöner som möter
arbetarnas och deras familjers behov och samtidigt
tar med ekonomiska realiteter i beräkningen kan göra
en reell skillnad på den lägre änden av inkomstspektrumet. Detta utan att göra nämnvärd skada på
anställningsbarheten.
på en internationell nivå,
genom att implementera stödsystem som kan bidra
till att flytta fram positionerna på viktiga nyckelpunkter gällande anständigt arbete och ekonomisk
inkludering. Därför har ilo och Världsbanken tillsammans lanserat Global Partnership for Universal
Social Protection, vilket syftar till att se till att sociala
skyddsnät inklusive pensioner, sjuk- och föräldrapeng
görs tillgängliga för alla, och därmed täcker de
hundratals miljoner världen över som är oskyddade
i dagsläget.
Att öka tillgängligheten till anständiga arbetstillfällen är det effektivaste sättet att få fler aktiva
på arbetsmarknaden, lyfta människor ur fattigdom,
minska ojämlikhet och driva ekonomisk tillväxt. Det
borde vara kärnan i all politisk verksamhet. Alternativet är ett allas krig mot alla där alldeles för många
blir lämnade på efterkälken.
Man behöver inte söka sig längre än till dagens braskande tidningsrubriker för att se vad instabilitet och
osäkerhet kan åstadkomma och har åstadkommit.
Åtgärder kan också vidtas

De högst betalda 10 procenten i Europa får i genomsnitt 25,5 procent av det totala löneutrymmet, medan
de 50 procent lägst betalda enbart får 29,1 procent.
Inkomsttilldelningen för de 10 procent bäst betalda
är ännu snävare i vissa av de ekonomier som är på
framväxt. I Brasilien ligger den på 35 procent, i Indien
på 42,7 procent och Sydafrika på 49,2 procent. I Europa
tjänar den högst betalda procenten ungefär 90 euro
per timma, vilket är åtta gånger mer än vad medianlönen ligger på och 22 gånger mer än medellönen för
de 10 procent som är sämst betalda.
Vi står nu inför dubbla utmaningar när det kommer
till att förbättra för alla dem längst ner på lönetrappan, samtidigt som det måste skapas tillräckligt
många nya högkvalitativa jobb för alla de miljoner
som kommer in som nya på arbetsmarknaden varje
år. Eftersom den globala ekonomin ännu inte hunnit
återhämta sig sedan finanskrisen som började för
ett decennium sedan, så är det en bedrift att klara
av dessa utmaningar.
Världen behöver en ekonomisk tillväxt som är mer
hållbar, mer rättvis och skapar fler jobb. Nyckeln till

Guy Ryder
är generaldirektör för International Labor
Organization, ILO
Texten är tidigare publicerad av Project Syndicate
Översättning: Björn Åkerblom, Lisa Andersson
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Utopin som en
ny berättelse
i börjar på en liten ö i Atlanten.
Jag skriver in dess namn, El Hierro,
i mobilappen. Satellitbilden visar blått
hav och zoomar sedan in ett bergigt
vulkanlandskap med branta klippor,
ett antal utspridda byar och ett lapptäcke av gröna
sänkor.
El Hierro är den minsta och den mest avlägsna av
de spanska Kanarieöarna. Det är också en ö som snart
är självförsörjande på förnybar energi, de har en livlig delningsekonomi och ett ekologiskt jordbruk. Ett
av Unesco klassat biosfärområde där massturismen
ännu inte fått fäste.
Jag zoomar ut satellitbilden och snart är jorden en
blågrön boll utslängd i evigheten. Där nere lever vi
våra liv och påverkar allt större delar av jordsystemen.
De komplexa sambanden mellan mark, hav, atmosfär,
inlandsisar, biologisk mångfald och människor håller
på att rubbas i grunden.
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Världen börjar sakta vakna upp. På global nivå
finns i dag politiska visioner som Agenda 2030 och
fn:s mål för hållbar utveckling, varigenom det nuvarande systemet ska göras mer ekologiskt och socialt
ansvarstagande.
Men hur nödvändiga dessa målbilder än är krävs
en djupare psykologisk och kulturell nyorientering, en
omlagd kurs där vi människor och våra samhällen
erkänner vårt beroende av ekosystem och andra
arter. Och där vi i förlängningen hamnar i en betydligt närmre och mindre instrumentell relation till
vår miljö.
Annars är risken stor att vi fortsätter att reproducera
det system som skapat dagens miljökris.
behöver inte representeras av ett
politiskt program. I stället kan den skärpa vår blick
för progressiva glimtar av verklighet. I en tid då det
stora politiska programmet fått totalitär bismak kan

Den provisoriska utopin
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Den provisoriska utopin behöver inte vara att skriva ett politiskt
program utan kan i stället visa på en riktning. Den kan fungera
som en värderingsram, ett nytt förhållningssätt. På miljöns
område är det bråttom. Det är dags att tänka om.

sådana glimtar av en grönare verklighet stimulera fantasin om framtidens
möjligheter, inspirera till alternativa
livsval och lägga grunden för en annan
och mer livsbejakande relation till vår
jord.
Som Sophy Banks, engagerad inom
den brittiska omställningsrörelsen
poängterar, kan det i ett samhälle som
konstant vurmar för den ekonomiska
tillväxten vara en radikal handling
bara att sätta ord på och föreställa sig
hur en annorlunda framtid skulle
kunna se ut.
Oförmågan att skriva in beroenderelationerna mellan natur och samhälle i den politiska berättelsen kan
inte enbart beskyllas den liberala kapitalismen. Socialdemokratins samhällsbygge, liksom berättelsen om folkhemmet, har knappast byggt på en ekologiskt cirkulär dramaturgi. Solidariteten har bara inbegripit medlemmar
av vår egen art.
dieseldrivna elkraftverk ut 20 000 ton koldioxid per
år – bränslet fick skeppas till ön. I dag
har kraftverket ersatts av en vindkraftpark och två stora vattenreservoarer.
Den ena nere vid kusten, den andra
i en utslocknad vulkankrater uppe i
bergen.
När vinden blåser, och det gör den
en hel del på El Hierro, används delar
av energin åt att pumpa upp vatten till
den övre dammen. När vinden mojnar
kan vatten släppas ner från berget och
generera vattenkraft. Dammarna fungerar som ett stort batteri.
Öar möter stora utmaningar på
energiområdet och betalar inte sällan
höga avgifter för osäker och smutsig el.
Det nya systemet på El Hierro lyckas
slå vakt om naturens lokala förutsättningar, vinden och de branta bergen.
Beslutsfattare världen över kommer
på besök för att inspireras.
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Förr släppte El Hierros

Alla bensindrivna bilar på ön El Hierro
kommer att bytas ut till eldrivna.

(1995) menar psykologen Ralph Metzner att hela det
västerländska industrisamhällets
kultur separerats från de ekologiska
grundvalarna. Vi har kunskapen om
hur vi påverkar naturen, vi kan uppfatta miljöförstörelsen – men vi tar
inte tag i det, vi knyter inte an kunskapen till våra liv.
Kanske är det mer rättvist att säga,

I boken Ecopsychology

skriver Metzner, att vi människor
känner oss oförmögna att påverkas
av och agera för miljön. Därför att de
politiska, ekonomiska och utbildande
institutionerna som vi ingår i alla har
denna separation från naturen inbyggd
i sig. Ett drag som präglat den västerländska kulturen i århundraden, kanske rent av i årtusenden.
Inom aeroekologi, ett slags veten29
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skaplig grund för det ekologiska jordbruket, tas hänsyn till lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och
biologisk mångfald. Här samverkar
lantbrukare med naturen i stället för
att kämpa emot den. Och produktionen
kan öka.
På energiområdet går teknikutvecklingen i rasande takt, priserna
på förnybar el från sol och vind faller
dramatiskt. Decentraliserade system
för produktion och lagring liksom
internetstyrd effektivisering revolutionerar förutsättningarna. Kina storsatsar på förnybart. Öknens oljestater
tänker om till förmån för solel. Det
lönar sig.
Och inom det industriella näringslivet börjar strimmor av ett mer holistiskt synsätt smyga sig in. Nya cirkulära
affärsmodeller prövas med inspiration
från naturens kretslopp. Avfall blir ny
råvara och funktion premieras framför
produkt. Konsumenter delar, hyr och
leasar i stället för att äga. Det blir mer
effektivt för alla.
Men någonstans i allt detta krävs
en ny berättelse.
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I Sånger från jorden (2015) skriver
ekologen Pella Larsdotter Thiel om
begreppet ekosystemtjänster och viljan att inkludera ekosystemen i det
ekonomiska systemet. Tanken att det
måste kosta att skada naturen, och att
dess funktioner därför ska värderas i
pengar och bli en del av ekonomin.
Ett antropocentriskt perspektiv där
det ekonomiska blir utgångspunkt.
»Varje gång vi beskriver naturen som
leverantör av tjänster och resurser slår
vi fast att det är detta som är naturens
värde«, skriver Larsdotter Thiel. Ekosystemen i sig har inget värde, det är
bara som resurs för oss människor
som de räknas.
Alternativet, menar hon, är att utgå
ifrån naturen som en oersättlig och
levande helhet som vi alla är en del av.
Då är gåvor ett bättre ord än tjänster.
Vi känner igen tankarna hos
många urfolk, och de har bland annat
gått igen i Bolivias position i internationella förhandlingar om klimat och
biologisk mångfald. Landets företrädare har argumenterat för att ekologin
bör bilda ramen för ekonomin – inte
tvärtom. På senare år har regeringen

emellertid blivit mindre radikal och
alltmer repressiv mot de folkrörelser
i landet som propagerat en alternativ
syn på relationen mellan natur och
samhälle.
Inom den globala omställningsrörelsen finns människor som i ett
världsomspännande nätverk ser sin
oundvikliga samhörighet med naturen och som söker en livsstil bortom
masskonsumtionen. Genom lokala
initiativ ställer de om energiförbrukning och livsmedelsproduktion till
förmån för ett mer hållbart och fossilfritt samhälle.
Som filosofen Georg Henrik von
Wright en gång påpekade handlar en
sådan medvetenhet inte om önskan
att återgå till naturstadiet, snarare om
en vilja att få till stånd en utveckling
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När det blåser används en del av energin
till att pumpa vatten till en damm.

som är den verkligt klimatsmarta. Inte
den källsorterande, ekologiskt konsumerande och miljöbilägande villabon
som gärna unnar sig en utlandssemester.
Detta faktum har bland annat
fått ekonomer som Thomas Piketty
att föreslå en global koldioxidskatt på
individnivå.
När inkomstklyftorna i världen fortsätter att öka samtidigt som ekosystemen går på knäna finns ett större behov
än någonsin av att kombinera frågor
om klass och jämlikhet med miljö och
ekologi. Vågar arbetarrörelsen det?
Jag går ut i Nackareservatet

Dammarna på El Hierro fungerar som stora
batterier där man kan lagra energi.

som använder det tekniska kunnandet
för att avvärja de katastrofer som dess
missbruk framkallat.
tog El Hierro sina
första steg för att bevara öns natur. På
intilliggande öar satsades hårt på massturism och stora hotellkomplex, men
El Hierro valde sin egen väg.
I dag försörjer sig öborna till stor
del på jordbruk med ananas och mango
som främsta exportvaror. Alla öns
kooperativ har skrivit under en plan
för att ställa om till ekologiskt jordbruk och en gemensam komposteringsanläggning ska minska avfallet och
skapa gödning till odlingarna.
Successivt fasas den fossila energin
ut och öborna har fler ambitioner. Till
år 2020 ska öns alla bensindrivna bilar

Under 1980-talet

bytas ut till elbilar. Batterierna kommer laddas med överskottsenergi från
vind- och vattenanläggningen, hela
systemet ska integreras.
I dag äger samhället på El Hierro
60 procent av anläggningen. 30 procent innehas av ett spanskt energiföretag och 10 procent av ett tekniskt
institut. Representanter för ön berättar att det varit viktigt för samhället
att vara majoritetsägare, kommande
vinster ska återinvesteras i samhällstjänster och infrastruktur.
kräver kollektiva
lösningar och är i högsta grad en klassfråga. En rik amerikan släpper ut mer
koldioxid än 3 000 fattiga i Honduras.
Här i Sverige är det den kollektivtrafikresande låginkomsttagaren i hyresrätt

Dagens miljöproblem

och andas
vårluften. Hackspetten hamrar ivrigt
någonstans där uppe och i bakgrunden bruset från motorvägarna. Det är
sannerligen ett vägskäl som vår civilisation befinner sig vid och jag försöker
begripa omfattningen av vad som faktiskt står på spel.
Vid detta vägskäl kan arbetarrörelsen inspireras av omställningsrörelsen. En rörelse med den uttalade
strategin att genom praktisk handling
och berättelser rotade i lokala initiativ
ifrågasätta konventionell visdom och
hitta nya vägar till en mer hållbar värld.
I de lokala initiativen har också
arbetarrörelsen hämtat mycket kraft.
Idén om »Gräv där du står« inspirerade tiotusentals människor under
1970- och 80-talen att organisera sig
på arbetsplatser och bilda studiecirklar
och forskargrupper för att erövra den
ekonomiska demokratin.
Idén är i högsta grad relevant –
och i föreningen av perspektiv kan
en grön arbetarrörelse växa fram där
ekologi, demokrati och solidaritet
vävs samman.
Johan Lindahl
är skribent, hållbarhetskonsult och
redaktionsmedlem i Tiden.
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Aldrig har
behovet
varit större
Åtta av tio svenskar uppger att de inte tror på politikens
möjligheter att göra verklighet av folkviljan.
En provisorisk utopi för arbetet skulle vara en bra början
på något annat, skriver Bosse Elmgren.

A

rbetslösheten är hög. Många
har varit arbetslösa länge.
Särskilt människor som är
födda i andra länder. Många andra
har otrygga tillfälliga jobb.
Samtidigt finns det på område efter
område många lediga jobb som inte
kan tillsättas då det saknas kvalificerade sökande. De »enkla jobben« som
inte kräver så mycket utbildning är
alldeles för få för att räcka åt alla som
söker dem. Och de som får sådana jobb
riskerar fastna i en låglönefälla som
blir svår att ta sig ur.
Aldrig har behovet varit större av
att fler och fler får möjlighet att utvecklas, utbildas och stärka sin kompetens så att de kan ta de lediga jobben.
Aldrig har behovet varit större av god
arbetsmarknadspolitik.
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komma till sin fulla rätt
i arbetslivet. Och vi ska ta vara på den
förmåga och de möjligheter som finns
hos alla.
Det är en dröm jag har. En dröm
som är möjlig att förverkliga. Fast det
tar några år, troligen minst tio.
En levande tankebild att sträva i
riktning mot. En provisorisk utopi för
att använda Ernst Wigforss uttryck.
Den möjliga drömmen går tvärs
emot vad den borgerliga alliansen vill
göra när den föreslår att Arbetsförmedlingen ska upphöra med sin verksamhet och bara bli kontrollmyndighet.
Att privata aktörer ska förmedla jobben.
Men arbetsmarknadspolitik är sannerligen inte bara att förmedla jobb.
Det är minst lika mycket att ge stöd
för människor att växa så att de får
Alla ska kunna

goda möjligheter i arbetslivet. Arbetsförmedlingen är ett viktigt redskap som
bör användas för att skapa jämlikhet.

Arbetsförsäkring

Var och en som är utan jobb bör ges
laglig rätt att få vägledning och stöd
för att upptäcka och utveckla sina egna
förmågor och inneboende möjligheter.
Att komma in på banor och uppgifter
i livet där hen kommer till sin rätt, att
känna engagemang i jobbet.
Detta bör bekostas av en allmän försäkring, en arbetsförsäkring. Observera: Inte en arbetslöshetsförsäkring.
Utan en arbetsförsäkring. En försäkring till arbete. Under resan in i arbetslivet ska man vara tillförsäkrad en inkomst som det går att leva på, så länge
man arbetar efter en genomtänkt per-
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sonlig handlingsplan som godkänts
av försäkringen. En plan för utbildning, praktik, rehabilitering och
annat som kan behövas.
Var och en ska själv utarbeta sin
plan tillsammans med en personlig
vägledare. Handlingsplanen ska utgå
från vars och ens personliga förutsättningar, intresse och engagemang men
hela tiden prövas och vägas mot den
faktiska verkligheten: Vilka är de realistiska förutsättningarna för att få ett
bra jobb, med rimliga insatser av utbildning och annat stöd?
Ingen vägledare ska få vägleda fler
personer än att hen kan ägna tillräckligt med tid åt var och en. Erfarenhetsmässigt inte fler än 15–20 personer
samtidigt. Hen ska inte göra jobbet åt
de sökande men visa vägen till lämpliga utbildningar, experter som behöver konsulteras osv. Och ge råd och
uppmuntran!
Arbetsförsäkringen ska betalas av
arbetsgivaravgifter. Alla arbetsgivare
ska vara med och betala.
Arbetsförsäkringen ska kunna
skötas av arbetsmarknadens parter på
delar av arbetsmarknaden där parterna sluter kollektivavtal (omställningsavtal) om detta. Det ger nya möjligheter till inflytande för de anställda
via deras fackliga organisationer över
arbetsmiljö och arbetsorganisation.
Och till arbete för att förebygga skador
och mänsklig förslitning, psykiskt
och fysiskt. De »anpassningsgrupper«
som fanns på många arbetsplatser i
slutet av 1900-talet – gemensamma
för arbetsgivare, fack och arbetsförmedling – gav goda resultat för att
hindra utslagning. De borde återupprättas i någon form.
Staten ska ansvara för försäkringen
på områden som inte omfattas av om-

ställningsavtal och för nytillträdande
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedling och försäkringskassa bör slås ihop
till ett »Trygghetsverk«. Det minskar
risken för att folk bollas mellan olika
myndigheter och det underlättar rehabilitering. Ersättningen vid arbetslöshet och sjukdom bör bli lika hög,
oavsett orsak till att man inte förvärvsarbetar.
Tanken om en allmän arbetsförsäkring och lagfäst rätt till stöd för
att komma in i arbetslivet började vi,
en grupp aktiva socialdemokrater,
utveckla 2006. Vi har fört fram den
bland annat i motioner vid ett par
socialdemokratiska partikongresser
och forsätter att driva idén i debatten.

