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Irland tvekar inför 
konsekvenserna av Brexit. 

Tiden har besökt eu:s 
nya yttre gräns på den 

gröna ön.
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Följ med Tiden till 
Vinterpalatset, den ryska 
revolutionens epicentrum.
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En ny film sätter fokus 
på folkmordet 1915. 

Inte en dag för tidigt, 
skriver Jesper Bengtsson.
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25 år efter kriget på Balkan 
är gränserna i Bosnien fort- 
farande smärtsamt tydliga.



Madeleine Bengtsson
JournaList
madeleine bengtsson är  
reporter på Ljusdals-posten, 
men har bakgrund i s-studen- 
ter och har varit redaktör för  
tidskriften Libertas. när hon 
inte bevakar Järvsö skriver hon  
litteratur- och teaterkritik eller  
reportage från olika delar av 
världen. 
 i det här numret har hon 
besökt bosnien-Hercegovina, 
ett land med stora klyftor 
mellan invånarna 25 år efter 
krigets början.
 – Jag ville försöka förstå vad 
avhumanisering och etikette-
ring av människor kan leda till. 
den växande islamofobin gör 
mig väldigt rädd och vi behö-
ver vända utvecklingen.

 

   

Jesper bengtsson
chefredaktör och ansvarig utgivare
jesper.bengtsson@tstiden.se
+46 7 026 825 29

Johan resele
art director
johan@resele.com 

redaktionsråd: 
madeleine bengtsson, rasmus Landström, 
Johan Lindahl, Kristin Linderoth, daniel 
mathisen, Laila naraghi, fredrik pettersson, 
Lina stenberg, magnus Wennerhag.

Medarbetare i detta nummer: 
monika arvidsson, Jesper bengtsson,  
madeleine bengtsson, annelie carlström, 
Kalle dramstad, Gabriel ehrling, Julia 
eriksson ståhl, anna-Karin Hammar, rasmus 
Landström, anne-marie Lindgren, denny 
Lorentzen, sakine madon, ann-Helen 
meyer von bremen, Laila naraghi, bertil 
odén, Åsa petersen, bengt rolfer, izabella 
rosengren, Lina stenberg, Jan-ewert 
strömbäck, per svensson, per Wirtén, Kent 
Wisti, manne Wängborg

Omslagsillustration:  istockphoto

tiden magasin är en del av tankesmedjan 
tiden.

detta nr är presslagt 1 juni.

Adress: olof palmes gata 9
111 37 stockholm

E–post: jesper.bengtsson@tstiden.se

Hemsida: www.tidenmagasin.se

Tryck: exakta print ab

issn 0040-6759

Prenumeration: nätverkstan
e-post: ekonomitjanst@natverkstan.net
tel: 031-743 99 05
prenumeration: 299 kr/4 nr Rasmus Landström

JournaList
rasmus Landström är 31 år, 
bor i stockholm, och jobbar 
heltid som litteraturkritiker 
och skriver bland annat för 
etc, arbetet, flamman och 
unt. specialområde är arbe-
tarlitteratur som han både 
skriver och föreläser om.  
 – vinterpalatset är en av de  
mest fascinerande platserna 
jag har varit på. varenda liten  
kvadratmillimeter av det andas 
totalitär tsarmakt. samtidigt 
startade en av de mäktigaste 
revolutionerna någonsin där. 
en revolution som sedan gick 
fullkomligt åt skogen, och till 
slut började likna tsarmakten. 
för mig symboliserar vinter-
palatset allt det här. fo
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Gabriel Ehrling
cHefredaKtör
Gabriel ehrling är chefredaktör 
för Liberal debatt och ledar-
skribent på oberoende liberala 
dalarnas tidningar. Han bor 
och är uppväxt i avesta, är ek. 
mag. i företagsekonomi- och 
nationalekonomi, men säger 
själv att han lärt sig mer i före-
ningslivet, där han bland annat 
varit förbundsordförande för 
vi unga, vice ordförande i Lsu 
och arbetat på studieförbundet  
vuxenskolan. sommaren 2010 
tog han sitt första tidningsjobb  
på örnsköldsviks allehanda 
och tidningen Ångermanland 
och 2013 flyttade han hem till  
dalarna. en stor del av yrkeslivet  
ägnas åt att granska Landstinget 
dalarna, där socialdemokraterna  
styrt sedan 1926.
 – partipolitikens konflikt-
linjer är konstgjorda, bekväma 

Anne-Marie 
lindgren
sKribent ocH författatre
anne-marie är medarbetare i 
tiden och aktuellt i politiken. 
fram till våren 2012 var hon ut- 
redningschef vid arbetarrörel- 
sens tankesmedja. Hon har 
också varit chefredaktör för 
Tiden och hon har varit med-
författare till flera av social-
demokraternas partiprogram.
 anne-marie Lindgren är 
även medförfattare till  skrif-
ten Vad är socialdemokrati? 
(första utgåvan 1974) tillsam-
mans med ingvar carlsson. 
 i det här numret skriver hon  
om liberalismens och social-
demokratins historiska sam-
arbeten, och hur den erfaren-
heten kan spela en roll i dag.

och i otakt med tiden. såväl i 
världspolitiken som i dalarnas 
bruksorter står utvecklingen 
och väger. på ena sidan natio-
nalismen, på den andra en bro-
kig skara för globalisering och 

mångfald. det är en tid då libe-
raler och socialdemokrater så 
klart ska fortsätta träta, men 
också inse att mer står på spel 
än om välfärdsstaten ska bli 
större eller mindre.

medarbetare
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NäR JAG LäSTe förra numret av tidskriften  
Tiden om provisoriska utopier satte  
mitt ekumeniska minne i gång. Provi- 
soriska utopier hos Wigforss har, menar  
jag, en trolig bakgrund i den ekume-
niska rörelsens begrepp »middle-axiom«.

Det var J H Oldman, anglikan, som 
inför förberedelserna till den interna-
tionella konferensen »Kyrka, samhälle  
och stat« i Oxford 1937 introducerade  
begreppet »middle-axiom« som en 
brygga mellan kyrkans utopi om Guds  
rike och samhällets krav på konkret 
politisk handling. (Källa: The Church 
and Its Function in Society, JH Old-
ham, 1937).

Life and Work (Liv och Arbete- 
rörelsen), som startats av bland andra 
Sveriges ärkebiskop Nathan Söderblom, 
kom med denna konferens i Oxford 
att gå en mellanväg mellan öst och väst,  

förkastande kommunismen men också 
ytterligt kritisk mot den västliga  
kapitalismen.

J h OLDMAN VILLe med middle-axiom bana  
vägen mellan utopismens potentiellt 
förödande nedtrampande av mänsk-
lig rätt och mänsklig värdighet och den 
pragmatiska politiken baserad på dag- 
liga utmaningar, med risken att för-
stärka den redan starkes rätt. Middle-
axiom transponerade visionen om Guds  
rikes rättfärdighet till möjliga proviso- 
riska utopier med Wigforss språkbruk.

Oxfordkonferensen 1937 är inte för-
sta gången som det sker en samverkan  
mellan kyrka och samhälle. I dag ter sig  
en konferens som den i Oxford 1937 åter- 
igen nödvändig. Denna gång emellertid  
inte bara kyrka, samhälle och stat, utan  
även islam, samhälle och stat. Både 

för samhällets och för trossamfundens  
skull behövs de provisoriska utopierna 
eller  »middle-axiom«. 

De KAN GÖRA trossamfunden samhälle-
ligt ansvarstagande med respekt för de  
demokratiska politiska processerna. 
De kan hjälpa de politiska partierna att  
lyfta blicken från dagspolitikens kort-
siktiga strategier. Kanske är fn:s utveck- 
lingsmål en bra bit på vägen, men det 
går att komma längre än så i konkre-
tion av vägar till en rättfärdig och 
hållbar värld.

anna Karin Hammar
som kandiderar för socialdemokraterna 
i kyrkovalet den 17 september 2017
Ledamot av olof palmes minnesfond

reflektioner

Om bakgrunden till provisoriska utopier
LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE

R

företagsvän
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Klass ska inte spela roll 
– men gör det

Gabriel Ehrling
Chefredaktör för Liberal debatt

ledare

MIN fÖRSTA POLITISKA INSIKT Var enkel: Jag 
var inte sosse. Det var så det fungerade  
i Avesta. Man kom på om man kände 
sig hemma i partiet som då styrt kom-
munen oavbrutet sedan den allmänna 
rösträttens införande – eller inte.

 I tidningsvärlden är liberala dags-
tidningar ofta starka där socialdemo-
kratin också är det. Ångermanland, 
Ådalen, Dalarna, Bergslagen – mitt 
tidiga yrkesliv har utspelat sig där det 
gamla Sverige dröjer sig kvar. 50 pro-
cent är inte utopi utan realitet, både 
när det gäller tidningarnas hushålls-
täckning och maktpartiets bas i väljar- 
kåren.

 
»hATKäRLeK« äR eTT MäRKLIGT ord, men  
beskriver nog ganska väl liberalers 
historiska relation till socialdemokra-
ter. Det fångar i alla fall mina egna 
känslor. De senaste decennierna har 
accentuerat de politiska skillnaderna.  
I vissa fall, som på skatteområdet, är de  
överdrivna. Men nu befinner vi oss i 
en tid där det är smärtsamt uppenbart 
att viktigare saker står på spel än om 
välfärdsstaten, på marginalen, ska bli 
större eller mindre. Därför behöver vi  
idépolitiskt samtal som förs utan block- 
politikens vanliga konfliktlinjer. Dessa 
är ändå i rask takt på väg att bli obsoleta.

Viljan att markera distans mot social- 
demokratin, och de liberala partiernas  
strävan efter en »borgerlig« identitet  
och regeringsduglighet, har tyvärr lett 

till viss liberal förslappning när det 
gäller synen på individ och struktur, 
samt selektiv amnesi när det gäller de  
hinder som kan hamna i frihetens väg.

 
DeT BORGeRLIGA NARRATIVeT bärs av indi-
videns förmåga att ta makten över det  
egna livet: Ryck upp dig och var din 
egen lyckas smed, lyder budskapet. Men  
även om en sådan beskrivning fun-
gerar bättre i dag än för 50 år sedan, så 
är det i bästa fall naivt att inte erkänna 
de strukturer som även år 2017 utgör be- 
tydande hinder i människors sökande 
efter frihet. Klass (eller »socioekonomisk  
bakgrund«, som det heter i liberal dags- 

politik), etnicitet och funktionsned-
sättningar spelar alltjämt alldeles för  
stor roll för vilka förutsättningar män- 
niskor har att söka den egna lyckans 
väg. »Det glömda Sverige« glöms fort-
farande bort. Därtill har jämlikheten, 
i termer av vilka förutsättningar en 
människa har att resa från det samman- 
hang hon fötts till, åter fått sig en geo-
grafisk dimension där stad skiljs från 
lands- och glesbygd. 

 Lika illa är det när det gäller synen  
på auktoriteter. För om socialdemo-
krater historiskt sett har varit blinda 
för den ofrihet som offentliga myndig- 
heter kan orsaka enskilda så har många  
liberaler i Alliansens tidevarv gravt 
underskattat faran i att låta privata  
företag och intressen få stor makt över  
människors liv. Ett sådant inflytande 
är därtill mindre legitimt, då privata 
institutioner saknar de offentligas struk- 
turer för makt, inflytande och insyn.

 
På ARBeTSMARKNADSOMRåDeT har liberaler 
låtit en, i och för sig ofta välgrundad, 
misstro mot fackförbund (och främst 
lo) översättas i ett generellt motstånd  
mot fackföreningstanken. Det är som 
om liberaler av princip skulle vara emot 
att arbetstagare organiserar sig för att 
möta starka motparter på arbetsgivar-
sidan. Det är förstås felaktigt. 

 Samhället förändras, men även i 
»kunskapssamhället« är (viss) trygg-
het en förutsättning för frihet.  
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DeT fINNS MyCKeT att invända mot libe-
ralismen, både som idé och (kanske 
framför allt) som praktik. 

De senaste decenniernas ensidiga 
fokus på ekonomisk liberalism är en 
sådan invändning, en viss oförmåga 
att se klassamhället och dess avigsidor  
en annan. Den pekpinniga, rektors-
mentaliteten i utbildningsfrågor en 
tredje. 

Antar att det är därför jag är social-
demokrat. 

Men det finns mycket som talar till 
liberalismens fördel. Många områden 
där socialdemokratin skulle kunna lära 
sig av liberalismen som idéströmning. 

DeT fÖRSTA hANDLAR om att liberalismen 
är fast rotad i ett antal individuella  
rättigheter och ett tydligt frihetsideal.  
Rätten att säga och tycka vad man vill  
(yttrandefriheten), rätten till personlig  
integritet (individens frihet), rätten att  
starta föreningar, driva organisationer  
och bekänna sig till den religion man 
föredrar (förenings- och religionsfri-
heten).

Det är förstås sant att även social-
demokratin är bärare av dessa friheter. 
Historiskt flödar liberalismen och  
socialdemokratin ur samma upprors-
källa mot det gamla förtryckarsam-
hället. 

Men socialdemokratin är i högre 
grad inte bara en idé om hur samhället  
bör vara organiserat utan också ett makt-

Ett arv med enorm 
sprängkraft

Klass ska inte spela roll 
– men gör det

Jesper Bengtsson
Chefredaktör för Tiden

handlat om en i grunden mer positiv  
syn på eu-samarbetet. Även när opinio- 
nen varit mer eu-skeptisk och andra 
politiska grupper har tonat ned eu-
spåret för att inte tappa väljare har libe- 
raler stått på barrikaderna och hävdat  
Europatanken. Den inopportuna, idé-
burna hållningen är sympatisk för mig,  
som står till vänster men som också  
anser att politiken och demokratin 
måste ta ett kliv utanför national- 
statens gränser för att inte bli helt 
överspelad av de globala marknads-
krafterna. 

fÖR DeT TReDJe har liberaler ( i alla fall 
vissa av dem, och i huvudsak de som 
kallar sig socialliberaler) lättare att 
navigera i det politiska landskap som  
uppstått längs den så kallade gal-tan- 
skalan. En liberal som Justin Trudeau 
i Kanada eller Macron i Frankrike be- 
tonar minoriteters rättigheter, feminism  
och hbtq-frågor på ett sätt som många 
socialdemokrater skulle kunna lära av. 

Även här finns det ett gemensamt 
arv. Ett arv som bottnar i en förmåga  
att tala om både kollektiva intressen  
och individuella rättigheter. Det slarvas  
ofta bort, både av socialdemokrater och  
liberaler, men det är aldrig helt borta 
från debatten, och i dag, när konserva- 
tiva och auktoritära krafter har ett fast  
grepp om samtalet, den politiska dag-
ordningen, är det ett arv med enorm 
sprängkraft.  
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parti, som genom regerandet kommit  
att liera sig med strukturerna. Det har  
gett beslutspotens, men har också gjort  
det enklare att agera »storebror« och 
stifta lagar som lutar sig mer åt repres- 
sion och inskränkningar än dessa fri-
heter. 