Språkpraktik

Det tar flera år för de flesta nyanlända
i Sverige att få jobb. Många av dem är
inte intresserade av att vara med i kurser av olika slag, att utbilda sig. Men
god personlig vägledning kan påverka
deras inställning. Väcka deras nyfikenhet på sina egna möjligheter, hoppet
om en intressant roll i arbetslivet,
lusten att utbildas. För var och en av
dem borde etableringsplanen innehålla
den genomarbetade handlingsplan
som är tänkt inom arbetsförsäkringen.
Varje dag går många från arbetslöshet och in i arbetslivet, både med hjälp
av Arbetsförmedlingen och på andra
sätt. Även nyanlända som kom till
Sverige hösten 2015. Möjligheterna

En försäkring till arbete. Under resan
in i arbetslivet ska man vara tillförsäkrad
en inkomst som det går att leva på,
så länge man arbetar efter en genomtänkt
personlig handlingsplan som godkänts
av försäkringen.
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Alla ska kunna ha en god
bostad till överkomlig kostnad.
Bostadssegregationen
måste brytas.
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finns. Sysselsättningsgraden ökar nu
snabbare för utlandsfödda än för
svenskfödda, även om det alltjämt är
stor skillnad.
Språkpraktik kunde bli ett gott
första steg för nyanlända på vägen in
i arbetslivet. Med språkpraktik – ett
nytt inslag i politiken – skulle skolutbildning i svenska ske parallellt med
praktik på arbetsplatser där det talas
svenska. Skola på deltid samtidigt med
praktik på deltid. Arbetsmarknadens
parter bör engageras för detta. Språkpraktik ska inte främst vara yrkespraktik utan ett sätt att utveckla svenskan
och även en introduktion i förhållanden på arbetsplatser i Sverige. Praktikantens yrkesbana blir ofta en helt
annan, med utbildning på helt andra
områden sedan grunden lagts för en
god svenska.
Språkpraktik bör kunna ges nyanlända redan då de kommer till Sverige.
Det kommer att ta flera år att få fram
alla de tusentals praktikplatser i lämpliga miljöer som krävs för detta. Då är
det till stor hjälp om en hela tiden har
det långsiktiga målet i sikte, vet vartåt
en strävar...

Samhällsarbeten

Anpassade samhällsarbeten för personer med olika slag av arbetshinder
kommer också att behövas.
Arbetslösheten kan minskas till en
bråkdel av vad den är i dag.
Sverige har varit föregångsland för
aktiv arbetsmarknadspolitik. Den har
rustats ned i ett par omgångar men är
nu på god väg att återupprättas. Den
hotas om den borgerliga alliansen
skulle få regeringsmakten.
Den provisoriska utopi – möjliga
dröm – som jag beskrivit här innebär
en ny stor upprustning av arbetsmark-

nadspolitiken. Men uppbyggnaden
kommer att ta tid. Inte minst för att
skaffa och utbilda de tusentals duktiga
vägledare och andra nyckelpersoner
som behövs. Och vi måste acceptera
att många av de nyanlända med sin
bakgrund behöver flera år för att riktigt komma in i det svenska arbetslivet
och samhället.
Vi får vara beredda på bakslag. Men
att vi ställer upp en konkret tankebild
framför oss gör det lättare att komma
vidare i huvudinriktningen. Ofta måste
utopin anpassas efter verkligheten.
Just detta gör att den kallas provisorisk.

Tio provisoriska utopier

Arbetsmarknadspolitiken måste hänga
intimt samman med bostads- och skolpolitiken. Och med samhällets insatser
för att det ska bli flera jobb. För jämlikhetens, integrationens och personalförsörjningens skull.
Alla ska kunna ha en god bostad till
överkomlig kostnad. Bostadssegregationen måste brytas.
Skolan måste på nytt bli likvärdig
för alla och åter verka för jämlikhet i
samhället – nu är det precis tvärtom.
Skolsegregationen har också medverkat till sämre skolresultat.
Även på de här områdena behövs
provisoriska utopier.
I boken Ett långt brev som jag
skrivit (Hjalmarson&Högbergs förlag
och Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg) har jag i tio olika
kapitel gett tio exempel på tänkbara
»provisoriska utopier«.
Ett av kapitlen har rubriken »Med
nattåg till Sevilla«. Där skisseras ett
kraftigt utbyggt och samordnat högklassigt järnvägsnät i Europa. Det kan
minska flygresande och långväga lastbilstransporter och föra över trans-

portarbetet till järnväg. Turistresor
till medelhavsländer kunde ske snabbt
och bekvämt med tåg i stället för flyg
och utsläppen av växthusgaser minskas avsevärt. Om bara den politiska
viljan kunde bådas upp.
Ett långt brev för att
väcka debatt. Om vilka som bör vara
våra mest angelägna provisoriska
utopier. Och om hur dessa ska se ut.
Jag hoppas en sådan debatt också ska
prägla den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg i april.
I februari i år gjorde opinionsinstitutet Novus en undersökning enligt
vilken åtta av tio i Sverige anser att
politikerna är mera intresserade av
själva makten än av vad de kan uträtta
med sin politik. Novus tolkning är att
åtta av tio inte tror på politiken som
metod att göra verklighet av folkviljan.
Det är i stor utsträckning en följd
av att partier och politiker nästan aldrig vågar diskutera framtiden och vad
de vill göra med den. I den miljön får
missnöjespolitikens kolportörer, som
Åkesson och Trump, framgångar.
Vi måste åter våga tänka konkret
om framtiden, ställa upp nya provisoriska utopier på ett sätt som vi nästan
inte alls gjort på över 40 år. Då kan medvetandet öka om att vi människor kan
uträtta oerhört mycket tillsammans,
genom politiken. Då kan det bli många
som vill vara med och diskutera och
påverka.
Det gäller att engagera människor
för ett samhällsbygge.

Jag har skrivit

Bosse Elmgren
är skribent och författare
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Labbodlat kött, GMO, 3D-mat, vertikala odlingsväggar,
insektsmjöl – många äro teknofrälsarna som ska rädda
vår planet från klimathot, miljöförstöring och svält.
Problemet är att de ofta lovar mer än de kan hålla,
men framför allt, att de drar resurser och fokus från
de förändringar av vår matproduktion och livsstil som
är nödvändiga att göra.

I

nomhusodling i näringslösning med konstljus, gärna i flera lager, är hett just nu. Det
påstås bli det nya, miljövänliga sättet att försörja städerna med mat. I Linköping pågår
sedan ett antal år tillbaka förberedelser för
»Plantagonen«, ett 19 våningar kombinerat växt- och
kontorshus där det ska odlas 5 000 ton pak choi årligen. Nyligen gick ett företag från Dubai in som delägare och fortfarande återstår att se om byggstarten
verkligen kommer att ske under 2018. Under tiden
ska företaget starta inomhusodling i dn:s gamla tidningsarkiv i en källare på Kungsholmen.
I slutet av förra året delade också Stockholms stad
ut sitt innovationspris till ett företag som odlar basilika i en källarlokal i Hammarbyhöjden med följande
motivering: »Matfrågan är en av de viktigaste globalt
och i Sverige behöver vi lära oss mer om hur vi minskar
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fotavtrycket från vår livsmedelskonsumtion och använder de resurser som finns i våra städer. Genom ett
yteffektivt odlingssystem för inomhusbruk har vinnaren i kategorin miljöteknik lyckats förena dessa värden
med modern teknik, automation och hydroponisk
odling för att lokalt producera örter och grönsaker
med målet att revolutionera hur vi konsumerar och
producerar mat i staden.«
Det låter kanske imponerande, men odlingssystemet
är inte alls så revolutionerande som kommunen och
företaget påstår. Tvärtom håller de vertikala hydroponiska odlingssystemen inte alls vad de lovar. De är
vare sig energisnåla, klimatsmarta eller yteffektiva.
Att odla grönsaker inomhus med led-lampor slukar
minst tio gånger mer energi och ger fem gånger mer
utsläpp av växthusgaser än om man odlar på friland.
Den höga energiförbrukningen gör också att systemet
kräver mer yta jämfört med att odla i ett vanligt växthus eller ute på åkern, trots att man odlar i hyllsystem.
För att odla en kvadratmeter bladgrönsaker med
konstljus går det åt mer än 1 000 kWh per år, medan
den genomsnittliga energiförbrukningen i ett vanligt
växthus ligger på 158 kWh, enligt Jordbruksverket.
Lågt räknat skulle det här innebära att det för varje
hyllplan grönsaksodling krävs tio gånger större yta
med solpaneler.

illustration : elin svensson

Tekno-Jesus

hade gjort en snabb sökning på
nätet hade man hittat den vanligaste grödan bland
inomhusodlingar – marijuana – vars odlare har varit
trendsättare. Det beror inte enbart på att odlingen är
av det mera (dags)ljusskygga slaget, utan också på att
marijuana är en av få växter som är ekonomiskt försvarbart att odla på detta sätt. »Gräs« är helt enkelt
tillräckligt dyrt, priset ligger någonstans på 100–150
kronor grammet.
Hade någon från juryn för innovationspriset besökt några av de redan existerande lokala växthusföretagen hade man sett att de flesta gurkor, tomater,
paprikor, sallader och örtkryddor som odlas i Sverige,
sedan länge odlas hydroponiskt, det vill säga i näringslösning. Det är en gammal teknik som av tidningen
Time redan under 1930-talet omnämndes som »framtidens odling«. Med hjälp av trädgårdsforskaren Inger
Olausson får vi tillgång till ett nummer av trädgårdstidningen Viola från 1950 som blickar tillbaka på det
gångna året. Där förstår vi att nyheten nått även Sverige.
Så här skriver man: »Härvidlag har de jordfria växtodlingarna, som det i år har skrivits spaltmeter efter
spaltmeter om, betydande fördelar.« I samma artikel
skriver man också om användandet av »konstgjort
ljus«. Inget nytt under solen alltså.
Ett studiebesök i växthusen hade också visat att

Om Stockholms Stad

det inte odlas ris, vete, potatis, majs eller några andra
av de grödor som faktisk mättar mänskligheten med
kalorier. För precis som det inte är kostnadseffektivt
att odla något annat än droger i inomhusodlingar, är
det inte kostnadseffektivt att odla så mycket annat än
dyra grönsaker i växthus. Växthusodling (med eller
utan konstljus) är alltså inte alls ett sätt att producera
»mat för staden«, ännu mindre att »föda världen«.
Så varför slukar så många, inte minst media, okritiskt alla dessa luftpastejer som påstås revolutionera
vår produktion och konsumtion av mat? En förklaring
är eskapism i dubbel bemärkelse – allt färre har tittat
in i ett växthus, än mindre vet hur det fungerar, samtidigt som allt fler hoppas på ett mirakel som gör att
vi slipper ta itu med betydligt jobbigare åtgärder som
att åstadkomma en mer rättvis och för planeten sund
matproduktion. Problemet är alltså inte att några Söderhipsters odlar basilika i en källare för dyra pengar utan
att det sprids en föreställning om att detta är framtidens
matproduktion. Alla dessa Kejsarens Nya Kläder drar
både pengar, fokus och engagemang från de områden
där det skulle behöva satsas resurser.
Ett annat sådant exempel är gentekniken där kemiföretagen och förespråkarna först lovade att detta var
lösningen på i stort sett alla framtidens matproblem.
Med hjälp av den nya tekniken skulle man kunna öka
skördarna i ett nafs, ta fram grödor som skulle kunna
växa i öknen och innehålla mer näringsämnen. Svält
och undernäring skulle vara historia. Men alla som
visste något om växtförädling, visste också att det inte
finns någon »hög-skörd-gen« som det bara är att skruva
lite på. Att öka skörden och samtidigt inte få negativa
resultat som minskat näringsinnehåll, känslighet för
sjukdomar och så vidare är ett komplicerat arbete där
inte bara flera olika gener samverkar utan också myllan, klimatet, nederbörden med mera. Inom växtförädling och odling får man sällan något gratis, ett uttag på ett ställe ska betalas någon annanstans.
Med facit i hand har gentekniken inte heller visat sig vara
fullt så potent som det påstods. De flesta tillämpningar
som hittills har gjorts handlar om att göra växterna
tåliga mot ogräsmedlet glyfosat (mest känt under varumärket RoundUp) så att den växande grödan kan sprutas med bekämpningsmedlet utan att själva grödan dör.
Den näst vanligaste applikationen är att man har gjort
några växter tåliga mot vissa insektsangrepp. I båda
fallen handlar det om att spara några hundralappar
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per hektar för bonden. Fortfarande har man inte
fått fram några av de utlovade underverken. Inte ens
»Det Gyllene Riset«, ett A-vitaminberikat ris som
ska minska näringsbrist hos fattiga i Asien, har blivit
verklighet efter trettio år av forskning. Förespråkarna
skyller på aktioner från Greenpeace, men sanningen
är snarare att riset inte fungerar som det var tänkt.
på hur det går när man
fokuserar på fel fråga. Samtidigt som striden kring
gmo var som hetast i Sverige och övriga Europa,
lades det mesta av den svenska växtförädlingen ner.
Sverige och Norden ansågs vara för liten marknad
för att ha kvar en växtförädling som utgår från vårt
klimat och jordmån.
Under stort ståhej presenterades den första lilla
labbodlade burgaren inför världspress och kändisar
för ett par år sedan. Hundrafyrtiogrammaren hade
kostat 2,8 miljoner kronor att tillverka men smakade
ändå »så där«. I dag hävdar en av forskarna bakom tekniken, Mark Post, att kostnaderna har sjunkit kraftigt till elva dollar per burgare, men att det handlar om
»åtminstone ett par decennier till«, innan metoden
kan skalas upp och bli kommersiellt gångbar. Post och
hans team har stora hinder på vägen, milt sagt.
Köttet måste odlas med hjälp av serum från kalvfoster,
något som inte är så tilltalande för den målgrupp som
anser att köttuppfödning kan likställas med mord.
Det odlade köttet kommer vare sig smakmässigt eller
näringsmässigt i närheten av nötkött. Att cellodlingarna behöver bada i antibiotika är inte heller riktigt
bra storytelling.

Gentekniken är ett bra exempel

De flesta innovationer kommer att
misslyckas, det ligger i sakens natur.
En del av dem är fungerande teknik,
men faller ändå ifrån av rent
praktiska eller ekonomiska skäl.
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och trendigt finns det några
ingredienser som brukar återkomma. Det är en fördel
om de som presenterar idén inte har någon som helst
bakgrund i lantbruk eller livsmedelsproduktion utan
kommer från reklamsvängen, it-branschen eller har
gått på Handelshögskolan. Inspirationen ska gärna
komma från New York eller om det handlar om något
vegetariskt – Kalifornien. Givetvis använder man Ny
Teknik, helst digital, open source, cirkulär, disruptiv,
innovativ och revolutionerande. Hållbart och lönsamt
är så självklart att den karismatiska entreprenören
inte behöver förklara hur det ska gå till.
Denna innovationscocktail ska dessutom kombineras med en vanlig fördom, nämligen att lantbruket
är lite efter när det gäller teknik, att bönder är sega
traditionsbundna surgubbar som »gör som de alltid
har gjort«. Lantbruket är dock en av de branscher som
har effektiviserat och rationaliserat sig själv som få
andra. Det är trots allt bara hundra år sedan halva
befolkningen jobbade i jordbruket, jämfört med mindre
än 1 procent i dag. En lantbrukare försörjer i dag
cirka 200 personer med mat. Automatiseringen är omfattande och en vanlig gård har maskininvesteringar
för många miljoner. Mjölkrobotar, automatisk utfodring och utgödsling, gps-styrda och/eller självkörande
traktorer och andra maskiner, drönare, ständig uppkoppling på börserna för att följa prisutveckling på
jordbruksråvaror – allt detta är redan verklighet.
Samtidigt är vår livsmedelsförsörjning fortfarande
helt beroende av ett fåtal grödor som domesticerades
av våra förfäder för flera tusen år sedan. De stora skördeökningarna beror på att vi tagit en större del av naturens årliga produktion och inte på att vi har lyckats
effektivisera den grundläggande processen, fotosyntesen. Urval av växter och djur, utveckling av växtföljder och integration av växtodling och djurhållning
har varit nyckelprocesser. Ett stort språng i livsmedelsförsörjningen kom till av en slump.

Vill man lansera något nytt

När Columbus julen 1492 steg i land i Västindien var det
startskottet för ett intensivt utbyte av växter mellan
den nya och den gamla världen som motsvarade tusentals års utveckling på bara ett århundrade. Den gamla
världen fick majs, potatis och tomater medan den nya
fick vete, soja och tamdjur. Nästa stora språng var
mekaniseringen som påbörjades på artonhundratalet
men fick sitt genombrott efter andra världskriget.
Processen att tillverka konstgödsel kan nog också
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räknas som en revolution. Den så kallade Gröna
revolutionen är ett bra exempel på hur mångfacetterat jordbrukets utveckling är. Den handlade inte om
någon enskild ny innovation och var egentligen ingen
revolution. Den handlade om ett paket av redan känd
teknik – förbättrade utsäden, bevattning, konstgödsel
och kemiska bekämpningsmedel – som kombinerades
med avsevärda insatser av forskning och kapital.
På senare tid har ökad kontroll och styrning blivit centrala för jordbruket och inomhusodlingar och odlat
kött ses som en logisk fortsättning eller extrema uttryck av detta. Men total kontroll är också sårbart
och svårt eftersom det bygger på total kunskap eller
lärande system. Detta demonstrerades minnesvärt
i början av 1990-talet av Biosphere 2-experimentet i
Arizona där man försökte skapa ett ekosystem i ett
13 000 kvadratmeter stort växthus. Försöket fick avbrytas eftersom det blev brist på syre för de åtta
människor som bodde i detta 200-miljoners projekt.
Försöket övertygade nasa att befolkning av andra
planeter inte är realistiskt. Kolonisation av rymden,
ny teknik för obegränsad tillgång till ren och billig
energi, infångandet av koldioxid eller annan teknik för
att begränsa växthuseffekten är andra uttryck för vår
önskan att lösa stora och komplexa problem med teknisk innovation i stället för att förändra vår livsstil.
De nya frälsarteknikerna utspelar sig alltid långt
borta från landsbygden och framför allt – de har inget med åkern och marken att göra – eller djur. Labbodlat kött symboliserar kanske starkast önskan om
att »tillverka« mat, utan att behöva få smutsig jord

under naglarna, tvingas utsätta sig för vädrets makter
eller levande varelser som djur. Där finns förmodligen
också förklaringen till fascinationen över frälsarteknologierna – det vetenskapliga, rena, kliniska sättet att
betrakta och hantera världen: Där odling handlar om
tillförsel av exakta kvantiteter näringsämnen till ett
dött substrat. Där mat bryts ner i protein, kolhydrater,
fett, vitaminer, mineraler och kalorier. Och där hälsa
blir en fråga om stegräknare, bmi-mått, blodtryck och
kolesterolvärde. Allt långt borta från andra aspekter
som odling som skötsel av vår plats på jorden, måltiden
som en social gemenskap och hälsa som välmående.
kommer att misslyckas, det ligger
i sakens natur. En del av dem är fungerande teknik,
men faller ändå ifrån av rent praktiska eller ekonomiska
skäl. Men utan tvekan kommer en del av innovationerna
att överleva även om det oftast tar lång tid innan de
kan skalas upp och spridas. Någon av dem kommer
till och med visa sig vara betydelsefull så vi ska givetvis
inte avfärda alla nyheter, men vi ska heller inte bete oss
som statister i en dålig västernfilm och flockas runt
den kringresande charlatanens påstådda mirakelmediciner. I stället ska vi använda vår kunskap och
förmåga till kritisk granskning och analys.
Det är trots allt ändå det som kännetecknar ett
seriöst förhållningssätt till forskning och utveckling.
De flesta innovationer

Ann-Helen Meyer von Bremen och
Gunnar Rundgren
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Den ojämlika utvecklingen i världen öppnar för en förnyelse
av socialdemokratin, både i nord och syd, men det kräver
att dess utveckling kan anpassas till villkor som inte rådde
när den växte sig stark i början av 1900-talet. Olle Törnquist
och John Harriss skriver om en studie som jämfört Indien
och de nordiska länderna.