Även liberala partier gör ofta detta 
när de har makten, och båda skulle i 
det läget behöva en påminnelse om 
sitt liberala frihetliga arv. 

fÖR DeT ANDRA euROPA . Liberaler har, i 
alla fall i den svenska debatten, länge 
haft enklare att köpa tanken på att 
Europa behöver en federal struktur för  
att fungera politiskt. På ett plan har det 
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jorden runt

  
TANzANIA

Tusentals sparkas 
i korruptions-
bekämpning
anställda i offentlig sektor har hamnat 
under luppen i tanzania sedan det 2015 
uppdagades att tiotusentals så kallade 
»spökanställda« lyfte lön utan att kom-
ma till jobbet. 
 som ytterligare ett led i korruptions-
bekämpningen har nu presidenten från 
det styrande vänsterpartiet chama cha 
mapinduzi låtit undersöka de akademiska 
kvalifikationerna hos offentliganställda  
i landet. utredningen har lett till att 
tusentals offentliganställda sparkats 
eftersom det framkommit att de på  
något sätt förfalskat eller ljugit om sin 
utbildningsnivå.

  fRANSKA GuyANA

Storstrejk för utveckling 
betalar sig
I Franska Guyana i nordöstra Sydamerika bor en kvarts miljon 
invånare. Trots att regionen är en del av Frankrike är levnads-
standarden mycket låg. Ilskan mot brottsligheten, arbetslösheten  
och den dåliga samhällsservicen har vuxit sig stark och sedan 
många år tillbaka har guyanerna krävt en »marshallplan« för att 
territoriet ska komma ifatt resten av Frankrike ekonomiskt. 
 För att sätta press på beslutsfattarna i Paris tog Franska Guyanas  
förenade fackföreningsrörelse i slutet av mars beslut om storstrejk 
och en första manifestation innan all ekonomisk verksamhet stängde 
ned samlade över 10 000 demonstranter. 
 Efter nästan en månad av totalt arbetsstopp och blockader på 
hela territoriet kom äntligen ett mycket välkomnat besked från för- 
handlarna i Paris – 3,1 miljarder euro i ekonomiska stödåtgärder 
till territoriet.

  SLOVeNIeN

Facket mobiliserar 
för unga 
i många utbildningar i slovenien är det 
obligatoriskt att göra en längre praktik 
i offentlig sektor för att få sin yrkes-
legitimation. praktiken var länge obe-
tald men efter en lång kampanj kallad 
»mladi plus« blir det ändring på det.  
mladi plus startade efter ett nära sam-
arbete mellan den slovenska fackfören-
ingsrörelsen och studentgrupper i landet. 
 organisationen har omkring 1 500 
medlemmar och organiserar elever, 
studenter och arbetslösa ungdomar upp  
till 35 år. förutom huvudsyftet att arbeta 
för schyssta villkor för otryggt anställda  
och sprida vikten av fackligt engage-
mang bland unga, håller mladi plus också 
i en faktagranskningssida och ett pro-
jekt för övervakning och anmälning av 
jobbannonser där villkoren bryter mot 
slovensk lagstiftning.
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Europafack kämpar 
för högre löner
Löneutvecklingen i europa har länge 
halkat efter produktivitetsutvecklingen.  
många europeiska arbetare har fått se  
sin köpkraft minska samtidigt som ojäm- 
likheten ökat kraftigt. europafacket, 
som är den organisation som samlar 
europas fackföreningar, har därför tagit 
initiativ till en paneuropeisk kampanj 
under parollen »europa behöver en lö-
neförhöjning«. 
 tanken är att kampanjen ska samla 
europas fack i en gemensam politisk och 
 facklig kamp för bättre löner och villkor  
genom att värna och förstärka kollektiv- 
avtalen i europa.

  SeNeGAL

Journalister demonstrerar 
för bättre villkor
I jämförelse med andra länder i regionen är Senegal ett relativt 
fritt och demokratiskt land för journalister att arbeta i. Där- 
emot är de fasta anställningarna få, uteblivna löneutbetalningar  
vanliga och många journalister vittnar om stor ekonomisk  
utsatthet. Det sägs i sin tur underlätta för korruption inom 
journalistkåren. 
 På pressfrihetens dag den 3 maj organiserade därför Senegals 
samlade journalistorganisationer en stor demonstration mot 
otryggheten i yrket. »otrygg press, hotad demokrati« löd ett 
återkommande slagord i den två kilometer långa marschen 
där bland annat krav på införandet av presstöd lyftes.

  AuSTRALIeN

Australisk fotboll  
för jämställdhet
i australien är det fortfarande inte möj-
ligt för samkönade par att gifta sig och 
trots att både Labourpartiet och de gröna 
sedan länge velat ändra lagen har det 
styrande konservativa Liberal party of 
australia hållit tillbaka. inför den inter-
nationella dagen mot homofobi, bifobi  
och transfobi den 17 maj gick därför samt- 
liga spelare på både herr- och damsidan  
av australian football League ut och 
krävde lika rättigheter för samkönade par. 
 »australisk fotboll« på svenska,  
eller »footy« som det ibland kallas down  
under, är australiens mest populära 
sport och beskrivs bäst som en bland-
ning mellan fotboll och rugby. spelarna 
sällar sig nu till en snabbt växande skara 
av privatpersoner, företag 
och sportpersonligheter 
som alla öppet tagit 
ställning för samkönade 
äktenskap.

enligt nya siffror från världshälsoorga-
nisationen WHo är Litauen det land i 
världen där man dricker mest alkohol. 
18,2 liter ren sprit om året per person 
över 15 år. alkoholskadorna är bland de 
högsta i europa. 
 den litauiska koalitionsregeringen be- 
stående av socialdemokrater och bonde- 
partister har därför skickat en långt-
gående ny alkohollag till parlamentet. 
Lagen skulle höja inköpsåldern till 20 år, 
öka alkoholskatter, begränsa öppettider 

för alkoholförsäljning och kraftigt be-
gränsa alkoholreklam både fysiskt och 
på sociala medier. 
 regeringen har också börjat utreda 
möjligheten att skapa ett alkoholmono- 
pol. föga förvånande möter lagförslaget 
stort motstånd från alkoholindustrins 
representanter medan folkhälsovetare  
och civilsamhällesorganisationer från 
hela europa gått ut och uppmanat  
parlamentets ledamöter att stödja  
åtgärderna.

  LITAueN

Systembolag på gång?

litauerna dricker mest alkohol i världen, 
nu ska systembolag  ändra på den saken. 



12  

»Tekniska« förhandlingar kan 
urholka fokus på utveckling
I PARIS (oecd:s utvecklingskommitté 
dac) och Bryssel (eu) har det under 
några år förhandlats om förändringar  
av definitionen av utvecklingsbistånd.  
Det kan låta som en byråkratisk tekni- 
kalitet, men riskerar att få omfattande 
konsekvenser för biståndets innehåll 
och inriktning.

Ursprungstanken med biståndet –  
att bidra till minskad fattigdom i fattiga 
länder – riskerar att kraftigt urholkas  
när säkerhetspolitiska överväganden,  
subventioner till det egna landets  
företagsinvesteringar och migrations- 
politik får ökat utrymme. Sverige har  
tillhört en liten skara länder som 
bromsat förändringar på de två första 
områdena.

I feBRuARI 2016 beslöt oecd/dac om vissa 
ändringar som bland annat innebar att  
biståndsgivande ländernas transporter 
vid humanitära hjälpinsatser som ut-
förs av militären i vissa fall ska kunna 
räknas som bistånd. Liksom utbildning  
av soldater i mänskliga rättigheter 
med mera i samband med fredsbeva-
rande verksamhet. Utvärderingar av 
bland annat de svenska, norska och 
danska insatserna i Afghanistan visar 
tydligt de problem som kan uppstå i 
det humanitära biståndet om detta 
kopplas ihop med militär verksamhet.

Viss uppluckring av de tidigare  
begränsningarna för stöd till företags- 
investeringar har också tillkommit. Här  

finns en svår avvägningsfråga: Hur 
skilja mellan »katalytiskt« bistånd som  
lockar företag från det egna landet att 
investera i länder och miljöer som de 
annars skulle avstå ifrån, och subven-
tioner till samma företag för att öka 
deras konkurrenskraft på svåra mark-
nader?

Enligt det norska nyhetsbrevet  
Development Today har ett beslut hit- 
tills blockerats av intressemotsättningar  
mellan oecd-ländernas biståndsfinan- 
sierade utvecklingsfinansieringsinsti-
tutioner (fdi:s), i Sveriges fall Swed-
fund, och samma länders exportkre-
ditinstitut. De senare är oroliga för att 
fdi:s subventionerar företag på ett sätt 
som snedvrider konkurrensen och att 
exportkrediterna delvis kan tvingas 
in i de system som gäller för biståndet.

eTT TReDJe OMRåDe är effekterna av ett be- 
slut från 1988, att flyktingmottagande  
länder ska kunna använda bistånds-
medel för att finansiera kostnader i det  
egna landet under de asylsökandes  
första år, om de kommer från bistånds- 
mottagande länder.

Under många år var antalet asyl- 
sökande relativt begränsat och beslutet 
fick därför liten effekt. Sverige tillhör  
dock en liten grupp länder där avräk- 
ningarna redan kring 2010 låg i när-
heten av 10 procent av totala bistånds-
ramen. Med den ökade flyktingström- 
men 2015 blev den andelen helt grotesk  

och regeringen beslöt om ett tak på 30 
procent. Under 2016 minskade kostna- 
derna åter. I vårbudgeten 2017 uppgår  
de beräknade asylkostnaderna till 6,8 
miljarder, vilket är omkring 15 procent 
av totala biståndsramen. Det motsvarar 
ungefär hela svenska långsiktiga sam-
arbetet med länder i Afrika söder om 
Sahara och Asien.

DeSSA TRe fAKTOReR hotar att minska ut- 
rymmet för att uppnå biståndets över- 
gripande mål – att bidra till minskad 
fattigdom. En viktig uppgift för Sveriges 
regering är att få med sig flera länder 
för att förhindra att:

 Utrymmet minskar för investeringar, 
kapacitetsuppbyggnad och kompe-
tensutveckling i de fattigaste länderna.  
De flesta av dessa är stater där in-
bördes väpnade konflikter pågår eller 
just avslutats.

 Säkerhetspolitiska bedömningar 
gradvis får allt större inflytande över  
biståndspolitiken.

 Bistånd avsett att skapa ökad och 
effektivare produktion av varor och 
tjänster används för subventioner  
som skapar snedvridning av mark-
nader och försvårar för lokala före-
tag i fattiga länder.

 Fattiga ländernas regeringar  
tappar inflytande över hur biståndet  
används, vilket normalt resulterar i 
sämre långsiktig hållbarhet. 

bistånd

Bertil Odén
Skribent och biståndsexpert 
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Ta en bikupa om våra 
kluvna känslor inför EU
VAD BÖR eu VARA och göra i framtiden?  
I den vitbok som presenterades i mars 
vill eu-kommissionen vända på stenar:  
Ska vi fortsätta samarbetet som hittills?  
Eller ska eu kanske enbart fokusera på  
den inre marknadens fria rörlighet? 
Eller, tvärtom, ta steg mot ökad sam-
ordning på både bredden och djupet?

Särskilt riktas ljuset mot områdena 
social utveckling, globaliseringens  
effekter, emu:s framtid samt eu:s för-
svar och finansiering.

Initiativet syftar till att skapa debatt 
om vilken väg Europasamarbetet bör 
slå in på. Syftet är lovvärt och nöd-
vändigt. Ekonomisk kris, konkurrens 
mellan arbetstagare, misslyckandet 
med gemensamt flyktingmottagande 
och Brexit har tärt. Självkritiskt ut-
trycker kommissionen att eu för vissa 
symboliserar tomma ord och framstår 
som en accelerator för marknadskraf-
ter. Medborgarna är känslomässigt 
kluvna och hyser svagt förtroende för  
unionen, men stödjer likväl själva pro- 
jektidén om gemensam valuta och fri 
rörlighet. Kanske för att man anser 
alternativet vara sämre.

uTVeCKLINGeN AV LeVNADSSTANDARD är en 
nyckelfaktor för tillit och upplevd nytta 
av internationellt utbyte. eu har leve- 
rerat fred (något som delar av vår om-

värld visar att vi inte kan ta för givet) 
och har inneburit en effektiviserad 
handel med positiva effekter för tillväxt 
och sysselsättning. När det gäller att 
främja jämlika och goda levnadsvillkor 
finns dock mycket kvar att önska.

eu har regler som på pappret hävdar  
en social marknadsekonomi och att 
ingen ska diskrimineras på grund av 
ursprung. Ändå förekommer olika 
villkor mellan arbetstagare av olika 
nationalitet på samma arbetsmarknad.  
Och gång på gång visar sig företags 
vinstintresse ha företräde före sociala  
ambitioner och villkor. Ingen kan med  
hedern i behåll hävda att de europeiska  
arbetstagarna har det för bra och borde  
lämna över mer makt och större spel- 
utrymme till kapitalägare och företag.

DeT RäCKeR INTe ATT LOVA, man måste ock- 
så leverera, säger kommissionen till 
medlemsstaterna. Och, okej, delvis är 
dilemmat att många verktyg för att  
få saker och ting på rätt köl hör till den  
nationella kompetensen. Det är via 
finanspolitiken, skatterna, skolsystemet  
och socialförsäkringarna som vi mot-
verkar, eller rentav ökar, ojämlikhet i  
inkomst och andra levnadsvillkor. Men  
inte minst i euroländerna syns det att 
den gemensamma politiken har effekt.  
Inte var det enbart den nationella po-

litikens fel att krisåren hanterades via 
en tunnelseende åtstramningspolitik. 
Den gemensamma politiken påverkar 
medlemsländernas inriktning och ut-
komst och därför är det också viktigt 
hur rekommendationer och regler ser 
ut på eu-nivå.

eu:S ANDeL AV JORDeNS befolkning mins- 
kar liksom den ekonomiska makten.  
Enskilda medlemsländer har inte stor 
chans att påverka utvecklingen. Inte 
minst av den anledningen tjänar vi på  
att hitta lösningar på gemensamma 
problem som ofta orsakas av någon eller  
något man måste vara stark för att 
kunna påverka. Sverige är starkt för 
att vi tror att jämlika villkor och en 
hög generell välfärd är bra för både 
människa och samhällsekonomi. Det 
är mycket viktigt att allt fler delar den 
inställningen för att den konkurrens 
vi utsätts för ska ske på lika och rätt-
visa villkor. På så sätt blir vi också 
starka genom att samarbeta med dem 
som påverkar våra nivåer i välfärden.

I höst står Stefan Löfven och Jean 
Claude Junker värdar för ett informellt  
socialt toppmöte i Göteborg. Då hoppas 
man kunna anta gemensamma prin-
ciper för eu:s sociala dimension. Dags 
att diskutera vart vi ska och hur – ta 
en bikupa på det! 

 

eu

Monika Arvidsson
Utredare på lo:s enhet för 

internationella frågor 
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WLODzIMIeRz CzARzASTy har varit ledare 
för de polska socialdemokraterna  
Sojusz Lewicy Demokratycznej, eller 
Demokratiska vänsteralliansen (sld), 
sedan i januari 2016. Partiet grunda-
des som en koalition av olika demo-
kratiska vänsterpartier 1991 och blev 
ett enda parti åtta år senare. I valet 2015 
led sld ett gigantiskt nederlag och har 
för tillfället inte en enda plats i Sejm, 
parlamentets underhus. Samtidigt  
genomgår Polen stora förändringar 
under det högernationalistiska partiet 
Lag och Rättvisas (pis) ledning.

Röster har höjts för att den polska 
demokratin är i fara i samband med 
regeringens inskränkningar i rätts-
apparaten och av yttrandefriheten. 
eu har varnat för att ett återinförande 
av dödsstraffet, som Lag och Rättvisa 
pläderar för, vore oförenligt med eu:s 
värderingar. 

Under tiden förbereder sig sld och 
Wlodzimierz Czarzasty för en come 
back på den nationella politiska scenen. 

Anser du att pis är ett legalt parti?
pis har definitivt rätt att regera, 

men de har ingen rätt att ändra hela 
det konstitutionella systemet i Polen. 

Stödjer du några av regeringens 
sociala reformer?