N

är nu även fenomenet
Donald Trump bekräftat
att ett stort antal människor världen runt lutar
åt att stödja populistisk högernationalism har det blivit mer uppenbart än
någonsin att socialdemokratisk politik,
som syftar till att kombinera jämlikhet
och hållbar tillväxt, är på reträtt.
Finns det någon väg framåt? Bernie
Sanders förslag om att modernisera
Franklin Roosevelts reformprogram,
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»the New Deal«, och Lyndon Johnsons
»Great Society«, kanske skulle fungera
i en integrerad amerikansk ekonomi,
men verkar inte gångbart för den
fragmenterade Europeiska unionen.
Socialdemokrater i exportdrivna Skandinavien föreslår dessutom en global
uppgörelse, en »Global Deal« för anständiga arbeten och inkluderande
och hållbar tillväxt, inspirerad av den
nordiska modellen. Och aktivister i syd
lägger till krav på sociala rättigheter
och okorrumperad offentlig välfärd.
Men kan sådana prioriteringar
komplettera varandra och är de ens
realistiska? För första gången har nu
engagerade akademiker som studerar
Skandinavien och Indien publicerat
en gemensam bok där vi genom att
jämföra nord och syd försöker ge nya
perspektiv på hur socialdemokratin
kan förnyas.

foto : istockphoto

Kan socialdemokratin
förnyas?

utveckling i både nord och syd. Det
handlade för det första om framväxten
av demokratiska politiska rörelser på
grundval av breda folkliga intressen.
För det andra om demokratiska länkar
mellan stat och samhälle. För det tredje
skapandet av lika medborgerliga,
politiska och sociala rättigheter i
samhälle och arbetsliv; samt för det
fjärde framförhandling av avtal mellan arbetsgivare och fackförbund (plus
egenföretagare inom jordbruk och fiske)
för att kombinera tillväxt och goda
arbetsförhållanden.
Därefter analyserade vi indiska
erfarenheter i de här avseendena genom
att ställa frågor med skandinavisk
historia i åtanke, och vice versa. Vilka
blev resultaten?

att sprida en nordisk modell. Precis som den legendariske Indonesienkännaren Benedict
Anderson, som inte kunde skriva sin
banbrytande bok om nationalism
(Imagined Communities) förrän han
utvisades av diktatorn Suharto och
började ställa nya frågor från sin exil
i Thailand, söker vi i stället efter nya
perspektiv. Akademiker som följer den
progressiva utvecklingen i den indiska
delstaten Kerala, och några av dem som
deltog i att introducera sociala rättigheter under den nationella mittenvänsterregeringen från 2004–14, var
intresserade av nya insikter. Och på
samma sätt ville kolleger som studerar
socialdemokratins förutsättningar i
Skandinavien ha tankeväckande frågor
från utomstående. Därför började vi
med att specificera de universella processer som driver socialdemokratisk

Vi är inte ute efter

Den skandinaviska modellen är rotad i
avtalen från 1930-talet mellan arbetsgivare och fackförbund. Avtalen gynnade ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och omfattande välfärdsreformer
genom nationella kollektivavtal samt
representation för de största intressegrupperna i utredningar och offentlig
förvaltning.
Vår första slutsats är dock att även
om denna utvecklingsstrategi är hållbar och eftersträvansvärd så saknas en
viktig byggsten. Modellen förutsatte
omfattande industriell utveckling med
en stark arbetarrörelse inom vilken en
majoritet var intresserade av att hålla
tillbaka de bästa lönerna och höja de
lägsta. Detta var även attraktivt för flera
av de välorganiserade arbetsgivarna,
eftersom de önskade stabilitet och välfärdsreformer för att minska konflikter
och främja modernisering och internationell konkurrenskraft. Men Skandinavien har förändrats. Och även om
det pågår en snabb industrialisering i
länder som Indien, har mindre än 10

procent av arbetskraften fast anställning i den formella sektorn. I viss utsträckning i nord, men i synnerhet i
syd, har en stor majoritet av människor i stället temporära eller informella
anställningar, eller tillhör gruppen
fattiga egna företagare, alternativt utbildade frilansare som verkar under
osäkra förhållanden. Ändå är våra
återstående argument att i frånvaron
av de stora skarorna organiserad arbetskraft, kan demokratiska politiska
kollektiv baserade på breda folkliga
intressen främjas genom omdanande
reformpolitik.
är att det fortfarande finns värdefulla insikter från den
skandinaviska historien om de övriga
tre dimensionerna av socialdemokratisk
utveckling. De framgångsrika svenska
reformerna för att motverka korruption
under 1800-talet, till exempel, förutsatte ett aktivt och lokalt förankrat medborgarskap. Statliga beslut var viktiga
men otillräckliga i sig själva. Detta slags
medborgarskap, säger den ledande
indiska experten nu, finns det ett stort
behov av också i hans hemland. Dessutom var det i Skandinavien nödvändigt att skala upp fattigdomsbekämpningen i kommunerna och genom
civilsamhället till universella statliga
välfärdsprogram, när jordbrukssamhällen inte kunde ta hand om alla nya
arbetare, och föreningar och fackförbund inte kunde bistå alla utsatta
människor.
I syd i dag måste försöken till lokalt
medborgarskap och självhjälp (såsom
genom deltagande budgetering) också
kopplas till universella välfärdssystem
och sociala rättigheter. Annars är det
omöjligt att begränsa maktmissbruket
på central nivå (som i Brasilien), att gå
till strid på globala arbetsmarknader,

Den andra slutsatsen
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tankar i tiden

och att erbjuda alternativ till de privata
försäkringarna för de välbärgade och
den auktoritära och religiösa välgörenheten för de fattiga.
På liknande sätt är mycket av den
skandinaviska tilliten till universella
statliga och kommunala program
baserad på att intresseorganisationer
är representerade i utredningar och
offentlig förvaltning. I syd är detta en
olöst fråga, försummad av såväl auktoritära härskare som av populister och
liberala demokrater. Viktigast av allt:
inte ens den starka skandinaviska arbetarrörelsen lyckade vinna val och
genomföra reformer på egen hand, inte
ens när kvinnorna blev alltmer aktiva.
Det fanns ett behov av breda allianser
med jordbrukarna (om välfärd och
skydd mot tvångsförflyttning) och
senare med medelklassen (om välfärd
och utbildning). Därmed motverkades
dessutom fascism och nationalsocialism. I syd gör den splittrande klas�strukturen och organisationen att
allianser blir ännu viktigare.
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Det är sant att även om sådan omdanande politik var nödvändig, så var
den otillräcklig för att främja rättvis
tillväxt. Som vi belyste i den första slutsatsen krävdes också en omfattande
industrialisering och en stark arbetarrörelse som tillsammans med arbetsgivare med fokus på konkurrenskraftig modernisering ville ha svag lönespridning. Detta möjliggjorde sociala
tillväxtpakter. Men i dag är inte mycket
av detta för handen i nord, och ännu
mindre i länder som Indien.
Ändå är vår tredje slutsats att dagens
ojämna utveckling skapar nya motsättningar som öppnar för en förnyelse av
socialdemokratin – om den historiska
ordningsföljden för hur dess grundbultar utvecklats kan ändras.
Välfärdsstaten i Skandinavien växte
först fram genom krav från en bred
och stark arbetarrörelse och sedan på
basis av de ekonomiska tillväxtavtalen
mellan välorganiserade arbetare och
företagare. Detta saknas i syd.
Men där finns det i stället förutsätt-

ningar för kamp för sociala rättigheter,
välfungerade offentlig välfärd och anständiga arbeten redan innan det finns
starka organisationer och socialdemokratiska tillväxtpakter.
Fokuseringen på rättigheter, välfärd och rättvis offentlig förvaltning
är naturligtvis i första hand viktigt för
att vanliga människor behöver skyddas mot effekterna av den ojämna utvecklingen. Men orsaken är också att
kraven på universella välfärdsreformer
och arbetstagares rättigheter kan förena både fast och informellt anställda
arbetare, fattiga egenföretagare och
välutbildade frilansare som saknar
skyddsnät i en allians som är stark nog
att förhandla fram pakter om en rättvis,
inkluderande utveckling tillsammans
med stat och näringsliv. Dessutom behöver krav på demokratisk intresserepresentation i den offentliga politiken
prioriteras. Breda rörelser för rättigheter och välfärd motverkas ju nämligen av korruption inom stat och politik
och av att den liberala demokratise-
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I syd gör den splittrade klasstrukturen
att allianser blir ännu viktigare.

foto : istockphoto

ringen mest främjat lobbygrupper och
självhjälp samtidigt som dagens populistiska ledare bara vill ha folkligt stöd,
inte människor som själva kan organisera sig och medverka i politiken.
Sådana motrörelser i Syd är inte omöjliga!
Keralas enastående kamp under tidigt
1900-tal mot kolonialt, feodalt och kastbaserat förtryck och exploatering baserades just på breda allianser för lika
medborgerliga, politiska och sociala
rättigheter, medan mer samtida problem är relaterade till politisk splittring.
De lokala, och även centrala, ansträngningarna i Indien under de senaste årtiondena för att etablera medborgerliga
och sociala rättigheter är också betecknande för vad som är möjligt att uppnå, även om de sällan har relaterats
till en alternativ ekonomisk strategi.
De nationella reformerna har drivits
uppifrån och ned och kan därför motverkas av den nya regeringen. Vidare
har visserligen det populistiska aappartiet i New Delhi många problem,
men dess jordskredsseger i valet 2015
vittnar om potentialen för att bredda
kampanjerna mot korruption, från att
fokusera på de stora skurkarna till att

även bekämpa odemokratiskt styre
och missbruk av välfärdstjänster till
vanliga medborgare. Till sist börjar
informellt anställda arbetare organisera
sig bakom krav på offentlig välfärd,
rimliga arbetsvillkor och medverkan
vid förhandlingsbordet. Och rapporter
från andra länder visar att vanliga fackföreningar också behöver engagera sig
i liknande frågor, för att förhindra konkurrens från lågavlönad oorganiserad
arbetskraft. Omvänt har man lidit svåra
nederlag då fackföreningar har ignorerat arbetarna i den informella sektorn, som skett i Västbengalen och
Sydafrika.
Den sista slutsatsen är

att det bör vara i
upplysta aktörers egenintresse i länder
som Sverige, att uppmuntra sådana försök till socialdemokrati i syd eftersom
de är förutsättningen för sociala pakter för en rättvis och inkluderande utveckling. Och en rättvis och inkluderande utveckling kan i sin tur utöka
svenska exportmarknader, inte för
vapen men för produkter som är viktiga för vanliga människor och miljöskydd. Norge har brytt sig mindre om
detta eftersom man haft en unik för-

måga att upprätthålla »socialdemokratin i ett land« genom extremt förmånliga handelsvillkor. Men detta är ett
undantagsfall och det kan komma att
minska med sjunkande oljepriser och
ökat behov av export av andra produkter. I vilket fall som helst skulle länder
som Sverige och Norge dessutom gynnas av en mindre orättvis utveckling
i syd eftersom det skulle bidra till att
minska arbetslöshet, konflikter och
flyktingströmmar.
Fackförbundens engagemang som
en partner i företagens sociala ansvar,
och den svenska socialdemokratins
introduktion tillsammans med framför allt ilo av en »Global Deal« om
anständiga arbeten och inkluderande
och hållbar tillväxt, är därför något
positivt. Men sådana avtal måste åtföljas av stöd till lokala aktörer som
kan samlas kring och genomdriva dem.
Och fler företag än de med fast anställda
måste inkluderas i samtalen, liksom
temporärt och informellt engagerade
arbetare och experter, vilka dessutom
måste representeras av egna intresseorganisationer.
Faktum är ju att antalet temporärt
anställda arbetare, utsatta egna företagare och prekariatet av yrkeskunniga
växer snabbt, i synnerhet i syd. Alltså
borde dessa principer vara grundbulten även i socialdemokratiskt demokratistöd, eftersom breda motrörelser och
representation för intresseorganisationer är själva förutsättningen för alternativa partier och förbättrade nya
demokratier.
Olle Törnquist
Professor i statskunskap och utvecklingsforskning, Universitetet i Oslo

Det finns förutsättningar för kamp
och sociala rättigheter i Indien.

John Harriss
Professor i internationella studier,
Simon Fraser University
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När Albanien kommer på tal
är det ofta namnet Enver
Hoxha som dyker upp.
Men den gamle diktatorn som
styrde landet i fyra decennier
har för länge sedan lämnat
scenen. Det är hög tid att lära
sig ett nytt namn: Edi Rama.
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E

di Rama är den storvuxne
konstnären som i sin ungdom spelade basket på elitnivå för att få åka utomlands
och gå på museer. Så småningom blev
han borgmästare i Tirana och nu är
han premiärminister i den socialistiska
regering som sedan valet 2013 styr
landet – och som med imponerande
hastighet är på väg att föra Albanien
in i eu. eu-kommissionen har gett
grönt ljus för att inleda medlemskapsförhandlingar.
– Det är som att vi har en affär ihop.
Vi hoppas få inleda förhandlingar om

äktenskap och att eu vill ha oss när vi
är redo att stå brud, säger Edi Rama i
en intervju med The Guardian.
På Tiranas gator ligger krogarna tätt
och är välfyllda. Det byggs som bara
den, till och med det centrala Skanderbegtorget med statyn över landets
nationalhjälte genomgår en renovering
för att bli mer av ett promenadstråk.
Bättre begagnade Mercedesar på rad
gör också sitt för att signalera en välmående huvudstad.
Mest slående är ändå de många färgglada husen och inredningsdetaljerna
i alla regnbågens färger. Och ja, konst-
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Färgstark S-ledare
styr Albanien mot EU

BOSNIEN
HERCEGOVINA
KROATIEN

SERBIEN

MONTENEGRO
nären/premiärministern Edi Rama har
definitivt ett finger med i spelet. När
han blev borgmästare år 2000 inledde
han en omvandling av den nedslitna
och trista staden. Hela kvarter fräschades upp – fasader, balkonger och dörrar
färgsattes i en salig blandning av klara
kulörer.
Färgklickarna smittade av sig, allt fler
boende och näringsidkare tog saken i
egna händer och började måla om. Det
visade sig att de som bodde i färgglada
kvarter blev mer nöjda med tillvaron
och till och med mer benägna att betala skatt. 2004 utsågs Edi Rama till
världens bästa borgmästare i en omröstning.
– Färgläggningen var inte konst för
mig, det var politik. Vi hade inte råd
att bygga nytt. Det blev en kedjereaktion som jag inte hade väntat mig.
Plötsligt kände sig folk nöjda över sin
stad och ville bidra, förklarar Edi Rama
i The Guardian.
Som premiärminister har han fortsatt utöva sitt konstnärskap. Han är
förmodligen den ende regeringschef i
världen som sitter och tecknar under
sammanträdena. I slutet av 2016 ställde
han ut sina verk på ett galleri i New
York.
i gemen fått mer
pengar i plånboken behöver man inte ta
sig särskilt långt från Tiranas centrum
för att se att välståndet inte har nått
alla. Fortfarande lever var fjärde av
Albaniens knappt tre miljoner invånare
i fattigdom. Ändå är huvudintrycket
definitivt att Albanien är på gång.
Det tycker uppenbarligen också
eu-kommissionen. I sin senaste utvidgningsrapport från november 2016
noterar man så kraftiga framsteg att den
ansvarige kommissionären Johannes
Hahn rekommenderar en formell förhandlingsstart om medlemskap – om
än med vissa förbehåll.
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Även om albanerna

För att förhandlingar verkligen ska
inledas krävs dock att alla medlemsländer säger ja. Åtminstone Grekland
och Nederländerna har tidigare uttryckt reservationer.
– Men det är en del av min jobbeskrivning att övertyga medlemsstaterna,
det kan ibland ta tid, sa Johannes Hahn
när rapporten presenterades.
för framsteg som
kommissionen pekar på – och vilka är
förbehållen?
Först och främst kanske ska sägas
att det är stor skillnad på att få börja
förhandla och att vara redo för medlemskap. Kommissionens rapport går
igenom tunga områden som rättsväsende, demokratiska institutioner,
korruption, mänskliga rättigheter,
ekonomi med mera. På område efter
område slås fast att Albanien är
»moderately prepared« eller att landet
befinner sig på »some level of preparation«. Det betyder fritt översatt att

KOSOVO

ALBANIEN MAKEDONIEN
Tirana

ITALIEN

GREKLAND

Men vad är det då

man är på rätt väg, men att det är en
bit kvar.
På några områden har eu-kommissionen upprepade gånger kritiserat
Albanien och krävt bättring. Det gäller till exempel åtgärder för att säkerställa rättsväsendets oberoende från
den politiska makten och insatser för
att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Här får nu Albanien
beröm för att parlamentet i enighet har
beslutat om en omfattande översyn av
rättssystemet.

Albanien och EU

Flerpartisystem infördes i Albanien 1991.
Sedan dess har två partier omväxlande
suttit vid makten – Socialistpartiet PS och
Demokratiska partiet PD. Vid senaste valet
vann PS.
2009 träffades ett så kallat stabiliseringsoch associationsavtal mellan EU och
Albanien och strax därpå ansökte Albanien
om EU-medlemskap.
2014 fick Albanien status som kandidatland.
I november 2016 föreslog EU-kommissionen
att medlemskapsförhandlingar ska inledas.
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Edi Rama har sett till att Tiranas
hus har målats om i starka färger.