Det skulle vi antagligen göra om vi 
fanns med i parlamentet, men trots 
att vi fick 7,5 procent av rösterna är vi 
inte det. Men oberoende av det kan 
ingen på allvar hävda att regeringens 
sociala agenda är bra, även om de nu 

genomför en del förslag som vi social- 
demokrater lagt fram tidigare. De  
genomför en sänkning av pensions-
åldern, men också som exempel att 
familjer ska få ökat stöd för sitt andra 
och de därpå följande barnen. 

Är det finansiellt hållbart?
Nej, Lag och Ordning har ingen  

finansiell täckning för sina förslag 
och statsskulden kommer öka. 

Vad anser du om Brexit? 
Vi uppfattar oss som nära vänner 

till Storbritannien men det är ett stort 
problem att landet vill lämna eu, som 
vår Demokratiska vänsterallians var 
med och förde in Polen i. Vi är över 
huvud taget mycket bekymrade över 
utrikespolitiken. Lag och Rättvisa 

isolerar Polen på den internationella 
arenan. 

Vilken av den polska regeringens 
reformer är mest plågsam just nu? 

Vår konstitution, som introducerades  
av oss i Demokratiska vänsteralliansen,  
attackeras nu av regeringen. De om-
vandlar presidentämbetet till en nota- 
rietjänst, någon som bara skriver under  
räkningarna. De avskaffar parlamen-
tets vanliga funktioner, något jag tror 
saknar motstycke inom resten av eu. 
Regeringens ledamöter diskuterar alla 
frågor i slutna rum. Samma ambition att  
kontrollera allt gör att de, genom Rådet  
för nationell radio och tv, gör medierna  
beroende av det styrande partiet och 
drar undan dess oberoende.

Hur reagerar människor på det?
På samma sätt som i usa, sedan  

valet av Trump, så demonstrerar både 
Lag och Rättvisas supportrar och op-
positionen på gatorna. Effekten är ett 
mer splittrat samhälle, är jag rädd, och 
vårt parti kommer fortsätta att stödja 
dialog snarare än konfrontation. 

Kan ditt parti spela någon roll då?
Vi är visserligen det enda social-

demokratiska partiet i Europa som 
saknar plats i parlamentet, men vi har 
omkring 10 procent enligt de senaste 
opinionsmätningarna, så det tror jag 
absolut att vi kan. 

publicerad i samarbete med 
the progressive post
översättning: Jesper bengtsson

Wlodzimierz 
Czarzasty
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Någon som minns 
generationsmålet?

 Ekosystemen har återhämtat sig,  
eller är på väg att återhämta sig, och  
deras förmåga att långsiktigt gene-
rera ekosystemtjänster är säkrad.

 Den biologiska mångfalden och  
natur- och kulturmiljön bevaras, 
främjas och nyttjas hållbart. 

 Människors hälsa utsätts för mini-
mal negativ miljöpåverkan samtidigt 
som miljöns positiva inverkan på 
människors hälsa främjas. 

 Kretsloppen är resurseffektiva och 
så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen. 

 En god hushållning sker med  
naturresurserna. 

 Andelen förnybar energi ökar och 
energianvändningen är effektiv 
med minimal påverkan på miljön.  

 Konsumtionsmönstren av varor 
och tjänster orsakar så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt.

äVeN häR BLIR DeT tydligt för de flesta 
människor som inte har till uppgift 
att vara positiva hållbarhetskonsulter 
att vi är ganska långt borta från det 
arbetet.

Tittar man på de 16 miljökvalitets-
målen som är kopplade till generations- 
målet, blir inte bilden särskilt mycket 
ljusare. Bara ett av målen tror man 
kommer att uppnås till 2020, nämli-
gen målet för »skyddande ozonskikt«. 
Eventuellt kanske man också klarar 
av målet »strålningsfri miljö«. Men 
för många av de andra miljömålen går  
det inte särskilt bra, det är till och med  

svårt att uppfylla etappmålen och 
etappmålen ligger rätt långt ifrån själva 
målen.

MåNGA AV MILJÖMåLeN påverkas av hur  
vi bedriver vårt skogs- och lantbruk.  
I regeringens föreslagna livsmedels-
strategi som ska forma jordbruket fram  
till 2030, väljer man dock att inte dis-
kutera miljömålen. Man säger visser-
ligen att miljömålen ska uppfyllas, 
men tar inte upp hur detta ska gå till. 
Framför allt så duckar man för den 
konflikt som en fortsatt intensifiering 
av jordbruket innebär. Regeringens 
resonemang går ut på att ökad effekti-
vitet och högre produktion också är mer  
miljövänligt. Eller som man skriver:  
»En resurseffektivare produktion inne- 
bär ofta mindre miljöbelastning per 
producerad enhet.« Och visst, räknat  
per kilo livsmedel förhåller det sig  
säkert så, men bara för att man kan 
»späda ut« slitaget på miljön genom 
att producera fler grejer, så innebär det 
ju inte att själva miljöpåverkan blir 
mindre och miljön mår bättre.

LIVSMeDeLSSTRATeGIN, vår framtida mat-
politik fram till 2030, hade varit ett 
utmärkt instrument för att skärpa upp  
arbetet med att lämna över ett bättre 
Sverige till nästa generation. I stället  
verkar det som om allt fler nu försöker 
sopa generationsmålet under mattan. 

Det är inte lika kul att uppfylla 
gamla mål som att formulera nya.   

                 

NI VeT VäL OM att om tre år ska allt vara 
fixat? Det är nämligen då vi ska lämna  
över ett betydligt bättre land till nästa 
generation. Ett Sverige där alla de stora 
miljöproblemen är lösta.

Det handlar om generationsmålet.  
Om det nu är någon som kommer ihåg 
det? Vi har ju fått så många mål efter det 
– Fossilfritt Sverige 2030, 1,5-graders- 
målet till 2050, fn:s globala mål och 
Agenda 2030 – för att nämna några. 
Men för det svenska miljöarbetet hade  
vi klarat oss gott och väl med genera-
tionsmålet. 

Målet är både pedagogiskt tydligt 
och omfattande. Hade vi skött vår läxa  
och vetat att vi skulle klara av det till 
2020 hade vi inte behövt oroa oss så 
mycket för våra växthusgasutsläpp, 
förlust av biologisk mångfald eller 
gifter i miljön. Så här lyder nämligen 
generationsmålet:

»Det övergripande målet för miljö-
politiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utan-
för Sveriges gränser.«

Tydligare än så kan det liksom inte 
bli. Och tydligheten gör också att vi 
förstår att vi inte alls är på väg åt det 
här hållet. 

Kopplat till generationsmålet finns 
också en beskrivning av den samhälls- 
förändring som behöver ske för att 
målet ska bli uppfyllt. Naturvårdsverket 
skriver bland annat att miljöpolitiken 
ska fokusera på följande:

mat&miljö

Ann-Helen 
Meyer von Bremen 

är journalist 

fo
to

: p
ri

va
t 

  



16  

M er än man tror, i dessa den benhårda  
 blockpolitikens dagar, har det genom  
 decennierna förekommit samarbete  
 över blockgränserna, inte alltför sällan 

mellan socialdemokrater och liberaler.
Det har självklart också funnits konfliktlinjer, 

många gånger starka, mellan partierna. Men att man 
inte var överens om allt var alltså inget hinder för 
samverkan i de frågor där man var överens.

1917 bildade liberaler och socialdemokrater  
gemensamt regering, efter en del inledande krångel 
från kungens sida. Huvudpunkten på den nya reger-
ingens program var den allmänna och lika rösträtten, 
det vill säga rösträtt till riksdagen för kvinnorna, och 
avskaffandet av den inkomstgraderade skalan vid 
kommunalvalen. 

Samregerandet blev inte i alla delar fridfullt. Men i 
den överordnade och för hela samhällsutvecklingen 
avgörande frågan om den politiska demokratin hade 
de två partierna i decennier stått stadigt tillsammans, 
och nu förde de den gemensamt i mål. 

LIBeRALeR OCh SOCIALDeMOKRATeR stod lika enade kring 
frihandelns principer. De samarbetade bra inom 
konsumentkooperationen och i Centralförbundet för 
socialt arbete. Och det var en liberal regering under 
Karl Staaff som lade fram för den tiden viktiga sociala  
reformförslag som den om arbetarskydd (1912) och 
den första – låt vara blygsamma - folkpensionen (1913).

Någon mer socialdemokratisk-liberal koalitions-
regering har det inte blivit. Men det finns flera exem-
pel från efterföljande decennier, där de två partierna 
stått på samma linje, drivit opinion för samma frågor 
och röstat på samma sätt. Jämställdhets- och familje- 
politiken ger tydliga och återkommande exempel. 
Socialdemokraterna hjälpte fram regeringen Ullsten 
(fp), när en sur Gösta Bohman blockerade allt vad 
borgerligt regeringsbildande hette, trots borgerlig 
majoritet i riksdagen. Omvänt spräckte liberalerna 
en borgerlig regering efter en ”underbar natt” där 
man kom överens med socialdemokraterna om någ-
ra viktiga skattepolitiska reformer. Och ”århundra-
dets skattereform” några år senare var likaså ett sam-
arbete mellan s och fp.

Det handlar om
ökade livschanser

frågan om hur medborgarna genom politiska beslut och regleringar av 
marknaden kan vara med och öka sina möjligheter och sin individualism 
intresserade en gång i tiden både liberaler och socialdemokrater. 
det borde den kunna göra igen, menar anne-marie Lindgren.
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VARfÖR äR LäGeT så mycket mera låst i dag? Visst, det 
finns skillnader mellan s och l. Men det fanns det, 
som sagt, förr också. I den klassiska särskiljande 
blockfrågan, inställningen till privat ägande och 
marknadsekonomi, var skillnaderna snarast större, 
både 1917 och 1981, än i dag. 

1917 stod förstatligandet av både naturtillgångar 
och industrier på socialdemokratins program. Det 
hindrade alltså inte liberalerna för att samarbeta med  
s för att driva igenom den allmänna rösträtten. Och 
1981 kunde liberalerna/folkpartiet 1981 spräcka en 
borgerlig regering för att samverka med socialdemo-
kraterna om förändringar i skattesystemet, trots att 
partierna stod på varsin sida i den pågående stora 
striden om löntagarfonderna.

I dag finns inga socialiseringsförslag på social- 
demokratins agenda, och partiet har sedan decennier 
accepterat marknadsekonomin – förvisso inte i oreg-
lerad form, men reglering av marknaden är ingenting 
som rent principiellt strider mot liberalismen. 

Så egentligen borde förutsättningarna för sam-
arbete vara bättre i dag – men i praktiken verkar de 
alltså vara sämre. Och om det nu inte beror på någon 
vänstervridning av socialdemokratin, kanske svaret 
är en högervridning av liberalismen?

LIBeRALISM, LIKAVäL SOM SOCIALDeMOKRATI, är en samman-
satt rörelse, med många komponenter Från tid till 
annan skiftar det vilka delar som betonas mest. Sett 
över de senaste decennierna har liberalismen betonat 
marknadsliberalism mer, och socialliberalism mindre. 

Rösträttsreformerna och den till rösträtten nära 
kopplade kampen för yttrandefrihet och organisa-
tionsfrihet, gällde principerna om medborgerliga fri- 
och rättigheter alltså frågor som hör hemma hos den 
politiska liberalismen. Utbyggnaden av sjukförsäk-
ringen och folkpensionen och senare barnomsorgen 
är frågor som hör hemma inom socialliberalismen.

Politisk liberalism, och socialliberalism, har mycket 
starka beröringspunkter med socialdemokratin. Det 
är därför inte förvånande att det också är de områden 
där det varit lätt att samverka.

Motsättningarna har främst uppstått i frågor kring 
den ekonomiska maktens, eller om man så vill den 
ekonomiska ojämlikhetens, betydelse. För socialdemo- 
kratin har den frågan varit central; liberalismen har 
aldrig riktigt begripit den. De senaste decenniernas 
vridning mot mer ortodox ekonomisk liberalism har 

snarast ökat bristen på förståelse för att stora skillnader  
i ekonomisk makt också betyder stora skillnader i 
makt att påverka samhället.

Något som påverkar både den politiska demokratin 
och den sociala rättvisan.

I SIN uRSPRuNGLIGA, KLASSISKA fORM handlade konflikterna 
kring den ekonomiska makten om synen på privat 
ägande. I dag är de klassiska stridsfrågorna på den 
punkten överspelade. Det som i stället finns är frågan  
– även den i och för sig klassisk – om hur mycket 
»marknaden« ska regleras; i praktiken handlar den 
om hur mycket företagsägare/arbetsgivare ska få be-
stämma själva, och hur mycket som ska styras av lag-
bestämmelser, bland annat då arbetsrättsliga. Samt 
om kollektivavtalens roll.

Lagar och regler för företagens verksamhet strider 
principiellt inte mot marknadsekonomiska principer. 
Marknadsekonomi förutsätter balans mellan olika 
intressen och olika parter i de ekonomiska processerna,  
och för att åstadkomma denna balans, det vill säga 
få marknadsekonomin att få de positiva effekter den 
enligt modellerna ska få, kan det krävas åtgärder för 
att upphäva skillnader i ekonomisk styrka mellan 
marknadens olika aktörer. 

Det handlar om
ökade livschanser
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För givetvis söker olika aktörer alltid påverka 
»marknaden« i enlighet med sina egna intressen,  
och det kan gå ut över andras. Ju större skillnader 
i ekonomisk styrka, desto större möjligheter för de 
starkaste att styra marknaden till sin fördel – och till 
andras nackdel. Adam Smith, en av liberalismens 
portalfigurer, noterade således att affärsmänniskor 
sällan möttes utan att det slutade med en diskussion 
om hur man skulle kunna höja priserna. Han konsta-
terade på samma sätt att affärsmannens intressen all-
tid i något avseende skiljde sig från, eller till och med 
stred mot, allmänhetens intressen.

Och Bertil Ohlin, folkpartiledaren som också fick 
ekonomipriset till Nobels minne, brukade kalla idé-
erna om helt fritt företagande för »direktörsfrihet«.  
Dessutom var han som bekant en av arkitekterna bakom  
Stockholmsskolan, som föregrep Keynes modeller 
för aktiv statlig konjunkturpolitik. 

ReGLeRING AV »MARKNADeR« – för att utjämna sådana  
skillnader i ekonomisk styrka som kan snedvrida 
funktionssättet, innebära exploatering av miljö eller  
människor eller skada stabiliteten i samhället – är 
inget främmande för liberalismen. Förvisso finns det,  
och har funnits, dåliga regler, och omotiverade regler, 
och socialdemokratin har säkert gjort en del misstag 
i det avseendet. Men de senaste decenniernas mark-
nadsliberalism har inte gjort någon skillnad mellan 
motiverade och omotiverade regler – och framför allt 
har den alldeles för mycket kommit att handla om 
det Ohlin kallade »direktörsfrihet«.

Det har helt enkelt satts likhetstecken mellan 
marknadsekonomi och frihet för finans- och företagar- 
intressen. Och det betyder att det svenska liberala 
partiet – felaktigt – satt ett nytt likhetstecken mellan 
den gamla konflikten om själva äganderätten och  
dagens frågor kring behovet av regler.

Det leder också till en konfliktlinje mot social- 
demokratin. Men det betyder också målkonflikter i 
förhållande till den politiska liberalismen och social-
liberalismen. 

DeN AMeRIKANSKe RäTTShISTORIKeRN Mark S Weiners bok 
The Rule of the Clan börjar med ett inledande, flam-
mande försvarstal för den liberala demokratin – en 
demokrati som kräver en stark stat. För när staten är 
svag tvingas människor in i beroende av andra typer 
av kollektiv, som familj, klan, religiös församling, där  

individen på ett helt annat sätt underkastas kollektiva  
behov. Weiners resonemang påminner här om den 
svenske historikern Lars Trägårdhs. Han menar att 
det faktum att Sverige är världens mest individualis-
tiska land beror på den starka välfärdsstaten.