I avsnittet om mänskliga rättigheter
anser kommissionen att Albaniens lagstiftning nu håller »europeisk standard«

De står på tur

Albanien drar vinstlotten och
Turkiet nitlotten av de länder som
knackar på EU:s port.
	I den senaste utvidgningsrapporten säger EU-kommissionären
Johannes Hahn att EU:s medlemsländer bör överväga att inleda
medlemskapsförhandlingar med
Albanien, samtidigt som han ut-
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(ett begrepp som i och för sig inte är
glasklart efter vad som tillåts i vissa av
eu:s medlemsländer idag). Samtidigt
efterlyses förbättringar när det gäller
behandlingen av romer, liksom av det
institutionella skyddet för barns och
kvinnors rättigheter.
På det ekonomiska området noteras
att marknadsekonomin är på väg att utvecklas. Det har gjorts framsteg för att
nå budgetbalans, tillväxten ökar och

trycker stor oro vad gäller Turkiets
antidemokratiska utveckling.
– Turkiet borde i sitt eget intresse
sluta att röra sig bort från EU, säger
Hahn.
	Han konstaterar dock att EU är
ett lockande projekt för de flesta
länder i sydöstra Europa och en
drivkraft för förändring. Förhand-

jobben blir fler även om arbetslösheten
fortfarande är hög. Rättssystemet utpekas som en bromskloss för att locka
utländska investeringar. Kommissionen hyser dock hopp om förbättringar
tack vare den nyligen beslutade rättsliga översynen.
Bengt Rolfer
är frilansjournalist

lingarna fortsätter med Serbien
och Montenegro. Makedonien är
också kandidatland, men får vänta
på förhandlingsstart ännu en tid på
grund av politisk instabilitet.
	Bosnien och Kosovo har ännu
inte status som kandidatländer,
men har enligt kommissionen ändå
tagit steg i rätt riktning.
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Men trots det kräver kommissionen
ytterligare insatser för att få politikerna
att hålla tassarna borta innan förhandlingar kan inledas. I klartext gäller det
en reform av valsystemet som tillförsäkrar att 2017 års val kan genomföras
på ett opartiskt och professionellt sätt.

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.

gränslöst

Så kallade »rag pickers«, barn som plockar skräp för att
överleva, är en vanlig syn i Indiens huvudstad New Delhi.
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Indiens kamp
mot barnarbete
Trots att barnarbete är olagligt i Indien finns
det miljontals barn i landet som är involverade i
arbete. Stora framsteg görs dock på makronivå
för att komma till rätta med problemet.

D
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en gula smogen
sticker i ögonen och
det gör ont i halsen.
New Delhi har världens sämsta luftkvalitet och värdena är direkt hälsofarliga.
Det är början av november och
hinduhögtiden Diwali har precis firats.
Invånarna har tänt smällare som förvärrar luften ytterligare. På gatorna
syns barn plocka plastflaskor och annat
plastskräp som har slängts efter firandet. De är så kallade »rag pickers«,
ofta minderåriga som säljer plast och
annat material som går att återvinna.
Precis som de barn som arbetar i
fabrikerna och framställer smällare
till Diwali och andra högtider, utgör
de fortfarande en sektion bestående
av miljontals indiska barnarbetare.
Genom fn:s globala mål till 2030
har världens ledare förbundit sig att
bland annat utrota extrem fattigdom
och satsa på utbildning. I Indien där
65 procent av befolkningen fortfarande
är beroende av jordbruk är det många
barn som arbetar för sina familjer.
Samtidigt sker en snabb urbanisering
till städerna och när fattiga familjer

måste överleva får barnen ofta hjälpa
till med försörjningen, bland annat
genom rag picking.
Indien har den högsta andelen barnarbetare i världen. Statistiken uppger
att det rör sig om mellan 26 och 60
miljoner, men eftersom många indiska
barn fortfarande inte registreras vid
födseln är det svårt för de indiska
myndigheterna att veta några exakta
siffror.
Samtidigt görs stora framsteg på
området. Premiärminister Narendra
Modis regering har sagt att man ska
förhindra barnarbete och tidigare i år
infördes en ny lag som gör det olagligt
för barn under 14 år att delta i arbete i
samtliga sektorer i samhället, som till
exempel i restaurang och hotellverksamhet, eller som hem- och butiksbiträden. Tidigare var det enbart olagligt för barn att arbeta i hälsofarliga
miljöer, som till exempel gruvor och
cementfabriker.
För två år sedan fick indiske Kailash
Satyarthi Nobels fredspris för sitt mångåriga arbete mot barnarbete. Hans organisation Bachpan Bachao Andolan
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Barnarbete är formellt förbjudet, men kryphål
i lagen gör att barn ändå arbetar.

har räddat tusentals indiska barn ur
barnarbete. Det viktigaste redskapet
för att lyckas enligt honom är utbildning. Det förändrar befolkningen och
samhället i grunden. En annan organisation som satsar på utbildning av
barn är Chetna.
– Vi vill skapa medvetenhet, säger
Sanjay Gupta, som är en av organisationens grundare, på kontoret i New
Delhi.
Enligt honom finns det enbart i
Delhi en halv miljon gatubarn mellan
tre och 18 år, och många av dem utnyttjas och tvingas in i olika slags
barnarbete.
– De deltar i olika slags arbeten;
allt från restaurangjobb till träsnide-

Fattigdomen är enorm i Indien. Bara i New Delhi finns
det en halv miljon gatubarn. Många tvingas in i arbete
under extremt svåra villkor.

rier och glödlampstillverkning – olika
grader av farligt arbete.
Andra arbeten är »osynliga arbeten«,
vilket inkluderar trafficking. Den nya
lagen ger undantag för barn 15–18 år
som arbetar för en släkting, förutom i
farliga miljöer som gruvor och fabriker
och så länge arbetet inte påverkar
barnens skolgång. Sanjay Gupta beskriver »kryphålet« i den nya lagen som
ett sätt för arbetsgivare att utnyttja
ung arbetskraft då »det är svårt att
bevisa vem som egentligen är släkt
med barnen«.
– Jag kan säga till polisen att jag är
morbror till ett barn och de kollar sällan om det stämmer, säger han.
Men saker förändras till det bättre.

I fattigdomens spår följer sociala problem. Många barn som lever på gatan
sniffar lim. På Chetna får de metoder för att bli av med beroendet.
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När Chetna bildades 2002 var det »få
som pratade om barnarbete«. Nu rapporteras ämnet flitigt i media och
diskuteras i skolorna »människor har
blivit mer medvetna om problemet«.
Chetnas projekt Street to School har satt
tusentals barnarbetare i skolbänken.
En av dem är 22-åriga Sanno. Mellan
12 och 14 års ålder arbetade hon »dag
och natt« i en färgfabrik och gick inte
i skolan. Eftersom de hade olaglig
verksamhet i form av barnarbete
stängdes fabriken med hjälp av Chetna,
myndigheter och polis. Sanno kunde
sättas i utbildning. I dag arbetar hon
som redaktör för Balaknama, en tidning som skriver om gatu- och barnarbetare och görs av barnen själva.
– Jag är glad att jag fick en chans
att studera så att jag kan hjälpa andra
som är utsatta, säger hon.
På ett av Chetnas lärocenter visar
lärarna upp limtubar som de tagit från
eleverna. Många barn är beroende av
att sniffa lim när de kommer hit och
ingår i terapigrupper för att avvänjas.
Nagma, 14, och hennes bror Javed, 9,
brukade tigga och samla in plast vid
tågstationen för att tjäna pengar till
sina föräldrar. Till en början var barnens föräldrar negativa till barnens

Chetna arbetar för att barn ska gå i skolan i stället för att arbeta.
Med deras stöd har tusentals barn fått en utbildning.

skolgång men lät sig övertalas av
Chetnas medarbetare. Förutom utbildningen gillar Javed maten och
vännerna i skolan. Framtiden ser
han ljust på.
– Jag ska vidareutbilda mig så att
jag kan få ett myndighetsjobb, säger
han.
Att utbildning är ett viktigt redskap
för att motarbeta barnarbete håller
Vandhana Kandhari, som är Unicefs
barnskyddsspecialist i New Delhi,
med om.

– Vi har arbetat hårt med att minska
antalet barn som inte går i skola och
därmed även fått ned antalet barnarbetare, säger Vandhana Kandhari.
Enligt henne har den mest påtagliga
minskningen skett på Indiens landsbygd medan en viss ökning av barnarbete pågår i städerna, i takt med
urbaniseringen. Mellan 2001 och 2011
minskade antalet barnarbetare i åldern
5–14 från 12,7 miljoner till 10,1 miljoner
i Indien, enligt Unicefs mätningar.
– Numera arbetar vi på makronivå

Vandhana Kandhari är Unicefs barnskyddspecialist.

och når ut på statlig nivå, i stället för
småskaligt som tidigare.
Vandhana säger att Unicef måste
arbeta »multidimensionellt« med statsoch landsbygdsprojekt som involverar
polis, fackföreningar och myndigheter.
– Först då kan vi optimera arbetet
och nå ännu högre siffor.
Johan Augustin
är frilansjournalist

Enligt Unicef räknas följande som barnarbete:
Allt arbete som utförs av barn mellan
5 och 11 år. Mer än 14 timmars arbete i
veckan för barn mellan 12 och 14 år.
Arbete som är skadligt för barns hälsa,
säkerhet eller psykiska utveckling.
Arbete som hindrar att barnet kan gå
i skolan. Att hjälpa till i hushållet eller i
lantbruket räknas inte som barnarbete
för barn över 11 år.
I många länder ökar barnarbete och det
saknas ofta statistik eftersom många
arbetar på gatan eller i hushållet och

är relativt osynliga för statistik. Unicef
uppskattar att 13 procent av alla barn
mellan 5 och 14 år arbetar, vilket motsvarar drygt 150 miljoner barn. Afrika
söder om Sahara har den högsta siffran,
25 procent, och i Sydasien är siffran 12
procent. I Indien uppskattar Unicef att
det finns 26 miljoner barnarbetare.
Hälften av dem är sysselsatta inom jordbruket och en fjärdedel inom tillverkningsindustrin som innefattar till exempel
att brodera kläder, väva mattor och tillverka tändstickor. Den nya lagstiftningen

förbjuder barnarbete inom alla sektorer
för barn under 14 år. Straffpåföljderna
har hårdnat med en fördubbling av
fängelsestraff till två år och högre bötesbelopp till cirka 7 000 kronor.
Indiens befolkning är snart 1,3 miljarder
och kommer passera Kina som världens
största befolkning inom några år.
Indiens befolkning växer för närvarande
med cirka 16 miljoner och antal barn
per kvinna ligger nu på 2,45 och siffran
sjunker stadigt.
51

gränslöst

Hur lång blir
Västsaharas väntan?
Foto: Johan persson

I höstas skedde den värsta upptrappningen
på 26 år i Västsaharakonflikten. Marockanska
och västsahariska styrkor stod mindre än 200
meter från varandra, redo att skjuta. Trycket
på västsahariska Polisario har stadigt hårdnat.
Den egna befolkningen vill ha en lösning
– eller ett nytt krig.
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D

et var i slutet av oktober förra året.
Vinden svepte över Sahara och rev
upp ett finkornigt damm. Salha
Moulay sänkte sakta kikaren och
pekade norrut.
– Ser du kullen där borta? frågade han. Där har du
fn. Och lite till vänster om dem har du marockanerna,
det är deras gula bulldozer.
Då hade de befunnit sig i området en dryg månad.
När han och de andra soldaterna kom dit första gången
var de beväpnade och beredda på allt.
– Vi var rätt säkra på att vi skulle bli beskjutna. Det
var första gången sedan 1989 som jag osäkrade mitt
vapen.
Konflikten om Västsahara är en segdragen, på flera

sätt händelselös historia. Den tog
sin början 1975, när land efter land i
Afrika kastade av sig sina koloniala
bojor. Spanien drog sig ur det som då
kallades Spanska Sahara och tanken
var att invånarna i området skulle få
folkomrösta om sitt eget öde. I stället
ockuperades området av Marocko och
ett 16 år långt krig med självständighetsrörelsen Polisario tog vid. Ett avtal om eldupphör tecknades 1991. Då
befann sig tiotusentals flyktingar i
ogästvänliga läger i Algeriet och
Polisario skrev under med löfte om
att västsaharierna skulle få rösta om
självbestämmande. Redan när kriget
bröt ut hade den internationella domstolen i Haag slagit fast att västsaharierna hade rätt till detta.
Men någon folkomröstning blev
det aldrig. Marocko har aldrig accepterat någon sådan. Flyktingarna är kvar
i den algeriska öknen och Västsahara
är fortsatt ockuperat. I 26 år har konflikten stått och sandat igen, frusen i
rörelsen.
Men så plötsligt rullades kanonerna
fram igen.
Det började med ett vägbygge. Den 14
augusti körde marockanska bulldozrar
ut i den fem kilometer breda buffertzonen mellan ockuperade Västsahara
och Mauretanien. Övervakade av beväpnade säkerhetsstyrkor började de
lägga en väg. Marocko hävdade att den
behövdes i kampen mot drogsmugglare och illegal handel i området, men
Polisario såg det som ett solklart brott
mot vapenvilan – ingen av parterna ska
ju befinna sig i buffertzonen. Rörelsen
skickade brev till fn och ville att världen
skulle agera, men fick inget gehör. Då
mobiliserade man. Den 28 augusti gick

När marockanska bulldozers körde in i buffertzonen
förra året trappades konflikten upp och Polisario
stoppade bygget och satte upp en check point.

Polisario in, stoppade bygget och satte
upp en checkpoint mitt i vägen.
29-årige Othman Bouchraya var en
av soldaterna som deltog.
– Vi gick fram mot dem med vapnen
redo och förklarade att om de tar ett
enda steg till kommer den här konflikten att eskalera. Då backade de och
körde tillbaka sina maskiner.
I ett dokument från fn som senare
läckte ut, konstateras att Marocko bröt
vapenvilan först, därefter Polisario.
Men det var inte förrän de två parterna
stod med fingret på avtryckaren, mindre än 200 meter från varandra, som
fn kom på fötter. Medlare anlände
samma dag och lyckades övertala båda
sidor att åtminstone hålla styrkorna
närmast vägen obeväpnade.
fn betraktade det hela som den allvarligaste upptrappningen av konflikten sedan vapenvilan 1991.
Soldaten Outman Bouchraya beskrev de order han hade fått.
– Om en marockansk soldat skulle
ta ett enda steg framåt skjuter vi.
är konflikten i
Västsahara okänd. I Sverige är den det
inte. Det finns en lång tradition av solidaritet mellan svenskarna och västsaharierna. Socialdemokraterna tog
ett kongressbeslut 2009 om att erkänna

I större delen av världen

Västsahara. Det var ett sätt att visa
stöd för befolkningens rätt till självbestämmande. 2012 drev S, V, MP och
SD dessutom igenom ett riksdagsbeslut
om ett erkännande, som alliansregeringens partier lät ligga och damma.
När de rödgröna så vann makten 2014
verkade det inte längre finnas några
hinder. I de västsahariska flyktinglägren firade människorna det svenska
valresultatet och det kommande erkännandet.
Men ingenting hände. Palestina
erkändes, men inte Västsahara och
tiden gick. Så i januari förra året meddelade Margot Wallström plötsligt att
villkoren för ett erkännande inte ansågs uppfyllda. Allt svenskt stöd till
Västsahara skulle nu gå via fn.
Sverige må vara ett litet och obetydligt land, men för västsaharierna var
det ett hårt slag. När konflikten sedan
trappades upp under hösten och Polisario skickade sina soldater till Guerguerat, var det tydligt att de flesta västsaharier ville gå ut i ett nytt krig.
Soldaten Othman Bouchraya tvekade
inte, där han stod i ökenhettan och
slangade bensin till en pickup med en
kulspruta på taket.
– Jag är redo. Krig är vad vi har förberett oss för och det är vad vi vill ha.
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Konflikten i höstas var den största
upptrappningen sedan vapenvilan 1991.

Innan jul slog EU-domstolen fast att EU:s
handelsavtal med Marocko inte gäller Västsahara.

Socialdemokraterna beslutade på sin kongress
att erkänna Västsahara, men frågan sköts sedan
på framtiden av den S-ledda regeringen.

Marockos ockupation har
skapat en omfattande och
långdragen flyktingkris.

att Västsaharafrågan för en kort stund flyttade upp
på den internationella dagordningen
igen. Strax före jul kom en dom i eudomstolen som slog fast att eu:s handelsavtal med Marocko inte gäller
Västsahara, eftersom Marocko inte
har någon laglig rätt till området.
Ungefär samtidigt landade Polisarios
chefsförhandlare inom fn-systemet,
Mohamed Khadad, i Stockholm för
möten med ud. Han var fortfarande
besviken över Sveriges svek, men såg
ändå ut att ha fått ny energi.
– Vi har varit hårt pressade av vårt

Vapenskramlet gjorde
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folk som är frustrerade och besvikna
på oss och på fn över att ingenting
händer. Vi hade hoppats att ett svenskt
erkännande skulle få andra stater att
ta andra vägar framåt än krig, sa han.
Men nu blev det inte så, och upptrappningen i Guerguerat blev i stället
den pysventil Polisario behövde för att
behålla lugnet i de egna leden.
– Det har lättat på trycket, erkände
Khadad. Våra ungdomar, men också
soldaterna som slogs i kriget 1975–1991,
ser Guerguerat som ett steg i rätt riktning. Vi stod upp mot Marocko, stoppade dem och skakade om fn för att

förstå att de måste agera.
Han fick på sitt sätt rätt. Den 26
februari i år meddelade Marocko plötsligt att man ensidigt skulle dra sig tillbaka från Guerguerat. Polisario vann
en liten seger, spänningen som byggts
upp punkterades. Nu är konflikten tillbaka i sina låsta, dammiga positioner,
och västsaharierna och soldaterna som
skickats ned till Guerguerat befinner
sig återigen i ett tillstånd av väntan:
Väntan på order från sina ledare,
väntan på rörelse framåt.
Hur länge till?
De åsikter som befälet i området

SPANIEN

Cassablanca
KANARIEÖARNA

Marakech
MAROCKO
ALGERIET

VÄSTSAHARA
MAURITANIEN

MALI

Västsahara

Marocko anser sig ha historiska band till Västsahara och rätt till området.
Marocko ockuperar sedan 1975 större delen av Västsahara, som man kallar
»De södra provinserna«. Internationella domstolen i Haag avslog redan
samma år Marockos anspråk och slog fast att västsaharierna har rätt till
självbestämmande. FN erkänner inte Marockos överhöghet, utan klassar
Västsahara som ett »icke-självstyrande territorium«.
	I våras utvisade Marocko ett 80-tal personer ur FN-insatsen Minurso
i ilska över att generalsekreteraren Ban Ki-Moon kallat Västsahara
»ockuperat«.