Bo Rothstein, Sveriges sannolikt internationellt 
mest kände statsvetare, skrev nyligen i en artikel i 
Dagens Nyheter att forskningen i dag är klart pekar 
på att »den nordiska modellen« av alla olika samhälls- 
ordningar visat sig bäst på att ge sina medborgare 
möjligheter att »förverkliga sina livsprojekt«. Vilket 
senare väl får sägas vara en god liberal strävan.

Rothstein skriver att det som utmärker denna mo-
dell är att den bejakar »marknadsekonomins principer 
om konkurrens, frihandel, öppenhet och nyskapande«, 
men inte håller sig med en »naiv tro på att marknader  
är självreglerande« utan vinnlägger sig om att reglera 
själva marknadsmekanismerna. 

För detta behövs, för att motverka »oskäliga vinster, 
svårartade miljöproblem och korruption«. Och för 
att motverka de sociala risker och spänningar som 
marknadsekonomin tenderar att skapa.

I DeN MeR RefLeKTeRANDe DeBATT som följt efter Trumps 
valseger om orsakerna till inskränkt nationalism och 
högerpopulism, strömningar som alla hotar den liberala  
demokratin, är det många som lyfter fram den upp-
delning i vinnare och förlorare som de senaste decen- 
niernas marknadisering – det vill säga det ökade in-
flytande för finans- och storföretagsintressen – de 
facto inneburit. Att det är en komponent är svårt att 
bestrida, även om det finns fler komponenter än så.

Liberaler och socialdemokrater stod enade i striden  
om den allmänna rösträtten, och den politiska demo- 
kratin. Man kan tycka att det innebär en särskild för-
pliktelse att också försvara denna demokrati. Och i dag 
finns det tydliga behov av ett sådant försvar.

Men då går det inte att tänka bort frågorna om  
demokratins innehåll, det vill säga möjligheterna för 
medborgarna att på politisk väg påverka hur samhället 
fungerar i avseenden som är viktiga för människors 
vardag och människors livschanser. Det vill säga frågor  
som en gång i världen intresserade både sociallibera-
lismen och socialdemokratin. 

anne-marie Lindgren
är skribent och tidigare chefredaktör för tiden.
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D et var 70-tal. Socialdemo- 
 kraterna hade regerat  
 landet sedan tidernas 
begynnelse. Men i min 

uppväxtmiljö, en mönsterförort nord-
ost om Stockholm, fanns de inte. Alla 
man kände var antingen ungmoderater 
eller maoister. I efterhand inser man 
att skillnaden kanske inte var så stor.

Muffare och maoister förenades  
i föraktet för sossarna; pamparna,  
betongrövarna, falskspelarna.

»Fy på sig sosse, vad du luktar skit!«   
Proggbandet Gudibrallans dänga från 
1971 tog fasta på socialdemokratins 
klassförrädiska karaktär. »Du skulle 
föra proletariatets kamp/ Nu sitter du 
där som kommunalpamp.«

Sossesveket var ett standardtema i 
den tidens kultur.

LITTeRATuRVeTAReN Johan Svedjedal gav 
för några år sedan ut en essäsamling  
ägnad »protestlitteraturen« från det 
sena 60-talet och tidiga 70-talet, »Ner 
med allt?«. I en av essäerna, som hade 
hade lånat titeln just från Gudibrallans 
hit, »Fy på sig sosse«, pekade Svedje-
dal på en överraskande ideologisk sam- 
stämmighet mellan Sara Lidmans  
radikala arbetsplatsskildring »Gruva« 
och den på 70-talet omåttligt popu- 
lära pseudonymen Bo Baldersons 
mysdeckare. Politisk samtidssatir med 
udden riktad mot den socialdemokra- 

tiska maktapparaten, var Baldersons 
särmärke.  De skratt han lockade fram  
kom, framhåller Svedjedal, sannolikt 
ofta från höger. »Ändå liknade bilden 
av socialdemokratin /---/ den i tidens 
vänsterradikala publikationer. /---/ 
Karikatyrerna i Baldersons romaner  
bebor ett land där korporatismen tycks 
ha segrat.«

Socialdemokraterna var hycklare, 
det visste man både på Östermalm 
och i vida vänsterkretsar.

»Första maj har alltid varit din röda 
dag / Andra maj skriver du en arbets-
strejkarlag / Tredje maj så kallar du 
dig verklig socialist / Fjärde maj så 
upptäcker vi att du är folkpartist.«

Det är den bästa versen i »Fy på sig 

sosse«. Kunde man tänka sig en mer 
förintande förolämpning? Socialde-
mokraterna var i själva verket ett slags 
kryptoliberaler.

I dag kan i gengäld liberaler som 
larmar och gör sig till om »normalise-
ringen« av Sverigedemokraterna av-
färdas som kryptosossar, »såssiallibe-
raler« med stark betoning på å-ljudet.

På sätt och vis ligger det något i 
båda dessa anklagelser. Socialdemo-
krater och liberaler har verkligen något 
gemensamt: demokratin.

DeT BÖR äNDå SäGAS att 70-talsvänsterns 
(och 70-talsmoderaternas) aversion 
mot socialdemokratin i hög grad var 
en full rimlig reaktion mot ett makt- 

Motsättningar är produktiva 
i en liberal demokrati

Liberaler och socialdemokrater förenas i en fråga – demokratin. 
det kan vara bra att påminna om den saken, när det nu blivit 
1917 igen, skriver per svensson.
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parti som blivit maktfullkomligt. 
Pamparna fanns. Betongen var ren  
realitet. Korporativismen existerade.

Men åtminstone i delar av vänstern 
var sosseföraktet också ett uttryck för 
ett fundamentalt förakt för den »bor-
gerliga« demokratin och dess företrä-
dare. Johan Svedjedal lyfter i sin essä 
fram ett illustrativt exempel, en sång-
text av göteborgsgruppen Love Explo-
sion, ursprungligen insjungen som en 
svensk version av Dylans Desolation 
Row): »I riksdag och andra skithus/
sitter herrar och käkar snask / Dom 
kallar sig representanter / men dom 
är djävulens patrask.«

Det hade inte kunnat sägas tydligare 
i ett kommentarfält på Avpixlat.

Den utomparlamentariska vän-
sterns demokratiförakt förvaltas i dag 
av sd-miljön. Klassförrädarna har bli-
vit folkförrädare, men skillnaden är 
inte stor.

Liksom sjuttiotalets revolutionärer 
utgår 2010-talets populister från före-
ställningen om det kollektiva subjek-
tets exklusiva rätt till makt. »Verklig« 
demokrati existerar först när detta 
kollektiva subjekt, oftast kallat »folket«, 
får förverkliga sin sanna vilja utan att  
störas eller hindras av intressekonflikter,  
kompromisstvång och tröga politiska/
juridiska system.

DeT MODeRNA SVeRIGe har, liksom Väst-
europa i övrigt, präglats av en radikalt 
annan demokratisyn, övertygelsen att  
konflikter och motsättningar inte bara  
är ofrånkomliga utan också produktiva  
i ett komplext samhälle, varför det krävs 
former, institutioner och regler för att  
hantera dessa konflikter. Demokratins  
uppgift är att under ordnande former  
värna oenigheten och göra den besluts- 
fähig. Demokratins uppgift är inte att 
bekräfta en på förhand formulerad 
enighet.

Jimmie Åkesson avslutar sina  

politiska memoarer Satis Polito (2013) 
med en ideologisk självdeklaration: 
»Vi vill helt enkelt inte ha det splitt-
rade, segregerade – själlösa – samhälle, 
som det socialliberala etablissemanget 
skapat åt oss. Vi bekämpar det.  Där-
för hatat de oss. Därför bekämpar de 
oss.

Låt dem hålla på.
Det är helt naturligt att ett fallande  

höstlöv skräms av en tilltagande vind.«
Här, snarare än i partiets tidiga his-

toria, finns det tunga skälet till att de-
mokratiska partier inte kan gå i arm-
krok med Sverigedemokraterna. sd:s 
»demokrati« är »helt enkelt« en annan 
än vår. Vad ska ersätta det samhälle  
som skapats av »det socialliberala 
etablissemanget«? Av allt att döma 
samhälle byggt på folkgemenskapens 
grund, ett samhälle där det strängt 
taget bara kan finnas en enda vilja  
eftersom folket är ett och odelbart,  
utgör en och samma kropp, andas med 
samma lungor, älskar och hatar med 
samma varma själ.

 Med sin romantiskt rotade natio-
nalism griper Sverigedemokraterna 
tillbaka på de för- och profascistiska  
krafter som i det tidiga 1900-talets 
Sverige bedrev ett besjälat motstånd 
mot den moderna demokratin.

»Alla de skilda småflödena måste 
smältas samman till en brusande  
nationell strömvåg, som för svenska  
folket fram i enig samlad kraft till an-
grepp på det murkna i dagens radikala 
samhälle«, fastslog Elmo Lindholm, 
ledare för de lite finare svenska Hitler-
vännernas parti Sveriges Nationella 
Förbund, i ett tal i Helsingborg under 
det tidiga 30-talet. Vatten i stället för 
vind som bärande metafor. Annars 
är likheterna mellan Lindholms och 
Åkessons trosbekännelser påfallande.

Men till skillnad från sd lyckades  
snf (eller för den sakens skull 70-tals-
vänstern) aldrig erövra någon väljar-

bas att tala om. Socialdemokrater och 
liberaler hade gemensamt skapat en 
motståndskraftig politisk kultur.

åReN KRING fÖRSTA världskriget hade 
Sverige befunnit sig vid ett farligt väg-
skäl. Vänsterevolution? Konservativ 
statskupp?  Det kunde ha gått mycket 
illa. Men det var de demokratiska och 
modernitetsbejakande strömningarna  
som triumferade. I oktober 1917 kunde 
liberalerna och socialdemokraterna 
bilda koalitionsregering med liberalen 
Nils Edén som statsminister och den 
socialdemokratiske ledaren Hjalmar 
Branting som finansminister. Drygt 
ett år senare röstade riksdagen ja till 
allmän och lika rösträtt.

I nästan hundra år strukturerades  
sedan det svenska politiska livet av den  
i första hand ekonomiskt definierade, 
och i ett historiskt perspektiv måttfulla,  
konflikten mellan en demokratisk 
borgerlighet och en ansvarstagande 
socialdemokrati. Två motståndarlag. 
En gemensam spelplan.

Den ordningen är inte längre själv-
klar. Plötsligt är råder det åter hög-
konjunktur för antidemokrater, inte 
bara i Sverige, men också i Sverige. 
Plötsligt gäller striden på nytt också 
politikens ramverk, inte bara dess 
innehåll. Plötsligt är demokratin inte 
längre något vi kan ta för givet. Plöts-
ligt är det 1917 igen. Allt står pånytt 
och väger.

Det är därför socialdemokrater 
och liberaler åter bör göra gemensam 
sak. Inte för att vi skulle vara politiskt 
eniga utan tvärtom för att vi har ett 
gemensamt intresse av att slå vakt om 
förutsättningarna för fortsatt politisk 
oenighet. 

per svensson
är journalist och författare

Motsättningar är produktiva 
i en liberal demokrati
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K ulturradikalismens kärna har ända  
 från förra sekelskiftet varit en envis  
 kritik av nedhållande tankesätt. Den  
 är därför alltid normkritisk, alltid på  
 spaning efter nya sätt att underminera 

gamla orättvisor och synsätt som inskränker demo-
kratin och står i vägen för människans frigörelse.  
I mer än hundra år har den elektrifierat svensk sam-
hällsdebatt: August Strindberg, Frida Stéenhoff, Ellen  
Key, Herbert Tingsten, Olof Lagercrantz, Anders 
Ehnmark, Maria-Pia Boëthius, Tiina Rosenberg och 
många andra. Ingen sanning har varit för stor för ett 
kritiskt ifrågasättande. Inget uttryck av invand makt-
utövning för obetydligt för ett hårt angrepp. 

För en kulturradikal existerar ingen naturlig sam-
hällsordning att hålla sig till, eftersom allt kan för-
ändras – allt. Kön kan ändras, sexualiteten skifta, 
klassmurar rivas, nationsgränser suddas bort och  
individbegreppet flyta ut i kanterna. Ingen auktoritet 
kan accepteras utan demokratisk prövning. Man kan 
bli utmattad av mindre. Ibland känns den som en  
rörelse med adhd.

KuLTuRRADIKALISMeN äR eN ATTITyD som glider fräckt och 
svårfångat mellan socialism och liberalism. Båda par- 
ter försöker kontrollera och tämja den, men misslyckas 
varje gång. De flesta blir till sist irriterade och provo-
cerade av de återkommande kritiska frågorna –  även 
kulturradikalerna själva, som sällan är särskilt ense. 

2017 återfinns spjutspetsarna i tidskrifter som 
Bang, Glänta och Ottar. Lästa av få, men med synsätt 
som spiller ut över hela den radikala samhällsdebatten: 
intersektionalitet, normkritik, hedonism, sexpolitik,  
feminism och antirasistisk kosmopolitik. Ja, det är som 
det alltid varit. 1917 gällde det preventivmedel och 
rösträtt. Hundra år senare representation och öpp-
nare gränser.

För socialdemokraterna är kulturradikalismen för 
anarkistisk. För liberalerna är den för egalitär. Varken  
Jan Björklund eller Stefan Löfven trivs i dess sällskap.  
En kulturradikal bär baseballkeps i klassrummet,  
i synnerhet om staten sagt att det är förbjudet.

Det postmoderna genombrottet på 1990-talet  
gav kulturradikalismen ny livsluft. Återigen blev det  
enkelt att angripa värdesystem, fasta identiteter och 

Kulturradikalismens kärna hatas av socialdemokrater för att 
den är för anarkistisk och av liberaler för att den är för egalitär. 
Ändå binder den samman de båda idétraditionerna. 
per Wirtén skriver om en tanke som är emot allt nedhållande. 

Ingen auktoritet 
utan demokratisk 
prövning
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så kallade eviga sanningar. Genombrotten blev stora 
när rättighetsrevolutionen sedan svepte fram och gav 
överkörda minoriteter styrka att kräva erkännande 
av majoritetssamhället. Den etablerade offentligheten,  
till och med statliga myndigheter, började tillägna sig  
vissa kulturradikala synsätt. Men samtidigt uppen-
barades också svagheten i att vara koncentrerad på 
språk, bilder, diskurser och handlingsmönster men 
underskatta de materiella förutsättningarna: inkomst- 
fördelning, arbetslöshet, privatiseringar.

RISKeN äR STOR att hela scenografin nu byts ut. Det kan 
gå snabbt. Konservatismens återkomst är inte bara 
stark genom olika nationella högerpartier över hela 
Europa, utan tränger även in i de stora partierna. Den  
frigörande normkritiken verkar successivt ersättas av  
längtan efter lag och ordning, gränskontroller, mili-
tarisering och övervakning. Europapolitiken kantrar 
mot en hotande åternationalisering. Samtidigt som 
den radikala vänstern återigen börjat stänga in sig i 
marxismen står de flesta liberaler fortfarande fast-
surrade vid en förfelad ekonomisk politik.

Det är lätt att gripas av nederlagsstämningen och 
böja sig för samtidens starka vind. Hur ska en kultur-
radikal egentligen förhålla sig? Det här är ett förslag 
till en kulturradikal dagordning i tio punkter.

KuLTuRRADIKALeRNAS SKONINGSLÖSA religions- 
kritik fick sin form i ett samhälle där kyr- 
kan körde ner förtryckande normer i halsen 

på folk. Men hur ska det arvet förvaltas när samhället  
i stället präglas av religionsskräck, när praktiserande 
muslimer möts av förakt, synagogor skändas, syrisk-
ortodoxa präster mordhotas och krav på slöjförbud 
normaliseras? Rätten till religion är en mänsklig rättig- 
het som sammanfaller med rätten att få definiera sig 
själv. När radikal sekularism av fransk modell blir 
lika intolerant som konservativ religiositet behöver 
normkritiken riktas åt båda hållen. För en kultur- 
radikal är det de absoluta sanningsanspråken som 
bör angripas, oavsett om de kommer från religiöst 
eller politiskt håll. Ett religionsfritt samhälle är lika 
dött som ett avpolitiserat. 1900-talets europeiska folk-
mord var i första hand inte religiösa utan sekulära: 
kolonialismens, kommunismens, nationalismens 
och nazismens.

MäNNeNS GLOBALA KRIG mot kvinnorna får  
aldrig försvinna från den politiska radar-
skärmen. Maskuliniteten är ett av vår tids  

största samhällsproblem, men den diskuteras sällan 
utanför olika feministiska kretsar. Nästan alla som 
dödar, misshandlar och våldtar är män. Borde inte 
jämställdhetspolitiken på något sätt också få i upp-
drag att åtgärda manligheten? Män behöver befrias 
från den hårda manliga mystiken. Men männens krig  
mot kvinnorna pågår också på andra nivåer. Abort-
motståndet är tillbaka genom nya listiga sätt att för-
söka begränsa rätten att själv välja, nu med interna- 

strindberg, boëthius, ehnmark, rosenberg... svensk debatt har ofta präglats av kulturradikalismen, 
som är obekväm för många men som också förenar flera ideologiska strömningar. fo
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tionell finansiering. Den avsomnade striden att indi-
vidualisera föräldraledigheten behöver aktiveras. Och  
hur kan lönediskrimineringen få fortsätta år efter år?

DeT GåR INTe ATT fORTSäTTA fÖRSVARA eu mot 
hotande sönderfall utan att samtidigt ställa 
krav på förändring. Det är dags att full-

följa Europatanken med ett språng in i en fungerande 
demokratisk ordning. För hundra år sedan identifie- 
rade liberaler och socialdemokrater sambandet mellan  
allmän rösträtt och sociala reformer. Nu är det tillbaka,  
men den här gången på unionsnivå. Det sociala Europa,  
där invånarna blir eu-medborgare på allvar, kan inte 
förverkligas utan en maktöverföring till det folkvalda  
Europaparlamentet. I en intervju mitt under eurokri-
sen efterlyste Jacques Delors en ny generation »Europa- 
militanter« som kan knuffa Europa de sista svåra 
stegen in i en mer federal demokratisk ordning. För 
varje kulturradikal bör det vara självklart att undan-
röja den letargi som präglar svensk Europapolitik. 
eu ska naturligtvis inte ha en mindre budget, som 
hela det svenska etablissemanget förespråkar. I stället 
behövs en växande och expansiv budgetpolitik för 
att häva den ekonomiska kräftgången och mentala 
pessimismen. Den kulturradikala parollen är enkel: 
Utan demokratisering har eu ingen framtid.

KuLTuRRADIKALISMeN äR queeR i alla möjliga 
avseenden – och har alltid varit det.

De SVeNSKA GRäNSKONTROLLeRNA kan nu åter- 
igen avskaffas och asylpolitiken successivt  
återställas. Den europeiska migrations-

politik som så småningom kommer läggas på plats kan  
inte baseras enbart på murar, övervakning och gräns- 
kontroller. På något vis måste även legala vägar in i 
Europa skapas, via humanitära visum eller på annat  
sätt. Europa behöver invandring, inte bara för den 
ekonomiska tillväxten, utan för att den gör livet bättre.  
I stället för att barrikadera oss behöver vi arbeta för 
att den fria rörligheten börjar omfatta även demokra- 
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tier utanför eu. Att kräva fri invandring genast är en  
verklighetsflykt, men det är en nödvändig politisk 
horisontlinje. Zygmunt Bauman hade rätt när han skrev  
att kosmopolitiken är mänsklighetens öde.

OM De DÖDA KROPPARNA i Medelhavet är 
gränspolitikens yttre smärtpunkt, så är de 
papperslösa dess inre. Den deportations- 

politik den rödgröna regeringen nu lägger på plats är 
ett självbedrägeri. Den kommer inte innebära att de 
papperslösa försvinner. Därför behöver vi hitta rim-
liga vägar till medborgarskap. Migrationen pockar 
på att hela den gamla medborgarskapsidén behöver 
uppdateras. Vem ska kunna ha rättigheter i Sverige? 
Borde inte barn som föds här, oavsett föräldrarnas 
legala status, automatiskt erbjudas medborgarskap, 
som i usa?

DeN STRuKTuReLLA rasdiskrimineringen i  
Sverige är inte en teori från Södertörns 
högskola. Den finns. Men sedan en tid har  

den försvunnit från den politiska debatten. Integra-
tionsfrågan har återigen, nästan omärkligt, förflyttats  
bort från makt- och diskrimineringsperspektiv över 
till uteslutande de om utbildning och kulturell an-
passning. I Sverige verkar man kunna tala om både 
klasskillnader och genusordningar, men inte om ras-
diskriminering. De stora nyhetsmedierna bekräftar 
varje dag (mar)drömmen om Sverige som ett hav av 

vita ansikten. Så ser verkligheten inte ut. För tjugo år 
sedan var representation feminismens murbräcka. 
Nu behöver frågan bli antirasismens och demokratins.  
De som känner sig hotade försöker nu avfärda kraven 
på rättvisa och erkännande som identitetspolitik. De 
glömmer att all självorganisering för frigörelse fram-
kallat en gemensam identitet, ett vi, för att få kraft i 
sina anstormningar. 

KuLTuRRADIKALISMeN BehÖVeR avskaffa sin 
egen snobbiga elitism. Den har ofta igno- 
rerat fördelningspolitik och fackliga rättig- 

heter. Det duger inte i en situation när ojämlikheten 
växt till ungefär samma nivåer som under 1960-talets  
början. Klassamhället hindrar människors frigörelse.  
Politiken börjar i Holma, Hofors och Hallonbergen. 
När Occupy Wall Street pekade ut de 1 procent super- 
rika som ett samhällsproblem slog de en lovande bro 
mellan kulturradikalism och amerikansk vänster-
populism. Den bron är värd att pröva. 

OCh Så äR DeT förstås allt annat: rätt till 
dödshjälp, en human narkotikapolitik, 
fortsatt kritik av arbetslinjen, misstänk-

samhet mot krigsmakten, en uthållig vilja att avsätta 
kungahuset och att med jämna mellanrum skända 
flaggan. 

DeN håRDA KONSeRVATISMeN har tidigare i 
olika framstötar vänt sig mot franska 
revolutionens frihetsidéer, demokratins 

genombrott och jämlikhetspolitikens angrepp på 
olika sociala hierarkier. Den här gången är det i första 
hand nationalstatens upplösning den vänder sig mot: 
invandring, mångkulturell samexistens, globalisering  
och eu. Deras angrepp är ett kulturkrig. Och det finns  
ingen anledning att ducka eller vika undan. Kultur-
radikaler har alltid betraktat konservatismen som sin  
huvudmotståndare. Bästa försvaret mot deras försök 
att återskapa nedriven hierarkisk disciplin, etnonatio- 
nell renhet och förpolitisk sanning är att helt enkelt 
fortsätta kritisera alla nedhållande tankesätt och sam- 
hällsstrukturer. Vi ger oss aldrig. Konservatismen är 
lika människofientlig 2017 som den var 1917.

per Wirtén
är frilansjournalist och författare fo
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vara beredd att fälla regeringen.
I såväl Centerpartiet som Liberalerna  

finns däremot ett starkt tryck på att  
i alla lägen motarbeta Åkessons parti. 
I samband med partiledardebatten i 
svt:s Agenda i maj twittrade Mode-
rata ungdomsförbundets Benjamin 
Dousa irriterat: »Och imorgon vaknar  
vi återigen upp med sossestyre på grund 
av C och L #pldebatt«. Blockpolitiken 
är inte skriven i sten.

äVeN OM DeN KLASSISKA höger-vänster-
skalan lever vidare finns det nya frå-
gor som tar plats och skär igenom 
blocken. I den så kallade gal-tan-
skalan står »gal« för grön, alternativ,  
libertarian, medan »tan« står för tra-
ditionell, auktoritär, nationalistisk. 
Vem din politiska motståndare är  
beror på vad som debatteras.

Vårens S-kongress i Göteborg blir 
ihågkommen som ett tillfälle då S-
ledningen lyckades få partiet att röra 
sig mot mitten. Vad som väntar är fler 
poliser, tuffare terrorlagar och mer 
»ordning och reda«. Visserligen tog 

Kampen mot 
extremism är 
inte blockbunden
Även om den klassiska höger-vänsterskalan lever finns det nya frågor 
som skär igenom blocken, och dessutom har socialdemokratin och 
Liberalerna närmat sig varandra i en rad frågor,  skriver sakine madon.

K an liberaler och social- 
 demokrater närma sig  
 varandra? Svaret är  
 förstås ja. Med samma  
 självklarhet som en 

tv3-programledare säger »Allt kan 
hända i Paradise hotel«, kan man säga 
att allt kan hända i politiken.

De båda tidskrifterna Tiden och  
Liberal debatt har under våren i en  
gemensam debattartikel påmint om 
att liberaler och socialdemokrater stod 
sida vid sida i kampen för rösträtten.  
Det är visserligen ett tag sedan, men 
synen på demokrati blir aldrig oviktig.

Under pågående mandatperiod har 
allianspartierna glidit ifrån varandra.  
Perioden inleddes med att Sverige- 
demokraterna fällde regeringens bud- 
get, därefter bytte Moderaterna och 
Kristdemokraterna partiledare.  
Centerpartiet har seglat uppåt, Miljö-
partiet har dykt neråt, och December-
överenskommelsen är begravd och 
glömd. Anna Kinberg Batra har bytt 
fot och sänkt tonen mot Sverigedemo-
kraterna. Ebba Busch Thor säger sig 

kongressen även beslut om att vinst-
begränsningarna i välfärden inte  
endast ska gälla skola, utan inkludera  
vård och omsorg. Ilmar Reepalus vinst- 
utredning får somliga marknadslibe-
raler att se rött. Valfriheten är ingen 
oviktig värdering. Det finns även fler 
frågor där liberaler i partipolitiken nog  
skulle rynka på pannan, ett sådant är 
Socialdemokraternas Natomotstånd. 
Men ändå: S rör sig mot mitten. Om 
det har varit svårt att skilja en höger-
sosse från en socialliberal förr, blir 
det knappast lättare nu.

Samtidigt finns, som sagt, en märk-
bar splittring i Alliansen. Att Alliansen  
lyckades så väl inför valet 2006, och 
många år efter det, beror på att man 
hade en gemensam tydlig motståndare:  
socialdemokratin. S hade, upplevde  
många liberaler, vuxit ihop med 
makten.

Dåvarande statsminister Göran 
Persson gjorde sig inte direkt känd för 
att vara ödmjuk, det fanns en trötthet 
på ständiga inkomstskattehöjningar 
och på myndigheter som bedrev poli-
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tiskt rödfärgad reklam eller budskap. 
Näringslivets tankesmedja kampan-
jade mot »enpartistaten« och många 
ville se ett maktskifte.

Maktskiftet i sig blev en viktig fråga.  
Det var också det som fick liberala  
feminister i dåvarande Folkpartiet att 
hacka i sig att de nu stod på samma 
sida som Kristdemokraterna.

I dag ser det annorlunda ut. När 
Socialdemokraterna nu kräver 10 000 
nya poliser, och hårdare tag för lag och  
ordning, blir avståndet till borgerlig- 
heten mindre. Skillnaderna har också,  
efter regeringens 180-gradersvändning  
hösten 2015, avtagit i migrationspoli-
tiken. Och i såväl S som L finns kritik 
mot religiösa friskolor, en positiv syn 
på eu, och en tro på jämställdhets-
politik.

Kampen mot politisk extremism är  
inte heller den blockbunden. Här har 
såväl socialdemokrater, såsom tidigare  
S-politikern Nalin Pekgul, som Libera- 
lernas Birgitta Ohlsson, tidigare demo- 
kratiminister i alliansregeringen, lyft 

problemen på ett föredömligt sätt. 
Oavsett var extremismen kommer ifrån  
är det viktigt att se den, bekämpa dess 
idéer och därmed också ge deras offer 
ett erkännande. En demokrativän ser 
det växande hotet från både höger- 
extremisterna och de religiösa funda-
mentalisterna.

hAND I hAND med frågan om extremism 
går hatet mot kvinnor och hbtq-perso-
ner. Det märks exempelvis när kvinnor  
och hbtq-personer vittnar om svårig-
heter att leva öppet och fritt i förorter  
med självutnämnda moralpoliser. Här  
tror jag verkligen på en klok mitten; 
viljan att bekämpa hederskultur och 
förtryck finns hos såväl justitieminister  
Morgan Johansson som hos feminis- 
ter i L. Klokskap saknas däremot hos 
den vänster som anklagar kvinnor som  

vittnar om förtryck i förorter för »ryk- 
tesspridning« och »svartmålning«, och 
hos »Sverigevänner« som riktar udden  
mot muslimer som grupp (minns till 
exempel SD:s valfilm med beslöjade 
kvinnor som jagar en pensionär).

I DAGSLäGeT SeR ett formellt samarbete  
mellan liberaler och socialdemokrater  
ut att vara fjärran. Men nya konflikt-
linjer och situationer luckrar upp gamla  
allianser. Partiledare byts. Mandat-
perioder och valrörelser tar slut.

Kampen för demokrati och tole- 
rans är allt annat än vunnen och förbi. 
Politiska allianser kommer och går, 
medan annat består. 

sakine madon 
är politisk redaktör på vLtiL
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D et är dags att utröna vilka möjligheter  
 som finns för ett samarbete mellan social- 
 demokrater och liberaler i en tid när  
 politisk godtycklighet och främlings-

fientlighet tycks vinna mark. Att diskutera socialde-
mokratins och liberalismens ideologiska betingelser i 
en idéskrift känns lite som att bli salongsberusad och 
svamla om överjaget på en psykoanalytisk kongress. 
En aning överflödigt, månne. Men, vad gör väl lite 
överflöd, egentligen?

Den inledande liknelsen beror inte på, tro det eller 
ej, att gamle Sigmund Freud alltid ligger längst fram i 
mitt referensbibliotek. Den är i stället sprungen ur en  
tanke om att överjagets funktion inte nödvändigtvis  
är väsensskild från ideologins. Teorin om överjaget  
rymmer (ja, mycket förenklat) en tanke om ett samvete,  
någon sorts moralisk kompass, som vägleder män-
niskan genom att generera skuld när hon begår en orätt. 
Ideologin sätter på ett liknande vis upp principiella  
ramar för vad dess anhängare kan förvänta sig av den  
politik de väljer att lägga sin röst på. Ett avkall på dessa 
principer är att missbruka den makt som delegerats 
dem av väljarna genom fria val. Någon form av för-
skyllan är då att vänta.

Nu fÖRhåLLeR DeT sig så lyckosamt att jag råkar vara  
utan skuld, åtminstone är jag inte särskilt förtjust i 
begreppet. Jag kommer därför gladeligen kasta både 
den första och den andra stenen, en till höger och en 
till vänster.

Att Socialdemokraterna länge haft monopol,  

åtminstone i associativ mening, på jämlikhet som 
politisk drivkraft är aningen förargligt för mig som 
liberal. Vem vill inte vara Robin Hood? Liberalismens  
slagord handlar i stället om att upprätthålla männi- 
skans individuella frihet och möjlighet att styra sitt eget 
liv. Möjligen inte lika hänförande, men inte så pjåkigt 
det heller. Även om dessa kontraster blir mer relevanta 
och mångfacetterade när de förs in i en verklig kontext, 
finns det en poäng i att diskutera dem på ett idéplan.