Polisario

Konflikten är nu åter i ett
tillstånd av väntan.

gav uttryck för i höstas, där han satt
och hällde upp te under en ökenhimmel som skimrade av tiotusentals
stjärnor, hade kunnat yttras nästan
när som helst de senaste tio åren.
– Vi kämpar under Polisarios fana
och håller disciplinen. Men jag är
militär. Som militär litar jag inte på
någon fredsprocess.
Anna Roxvall
är frilansjournalist

Avkoloniseringsrörelsen Polisario bildades 1973 med västsaharisk självständighet som mål. 1976 utropade rörelsen Sahariska arabiska demokratiska
republiken (SADR), som i nuläget erkänns av knappt 40 länder. Polisario
fungerar som västsahariernas företrädare internationellt.
	Kriget mellan Marocko och Polisario pågick mellan 1975 och 1991. Ingenmanslandet mellan ockuperade Västsahara och Mauretanien hålls i praktiken
av Polisario. För att stänga rörelsen ute har Marocko byggt en över 200 mil
lång sandmur längs området, omgiven av ett av världens största sammanhängande minfält.

Naturresurser

Västsahara är rikt på både fosfat och fisk – resurser som Marocko enligt
internationell rätt inte har rätt att utvinna och sälja. EU-domstolen slog
nyligen fast att de handelsavtal som sluts mellan EU och Marocko inte
omfattar Västsahara.
	Domen innebär till exempel att fiskefartyg från EU fiskar olagligt om de
uppehåller sig utanför Västsahara.
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Nittiotalets självförnekelse är över, menar många
ryssar, och särskilt de i den nya makteliten.
Putins plan är att eskalera konflikten med väst
för att flytta fram de egna positionerna.
Tidens Daniel Mathisen har besökt landet som
nu hittar fler och fler länkar till Trumps USA.

P

lötsligt slår den till – den smällkalla
vintern. Snötäcket bäddar in Sankt
Petersburg, den isande kylan rullar
genom gatorna i staden. Halsdukarna
knyts tätt intill kroppen, pälsmössorna
är nedtryckta över pannorna när stadens invånare
skyndar mellan husen. En vanlig dag i metropolen,
men ändå inte.
Medan omvärlden vrider in och ut på valet av
finansmogulen, rasisten och populisten Donald Trump
till usa:s 45:e president tar ryssarna beskedet med ro.
På gatan i Sankt Petersburg märks inte mycket av det
omtumlande valet. De statligt styrda tevekanalerna
kablar ut bilder och analyser av hur Trump kommer
att förändra relationerna till Ryssland. Vladimir
Putin gratulerar Trump och hoppas på upptinade
relationer.
Några veckor efter det amerikanska presidentvalet
avslöjade amerikanska myndigheter hur hackare,
med regimens goda minne, tagit sig in i Demokraternas och Republikanernas mejlsystem för att på-
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Michail Gorbatjov,

Sovjetunionens siste generelsekreterare, argumenterar i sin nysläppta bok The New
Russia för att Putin medvetet eskalerar konflikten
med västvärlden. Genom att destabilisera relationerna,
diplomatiskt och mer öppet, kan Ryssland flytta fram
positionerna. Gorbatjov menar att den nya ryska
makteliten inte bara korrumperat det politiska systemet, utan också ser ett allt högre tonläge som ett sätt
att vinna personliga fördelar.
Under 2015 krympte den ryska ekonomin med
mellan 2 till 4 procent av bnp. Förra året minskade
den ryska turismen till utlandet med en tredjedel.
Flera lag i den ryska hockeyligan khl – prestigeprojektet som skulle utmana nhl som världens bästa
liga – har inte kunnat betala ut löner till sina spelare.
Orosmolnen hopar sig. Men trots knackig ekonomi
och försämrade relationer med omvärlden är narrativet tacksamt för landets politiska ledning. Regimen
kan skylla det ekonomiska läget på omvärldens sanktioner och västvärldens konspiration mot det stolta
Ryssland.
Kalle Kniivilä har i en
serie reportageböcker lyft fram de vanliga ryssarnas
bild av utvecklingen. Bilden är klar. För medan omvärlden uppfattar Moskva som alltmer oförutsägbart
och aggressivt är stödet för landets politiska projekt
omfattande. De allt hårdare utfallen må alienera ledare
i väst, men bidrar också till att mobilisera de egna
medborgarna.
Flera jag pratar med vittnar om Putin som den

Journalisten och författaren

foto : MLADEN ANTONOV/t t

Tillbaka till
framtiden

verka utgången i valet. Hackarna valde enbart att
läcka känslig information från Clintons kampanj
– inte Trumps. Att mejlläckan från Demokraternas
högkvarter, som blev nyhet strax före valdagen,
möjligen fällde avgörandet grumlar bilden ytterligare.
Strategin var att sprida bilden av Hillary Clinton som
korrupt och opålitlig av den enkla anledningen att
Kreml hade allt att vinna på Trump som president.
Det behövs knappast några avancerade teoribyggen för att se hur Trump öppnar upp helt nya
möjligheter för Putins politiska projekt, både hemma
och i omvärlden. Bägge herrarna utgör nya axlar i en
global geopolitik som alltmer kretsar kring en reaktionär och auktoritär pol. Utvecklingen i Syrien har
fått Ryssland att framstå som en stabiliserande kraft
i en kaotisk omvärld.

trygge landsfadern. Andra bryr sig inte så mycket om
vad som händer »där uppe«. Man är van att sköta sitt
och inte bry sig så mycket om maktens piruetter. På
väggen hos skomakaren, några kvarter från Nevskij
Prospekt, hänger ett porträtt av Putin. Ägaren smörjer
en maskin och berättar att ryssarna inte längre har
något att skämmas för. Nittiotalets självförnekelse är
över, förklarar han.
Analyser om Ryssland landar ofta i slutsatsen att vi
hamnat i ett slags post-kommunistiskt kallt krig.
Svaret är i så fall att damma av de säkerhetspolitiska
strategierna från åttiotalet. Historikern Dimitrij
Trenin, aktuell med boken Should We Fear Russia?,
menar att tesen inte håller. Relationerna mellan Ryssland och västvärlden är ansträngda och potentiellt
farliga, men logiken och dynamiken är förändrad.
Trenin spår att rädslan för Ryssland skymmer blicken för de diplomatiska och säkerhetspolitiska instrument som behövs: pragmatism och genuin vilja att
samarbeta och förstå landets specifika roll och karaktär.
Ändå är det svårt att inte vara rädd. Gay Russia,
ett nätverk som jobbar med hbtq-rättigheter i Ryssland, vittnar om systematisk diskriminering och
organiserat våld mot sexuella minoriteter. Reseguiden
Lonely Planet varnar homosexuella par från att visa
känslor offentligt i Ryssland, liksom mörkhyade från
att vistas ute ensamma kvällstid. För ett år sedan bildade Putin ett nationalgarde på 200 000 beväpnade
soldater, med den officiella uppgiften att »bekämpa
terrorism och kriminalitet«. Men mycket tyder på att
syftet snarare är att snabbt kunna slå ned protester
och demonstrationer, liknande de som vällde över
landet efter valet 2011.
Nobelpristagaren Svetlana Aleksevitj kallar utvecklingen i Ryssland för »patriotisk hysteri«. Och
visst ligger det något i det. De nationella, reaktionära
ambitionerna blir i Putins egen person själva symbolen för Rysslands själsliga pånyttfödelse. Och då är
alla inte välkomna.
Putins auktoritära och reaktionära projekt har sin
motsvarighet i den kraftiga omsvängningen i västvärldens politiska karta. Ungern, Trump, Brexit.
Flyktingkrisen och kriget i Syrien har blivit retoriskt
bränsle på den framväxande fascismens brasved. Den
politiska debatten, även i Sverige, har effektivt förflyttats till en position som är betydligt mer gynnsam för ryska intressen.

Jag sitter på ett kafé intill Majakovskijtorget och läser
Liberalismens död – slutet på den rådande världsordningen, en bok av Immanuel Wallerstein som kom ut
2001. Formuleringarna träffar skrämmande nära vår
egen samtid. Wallerstein driver tesen att liberalismens
hegemoni – med oreglerade marknader och en global
hyperkapitalism som skapat extrema klyftor – gräver
sin egen grav. När allt fler inser att det nyliberala löftet
om stigande välstånd för alla ekar falskt vänds blickarna till nya alternativ. Det reaktionära och konservativa projekt som nu försöker återupprätta nationalstaten, nationalismen och vänder sig inåt är ett direkt
svar på det. Både i Ryssland och i usa.
Snön faller och fasaderna framför den pampiga
Finlandsstationen skiner upp i vinternatten. Längre
ned vid vattnet reser sig en stor staty i mörkret. Den
föreställer Vladimir Iljitjj Lenin, bolsjeviken och
revolutionären som stod i spetsen för den ryska revolutionen. Vid hans fötter ligger rosor och blommor
som frusit in i snömassorna.
I år är det hundra år sedan bolsjevikerna intog
Vinterpalatset och genomförde den ryska revolutionen. Hur den ryska regimen hanterar jubileet kommer
att säga mycket om den egna självbilden, liksom
Lenins plats i den officiella berättelsen.

har Putin effektivt flätat in landets
brokiga kedja av händelser i en rak och ren berättelse
om ryskt framgångsskridande. Skolböcker som varit
alltför kritiska mot tsar- och sovjetvälde har bytts
ut för att passa in i regimens syften. Mörka episoder
tystas ned.
Putin och landets maktskikt vill i stället skapa en
röd tråd från Peter den store till nutiden. Nostalgi och
längtan efter en förnyad självbild är en kombination
som effektivt luckrat upp historiens nyanser. Affärsmannen Vladimir, som jobbar med »olika former
av projekt inom byggindustrin«, medger att Stalin
gjorde mycket dåligt men ändå är en viktig symbol
för landets historia. Han är trött på att Ryssland ska
behöva ursäkta sig för omvärlden.
I stället: »Nu är det vår tur.«

De senaste tio åren

Daniel Mathisen
är frilansjournalist
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När det
inte hjälper
att ha rätt

K

an du gå mer än 50
meter, Mr Blake?
Rösten i telefonen är
monoton. Den 59-årige
änklingen och snickaren Daniel försöker avbryta och förklara att han opererats efter en hjärtattack. Att han inte vill något hellre än
att börja jobba igen, men att läkaren
har ordinerat vila. Att det är därför han
söker sjukersättning. Men handläggaren som ska bedöma hans arbetsförmåga låter sig inte avledas från manus.
Varje försök från Daniel att säga något
annat än »ja« eller »nej«, möts av en
tillrättavisning. Klarar du av att hålla
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i en penna, Mr Blake?
Daniel når inte, trots intyg från sin
hjärtläkare, upp till de 15 poäng som
krävs för att få sjukersättning. Att överklaga beslutet visar sig vara en byråkratisk mardröm, och under tiden har
han inget annat val än att försöka få
jobbsökarbidrag. För det krävs att han
bevisar att han gör allt för att få arbete.
Men hans metoder är lika värdelösa i
arbetsförmedlingens ögon som hans
långa yrkeserfarenhet. Det som räknas
är säljande fraser i ett cv, och att omfamna jobbcoachens glättigt aggressiva
mantra om eget ansvar. Att invända att
det faktiskt inte finns jobb till alla i

arbetslöshetens Newcastle är värre än
att svära i kyrkan. Men Daniel, som
fostrats i att göra rätt för sig, biter ihop.
En av filmens mest rörande scener är
när han på biblioteket, en plats där
människor utan pengar fortfarande är
välkomna, får hjälp att för första gången
använda en dator. Men hur han än kämpar är det inte tillräckligt. När han till
slut erbjuds ett påhugg med tunga lyft
måste han tacka nej för att inte riskera
en ny hjärtattack, och då anklagas han
för att bara vilja leva på bidrag.
Det gör ont att se någon som skulle
kunna vara ens egen pappa sparkas
runt av ett samhälle han gett ett helt
yrkesliv. Mötet med det trygghetssystem han varit med och finansierat blir
som en nyliberal kalldusch. Men så ser
Daniel när Katie, en nyinflyttad ensamstående mamma, bestraffas med en
»sanction« (indraget jobbsökarbidrag)

foto : Robbie Ryan

Kristin Linderoth har sett Ken Loach kritikerrosade film Jag,
Daniel Blake, och konstaterar att den som varit inställd på att
förfasa sig över det råa brittiska klassamhället, för att sedan
slå sig för bröstet över våra intakta skyddsnät, åtminstone är
femton år för sent ute.

hetsutövningen bygger på intervjuer
med anställda. Och siffrorna talar sitt
tydliga språk. 2 380 personer dog mellan december 2011 och februari 2014,
efter att nyligen ha bedömts friska
nog att arbeta.

för sen ankomst till sitt möte med
arbetsförmedlaren. Daniel försöker
ingripa, men i en värld av sköt-dig-själv
uppfattar personalen det som ett hot,
och han, Katie och barnen blir utfösta
på gatan för att ha »skapat en scen«.
Daniel hjälper dem att rusta upp den
nergångna lägenhet de anvisats, och
successivt blir han en del av familjen.
Tillsammans försöker de ta sig igenom
en tillvaro där kropp och psyke prövas både av fattigdomen i sig och av
maktlösheten den medför.
i biosalongen är stämningen dämpad. Det första jag hör
någon säga är »Ja, vi är på god väg dit
i Sverige också«. Den som varit inställd
på att förfasa sig över det råa brittiska
klassamhället, för att sedan slå sig för
bröstet över våra intakta skyddsnät,
är åtminstone femton år för sent ute.
Likheten med den svenska utveck-

När ljuset tänds

lingen av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är slående. Retoriken
om individens ansvar och att utanförskap bara kan brytas genom lönearbete
är i princip identisk.
I Storbritannien, där sjukdomar som
en gång utrotats med välfärd har återvänt, och gamla fryser ihjäl för att de
inte kan betala elräkningen, har filmen
slagit ner som en bomb. Den ansvariga
Toryministern sa i parlamentet att han
visserligen inte sett den, men ansåg den
vara »monstruöst orättvis«. Labourledaren Jeremy Corbyn kontrade med
att uppmana honom och premiärministern Theresa May att gå på bio, för att
förstå den konservativa politikens konsekvenser. Filmens starkaste scen utspelar sig inne på en riktig food bank,
och kön utanför tillhör gatubilden i
många städer. Skildringen av myndig-

I en kontext där New Labour, Tories
och media under lång tid framställt
framför allt kvinnor och migranter
i arbetarklassen som snyltare är det
logiskt att vilja visa hur snabbt även
en vit man utan sociala problem kan
tvingas sälja inredningen i en lägenhet
där elen stängts av. Och det är inte ovanligt. I januari dog 56-åriga Londonbon
Lawrence Bond på gatan utanför arbetsförmedlingen. Maximus, det inhyrda
amerikanska bolag som bedömer
arbetsförmågan hos de som söker sjukersättning, menade att han var frisk
nog att jobba. Inriktningen som beslutades under New Labours sista tid
vid makten är nämligen att handläggarna ska titta på »vad du kan göra,
och inte på vad du inte kan göra«.
Låter det bekant?
Jag, Daniel Blake är en djupt rörande
skildring av en självklar klassolidaritet
mellan människor med olika hudfärg,
kön och ålder. Skådespelarinsatserna
är lysande. Berättelsen visar att det inte
hjälper att ha rätt, det går inte att vinna
mot systemet inom systemet. Det moraliseras inte över att den som är hungrig
kan behöva bryta lagar, men man luras
inte heller att tro att den enskilda desperata handlingen leder till mer än överlevnad. Vilka alternativ är det då som
återstår? Det låter Ken Loach publiken
själva komma fram till.

Kristin Linderoth
är medlem av Tidens redaktionskommitté
och doktorand i genusvetenskap
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Slaget om Frankrike
I flera decennier har Frankrikes ekonomi gått trögt och
arbetslösheten befunnit sig på höga nivåer. Klyftorna har ökat,
segregationen stegrats och breda grupper i samhället har det
svårt. Svaren på vad som har orsakat dessa problem, och hur
de bör lösas, splittrar landet i flera motstridiga grupper.
Det är detta snåriga politiska landskap som Tomas Lindbom
ger sig i kast med att förklara i Slaget om Frankrike.

B

okens titel är en smula vilseledande då den tar sig an en
betydligt större uppgift än att
endast analysera detta års presidentval. Lindbom, Frankrikekännare och
under perioder bosatt i landet, inleder
sin omfattande redogörelse redan 1958
mitt i vad som har kommit att kallas
Les trente glorieuses (ungefär de 30 gyllene åren). Denna period (1945–1975)
kännetecknades av en stark ekonomisk
tillväxt, låg arbetslöshet, omfattande
sociala reformer samt en generös välfärd. Resultatet var ett samhälle där
människornas levnadsstandard kraftigt höjdes samtidigt som sociala och
ekonomiska problem minskade, och så
gott som samtliga medborgare kunde
få ett anständigt liv.

Flera av de politiska grupperingarna
i det franska samhället blickar i dag,
av olika skäl, nostalgiskt tillbaka till
Les trente glorieuses. Vänstern gör det
med anledning av en högre jämlikhet
och ett starkare politiskt engagemang.
De konservativa gör det då deras land
var en stormakt och världens kulturella
centrum, och endast traditionell familjebildning fanns till buds. De högerextrema nationalisterna gör detsamma
eftersom befolkningen var mer homogen, den »stora invandringen« och den
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påstådda »islamiseringen« av Frankrike
inte hade ägt rum. Det är dessa tre grupperingar vilka, lite förenklat, har stått
för de huvudsakliga politiska alternativen under 2000-talet; socialisterna,
republikanerna och Nationella Fronten, som boken djupdyker i.
Lindbom ger en ingående historisk
och ideologisk bakgrundsbeskrivning
till dessa tre grupperingar, och splittringarna inom dem. Det är påfallande
att bokens författare inte bara är väl
insatt i fransk politik, kultur och historia utan också har förmågan att på
en detaljerad nivå analysera det politiska landskapet på ett medryckande
sätt. Särskilt intressant är det att få de
historiska och kulturella förklaringarna till Frankrikes politiska särarter.
Frankrike har i princip i alla tider varit
politiskt polariserat. Att söka stöd över
blockgränser i koalitioner och attrahera
en politisk mitt har aldrig varit eftersträvansvärt. Att på ena sidan kalla
sig kommunist och förespråka en revolution, och på andra sidan kalla sig
ärkekonservativ och vara högljudd
motståndare till abort och samkönade äktenskap är i dagens Frankrike
inte något kontroversiellt. I de flesta
närbelägna länder är detta politiskt
omöjligt (inte minst i Sverige).
De politiska särarterna är vitala

för att förklara
Frankrikes utveckling. Författaren väljer dock att endast
fokusera på dessa och
missar flera politiska
processer som påminner om Sverige. En splittrad vänster
som tycks ha tappat bort både sin identitet och arbetarklassens stöd, ett konservativt parti som slirar allt längre ut
till höger och fiskar röster i grumliga
vatten, och ett högerextremt nationalistiskt parti på framfart som gör seriösa
anspråk på regeringsmakten. Beskrivningen passar lika mycket in på Sverige
som Frankrike, men komparativa
analyser saknas i boken.
Läsaren som vill ha en utsaga för valutgången i maj blir besviken. Lindbom
bjuder inte på några prognoser. Däremot blir man som läsare väl insatt i
valets olika aktörer och deras politiska
program, inklusive uppstickaren
Emmanuel Macrons nystartade mittenrörelse En Marche. Vidare blir
valets betydelse uppenbart för läsaren.
Slaget om Frankrike handlar i första
hand inte om vem som övertar presidentämbetet, utan vilket samhälle
som formas; ett genomsyrat av solidaritet (socialisterna), konservatism
(republikanerna), nationalism (Front
National) eller liberalism (En Marche).
Detta får en stor betydelse inte bara
för Frankrike utan för hela Europa.