I polemik, när vi vill vara så där slagkraftigt krassa,  
blir socialdemokratins jämlikhet ett oförsvarligt för-
tryck, och liberalernas frihet till girig egennytta.  
I den lite mer sansade diskussionen framförs ofta att 
sossar är alltför fokuserade på utfallet, det vill säga 
hur resurserna faktiskt fördelas, medan liberaler ställer 
grundläggande förutsättningar för jämlikhet och social 
rörlighet i centrum.

Nu hATAR Ju INTe liberaler jämlikhet, och sossar får ändå  
sägas vara frihetsvurmare. Socialdemokratin defini-
erar jämlikheten som något nödvändigt för att män-
niskor ska kunna vara fria, på riktigt. Medan liberaler  
talar om jämlikhet i termer av att alla människor föds 
som jämlikar, med samma fri- och rättigheter.

Det går att skriva långa avhandlingar om begrep-
pen och dess inneboende motsättning. Diskussionens  
särskilda utformning beror dessutom på huruvida de  
två företeelserna föregås av attributet social eller eko- 
nomisk. Människor föds på olika platser, vid olika  
tillfällen, under olika förutsättningar och med olika 
förmågor. Om människor är fria att göra sina egna 

Idéerna kastades 
framför Öresundståget
med frihet respektive jämlikhet som bärande ideal har liberaler och socialdemokrater 
grälat sig fram till en kompromiss kring välfärdsstaten. men när sverigedemokraternas  
stöd växte i opinionen gav man i stället efter för en pessimistisk människosyn och 
bäddade för de problem som i dag präglar den politiska debatten. Julia eriksson ståhl, 
ledamot av Liberal debatts redaktion, menar att framtiden kräver bättring.
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val, blir resultatet (åtminstone i relativ mening) 
ojämlikhet i båda kategorier.

ATT fÖR SÖKA uTROTA ORäTTVISA är en starkt drivande 
princip i det demokratiska samhällsbygget. I denna 
strävan har samtiden visat prov på enorm politisk 
innovation, på gott och ont. I den liberala idétraditio- 
nen är rättviseproblemet starkt knutet till en känsla av 
frivillighet, det vill säga frånvaro av tvång. För att 
säkerställa detta blir det viktigt att staten inte är för 
stor. Socialdemokratin betonar gärna rättvisa i termer 
av ekonomiskt jämlik fördelning. Skatt blir en med-
mänsklig uppoffring, en solidarisk akt. Staten är den 
enda legitima instansen att utföra denna fördelning, 
och av detta följer att den måste vara stor och kraftfull.

I Sverige förhåller det sig lyckligtvis så att ingen  
har lagt sig platt inför dessa motsättningar. I stället har 
vi skapat ett samhälle där statens roll huvudsakligen 
är att upprätthålla mänskliga fri- och rättigheter ge-
nom våldsmonopol, rättsstat, att reglera en relativt 
fri marknad och fördela materiella resurser. Vi har 
grälat oss fram till någon sorts kompromiss.

Även om frustrationen ibland blir stor är det viktiga  
diskussioner att föra. Det är dessa meningsskiljaktig- 
heter som traditionellt sett leder fram till reform. När  
en regering, eller en styrande majoritet i kommuner 

och landsting, lägger fram ett dumt 
förslag, granskas det och oppositionen 
påpekar dess fel och brister. Sedan tjatas 
det om det så länge att vi som väljare 
kan bilda oss en egen uppfattning i 
frågan. Ideologin blir viktig för vad vi 
kan förvänta oss av framtida politik.

DeN KANSKe VIKTIGASTe kritiken till båda  
läger är att denna diskussion har tillåtits  

stagnera. När Sverigedemokraternas stöd inlednings- 
vis växte gjordes inga seriösa försök att förstå varför, 
utan en pessimistisk syn på människan tilläts frodas. 
Många ställde sig på barrikaderna och varnade för 
massans plötsliga okunnighet. När stödet sedan blev 
så stort att det inte längre gick att ignorera, absor- 
berades i stället många av idéerna och Sverigedemo-
kraterna fick sätta agendan.

Till viss del kastades alltså både jämlikhet och fri-
het framför Öresundståget. Man kan fråga sig om det  
är så stor skillnad mot om Socialdemokraterna hade 
antagit en moderat riktning, när Moderaterna växte 
inför valet 2006? Om Sverigedemokraterna minskar 
i nästa val är det inte alls säkert att det beror på ideo-
logisk övertygelse, utan på att vi lyckades gå vilse och 
tappa överjaget.

Som detta temanummer visar finns det många 
punkter där liberaler och socialdemokrater aldrig kom- 
mer att enas, precis som sig bör. Men om demokratiska 
värderingar på riktigt hotas, hoppas jag på förnyelse 
och tilltro i stället för kapitulation.

Julia eriksson ståhl 
är ledamot av Liberal debatts redaktion och 
studerar statsvetenskap och nationalekonomi 
vid uppsala universitet

 

Idéerna kastades 
framför Öresundståget

Socialdemokratin definierar jämlikheten som 
något nödvändigt för att människor ska kunna 
vara fria, på riktigt. Medan liberaler talar om 
jämlikhet i termer av att alla människor föds 
som jämlikar, med samma fri- och rättigheter.
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TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Om kvinnor får samma möjligheter som män i världens utvecklingsländer kan fler 
än 100 miljoner människor slippa gå hungriga i framtiden. Bidra till att fler kvinnor 
får större inflytande än idag. Tillsammans kan vi skapa en rättvisare värld, 
en månad i taget.

 FÖRÄNDRA VÄRLDEN. BLI MÅNADSGIVARE PÅ WEEFFECT.SE

UTROTA 
FATTIGDOM. 
MED 
JÄMSTÄLLDHET.

Alla barn  
vill bli vuxna.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att  
miljontals barn får en bättre morgondag.  

Besök oss på www.räddabarnen.se  
och bli månadsgivare idag.

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.

Alla barn  
vill bli vuxna.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att  
miljontals barn får en bättre morgondag.  

Besök oss på www.räddabarnen.se  
och bli månadsgivare idag.

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.
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och bli månadsgivare idag.

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.

Alla barn  
vill bli vuxna.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att  
miljontals barn får en bättre morgondag.  

Besök oss på www.räddabarnen.se  
och bli månadsgivare idag.

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.
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varför har vi nästan bara pratat om flyktingar i den politiska 
debatten de senaste åren? och varför pratade vi bara om 
välfärd för 40 år sedan? med utgångspunkt i ett projekt på 
tankesmedjan tiden reder Jesper bengtsson ut huvuddragen 
i en av vår tids mest avgörande demokratiska frågor – vem 
sätter dagordningen?

I  september 2018 är det val i  
 Sverige, och de politiska par- 
 tierna lägger just nu upp sina  
 strategier. Men den fråga  
 många strateger och kommu-

nikationsexperter ställer sig i det här 
läget inför själva valrörelsen är inte 
hur de ska klara av att besegra sina 
politiska motståndare. På den punk-
ten är alla grunddrag klara sedan 
länge. Debatten har i princip låtit på 
samma sätt sedan valet 2014.

Den avgörande frågan är i stället: 
Hur kommer den politiska dagord-
ningen se ut? Och hur kan vi agera så  
att dagordningen gynnar just vårt 
parti?

Frågan är högst motiverad efter-
som valrörelser i vår tid, ja även den 
politiska debatten däremellan, styrs 
av vilken fråga som för tillfället disku- 
teras snarare än av exakt vilka argu-
ment som framförs.

Talar politikerna, väljarna och 
massmedierna om miljöfrågan gyn-
nas det parti som har just den frågan 
högt på sin egen dagordning. Är det 
flyktingfrågan som står i centrum gyn- 
nas det eller de partier som har åsikter 
om hur många flyktingar Sverige bör 
ta emot. 

För politiska partier kan detta vara 
helt avgörande. Om debatten under 
en valrörelse handlar om en politisk 
»affär« (någon har missat att betala 
skatten eller kört för fort eller varit full  

på en biopremiär) kommer ingen att 
prata om partiets skattepolitik eller 
vilka förslag som vore bra för att för-
bättra resultaten i skolan. 

Det viktiga är alltså vad vi pratar  
OM, inte exakt vilka åsikter som vid 
varje ögonblick torgförs i samma ämne.  
Detta kallas dagordningsmakten.  
I nästa led, när vi väljer HUR vi talar 
om detta, finns däremot nästan alltid  
flera valmöjligheter, och makten över 
vilka frågor vi ställer och vad vi defi-
nierar som problem inom ett visst ämne 
(problemformuleringsprivilegiet) kan 
vara nog så avgörande för debatten. 

Mediernas makt
Medieforskningen slog länge fast att 
massmedierna hade makten över dag-
ordningen. Det var löpsedlarna, de 
braskande rubrikerna och de skarpa 
nyhetsvinklarna som styrde vad vi 
pratade om vid frukostbordet på mor-
gonen och i fikarummet på jobbet.  
Genom sina val av vinklar  
och perspektiv har mass-
medierna haft en bety-
dande makt även över 
problemformuleringen. 
På senare år har den bilden 
ändrats något eftersom 
sociala medier har brutit 
igenom med full kraft. 
Det finns i dag fler vägar 
att nå många människor med ett bud-
skap och fler tänkbara sätt att prata 

om en fråga än den som dominerar i 
de breda massmedierna. 

Men vilken kanal som än styr  
dagordningen mest effektivt, så är det 
avgörande frågan vad det är som gör 
att ett ämne eller en frågeställning 
över huvud taget hamnar högst upp 
på dagordningen. Vem eller vad har 
egentligen problemformuleringspri-
vilegiet? Och vad är det egentligen 
som händer när dagordningen skiftar 
karaktär? När debatten plötsligt tar 
en helt ny vändning, när en ny fråga 
kommer upp på dagordningen.

I den nyutkomna antologin När 
skiftet äger rum (Tankesmedjan Tiden) 
prövar en grupp forskare olika svar på 
de här frågorna, och resultaten borde 
vara intressanta för alla som vill vara 
med och påverka samhället politiskt. 

Det korta perspektivet
Den första slutsatsen är att man måste 
skilja på lång- och kortsiktiga föränd-
ringar av dagordningen.

Kortsiktiga förändringar är enklast  
att analysera. Om flyktingströmmen 
ökar dramatiskt under några korta 
veckor på hösten 2015 påverkar det den 
politiska debatten lika dramatiskt,  
liksom det påverkar massmediernas 
prioriteringar. Om det sker en politisk 

skandal styr det också debatten,  
både i fråga om ämne, och hur 
människor pratar om det parti 
som berörs av skandalen. På 
samma sätt är det enkelt att se 
hur presentationen av en stats-
budget styr debatten under 
några dagar, eventuellt något 
längre, eller hur en välplacerad 
debattartikel eller ett politiskt 

utspel kan vara med och sätta dag-
ordningen. 

När skiftet äger rum
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De konkreta valrörelserna handlar  
ofta om just detta. Partierna lägger fast 
detaljerade planer för när de ska göra 
utspel i olika politiska frågor för att 
vara med och sätta dagordningen i 
debatten just den dagen, och i bästa  
fall ytterligare en tid inför valdagen.  
Argumenten slipas för att just deras 
politiska hjärtefrågor ska få plats i  
debatten. 

I det korta perspektivet är det svårt 
att komma ifrån att massmedielogiken  
fortfarande spelar stor roll för vilka 
frågor som hamnar högt upp. När de 
breda massmedierna kan vinkla hårt, 
hitta tydliga konfliktytor, slagkraftiga  
personligheter och berättelser med 
verkliga människor som berör, då har 
det förmåga att ändra dagordningen. 
När sociala medier får stort genom-
slag handlar det, som vi ska se senare 
i den här essän, ofta också om att just 
den medielogiken varit verksam.

Politiker som behärskar medielogi-
ken har också större framgång. 

Under arbetet med Tidens dagord-

ningsprojekt har vi haft flera semina-
rier och under dessa har det lyfts några 
aspekter av dagordningsmakten som 
också bör spela en viss roll. Någon tog  
upp frågan om självförtroende. Politi-
ker som utstrålar självförtroende har 
bara genom den egenskapen större möj- 
lighet att sätta agendan. Ta en politiker 
som Gudrun Schyman. Även om de 
feministiska frågorna inte står högt på  
dagordningen i samhällsdebatten får 
man det intrycket så snart hon ställer  
sig i en tv-studio. Exemplet speglar per- 
sonlighetens betydelse. Eller som Carl 
Bildt, som ofta under sin tid som poli- 
tiker omformulerade alla frågor han 
fick från journalisterna. Han började 
ofta sitt svar med orden: En mycket bra 
fråga, men jag skulle vilja formulera  
den så här…  På det viset fick han all- 
tid prata om den dagordning han själv 
hade valt.

Poeten och debattören Göran Greider  
tog under ett seminarium upp en annan  
viktig faktor för de politiker som vill  
sätta dagordningen: det gäller att sikta  

mot horisonten. Att ha stora anspråk. 
Om socialdemokratins mål är att »byg-
ga välfärdssamhället« är det lättare att 
sätta dagordningen än om valparollen 
är »höjd a-kassa«, även om det senare 
kan vara ett led i det förra. 

Reinfeldts projekt Nya Moderaterna  
satte dagordningen för att det påstod 
sig ha ambitionen att ta människor från  
utanförskap till arbete. Om parollen 
i stället hade varit »sänkt skatt«, hade 
valresultatet kanske blivit ett annat. 

För dagens partier, som har påtagligt  

hur kommer det sig att vi så länge nu talat 
nästan bara om flyktingarna? Vem har satt 
den dagordningen?

reinfeldt och nya moderaterna.
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svårt att hitta den här sortens politiska  
mål, som både är långsiktiga och har 
en förankring i dagspolitiken, är det 
viktigt att studera exempel när detta 
faktiskt har gjorts. Och gett resultat  
i form av ökat stöd.

Det långa perspektivet
Men det är också avgörande att se hur  
dessa utspel, politiska personligheter  
och händelser sker i en kontext med en  
bredare dagordning. En dagordning  
som det bara går att få grepp om genom  
att vidga blicken från enskilda hän-
delsen. Medieforskaren Lars Nord  
beskriver till exempel hur miljöfrågan,  
när den på allvar slog igenom i debat-
ten på 1980-talet, hade föregåtts av ett 
par decennier då frågan vuxit i bety-
delse. Redan på 1960-talet hade det 
kommit miljölarm om kvicksilver i 
naturen, gifter i vår mat och surt regn 
över våra skogar. På 1970-talet tappade  
tillväxten fart och allt fler började ifrå- 
gasätta om vårt sätt att leva var håll-
bart i längden. Oljekrisen 1973 skapade  
en debatt i energifrågan och valet 1976 
blev ett »kärnkraftsval« där många 
väljare gick från Socialdemokraterna 
till Centerpartiet för att de krävde av-
vecklad kärnkraft och mer decentra- 
liserat, mindre storskaligt, samhälle. 
Faktum är att valet 1976 var det första 
i modern tid då Socialdemokraterna 
inte satte den politiska dagord-
ningen genom förslag på 
stora reformer och ut-
byggnad av välfärds-
staten. 

På 1980-talet för- 
stärktes den breda tren- 
den mot ett ökat fokus 
på ekologi och miljöfrågor 
av att Miljöpartiet bildades, 
miljörörelsen växte i styrka, ung-
domsförbunden i flera partier började 
driva miljöfrågan, och inför valet 1988 
inträffade först Tjernobylolyckan 1986 

socialdemokratins agenda under 90- 
talet skiftade från stora reformer till 
att »lappa och laga« i välfärden. Den 
ekonomiska utvecklingen ändrade 
förutsättningarna, samtidigt som allt 
fler av socialdemokratins väljargrup-
per fick ökade inkomster och därmed  
allt högre skatt, vilket minskade förut- 
sättningarna för att finansiera de nya 
reformerna med ett ökat skatteuttag. 

Chockdoktrinen
Flera av forskarna i Tidens dagord-
ningsprojekt är också inne på kriser-
nas betydelse för den politiska dag-
ordningen. Oljekrisen är som sagt ett 
exempel. Den svenska ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet är ett an-
nat. Många glömmer det i dag, men 
på den tiden uppfattades Sverige som 
fullständigt bankrutt, Göran Persson 
formulerade sin tes om att den som är 
satt i skuld inte är fri, och för lång tid 
framöver handlade debatten om var 
det gick att spara pengar. Det var ute-
slutet att tala om nya, stora reformer. 
Jag var själv aktiv i Socialdemokra-
ternas studentförbund under den där 
tiden, och inte ens i denna sidoorgani-
sation gick det under 90-talet att före-
slå politiska reformer utan att man 
samtidigt kunde presentera exakt hur 
dessa skulle finansieras. Krisen bidrog 
till en ekonomisering av hela det poli-
tiska samtalet. 

Finanskrisen kring 2008 är ett annat, 
mer näraliggande exempel. Krisen är 

och sedan dog sälarna oförklarligt 
längs de svenska kusterna. 

Det långa perspektivet hakade i ett 
antal händelser som skapade en ännu 
starkare kortsiktig dagordningseffekt. 

Det är ekonomin, dumbom
I exemplet med miljöfrågan finns flera  
av de faktorer som forskarna i antolo-
gin pekar på, och genomgående är den  
ekonomiska utvecklingens betydelse 
för dagordningen. Historikern Kjell  
Östberg skriver om skiftet kring 1980,  
när en välfärdshegemoni i den svenska  
debatten byttes mot en nyliberal  
agenda, där avregleringar och libera-
liseringar av ekonomin stod på dag-
ordningen. »Kombinationen av den 
långa högkonjunkturen, den starka 
socialdemokratiska staten och den 
kraftiga radikaliseringen skapade ett 
klimat med få motstycken i modern 
svensk historia«, skriver Östberg om   

   perioden före skiftet, och han 
menar att detta i grunden 

förändrade »värderingar 
inom områden som kul-
tur, jämställdhet och 
sexualitet. Men tydligast 
mätbart var kanske  

resultaten när det gällde 
politiska reformer.«  

Samtidigt var detta politiska  
klimat beroende av tillväxten, och när  

den uteblev ändrades dagordningen. 
Statsvetaren Jonas Hinnfors är inne 
på samma linje i sin analys av hur  
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en faktor som få i det nationella poli-
tiska spelet kan påverka, men de kan 
förstås påverka hur krisen tolkas. Det 
är ett faktum att kriserna ofta lett till 
mer nyliberal politik, mer marknad, 
mindre demokrati, när politiker från 
alla partier letat efter nya lösningar för  
att få i gång tillväxten och därmed skapa 
nytt utrymme för reformer enligt det 
recept som formulerades redan under 
rekordåren efter andra världskriget.

Författaren Naomi Klein är inne på  
den här tesen i sin bok Chockdoktrinen,  
att kriser använts för att nedmontera 
vänsterns projekt, men det är egent-
ligen inte givet att kriser måste tolkas 
på det viset av politik och massmedier.  
Kriser skiftar dagordningen, exakt hur 
den skiftar borde vara  
öppet för den som vill ta 
initiativet i debatten, och  
efter krisen 2008 har vi 
också sett hur krispaketen 
handlat om att reglera de 
globala finansmarknaderna 
och öka jämlikheten efter 
flera decennier av ökade 
sociala och ekonomiska 
skillnader. 

Geopolitiken
En annan faktor som övergripande styr 
dagordningen är det man lite förenklat  
skulle kalla för geopolitik. Relationerna  
mellan världens stater, krig, strategiska  
handelsavtal, kampen om oljan och 
liknande. Attackerna mot usa den 11  
september 2001 och det därpå följande 
»kriget mot terrorismen« har under de  
senaste åren styrt mycket av dagord-
ningen när vi talar om världen – och 
hur världen är beskaffad. Det är svårt 
att se någon annan händelse under de 
senaste 20 åren som på samma defini-
tiva sätt som 9/11 ändrat den politiska  
dagordningen. Men inte heller attack-
erna 2001 uppstod i ett tomrum.  
Redan nio år tidigare hade Samuel P. 

Huntington i en föreläsning  
vid American Enterprise  
Institute, formulerat sin tes  
om civilisationernas krig. 
Huntingtons tes, och det 
enorma genomslag den fick  
i 90-talets debatt, visar på 
problemformuleringsprivile- 
giets betydelse. Huntingtons 
tolkningsram av attackerna 
mot usa fanns redan utskri-

ven när flygplanen kraschade i World 
Trade Center och användes sedan fli-
tigt av Bushadministrationen för att 
motivera det påföljande kriget mot 
terrorismen. 

Går vi ännu längre tillbaka, som 
Kjell Östberg i sin text till Tankesmed- 
jan Tidens antologi, kan avkolonise-
ringen och det kalla krigets slut sägas 
vara geopolitiska händelser som under 
lång tid på samma sätt omdefinierat 
debatten om politik och samhälle. 

Sociala rörelser kan förändra
De breda samhällsvågor som beskrivits  
ovan sammanfaller också med sociala 
rörelser och aktivism, som kan vara 
med och förstärka eller omdefiniera  

existerande dagordning. Industrisam- 
hällets och nationalstatens framväxt  
på 1800-talet skapade de gamla folk-
rörelserna, som under decennier domi- 
nerade den politiska debatten. På 
1930-talet präglades hela Europa av 
strejker och social oro, framdriven av 
den tidens ekonomiska kris, vilket i 
Sverige ledde till att arbetarrörelsen 
klev fram och att grunden lades för 
den svenska modellen. I andra länder 
tolkades problemen på ett annat sätt, 
vilket i många fall ledde till att fascis-
men och nazismen fick starkare fäste. 

Senare födde de stora samhällsom-
välvningarna på 60- och 70-talen nya 
sociala rörelser, fredsrörelsen, miljö-
rörelsen och kvinnorörelsen, som gjorde 
att samhällsdebatten radikaliserades. 

Vid ett seminarium i Tidens projekt 
nämnde journalisten Helle Klein folk-
omröstningen om kärnkraft som ett 
särskilt tydligt exempel på hur folk-
rörelser spelat en stor roll för dagord-
ningen. I arbetet inför omröstningen 
mobiliserades massor av människor 
i studiecirklar, seminarier och möten 
för att nöta och blöta en fråga som i 
grunden var väldigt komplicerad.  

dramatiska händelser, som attackerna den 11 september 
2001, kan i ett slag ändra hela det politiska samtalet.
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Det engagemanget bar fram miljöfrå-
gan under en stor del av det följande 
årtiondet. 

Samma koppling till sociala rörelser 
skulle kunna tolkas in i vår tids sam-
hällsdebatt, hårt präglad av frågor om  
flyktingar och integration. De växande 
högerextrema rörelserna i Europa har 
lyft frågan ännu högre på dagordning-
en och dessutom fått hela debatten att 
diskutera dessa utvecklingsfenomen 
som problem, inte möjligheter. 

Mediernas utveckling
Medieforskaren Anne Kaun skriver i 
sitt bidrag till Tidens projekt om hur 
den senaste vågen av mer extrema rörel- 
ser dessutom har påverkats av teknik-
utvecklingen och de kanaler vi numera  
använder för att kommunicera med 
varandra. 

Hon sätter fingret på vilken bety-
delse samhällets dominerande form 
för kommunikation har för dagord-
ningen. Före massmediernas tid för-
des samtalet om politik direkt mellan 
människor. De riktigt stora, breda folk- 
rörelserna har sitt ursprung i tiden före 
genombrottet för radio och tv. Under  
70- och 80-talen kommersialiserades 
massmedierna, inte minst just radio 
och tv, vilket skärpte medielogikens 
grepp om samhällsdebatten. Det blev 
viktigare att hårdvinkla, lyfta fram 
personer före sak, hitta skarpa nyheter  
och betona konflikter före konsensus. 
I svallvågorna av den medieföränd-
ringen kom Ny demokrati fram och 
valdes in i riksdagen 1991. 

I dag styrs alltmer av den logik som  
präglar samhällsdebatten av sociala  
medier. Det korta, snabba formatet  
ställer ännu högre krav på spetsiga  
formuleringar och konfrontativa argu- 
ment än de traditionella massmedi-
erna, som redan de tog oss långt ifrån 
studiecirkelns eller det politiska mötets 
logik och dagordning. Lägg därtill de  

sociala mediernas arkitektur, som 
stänger in användarna i så kallade fil-
terbubblor där vi alltmer sällan kon-
fronteras med åsikter och världsbilder 
som inte liknar våra egna, och vi får  
ett samtalsklimat som gynnar extrema  
åsikter och högljudda debattörer. Eller  
som Jonas Gardell formulerat det i en  
artikel om samtidsdebatten: »I allt detta  
står vi i var sitt hörn och skriker elak-
heter till varandra.« Det är högst tro-
ligt att den tekniska utvecklingen på 
det viset i sig självt har gynnat Sverige- 
demokraternas politiska dagordning 
och tonläge i debatten.

Dagordningen styr
Tidens projekt visar genom ett antal 
exempel och processer hur dagord-
ningen i samhällsdebatten sätts i ett 
samspel mellan samhällsutvecklingen, 
geopolitik, kriser, politiska förslag, 
utspel, enskilda händelser och medi-
ernas sätt att fungera. Man kan tycka 

att det är en meta-fråga. Att det av-
görande i slutändan är vilken politik 
ett parti lägger fram som avgör. Men 
forskningen visar att dagordningen 
spelar roll. Den avgör både ämne och 
tonläge i debatten, och styr på ett in-
direkt sätt hur människor röstar. 

Den som tror sig om att ha ett pro-
gram för ett bättre samhälle har med 
andra ord all anledning att lära sig 
vilka mekanismer som styr. Under de  
senaste åren har alla de processer som  
styr dagordningen verkat i en riktning  
som gör att vi talat om Sverigedemokra- 
ternas frågor, med Sverigedemokrater- 
nas problemformulering som bas. För 
demokratin och det demokratiska sam- 
talet är detta något att ha med sig in 
i 2018, när Sverige går in i en ny val-
rörelse.

Jesper bengtsson
chefredaktör tiden
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Hjälp oss att bygga ut 
informationssamhället!

Bli månadsgivare idag!
För engångsbidrag, vänligen swisha till telefonnummer: 123 418 30 34.

Vi förser Ghanas barn och ungdomar 
med elektricitet, datorer och internet. 
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N yligen skrev den liberale politikern Staffan 
Werme en debattartikel i Dagens Nyheter 
under den uppfordrande rubriken »Demo- 
kratin behöver ett fritt och starkt civilsam- 

hälle«. Staffan Wermes tes var att det »öppna, demo-
kratiska samhällets grund ligger inom civilsamhället«. 
Han polemiserade mot att »många av civilsamhällets  
aktörer ser sig som naturliga bidragstagare, föremål 
för den offentliga sektorns välvilja«. I kontrast mot 
detta drog Staffan Werme en lans för »att stärka civil- 
samhällets oberoende, även gentemot den offentliga 
sektor som hittills varit dess stora finansiär«. 

Staffan Werme fick mothugg av Göran Pettersson, 
generalsekreterare för Forum – idéburna organisa-
tioner med social inriktning. Göran Pettersson lät sig  
inte generas av etiketten »naturliga bidragstagare,  
föremål för den offentliga sektorns välvilja«. Tvärtom.  
Han invände: »Svenskt föreningsliv har en lång tradi- 
tion att erhålla offentliga bidrag och samtidigt kriti- 
sera stat, kommun och landsting.« Och han tillfogade 
att »Det finns en obändighet och ovilja att inordna sig  
och att låta sig bli styrd hos idéburna organisationer.«

De TVå INLäGGeN åskådliggör motpolerna i den ideolo-
giskt laddade frågan om statsbidrag och beroende  
av staten för ideella organisationer. 

Lite otippat är det förstås att det är den debattör 
som ogenerat förespråkar statsbidrag till civilsam-
hället som betonar dess »obändighet och ovilja att 
inordna sig«. 

Bland idéburna föreningar i Sverige finns ett brett 

åsiktsspektrum företrätt. Även i den principiellt vik-
tiga frågan om statsbidrag. Det finns allt från organi-
sationer som av omsorg om sin integritet konsekvent 
vägrar att ta emot ens ett öre i statsbidrag till dem 
som så gott som fullständigt är beroende av statsbidrag 
för sin överlevnad. I Sverige är de som tar emot stats-
bidrag utan att blinka det stora flertalet. De som helt 
avstår från offentliga bidrag är bara undantagen som 
bekräftar regeln.

Självfallet finns här viktiga, ideologiska åsikts-
skillnader. Dessa skilda meningar kan samexistera  
så länge riksdag och regering och den svenska stats-
apparaten är välvilligt inställd till civilsamhället som  
sådant. Så länge det finns ett nära, organiskt samarbete  
– och ett ömsesidigt beroende – mellan civilsamhället  
och de politiska partierna kan man hysa gott hopp 
om att ett grundläggande samförstånd består. 

Staten skulle knappast tolerera civilsamhällets 
»obändighet och ovilja att inordna sig« och fortsätta 
att finansiera det om det inte funnes goda skäl.

Den historiska och politiska grunden för detta 
samförstånd är att folkrörelserna är så tätt samman-
flätade med den svenska demokratins framväxt att 
de i dag inte går att tänka bort.

DeN SVeNSKA DeMOKRATINS historia återspeglar till stor 
del civilsamhällets historia. Den svenska demokratins 
tillkomst är oupplösligt sammanvävd med arbetar-, 
frikyrko- och nykterhetsrörelserna och andra idéburna  
organisationer. Länge kunde man hävda att dessa var 
överrepresenterade och hade ett oproportionerligt 

tankar i tiden

Kan ett civilt samhälle vara obundet och samtidigt helt 
beroende av statliga pengar? i en svensk kontext fungerar 
det, men internationellt blir det svårare, skriver manne 
Wängborg, före detta ambassadör. 
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tioner diskussionerna i fn-sammanhang och andra 
mellanstatliga fora, inte sällan i människorättsfrågor.  
Dessa organisationer var ofta mycket kritiska till den 
bristande efterlevnaden av mänskliga rättigheter i 
Sovjetunionen och dess allierade. Där fanns ingen 
tradition att organisera ideella organisationer. 

När Sovjetunionen och dess allierade insåg att de 
blev måltavla för kritik från utländska ideella organi- 
sationer beslutade de att anlägga moteld genom att 
organisera egna organisationer – statligt styrda, men 
på papperet icke-statliga. När det i omvärlden stod 
klart att dessa i praktiken var statligt styrda och bara 
på papperet var icke-statliga började man i det inter-
nationella samfundet underhand kalla dem gongo – 
Government-organised ngo – vilket var mycket suspekt 
i det internationella civilsamhället.

äVeN OM BeROeNDeT av statsbidrag ofta inte behöver vara 
en black om foten i det svenska civilsamhället riskerar 
det undergräva de svenska organisationernas trovär-
dighet internationellt, eftersom de kan beskyllas för 
att vara beroende av staten – alltså en Government-
organised ngo.

Civilsamhället syresätter blodomloppet i ett fun-
gerande demokratiskt samhällsliv. Detta ställer krav 
både på civilsamhället att ligga i framkant i sin för-
ståelse av samhällsutvecklingen och på politikerna 
att vara lyhörda för civilsamhällets synsätt.

Detta är ett tecken så gott som något att det svenska  
civilsamhället i dag är alert och på hugget.