Torsten Kjellgren
är utredare på Tankesmedjan Tiden
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Arga unga män som hatar på nätet tog sig an tv-spelsindustrin,
men framgången uteblev. I stället fångades de upp av Breitbart
och näthatarhögern nådde sin största framgång hittills – Trump
blev president. Men går det att stoppa Alt Right-rörelsen? Ja, med
en tydlig socialdemokratisk politik menar Björn Åkerblom.
et var nog få som under
sensommaren 2013 förstod exakt hur långt det
skulle gå när GamerGate-rörelsen briserade
som en granat i tv-spelsindustrin.
GamerGate var en hashtag i sociala
medier, och på samma gång en politisk
rörelse och ett stridsrop. Tv-spelsfans
som vände sig mot en flera år lång process av ökad inkludering och mångfald, både i spelens innehåll och bland
deras utvecklare, organiserade och utförde koordinerade attacker med hot
och trakasserier mot enskilda.

foto : privat
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Feminister och antirasister var de
huvudsakliga målen; individuella spelskapare, journalister och skribenter
som argumenterat mot eurocentrism
och heteronormativitet i spelvärlden.
Deras allierade, arbetsgivare och annonsörer blev också utsatta.
Det var en helt ny form av onlineaktivism, där en svärm av hatbudskap
var tänkta att demoralisera, tysta och
fördriva alla progressiva röster från
spelindustrin.
Nu, snart fyra år senare, har de
taktiker som arbetades fram under
GamerGate hjälpt till att driva fram

usa:s första högerpopulistiska president. Vi har viktiga lärdomar att dra
av den utvecklingen.

Mångfald var lovligt byte

Missnöjet var fabricerat från början
till slut. En oberoende amerikansk spelutvecklares kärleksrelation havererade.
Eftersom hon var kvinna kunde hennes
expojkväns svartsjuka slå rot i den
redan gravt sexistiska och mansdominerade mylla som omgärdar spelindustrin.
Narrativet tog fart: Spelpressen var
korrupt och arbetade i kollusion med
spelutvecklare för att skapa politiskt
korrekta spel som ingen ville spela av
rent ideologiska skäl. Rörelsen tog sitt
namn från en hashtag på Twitter som
menade att den upplevda bristen på
pressetik i tv-spelsjournalism liknade
Watergateskandalen: GamerGate.
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Medan GamerGate-rörelsen utåt sett
talade om en fri marknad, yttrandefrihet för spelutvecklare och vikten av
pressetik, riktade de koordinerade
kampanjer med hot och trakasserier
mot enskilda personer; journalister,
spelutvecklare och skribenter som var
misshagliga för dem. Målet var att stora
svärmar av nätbaserade påhopp skulle
skrämma dem till tystnad.
Deltagarna var anonyma och använde ofta flera olika konton för att
kunna ge intryck av att vara fler än de
egentligen var. Kvinnor, hbtq-personer
samt etniska och religiösa minoriteter
var de primära målen, men alla som
uttalade sig om betydelsen av mångfald var lovligt byte.
Gamers som vant sig vid att vara
världens mitt och alltings mått såg varje
spelbar rasifierad karaktär, varje dialog om kärlek utanför en strikt normativ heterosexuell definition, som ett påhopp på sina egna rättigheter. GamerGate samlade dessa gamers på gemensamma forum och koordinerade deras
aktioner.
Utöver att skada och ärra enskilda
individer åstadkom GamerGate-rörelsen inte särskilt mycket för att förändra
tv-spelsvärlden. De annonsörer som
lurades av GamerGates desinformationskampanjer kom snart tillbaka och
de som hårdast utsattes för trakasserier
och hot orkade alla i slutändan att fortsätta. Spelutvecklare världen över valde

solidaritet med sina kollegor framför
populism inför en organiserad cybermobb. GamerGate representerade helt
enkelt inte en tillräckligt stor grupp
konsumenter för att utöva påtryckningar på de faktiska spelen.
Men bland de krafter som koordinerade
de vita unga männens raseri under
GamerGate, var syftet däremot ett
annat.
För den amerikanska högerpopulistiska sajten Breitbart var GamerGate
en guldgruva. En svartsjuk expojkvän
hade exponerat existensen av en enorm
reservoar av vanmäktig vrede. Den
hade bara saknat ett utlopp. Och mer
än så; reservoaren bestod av outtröttliga anonyma aktivister, de koordinerade sig själva i grupp och kunde angripa sina motståndare som en bisvärm.
Varje stick i sig ansågs ofarligt och
varje individ i svärmen kunde frånsäga sig allt ansvar för vad alla andra
gjorde. Inte ens när den öppet nazistiska nättidningen Stormfront tog
GamerGates parti vändes aktivisternas
frenesi till självkritik.
I dag är Breitbarts chefredaktör,
Steve Bannon, Trumps chefsrådgivare.

Maskuliniteten den nyfascistiska
rörelsen

Varifrån kommer då den här »naturkraften« som Breitbart lärde sig utnyttja?

För den amerikanska högerpopulistiska
sajten Breitbart var GamerGate en
guldgruva. En svartsjuk expojkvän
hade exponerat existensen av en enorm
reservoar av vanmäktig vrede.
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En analys som ofta kommer som
ett brev på posten när den nyfascistiska rörelsen diskuteras, är tanken på
högerextremisten som en radikaliserad,
outbildad man som bor på landsbygden och har förlorat jobbet till globaliseringen och hustrun till jämställdheten. Så var aldrig fallet med GamerGate-rörelsen, och det är heller inte en
korrekt beskrivning av den »alt-right«
som följde i dess spår.
Rörelsen är mansdominerad, en
överväldigande majoritet är vita män,
ofta yngre än 35. De har ofta en inneboende känsla av att inneha vissa rättigheter. Rätten till ekonomisk framgång,
rätt till respekt, rätt till kvinnor. De är
ofta högutbildade och har förmågan
att vända sina kunskaper inom allt
ifrån biologi till sociologi till juridik
och logik till att argumentera för sin
världsbild.
Men de bär också på en känsla av
misslyckande. Av att, på något sätt, ha
blivit berövade något som skulle varit
deras. Många av dem söker sig till likasinnade på nätet; de går till forum och
spel och blir där övertygade om att det
fria ordet är attackerat av vänstervridna
identitetspolitiker. Därför måste den
vita mannens perspektiv försvaras med
hjälp av hot och trakasserier mot dem
som i deras ögon har berövat dem deras
rättigheter. De går till forum för att
utbyta raggningsknep och blir samtidigt övertygade om att feminismen
kastrerar och avmaskuliniserar män.
Kärnan i deras aktivism är en
sårad manlighet. En radikal reaktionär
rörelse, exemplifierad tydligast genom
Breitbart (även om det finns flera andra exempel) har tagit plats i det offentliga rummet på nätet och i många av
dess slutna, mansdominerade rum.
De använder dessa platser för att radikalisera och rekrytera; förvandla missnöje till panik och raseri.
Det kanske är en milt roande ironi i

sammanhanget att denna strömning,
som högljutt förkastar det de kallar
identitetspolitik, i så hög grad ägnar
sig åt sin egen identitetspolitik.

foto : KEVIN LAMARQUE/t t

Paralleller till Sverige

I usa har utvecklingen gått fort. Från
att ha varit en ytterlighetsposition i
den absoluta periferin, har den så kallat
»alt right«-rörelsen tagit sig in i maktens
absoluta hjärta, i form av Breitbarts
Steve Bannon.
Finns det några paralleller att dra
till Sverige?
Enligt en undersökning genomförd av Sveriges Radio och Tidningsutgivarna under 2016 har var tredje
svensk journalist hotats. De som oftast
hotar är enskilda individer, på andra
plats kommer hot från högerextrema
grupper.
Enligt undersökningen tar hoten en
distinkt annan karaktär när de riktas
till kvinnor.
GamerGate-rörelsen var ett pilotprojekt för en ny nätbaserad högerpopulism. Den arbetade fram ett par
viktiga principer: Att organisera inåt
i slutna rum, för att sedan agera utåt.
Att agera enligt en svärmmentalitet
för att både sänka trösklarna för enskilda aktivister att begå övergrepp
och för att överväldiga motståndarna.
Och att skapa en social sfär där
attacker mot meningsmotståndare
skapar gemenskap och blir ett sätt för
aktivisterna att förtjäna varandras
respekt.
Många av de här dragen finns redan
i Sveriges högerextrema kretsar. Näthat
riktas och släpps loss från ett litet antal sidor och grupper i sociala medier,
och aktivister med stort engagemang
kan lägga ner mycket tid och energi
på att attackera meningsmotståndare.
Det är ingen överdrift att säga att
i och med Sverigedemokraterna har
kommentarsfälten flyttat in i riksdagen.

Steve Bannon var Breitbarts
chefredaktör och är numera
Donald Trumps chefsrådgivare.

Den parlamentariska grenen är inte
isolerad; på samma sätt som »alt right«rörelsen mobiliserade ensamma unga
män i usa för Trump, finns det ett
underförstått stöd för sd i varje kommentarsfält och Facebookgrupper där
rasistiska kommentarer tillåts sätta
dagordningen.

Vägen Framåt

Hur ska man då bemöta den digitaliserade högerextremismen?
Till att börja med genom att inte
överge ett enda medium. Innehavarare av kommentarsfält ansvarar för
innehållet på dem. De måste modereras och ansvar måste kunna utkrävas
för de som inte modererar dem.
Den här nätbaserade populismen
är en social rörelse; dess medlemmar
börjar sällan som fullt utblommade
rasideologer. De börjar som arbetslösa,
ensamma och frustrerade. Arbetarrörelsen måste erbjuda ett sammanhang
och en gemenskap för de som är vilse
och utsatta, de som kommit i kläm när

globaliseringens vinster fördelats ojämlikt. Ett narrativ om hur förbättring
ska kunna ske är bra och nödvändigt,
men det måste också till rum där människor som annars kunde fallit till föga
för lockelsen med enkla lösningar till
komplexa problem kan hitta en ny
kontext.
Alt Right-rörelsen är inte ostoppbar,
inte ens med Donald Trump i Vita huset
– men den kräver att vi slår vakt om de
värden som först byggde arbetarrörelsen. Politik för arbetare handlar inte
bara om att förflytta arbetsmarknadspolitiska marginaler; politik för arbetare
handlar om ett sätt att förstå världen
som inte är uppdelat mellan vinnare
och förlorare.
Politik för arbetare handlar om att
bygga en jämställd värld, och det är så
vi kan stoppa Alt Right-rörelsen.
Björn Åkerblom
är medlem i Tidens redaktionsråd
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politiska platser

Rumäniens galna
skrytbygge
Ceausescus skrytbrygge Casa Poporolui skulle bli världens
största palats, och efter hans fall stod det som en symbol för
maktfullkomlighet och vanstyre. Lina Stenberg berättar om
en plats, central i bilden av det gamla öst, som hon besökte
första gången redan som femåring 1984.

1984

åkte en svensk
femåring på sin
första utlandsresa. Resan bar mot ett ovanligt resmål,
nämligen till Rumänien. Närmare
bestämt till semesterorten Mamaia vid
Svartahavskusten.
Samma år, 1984, inledde Rumäniens
diktator Nicolai Ceausescu bygget av
det enormt påkostade »Casa Poporolui«,
Folkets hus, i Bukarest, som i själva
verket var hans presidentpalats. Det
skulle bli världens största palats och
den näst största administrativa byggnaden efter Pentagon i usa. Kostnaden
var motsvarande tio miljarder dollar.
Byggnaden, som aldrig hann bli klar
innan Ceausescu störtades och avrättades 1989, är 340 000 kvadratmeter
stort, har 1 100 rum, innehåller en miljon kubikmeter marmor, 3 500 ton
kristallglas och 200 000 kvadratmeter
mattor. Excesserna och den överdrivna
lyxen i byggnaden är oerhörd. Särskilt
mot bakgrund av hur läget såg ut i
landet när bygget genomfördes.

64

av Folkets hus inleddes, började det rumänska folket
få det riktigt svårt. För att ha råd med
sitt storslagna byggprojekt – och för
att under en mycket kort tidsperiod
betala tillbaka landets utlandslån –
stoppade Ceausescu all import från
utlandet. Rumänien skulle bli självförsörjande. I stället exporterades en
majoritet av den inhemska produktionen, såsom kött, jordbruksvaror och
olja. Den mat som blev kvar till folket
var av sämre kvalitet eller rent av gammal, eftersom allt annat såldes utomlands. Ransonering av mat infördes
med hårda restriktioner för köp av ägg,
kött, bröd, mjölk, smör och matolja.
Även elektricitet, värme och bensin
ransonerades. Människor köade för
att få det nödvändigaste. De svalt.

Samma år som bygget

Svarta havskusten och Rumänien 1984
var en speciell utlandsupplevelse för en
femåring. På det slitna och sparsmakat
inredda hotellet fanns knappt några
gäster och den enda dryck som serve-

rades var Coca Cola. Jag ville ha mjölk.
Personalen stod emot in i det längsta
men till sist fick jag kokad mjölk med
isbitar och myror i. Troligtvis pulvermjölk som inte alls var tänkt för hotellets gäster. Vi betalade i dollar, allt gick
att få för amerikanska dollar. På den
lokala marknaden kostade de fina
snäckaskarna och de vackra dockorna
nästan ingenting, men mamma gav
många gånger mer betalt till försäljerskorna i slitna kläder. »Ni får köpa
vad ni vill«, sa hon till oss barn. Något
jag aldrig annars hört min mamma
säga.
Samma år, 1984 hölls os i Los
Angeles. Som enda östmakt deltog
Rumänien. Trots en extrem kontroll
över sina medborgare med massinterneringar och dödsstraff, trots en familjepolitik där kvinnor skulle föda minst
fem barn, trots massinstitutionaliseringar av barn, trots detta och mycket
mer var den rumänske ledaren omtyckt i väst.

Nicolae Ceausescu kom till makten
1965 och var en udda fågel i östblocket.
Han var hårdnackad stalinist men
ville inte dansa efter Sovjetunionens
pipa. När han trotsade Sovjets order
att bistå Warsawapaktens inmarsch
vid Pragrevolten 1968, blev han inte

foto : madeleine bengtsson

Ce au ses cu lät riv

bara nationalhjälte utan också enligt
västvärlden en av »de goda kommunisterna«. Ceausescu välkomnade både
de Gaulle och Nixon på rumänsk mark,
tog emot svenska kungens Serafimerorden och bjöds in till Buckingham
Palace i London.
Parallellt med populariteten från
väst fanns ett närmande till Nordkorea.
Ceausescu såg upp till det nordkoreanska samhällsbygget och hämtade
många av sina idéer därifrån. Att bygga
ett folkets palats var en av dessa.
Det behövde göras plats för den
enorma byggnaden i centrala Bukarest. Under 1984 revs 30 000 bostadshus. Det planerades för förflyttningar
till nya bostadskomplex i utkanten av
staden, men många av dessa nya hus
blev aldrig färdiga. Människor blev
hemlösa eller flyttade ut på landet. Kvar
på gatorna blev husdjuren, och framför allt hundarna, som i årtionden
efteråt varit ett stort problem i staden.

a 30 00 0 bo sta dsh
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revolutionen 1989,
när Nicolae Ceausescu och hans fru
Elena avrättats, stod det stora palatset
ännu ofärdigt. Byggnaden symboliserade allt Ceausescu stått för och många
höjde rösterna för att den skulle förstöras. Med hjälp av eu fortsatte i stället uppbyggnaden av huset och tjänar
i dag som säte för parlamentet, senaten,
tre olika museer och konferensanläggningar.
Nu har det gått mer än en kvarts
sekel sedan den omstridde diktatorn
störtades och landet gick mot demokrati. Det glödande hatet som ledde
till hans död har falnat och är till viss
del bortglömt. Optimismen efter kommunismens fall och engagemanget
för eu och väst har minskat och i stället
har nostalgin över svunna tider ökat.
Det blev inte som man tänkt sig med
demokrati och öppenhet. Många är
fortfarande fattiga, korruptionen är
utbredd och de politiska skandalerna
Efter den rumänska

åt sit t skr ytb yg ge

.

har avlöst varandra sedan nittiotalet.
Mycket har förändrats i landet men
Ceausescus skrytbygge står kvar. Det
finns en hatkärlek bland rumäner till
byggnaden, de som minns åttiotalet
vet att den är byggd av blodspengar.
Men för många, både yngre och äldre,
finns också en stolthet. Huset står för
en tid när Rumänien utmärkte sig. När
landet var något att räkna med i omvärlden. Och var det verkligen värre då?
Jag har varit i Rumänien flera gånger
sedan den där gången som femåring.
2011 var jag i Mamaia, gick längs med
havet och tittade efter hotellet jag var
på för nästan 30 år sedan. Jag tror att
jag hittade det, satte mig på uteserveringen och beställde en Cola.
Lina Stenberg
är kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden och medlem i Tidens
redaktionsråd
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krönika
Evin Ismail

är doktorand i sociologi

Lyft ungdomarnas
eget perspektiv
i diskussionen
om våldsbejakande extremism är ungdomar. Vad kan ungdomars perspektiv bidra till kunskapen om våldsbejakande extremism?
I en rapport från Myndigheten för
civilsamhälles- och ungdomsfrågor
Främmande är skrämmande frågar man
sig detta och för samtal med 48 unga
mellan 15 och 25, de flesta med utländsk bakgrund.
När ungdomarna tillfrågades om
begreppet våldsbejakande extremism
hade de en syn på begreppet som inte
helt överensstämmer med regeringens,
där fokus är på tre olika våldsbejakande
miljöer. De teman som går att urskilja
utifrån samtalen med ungdomarna är
att de anser att:

En grupp som sällan hörs

foto : privat

1) Det finns flera vägar in i våldsbejakande extremism.
2) Medie- och informationskunnighet
är viktigt att lyfta fram i det förebyggande arbetet.
3) Rasism, främlingsfientlighet och
diskriminering är strukturella problem som upplevs vara kopplade
till våldsbejakande extremism.
Ungdomarna lyfte fram att medie- och
informationskunnighet är avgörande
för att inte lockas till våldsbejakande
miljöer, samtidigt menade vissa av
deltagarna att det finns ett litet eller
inget fokus alls på detta i skolan.

För ungdomarna handlade våldsbejakande extremism lika mycket om
rasism, diskriminering och utanförskap som om terrorism. De talade utifrån sina erfarenheter och upplevelser
med andra, de menade att de inte mött
personer som försökt rekrytera dem
till någon organisation utan att de
snarare blir utsatta för påhopp, rasism,
kränkningar och våld.
Ungdomarna tolkar sina erfarenheter
av rasism i vardagen som direkta konsekvenser av hur politiska företrädare
väljer att tala om invandrare, invandring och religion.
Fler av ungdomarna menade att de
upplever retoriken från Sverigedemokraterna som hotfull. Sverigedemokraternas retorik innebär för dem att
de som är födda och uppväxta här men
som har utländsk bakgrund, inte kan
identifiera sig själva som svenska.
Vidare uttryckte vissa av ungdomarna
en oro över om de skulle få bo kvar i
Sverige vid ett eventuellt maktskifte.
I ungdomarnas beskrivning av hot
mot samhället och demokratin kretsade
samtalen kring Sverigedemokraternas
inflytande, snarare än om den vedertagna definitionen av våldsbejakande
extremism. När hotet mot samhället
eller demokratin diskuterades var frågor om segregation och integration de
som lyftes mest och som ledde till flest
diskussioner.

Ungdomarna menade att rasismen
och främlingsfientligheten har normaliserats i samhället och i offentligheten under de senaste åren.
De beskrev även Sverige som ett
mångkulturellt land där människor
med olika etnisk och religiös bakgrund
lever tillsammans. Deltagarna menade
dock att segregeringen har gått väldigt
fort de senaste åren, och att det inte görs
tillräckligt mycket för att förhindra och
motverka segregationens negativa
konsekvenser.
Konsekvenserna av segregationen
menar ungdomarna är att polariseringen
i samhället har ökat, och att detta är
klyftor som både högerextrema och
våldsbejakande islamistiska organisationer drar nytta av i sina försök att
locka till sig ungdomar.
Ungdomarna föreslog även att andra
typer av kriminalitet och våldshandlingar, som gängkriminalitet, huliganism och bränder mot boenden för nyanlända, borde innefattas i begreppet
våldsbejakande extremism.
Vad kan vi då lära oss av ungdomarnas
syn på våldsbejakande extremism?
Kanske att en ingång till ämnet är att
lyfta de ämnen som de tyckte var sammankopplade med begreppet och som
var relevanta för dem. Det vill säga
frågor om rasism, främlingsfientlighet, segregation, inflytande och
diskriminering.
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»Äntligen hade han
själv lyckats välta
ifrån sig något stort«
foto : åke malmström/t t

Det unika med Eyvind Johnsons Romanen om
Olof var att den skildrade arbetet. På riktigt.
Och just i den meningen kan den tala även till oss
som läser den i dag, och ställas bredvid vår egen
tids arbetarlitteratur, skriver Rasmus Landström.
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1933

introducerade Eyvind Johnson
den norrbottniska ödemarken
i en novell. Berättelsen heter
Uppehåll i myrlandet och handlar om en rallare som
kallas Kvist. En dag stannar han till vid en liten station,
lånar ett spett av en banvakt och klättrar upp på en
bergsklack där ett stort flyttblock ligger. Han flinar,
fäster spättet och låter blocket dundra ner för branten.
En stins som ser händelsen frågar förundrad varför
Kvist gjorde det? Men till svar får han bara en axelryckning: »Jag har alltid velat välta ner en riktigt stor
och tung sten.« Efter det slutar novellen med att Kvist
drar vidare längs Malmbanan.
Uppehåll vid myrlandet är en märklig liten berättelse som på många sätt är typisk för Eyvind Johnson.
Landskapet med spångade stigar, bär och mygg är
vackert framskrivet och infallet är tecknat med glimten i ögat. Men berättelsen har också en symbolisk
dimension som jag ofta går och tänker på. När jag i
dagarna läser Johnsons Romanen om Olof inser jag
plötsligt att Kvist är Johnson själv och att novellen
är en slags förberedelse för det norrbottniska epos
han skulle skriva året efter. Romanen om Olof är en
berättelse i fyra delar och en lunta på 700 sidor som
blev hans publikgenombrott. Äntligen hade han själv
lyckats välta ifrån sig något stort.

foto : t t

Många som läser det här nu tänker nog att de har läst
Romanen om Olof utan att egentligen ha gjort det.
Jag har själv gjort misstaget: under lång tid kändes
det som om jag hade läst böckerna eftersom jag sett
Jan Troells filmatisering Här har du ditt liv (1966) så
många gånger. Att jag hade en bild av att böckerna
var skrivna i en »enkel« och »realistisk« stil bidrog
nog till känslan av att det räckte med att kunna intrigen. När jag nu äntligen läser romansviten visar
det sig vara en fördomsfull bild. Romanen om Olof
är en avancerad estetisk komposition som ställer
begreppet »realism« på huvudet och i den här texten
ska jag visa att det finns anledning att återvända till
böckerna i dag.
»Nu var det 1914« heter tetralogins första del och den
börjar med att Olof ger sig iväg från hemmet. Han är
då en sökande 14-åring, med en stor oro i kroppen,
på väg mot ett tillfälligt jobb vid älven. Bakgrunden
är självbiografisk. Eyvind bröt själv upp från sin familj för att söka arbete eftersom fadern insjuknat.

I tetralogins första del ger sig huvudkaraktären
iväg för att ta arbete vid älven.

I verkligheten skedde detta 1915 men för att understryka huvudpersonens samhörighet med tiden förlade Johnson uppbrottet till världskrigets utbrott.
Detta är bara ett exempel på hur Johnson använder
det självbiografiska stoffet kreativt i berättelsen. Under romanens fyra delar hinner Olof jobba som timmerflottare, sågverksarbetare, biografmaskinist och
rörläggare. Alla dessa yrken hade Eyvind själv, men
inte i samma ordning som i romanen.
Genom böckerna löper en röd tråd som handlar
om Olofs behov av att fly från en människofientlig
tillvaro. Vi får läsa om hur han går ut på brötan och
känner sig olycklig och hur han sliter på sågen och
längtar bort. Vid varje anhalt tänker Olof: »Här ska
jag inte stanna.« För läsaren är det oerhört drabbande att ta del av skildringen av hur »barndomen slits
ur kroppen« på ynglingen. Men det märkvärdiga
med böckerna är att författaren samtidigt visar hur
det hårda arbetet förvandlar Olof. I den första delen
är han en inåtvänd, fåordig pojke och stilen är kärv,
dialogerna korta. I den sista delen (Slutspel i ungdomen) är Olof en vuxen man och meningarna blommar ut när Johnson excellerar i dialogkonst.
Ett annat stilgrepp som Johnson använder sig av är de
små sagorna som emellanåt bryter den yttre realismen.
Dessa har en mycket speciell funktion i berättelsen.
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Många tror att de läst böckerna när de i själva verket
bara sett Troells filmatisering av »Här har du ditt liv«.

I den realistiska ramhandlingen får vi
exempelvis aldrig veta varför Olofs far
blivit sjuk. Men i en saga berättas det
om en förtrollad vind som kommer med
lungsoten. I den förlorar en kolare sina
barn men som läsare förstår vi att Olof
närmar sig sin faders sjukdom genom
berättelsen. Johnson har själv beskrivit
sagans funktion som »ett motgift mot
de minnen som ännu bär gift i sig«. På
så sätt erbjuder fantasin både en väg ut
ur och in i en brutal verklighet.
Som vi ser är Romanen om Olof inte
alls någon »enkel« romansvit. Bakom
den på ytan realistiska berättelsen döljer sig både modernistiska grepp och
magisk realism. På så sätt hade Johnson
mera gemensamt med moderna författare som James Joyce och Virginia
Woolf än föregångare inom arbetarlitteraturen som Karl Östman och
Maria Sandel.
Efter hand blir sagoinslagen allt färre
i takt med att Olofs värld vidgas. Han
lär känna en ungsocialist, följer med
ett cirkussällskap, förlorar oskulden
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och organiserar en strejk. För läsaren
blir det nästan lättare att andas mot
slutet av sista boken. Då är han en vuxen
man med drömmar om politik och
skrivande.
denna bok i dag, läst med
samtidens blick på den? Har den något
att säga oss ännu? Jag vill mena att den
har det. När Romanen om Olof publicerades på 1930-talet tillförde den något
till arbetarlitteraturen som egentligen
aldrig hade skildrats tidigare, nämligen
kroppsarbetet. Detta kanske låter konstigt. Men tvärtemot vad många föreställer sig hade arbete aldrig gestaltats
utförligt i litteraturen. Arbetarlitteraturen från 1910-talet hade kretsat kring
klasserfarenhet och baracken stod i
centrum snarare än bygget. I Johnsons
roman flyttades fokus mot platsen där
själva jobbet pågick.
Under det arbetarlitterära uppsving
som skett under 2000-talet har kroppsarbetet åter hamnat i centrum. I böcker
som Kristian Lundbergs Yarden, Sara

Hur står sig då

Beischers Jag ska egentligen inte jobba
här, Jenny Wrangborgs Kallskänkan
och Johan Jönssons Efter arbetsschema
gestaltas vardagen i hemtjänsten, på
äldreboendet och i hamnen. I mångt
och mycket har det handlat om en förändrad arbetsmarknad där omsorgsarbetet ersatt industrijobben och där
kapitalackumulationen flyttat till
tjänstesektorn.
På så sätt har 2000-talets arbetarförfattare gett oss en unik bild av det
avindustrialiserade Sverige. När jag
läser Johnson i ljuset av dem slår det
mig att han gjorde samma sak på sin
tid. Han visade ett Sverige i förändring
där de gamla arbetena ersattes av de
nya: daglönarna hamnade på sågverken, småbönderna i skogsindustrin,
flottarna på brädgårdarna. Detta var
några av Sveriges allra första industrijobb som Johnson skildrade med en
stor skärpa.
I ljuset av den nya tidens arbetarlitteratur borde därför Romanen om
Olof få en renässans. Detta slår mig
med kraft när jag läser en scen från
Här har du ditt liv (bokens andra del).
Där berättas om en tragisk olycka när
en stock välter ner från sågramen och
krossar en yngling. Han är bara där
tillfälligt och har inte fått lära sig sågverkets rutiner eftersom det är högkonjunktur och alla är stressade. Det
Johnson vill visa är den absurda tillvaron i kapitalismen: affärerna blomstrar medan arbetskraften behandlas
sämre än någonsin. Episoden slutar med
att chefen kommer ner, mumlar ett
beklagande men antyder att pojken
varit slarvig.
I marginalen antecknar jag att
Johnson just skildrat sin tids prekariat.
Rasmus Landström
är frilansjournalist och medlem i Tidens
redaktionsråd

foto : ©1966 AB Svensk Filmindustri
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Ojämlikheten ökar och det brådskar med konkreta förslag.
Reformer av det fria skolvalet och satsningar mot barnfattigdom
är några av de områden Socialdemokraternas kongress måste ta
sig an, skriver Mats Engström och Anders Östberg.

Rättvisa uppväxtvillkor
och framtidstro
centrala frågor för S-kongressen

T

io miljoner svenskar. Med
olika livssituationer, bakgrund
och drömmar. I ett gemensamt
land som är en global förebild.
Sverige har bäst rykte av alla länder
i världen, enligt en stor undersökning
av Reputation Institute. Rädda Barnen
ser vårt land som nummer ett när det
gäller flickors möjligheter. fn utnämner Sverige till en av de bästa platserna
att åldras i. Andra rankninglistor placerar oss högt när det gäller innovationsförmåga, jämställdhet och social
välfärd.
Dessa framgångar är resultatet av
människors engagemang och ihärdigt
politiskt arbete. Det är framför allt
socialdemokratin som satt sin prägel
på den samhällsmodell som andra vill
efterlikna. Politik för jämlikhet har
varit vägen till god välfärd och är en
huvudförklaring till de höga betygen
i internationella jämförelser. Genom
årtiondena har motståndet varit hårt
och reformer som vi idag tycker är
självklara har beskrivits som orealistiska. Samhället går att förändra.
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Fortfarande finns brister. Uppväxtvillkoren är inte jämlika. Den som växer
upp i ett fattigt hushåll i förorter eller
utanför de större städerna har sämre
förutsättningar än barn från väletablerade familjer. Det märks i skolresultat,
i ekonomiska resurser, i tandhälsa
och mycket mer.
Arbetslösheten bland unga är
hög både i miljonprogramsområden
och i mindre orter som Sandviken,
Härnösand och Ronneby. Alldeles för
många går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Siffrorna är
särskilt skrämmande i stadsdelar som
Rosengård, Hjällbo och Rinkeby, där
högst sex av tio elever får gymnasiebehörighet, men det finns även oroväckande exempel från bruksorter som
Hällefors och Ljusnarsberg. Många
barn lever under svåra ekonomiska
villkor. Samtidigt finns det gott om
pengar i rika områden. Samhället i stort
har inte brist på resurser. Det visar
exempelvis de enorma vinster som
affärsbankerna redovisar.
Dessa klasskillnader hör inte hemma

i Sverige. Alla barn ska ha rätt till
goda uppväxtvillkor. På liknande sätt
behöver de som är äldre och har slitit
hårt hela sitt liv känna att det finns en
god vård och omsorg för dem, och att
pengarna från pensionen räcker till ett
drägligt liv. Kvinnor ska inte behöva
vara rädda att gå hem från busstationen
eller tunnelbanan på kvällen, vare sig
de bor i ett rikt villaområde eller i slitna
hyreshus.
Bristerna undergräver också människors tilltro till det politiska systemets
förmåga att leverera resultat. Det blev
särskilt tydligt i debatten efter de stora
flyktingströmmarna hösten 2015.
Denna misstro mot etablerade partier
ger grogrund åt populism och rasism.
Risken är stor för onda spiraler, där
traditionellt socialdemokratiska väljare röstar på högerpopulistiska partier,
och det därigenom blir svårare att få
parlamentariska majoriteter för rättvisereformer som skulle kunna dra
undan grunden för exempelvis Sverigedemokraterna.
Det finns alltså flera skäl till varför

Socialdemokraterna bör prioritera
rättvisa uppväxtvillkor och social sammanhållning. Regeringen har tagit
goda initiativ, men omfattningen är
i flera fall för liten och fler åtgärder
behövs.
Partikongressen i april blir ett viktigt tillfälle att diskutera hur klyftorna
kan minska. Besluten behöver ge trovärdighet och framtidstro inför nästa
mandatperiod, och få genomslag redan
i den ekonomiska vårpropositionen
våren 2017. Dagens ekonomiska politik
är alltför försiktig, trots att det finns
parlamentariska möjligheter för större reformer. Att inte investera tillräckligt för rättvisa uppväxtvillkor kan ha
ett högt mänskligt och politiskt pris.
Här är några exempel på vad som behöver göras:
Det brådskar med reformer av det
fria skolvalet. Närhetsprincipen i
grundskolan behöver bli starkare
och staten måste ta ett samlat ansvar
för gymnasieskolorna i en viss region.
Skolor med svåra förutsättningar,
i mindre orter liksom i miljonprogrammet, behöver ökat stöd. Alla
skolor bör ställa upp mål för etnisk
mångfald och för ett bättre stöd till
elever med tuffa hemförhållanden.

Förskolan spelar en avgörande roll
för att ge barn goda livschanser.
Här behövs större resursförstärkningar, inte minst för att ge nyanlända barn en bra start. Fritidsverksamheten kan bli bättre och
utvecklas för barn i olika åldrar,
bland annat genom att uppvärdera
fritidsledarna i status och utbildningsmöjligheter.
Barnfattigdomen måste bekämpas.
Jobb för föräldrarna är viktigt, men

det krävs även fortsatta reformer
genom ytterligare höjningar av
barnbidrag och liknande insatser
som gratis glasögon för barn.
Uppväxtvillkoren i mindre orter
och på glesbygden har fått för lite
uppmärksamhet i den nationella
politiska debatten. Ordentliga resurser till stöd för utsatta barn måste
finnas även i små kommuner med
begränsade intäkter. Här har staten
ett särskilt ansvar. Mötesplatserna
behöver bli fler, kollektivtrafik och
möjligheter att ta körkort förbättras.
Teknikcollage och distansutbildning
på högskolan kan byggas ut och ge
större framtidschanser för de unga.
Människors engagemang är en
styrka för Sverige. Samhällets stöd
till föreningar behöver öka, bland
annat genom enklare tillgång till
lokaler. Arbetarrörelsen kan göra
ännu mer i sin egen verksamhet,
med dagens eldsjälar som förebild.
Föreningslivet i glesbygd måste få
bättre möjligheter, till exempel genom
Landsbygdskommitténs förslag
om ökat stöd och samverkan.
Bristerna i barn- och ungdomspsykiatrin är skrämmande. Här måste
snabba insatser ske för bättre stöd
till unga när de mår dåligt. Samhällets förmåga att se behoven behöver
bli bättre, både i glesbygdshem med
få vuxenkontakter och i förorter där
förståelse av olika kulturer är en
viktig del.
Trygghet är en rättvisefråga. Det
behövs både förebyggande åtgärder
och fler närpoliser för att minska
brottsligheten i utsatta områden.
Människor i glesbygd och mindre

orter ska också kunna känna sig
trygga, även om det är långt till
närmaste polisstation.
Bostadspolitiken måste vässas. Visst
är det bra att byggandet ökar, men
det räcker inte när befolkningen
växer snabbt. Investeringsstödet behöver bli större, kraven på kommunerna måste få tänder i form av sanktioner, och reglerna för eget boende
(ebo) förändras redan denna mandatperiod. Hela bostadspolitiken behöver
ha ett tydligare fördelningsperspektiv.
Familjer med låga inkomster som
redan har en bostad har fått det allt
svårare att klara sig med de ökande
boendekostnader som är följden av
många års borgerlig bostadspolitik.
Detta är bara några exempel bland
många, med fokus på uppväxtvillkoren.
Sverige behöver också större investeringar för fler jobb, liksom en mer
effektiv arbetsmarknadspolitik.
Åtgärderna mot strukturell diskriminering behöver skärpas och vårdvalssystemen ses över.
Ord räcker inte. Nu behövs fler
trovärdiga åtgärder mot samhällets
brister. Snabba resultat på centrala
områden är avgörande för att möta
populism och rasism. Socialdemokratin bör gå till val år 2018 på framtidstro och rättvisepolitik.

Anders Österberg			
är ordförande Unga Örnar och riksdagsledamot (S)
Mats Engström
är författare till rapporten Mångfald
och sammanhållning (Tankesmedjan
Tiden)
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reformutrymmet

S

Skolmarknadens »valfrihet« minskar elevens frihet att forma
sin framtid. Den skapar en sorterad och ojämlik skola och
driver på en samhällsutveckling stick i stäv med det som
alltid varit socialdemokratins mål. Socialdemokratiska
partiet måste våga avveckla skolmarknaden.
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ger även dålig hushållning med resurser och dålig måluppfyllelse. En olikvärdig skola undergräver på ett genomgripande sätt en
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling och är oförenligt med socialdemokratins mål. Därför måste marknadsstyrningen av skolan avvecklas.
Pedagogik utvecklar skolan, det gör
inte marknaden.
De senaste fem åren har friskolornas
andel av eleverna i grundskolan ökat
med 31 procent och det är de vinstsyftande koncernerna som växer, inte de
som främst bygger på en pedagogisk
idé. Skolan omvandlas alltmer till en
marknad med koncerner som konkurrerar om eleverna och som satsar på

En skolmarknad

foto : istockphoto

Avveckla
skolmarknaden
för frihet
och jämlikhet

kolan – en spjutspets mot
framtiden. Så klarsynt formulerade Olof Palme skolans
roll under en riksdagsdebatt
inför grundskolereformen 1962. Hans
ord gäller tyvärr även när skolan inte
fungerar på ett bra sätt. Dagens skolmarknad är inte bara dålig här och nu.
Den bäddar också för problem i framtiden, eftersom skolan formar dem
som ska ta vid.
Dagens skolmarknad, med det så
kallade fria skolvalet, leder till en allt
mer segregerad skola. Synliga minoriteter skiljs från majoritetsbefolkningen.
Studieinriktade elever skiljs från elever
med större utmaningar att klara skolan.
Barn från högutbildade familjer skiljs
från barn till lågutbildade. Sortering
och isolering undergräver tillit, förståelse, samhörighet, solidaritet, det
nödvändiga kittet för ett gott samhälle
där människor känner sig fria och känner respekt och omsorg om varandra.

att öka sina marknadsandelar där de
finner lönsamhet. Vi ser främst tre
avigsidor med marknadsstyrningen:
misshushållningen med resurser, splittringen av samhället och en ojämlik
skola.

1

Marknadsstyrning ger
misshushållning

Under 2000-talet har de flesta kommunala skolor upplevt återkommande
besparingar, bland annat på bibliotek
och på speciallärare samt krav på större
klasser och utökad undervisningstid
för lärarna. Pressen på lärare har ökat.
De senaste fem åren har sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser ökat med över 60 procent för lärare.
Men de ekonomiska boksluten visar
en helt annan bild: resurserna per elev
i grundskolan har ökat med över 40
procent realt under 2000-talet.
Hur är detta möjligt? Mycket pengar
går åt, samtidigt som det råder stor
resursbrist på många skolor. En rimlig
förklaring är att rådande skolsystem
skapar en ineffektiv resursanvändning.
Lagstiftarna har gjort marknad av
skolan med åtföljande konkurrens om
skattepengar, lönsamma elever och
behöriga lärare.
När kommunala och privata skolor
konkurrerar med varandra om de
offentliga medlen undergrävs kommunens möjlighet till ett rationellt
resursutnyttjande. I takt med att den
privata verksamheten växer förlorar
kommunerna befogenheter att styra
sin egen skolorganisation, men står
samtidigt kvar med utbudsansvaret,
att se till att alla elever har en skolplats. Ansvar utan befogenheter ger
inte en effektiv organisation.

Dessutom tvingar lagstiftningen
kommunerna att ge för mycket skattemedel till den växande friskolesektorn.
Varje elevplats på en fristående skola
ersätts med snittkostnaden för den
kommunala skolan. Men en koncern
kan välja en utbudsnivå som säkrar
fyllda klasser och fylld skola samt
starta när en fördelaktig lokal blir tillgänglig. Medan kommunen ska erbjuda
alla plats, både år med stora elevkullar
och år med små och i alla delar av
kommunen.
När kommunens kostnad per elev
ökar för att nya skollokaler byggs i nya
bostadsområden måste ersättningen
höjas i motsvarande grad till de fristående skolorna. Dessa orimligheter
påvisade Uppsala redan 2008 i sitt
remissvar på propositionen Offentliga
bidrag på lika villkor. Där framhölls
också att friskolorna överkompenseras
för momsen. 6 procent måste betalas
ut, trots att kostnaden är under 3 procent. Bara momskompensationen ger
årligen dryga miljarden för mycket i
utbetalningar till de fristående skolorna.
Därtill har flera vinstsyftande koncerner profiler som lockar mer självgående elever medan kommunen får ta
ansvar för de mer behövande. De miljarder som går till vinster och värdeökningar hos friskolekoncernerna kanske
inte främst kommer sig av underlåtenheter vad gäller kvalitet, utan snarare
av att de 36 miljarder per år som går till
fristående skolverksamhet innehåller
olika former av överkompensation.

2

»Fria« skolvalet splittrar
samhället

En skola som styrs av föräldrarnas val
blir en sorterad skola och en sorterad

skola ger ett splittrat samhälle. De flesta
föräldrar vill inte ha en ensidigt sammansatt skola, men på sikt riskerar
summan av alla enskilda val att leda till
just det. För ställs man inför ett val, så
väljer de flesta att själva tillhöra majoriteten och därmed blir det på sikt mer
segregerat än de flesta egentligen vill.
Familjer som tillhör majoritetsbefolkningen väljer bort skolor med
synliga minoriteter, och högutbildade
föräldrar vill inte skicka sina barn till
skolor med »lågstatuselever«. Senast
bekräftat i Anna Ambroses avhandling
om hur familjer resonerar vid val av
skola. Genom denna flykt får de bortvalda skolorna en högre koncentration
av »lågstatuselever« varpå ytterligare
några familjer väljer bort dessa skolor.
På så vis blir skolorna alltmer segregerade för varje läsår. Sortering sker
också genom att mer självgående elever
väljer bort skolor med låga betygsresultat till förmån för skolor med höga.
Och har man svårigheter i skolan väljer man inte en skola med mest högpresterande elever, för vem vill alltid
vara sämst? Lika söker lika och ju mer
sorterade skolorna blir, desto fler söker
sig till sina likar.
I takt med att friskolorna växer
tvingas kommuner att gå från möjligheten att välja annan grundskola till
ett obligatoriskt skolval. Så blir det när
den kommunala marknadsandelen
minskat så pass att kommunen inte
längre kan erbjuda alla elever en anvisad skola. När kommuner därmed
tvingar familjerna att välja ökar skolsegregationen, visar forskning av
nationalekonomerna Danny Kessel
och Elisabeth Olme, liksom våra
erfarenheter i Uppsala.
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Konkurrensen eroderar
likvärdigheten och bidrar
till ojämlikhet

Konkurrensen om eleverna skapar
vinnare och förlorare. Förlorare blir
bortvalda skolor främst på landsbygden
och i ytterområden, skolor med lägre
betygsresultat och skolor vars elever
anses ha lägre status. Med färre elever
går dessa skolor miste om elevpengen
som följer med varje elev och kostnaden utslaget per elev stiger när klasserna
inte kan fyllas. Skolorna tenderar att få
en mer krävande elevsammansättning,
samtidigt som den minskade tilldelningen tvingar dem att dra ner på stödresurserna. Skolorna blir alltmer olikvärdiga och förlorarskolorna får orimliga förutsättningar att klara sitt uppdrag. Desto viktigare blir det då, för
dem som kan, att välja bort dessa skolor.
Skolmarknaden leder inte till ett
jämviktsläge utan snarare till en ond
cirkel för de skolor som inte är vinnare
i konkurrensen. Från borgerligt håll
brukar man argumentera för att detta
är ett tecken på att kommunerna brister i sin planering. Men marknadsstyrningen minimerar kommunernas
handlingsutrymme. Kommunerna har
det yttersta ansvaret för att alla elever
får en likvärdig start i livet men har
fråntagits makten att planera och styra.
spär också
på ojämlikheten. Det har länge varit
svårt att få de bästa lärarna dit de bäst
behövs. I takt med att lärarbristen ökar
och att skolkoncernerna expanderar,
hårdnar konkurrensen om behöriga
lärare och situationen är nu ohållbar
för många skolor, särskilt i utsatta
områden. För vem väljer att jobba på
en skola eller förskola som har orimliga förutsättningar att klara sitt uppdrag, när det finns gott om andra erbjudanden?
Behöriga lärare borde ses som en

Konkurrensen om lärarna
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knapp resurs att vårda och hushålla
med för allas bästa. I stället leder konkurrensen till att de elever som har det
bäst förspänt får flest behöriga lärare,
samtidigt som de elever som har de
största utmaningarna oftare drabbas
av hög personalomsättning, obehöriga
lärare och vakanser.

”Fria” skolvalet görs till en helig ko

Är bristande effektivitet, samhällssplittring och olikvärdig skola det pris
vi måste betala i valfrihetens namn?
Svenskt Näringsliv hävdar det. Vi hävdar motsatsen. Det är ett för stort offer
för ett tveksamt resultat. Det finns
andra lösningar.
Det kallas det »fria« skolvalet. Ja
visst är det fritt att »välja« vilken skola
man vill. Men det är inte fritt att få
komma till vilken skola man vill. När
allt fler väljer bort den närmaste skolan
och när skolorna blir alltmer olikvärdiga ökar andelen elever som inte får
den skola de valt i första hand. När
skolorna blir mer olikvärdiga är det
fler elever som går i en skola de inte
upplever som bra. De flesta önskar en
bra skola i sin närhet. När vissa skolor
blir förlorarskolor är det färre som kan
få en både bra och nära skola. Skolorna
blir ju dessutom med tiden mer ensidigt sammansatta än flertalet vill.
Valfrihet har fler dimensioner än
val av skola. Att alla skolor till exempel erbjuder en skolkör med en utbildad körledare ger många fler möjligheten att välja körsång än att en av tio
som söker till musikklass kommer in.
Att gå i en blandad klass kan ge mer
frihet att välja hur man ska vara än att
gå i en ensidigt sammansatt klass. I
Nyköpings kommunala högstadium,
där man skapat en optimal blandning,
vittnar elever om större frihet att vara
sig själva och slippa pressen att vara
lika de andra från den egna gruppen.

skolor som
är en mötesplats för mångfald i olika
dimensioner bäddar för tolerans och
öppenhet. Det ger valfrihet att vara den
du vill. Optimalt är skolan en plats
där det inte spelar någon roll vilken
bakgrund du har, för hur du kan vara,
med vem du kan vara och vilken framtid du kan skapa dig. Detta är en helt
annan sorts frihet som är värd att
kämpa för. En frihet till att förverkliga
sig själv och att få bästa möjliga stöd för
kunskap och utveckling – för alla. Är
inte denna frihet mera värd än möjligheten att önska vilken skola man vill
komma till?
För gymnasiet kan valfriheten även
gälla tillgången till ett brett utbud av
program med jämn och hög kvalitet.
Valfrihet handlar också om alternativa
utbildningsvägar som vuxenutbildning
och folkhögskola samt rätten till tjänstledigt för studier. Valfrihet handlar om
kostnadsfria högskoleutbildningar och
tillgång till studiestöd. Förutsättningar
för en valfrihet som socialdemokrater
gått i bräschen för.
Socialdemokraterna måste även
denna gång visa mod och självförtroende. Den nu rådande skollagstiftningen bör snarast ersättas med en
ny. Ambitionen om en jämlik och
demokratiskt styrd skola för allas bästa
bör vara lika angelägen i dag som när
grundskolan infördes.
Ett skolsystem som skapar

Bengt Sandblad
var tidigare ordförande (S) respektive
vice ordförande i barn och ungdomsnämnden, Uppsala 2003–2014
Boel Vallgårda
var tidigare tjänsteman under samma
nämnd 2003–2014, samt författare till
SKL:s skrift om socioekonomisk resursfördelning till skolor

övriga frågor

Fackligt förslag upprör
Att de som gynnats av det fria skolvalet som
infördes 1992 är barn till högutbildade och
priviligierade föräldrar är ingen nyhet. Det
visar forskning från flera olika håll, men
vad som är nytt och dessutom högst överraskande är att Lärarförbundet tillsammans
med Sveriges största utbildningsanordnare
Academedia nu vill införa ett obligatoriskt
skolval.
	Detta trots att Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand så sent som
12 februari i år skrev under en debattartikel
i Aftonbladet där hon pekade på att det
fria skolvalet i kombination med boendesegregering har delat upp skolor i högpresterande respektive lågpresterande.
	Visst öppnade hon i debattartikeln för
att det fria skolvalets regler bör göras om,
men att Lärarförbundet skulle göra gemen-

sam sak med Academedia bara ett par
veckor senare och föreslå ett obligatoriskt
skolval, det var nog en tankevurpa få hade
räknat med.
	Efter att den gemensamma artikeln
kommit ut så började lärare på Twitter
säga att de nu skulle lämna Lärarförbundet, det största fackliga förbundet för
lärare och skolledare.
»Hade inte kunnat föreställa mig att
Lärarförbundet skulle kroka arm med ett
riskkapitalbolag för att lappa och laga ett
dysfunktionellt system« Någon annan
skrev: På lång sikt tror jag inte att det ligger
i mitt intresse som lärare att facket och
riskkapitalet slår sig samman »för elevernas
bästa«. Förslaget känns alltså mer förankrat hos näringslivet än hos förbundets
egna medlemmar.

Lärarförbundets ordförande
Johanna Jaara Åstrand.

foto : eva dalin, kommunal

Vill begränsa vinsterna

Kommunals ordförande
Tobias Baudin.

Fackförbundet Kommunal kritiserar Socialdemokraterna för
att vara slappa när det kommer till vinstuttag i välfärden
och höjer nu sina röster inför partiets kongress.
	Att bara begränsa vinsttaket till skolan är fel väg att gå
menar Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.
Bättre vore att stoppa övervinsterna även inom äldreomsorgen. Kommunal uppger att de som arbetar inom den
privata sektorn i snitt tjänar 1 800 kronor mindre i månaden
och har sämre villkor än de som är offentliganställda, ett
tydligt tecken på att vinstdriften leder fel.
	Kommunal kommer att fortsätta driva frågan om vinstbegränsning inom välfärden och räknar med att Socialdemokraterna kommer att göra detsamma under partikongressen.
För oavsett om pengarna kommer från skolan eller från äldreomsorgen så gör de bäst nytta i verksamheten, inte i utländska
skatteparadis.
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Trump gav SD syre

En individuell hyressättning där läget
spelar stor roll, likaså närheten till goda
kommunikationer och vad är mer värt
än en central hyreslägenhet du äntligen
kan byta till efter 20 års kö, eller en lägenhet i någon av Söderförorterna där gentrifiering pågår och dit både tunnelbana
och bussar når.
	För hur man än vrider och vänder på
den så kallade Stockholmsmodellen som
Hyresgästföreningen tillsammans med
tre kommunägda bostadsbolag har kommit överens om så förs tankarna till
marknadshyror. Hyresgästföreningen
menar att modellen, som använts i
Malmö sedan över 15 år tillbaka, är en utveckling av bruksvärdessystemet, alltså
det system som ska skydda oss från
marknadshyror.
	Hyresgästföreningen poängterar att
modellen skiljer sig från marknadshyror,
som sätts utifrån betalningsförmåga
och efterfrågan. Men när just generella
värderingar och stadsdelen får en allt
större betydelse, riskerar den systematiska hyressättningen att öka segregationen i redan segregerade städer och
många oroar sig nu för att inte ha råd
att bo kvar, eller att ha råd att flytta till
attraktiva områden. Är det verkligen
Hyresgästföreningens uppgift att skapa
oro hos sina medlemmar?
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	Detta stoppade dock inte Sverigedemokraternas Mattias Karlsson som
under samma vecka i otaliga mediesammanhang menade att Trump nog
ändå inte hade så fel ändå. Och givetvis är det »invandrarnas fel«. Att det är
män, oavsett etnicitet, som står bakom
de allra flesta våldtäkterna talas det däremot tystare om i de sverigedemokratiska leden. Det är snarare så att de
kvinnor som inte vill vara ett rasistiskt
slagträ och lyfter frågan på nätet snabbt
får den hotfulla SD-svansen efter sig.
Inte sällan med hot om just våldtäkt.
	Att Sverigedemokraterna ser upp till
storebror Trump råder det inga tvivel
om, de föredrar alternativa fakta, de
lägger skulden på invandrare och tar avstånd från feminism. Och med amerikansk
(samt moderat) luft under vingarna får
SD ett sällan skådat självförtroende, ett
självförtroende anständiga partier bör
ta ifrån dem. Å det snaraste.

foto : istockphoto

Läget avgör
hyran

En kall februaridag blev plötsligt lilla
Sverige blickfånget för det stora landet
i väst. President Trump utmålade i ett
tal Sverige som ett land som helt och
hållet tappat greppet. Massvåldtäkter
och terrordåd om vartannat. Eftersom
presidenten inte lyssnar till traditionella medier utan enbart till mediekanaler
som Breitbart och Fox news så visade
det sig i efterhand att han varit »felinformerad« när han pratade om det som
hänt kvällen innan. Det hade inte hänt
någonting. Alls.
	Regeringskansliet var dock snabba
med att upprätta en sida på nätet, där
de på engelska besvarade myt efter myt
om Sveriges asylpolitik och påstådda
massvåldtäkter. Exempelvis att det inte
går att jämför vårt lands statistik med
USA:s eftersom våra lagar gör gällande
att det är våldtäkt där amerikansk lag
gör gällande att det exempelvis handlar
om sexuellt ofredande.

Nästa nummer
av tiden 30 maj
Liberaler och
socialdemokrater
– kan de mötas
över blockgränsen?
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