Regeringen planerar att utarbeta en skrivelse till 
riksdagen grundad på remissvaren, men sannolikt 
inte förrän vid årsskiftet 2017–18.

manne Wängborg
fd ambassadör 

inflytande i riksdagen. Mycket har förändrats sedan 
dess. Exempelvis var i riksdagens andra kammare för  
ett sekel sedan två tredjedelar medlemmar av nykter-
hetsrörelsen. I dag för riksdagens nykterhetsgrupp 
en tynande tillvaro, med bara tretton medlemmar. 
Bara sex av riksdagspartierna är nu företrädda i nyk-
terhetsgruppen. 

Civilsamhället är en mosaik av alla möjliga orga-
nisationer, men underförstått finns det en idealbild, 
som omedvetet utgår från de klassiska folkrörelserna.  
Riksdagen har definierat civilsamhället som »en arena, 
skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, 
där människor, grupper och organisationer agerar 
tillsammans för gemensamma intressen«. 

Beteckningen »skild från staten« är numera en för- 
skönande omskrivning utan täckning i verkligheten.  
Det svenska civilsamhället är tvärtom starkt beroende  
av staten och statliga bidrag. 

Även om verkligheten jävar den skönmålande  
definition av civilsamhället som riksdagen knäsatt 
behöver detta inte trassla till saken så länge vi rör oss 
i det svenska sammanhanget. Annat blir det på den 
internationella arenan.

DeN INTeRNATIONeLLA NyCKeLTeRMeN för civilsamhälles- 
organisationer är icke-statlig organisation eller ”non-
governmental organisation” (ngo). Det är den term 
som i regel förekommer i fn och andra mellanstatliga  
organisationer. Det är ingen invändningsfri term, 
men det är den som används.

Länge dominerade västliga icke-statliga organisa-
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   I väntan 
på BrexIt

J ames Higgins, som är född  
 utanför Belfast men som jobbar  
 i Dublin, tycker sig ha märkt  
 en påtaglig förändring efter  

 folkomröstningen om Brexit.
– Direkt efter var det långa köer vid 

de nordirländska postkontoren för att  
skaffa irländska pass. Det skedde även 
i områden som betraktats som brittiska.  
Det är en stor identitetsförändring, ett 
slags uppvaknande till att man vill fort- 
sätta vara eu-medborgare, säger han.

I dag är gränsen mellan Irland och 
Nordirland osynlig. Över den 50 mil 
långa gränsen går hundratals vägar 

och trafiken rullar på utan några som 
helst kontroller. Det man märker efter 
ett tag är att kilometer blivit miles och 
att euro blivit pund. 

Theresa May säger visserligen att 
hon vill ha »a frictionless border« till 
Irland även i framtiden. Hur det ska 
gå till när hon samtidigt vill lämna 
både eu:s tullunion och den gemen-
samma marknaden med fri rörlighet 
är det många som undrar.

I potten ligger också hur konflikten  
om Nordirland skulle påverkas om nya  
gränsposteringar växer fram i spåret 
av Brexit. Det har gått nästan tjugo år 

i nordirland ser man med bävan på vad som ska hända längs eu:s nya yttre 
gräns efter brexit. Kommer oroligheterna att blossa upp igen? vissa drömmer 
om en återförening med den irländska republiken. säkert är att livet kommer 
att bli krångligare för alla som i dag korsar gränsen. 

europa

foto : dennY Lorentzen
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sedan fredsavtalet skrevs under i Bel-
fast på långfredagen 1998. Det gjorde 
slut på vad man här lite oskyldigt kallar  
för »the troubles«, men som var en blo-
dig konflikt med tusentals dödsoffer.

eu har skyfflat in mycket pengar 
för fredsbevarande insatser och i dag 
är läget avspänt. Men i västra Belfast 
finns fortfarande tydliga spår som på-
minner om motsättningarna mellan 
de protestantiska unionisterna (som 
känner samhörighet med Storbritan-
nien) och de katolska nationalisterna 
(som vill tillhöra republiken Irland).

På fALLS ROAD, huvudgatan i Belfasts  
katolska kvarter, klär sig människor  
gärna i grönt och firar den stora  
irländska högtiden St Patrick’s day. 
Även en vanlig vardag när vi knallar 
omkring här visar många öppet sina 
irländska sympatier. Och på husgaveln  
till Sinn Feins partihögkvarter blickar  
ira-legenden Bobby Sands som hunger- 
strejkade till döds 1981 ner på oss från 
en gigantisk väggmålning.

Några hundra meter norrut på 
Shankill Road ser det annorlunda ut. 
Här flaggar man med Union Jack och 
väggmålningarna pryds av drottning 
Elizabeth. I ett gathörn finns ett spek-
takulärt minnesmärke över terrorns 
offer.

Mitt emellan Falls Road och Shan-
kill Road löper den flera kilometer långa 
och 7,5 meter höga »Peace wall« som 
för tankarna till Berlin eller ännu mera  
till Palestina. Den började byggas efter  
kravallerna 1969 för att hålla de stri-
dande grupperna från varandra. I dag 
gör den skäl för namnet Fredsmuren 
och en rivning har inletts. Det vore en 
ödets ironi om det nu i stället byggs 
upp nya hinder vid gränsen.

I RAPPORTeN Brexit and UK-Irish Rela-
tions varnar tankesmedjan Center for 
Cross Border Studies, ccbs, för att 

dande kommers. Ett exempel är att 
mjölken från korna som mjölkas på 
irländska sidan passerar gränsen inte 
bara en utan flera gånger innan den 
är färdigprocessad. Det talas om 600 
miljoner liter per år.

Negativa effekter har redan börjat 
visa sig. Bara det faktum att pundet föll  
efter folkomröstningen har tvingat  
irländska svampodlare som levde av 
gränshandeln i konkurs.

Pendlingen sker i båda riktningarna.  
Någon har sitt jobb på andra sidan, 
en annan gör affärer på båda sidor, 

nya gränskontroller och tullar kan 
leda till att våldet blossar upp igen. 
ccbs bildades som en direkt följd av 
långfredagsavtalet 1998 och har sitt 
säte i Armagh nära gränsen. Dess 
främsta uppgift är att främja sam- 
arbete i gränsregionen.

Vi stämmer träff med ccbs vice-
direktör Anthony Soares. En aning 
symboliskt har han valt lobbyn på 
Hotel Europa i Belfast och över en 
kopp kaffe utvecklar han ämnet.

– Den här gränsen har en mycket 
våldsam historia. För några decennier  
sedan hade vi en synlig gräns med mili- 
tär närvaro, vägspärrar och utkikstorn. 
Ända sedan fredsavtalet skrevs under 
har det funnits element på båda sidor 
som inte accepterar det. Om det byggs 
upp nya hinder eller fysiska kontroller 
befarar vi att de kan bli måltavlor för 
dem som var emot avtalet. Det kan 
skapa en ny ond cirkel av våld.

Även om det inte går så långt som 
till nya våldsamheter kan den nya eu-
gränsen – som enligt den brittiska  
regeringen främst syftar till att stoppa 
invandringen – sätta käppar i hjulet för  
de mellan 23 000 och 30 000 personer 
som i dag åker över varje dag för att 
arbeta eller uträtta ärenden. Speciellt 
inom jordbruks- och livsmedelssektorn 
förekommer en livlig gränsöverskri-

en ny skarp gräns ökar risken för en ny 
våldsspiral, menar anthony soares.

den katolska delen av belfast är full av symboler för 
irländsk självständighetskamp.
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en tredje måste korsa gränsen för att 
träffa distriktsköterskan.

– Alla de här människorna befinner  
sig i en olycklig situation. De vet inte vad  
som kommer att hända, säger Anthony 
Soares.

SeDAN NäSTAN huNDRA år finns en  
»common travel area« som tillåter fri  
passage för medborgare från båda län- 
derna. Denna ordning är alltså mycket 
äldre än medlemskapet i eu och båda 
länderna vill ha den kvar. Men den kni- 
viga frågan är hur man på den brittiska  
sidan i framtiden kan vara säker på att  
det bara är godkända irländare och inte  
oönskade östeuropéer som i så fall 
slinker in genom denna »bakdörr«.

Anthony Soares skissar på en tänk-
bar lösning, nämligen att gränsen fort- 
sätter vara öppen, men att den dag en 
person från ett annat land söker jobb 
eller begär någon form av service i 
Nordirland slår kontrollapparaten till.

– Då skulle man kunna slippa oön-
skad immigration, men å andra sidan 
läggs ansvaret över på dem som erbju- 
der jobb, skola eller vård. Dessutom  
skulle ju personerna obehindrat kunna 
fortsätta över till England eller Skott-
land om man inte i stället inför gräns-
kontroller där. Och det tror jag inte 
nordirländarna skulle acceptera.

Ett ännu större problem än den fria 
rörligheten för människor lär det bli när 
det gäller att föra varor över gränsen.

– Ska vi också gå ur eu:s tullunion 
måste det till någon form av kontroll 
vid gränsen, annars vet man inte vad 
folk transporterar i sina bilar. Alterna- 
tivet är ökad smuggling, men det kanske 
är ett pris man vill betala för att slippa 
gränskontrollerna, spekulerar Anthony 
Soares.

VI GåR VIDARe och träffar Owen Reidy 
som är den högste fackliga ledaren på 
Nordirland. Han skräder inte orden 

när gränspendlarnas situation kom-
mer på tal.

– Den brittiska regeringen spelar 
poker om dessa människors framtid.  
Det går helt enkelt inte att ha en frik-
tionsfri gräns om man tar landet ur 
eu:s inre marknad och tullunion. Att 
säga det är att våldföra sig på det eng-
elska språket. Det bästa vore om vi 
kunde stanna kvar i den inre mark-
naden, men jag kan inte se hur det 
ska hända, säger Owen Reidy, som är 
vice generalsekreterare i irländska lo, 
ictu (som av historiska skäl företräder 
arbetstagare på hela ön), och regional 
sekreterare för Nordirland.

En hård Brexit kommer att ha för-
ödande effekter för jobben och ekono- 
min, befarar han. På sikt kommer eu-
utträdet också att innebära försämrade  
arbetsvillkor och fackliga rättigheter 
för arbetarna på Nordirland, varnar 
facket. 

Owen Reidy konstaterar att ictu 

europa
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är överens med arbetsgivarna i synen 
på Brexits förödande följder, men att 
politikerna över huvud taget inte bryr 
sig om att lyssna på civilsamhället. 

Men värst av allt är att politikerna  
inom det nordirländska självstyret inte  
förmår ena sig. Fredsavtalet bygger på 
att det största partiet från vardera sidan 
ska dela på makten, men efter nyvalet  
i mars råder ett dödläge. Om det inte 
kan brytas inträder »direct rule« – 
alltså att Nordirland styrs helt från 
London.

– Detta är en stor tragedi, säger 
Owen Reidy. Vi tar inte ställning 
mellan unionister och republikaner, 
men det viktigaste för oss är att de kan 
hålla sams. Nordirland är enda stället 
som kommer att ha en yttre landgräns 
mot eu. Då måste vi också ha en enad 
röst, annars kommer de aldrig att 
lyssna på oss.

Men gjort är gjort och i stället 
framhåller han en annan tänkvärd 
slutsats:

– Jag tror inte att Brexit kan stoppas, 
men i hela landet var det 48 procent 
som röstade emot. Det måste man 
också ta hänsyn till. Vid ett så jämnt 
resultat är det irrationellt att genom-
föra en hård Brexit. Det var inte vad 
regeringen fick mandat att göra.

Om detta trots allt blir resultatet av 
förhandlingarna mellan Storbritannien 
och eu rycker ett annat dramatiskt 
scenario närmare. I kölvattnet av  
Theresa Mays hårda tongångar har 
allt fler börjat tala om en återförening 
av Irland och Nordirland.

fReDSAVTALeT fRåN 1998 ger alla som bor 
på Nordirland rätt att välja medbor-
garskap – eller att ha både irländskt 
och brittiskt pass. Efter Brexit har 

MeD De ORDeN sätter Owen Reidy fingret 
på ett djupare dilemma – splittringen  
bland den nordirländska befolkningen.  
I dag går den kanske inte så mycket 
längs religiösa linjer, utan är mer en 
fråga om kulturell tillhörighet och 
identifikation. I folkomröstningen om 
eu tillkom även känslomässiga inslag. 

I reda siffror röstade 56 procent av 
nordirländarna för att stanna i eu. En 
knapp majoritet av dem som definie-
rar sig som unionister röstade för ut-
träde, medan en klar majoritet av re-
publikanerna sa nej till Brexit.

Röstade folk mot bättre vetande? 
Många raljerar nu över att bönder som  
åtnjuter gott om jordbruksstöd från 
eu inte visste vad de gjorde när de 
röstade för att lämna. Owen Reidy 
tillägger att de förutom att missa stö-
det även kan drabbas av tullavgifter 
på sina produkter. 

i dag går konflikten kanske inte 
så mycket längs religiösa linjer, 

utan är mer en fråga om kulturell 
tillhörighet och identifikation, 

säger owen reidy.
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storbritannien och uK
storbritannien består av england, Wales 
och skottland. united Kingdom (för-
enade kungariket) är en union mellan 
storbritannien och nordirland. united 
Kingdom är med i eu, men har inlett 
förhandlingar om utträde (brexit).
 irland är en ö som består av republi-
ken irland och nordirland. Gränsen mel-
lan republiken irland och nordirland blir 
efter brexit också eu:s yttre gräns mot 
united Kingdom. invånarna på nordir-
land har rätt att återförenas med irland 
om det är folkets vilja.

många nordirländare valt irländskt 
medborgarskap.

Och inte bara det. Fredsavtalet ger 
också Nordirlands befolkning rätt att 
hålla folkomröstning om att ansluta 
sig till Irland. Länge har unionisterna  
haft egen majoritet i det nordirländska  
parlamentet, men efter senaste valet är  
det inte så längre, så det är långt ifrån 
givet hur en sådan omröstning skulle 
sluta.

Irlands premiärminister Enda  
Kenny har inför Brexitförhandlingarna 
meddelat att han vill ha med en klausul 
om att Nordirland automatiskt ska få 
vara med i eu om landet återförenas  
med Irland. Och ledaren för det största  
oppositionspartiet Fianna Fáil har 
lanserat ett tolvpunktsprogram för att 

europa

åTeRfÖReNING eLLeR eJ – Brexit kommer 
förstås att få långtgående effekter 
även för den irländska republiken.

– Irland är det land som kommer 
att drabbas värst av Brexit, möjligen  
till och med värre än Storbritannien,  
säger Sveriges ambassadör Anna 
Brandt.

Hon får medhåll av Dan O´Brien, 
chefsekonom på Irlands ledande inter- 
nationella tankesmedja iiea. När vi 
träffas i hans hem i södra Dublin pepp- 
rar han oss med siffror om vilken vik-
tig handelspartner Storbritannien är  
för Irland och hur ödesdigert det skulle 
bli för såväl export och import som 
investeringar och jobb om britterna 
lämnar eu.

– Detta är en strategisk mardröm 

förbereda en återförening.
En som har valt sida är James  

Higgins som arbetar som kommuni-
katör på eu:s arbetslivsbyrå Eurofound  
utanför Dublin. Han är född i den lilla  
staden Downpatrick mellan Belfast och  
gränsen och har sina föräldrar kvar 
där. Själv bestämde han sig tidigt för 
irländskt medborgarskap.

– Jag har egentligen aldrig känt mig 
brittisk, men mina föräldrar bor kvar 
i Downpatrick och jag vill kunna besöka  
dem utan problem så nu måste jag 
kanske skaffa ett brittiskt pass också. 
Men min fru är svenska och skulle få 
det svårare. Hon skulle känna sig som 
en främling där, men det gör hon inte 
här i Dublin. Jag märker att allt fler har  
börjat ogilla att bli associerade med 
Storbritannien, människor som är för 
Europa och som vill känna sig som 
européer, säger han.

James Higgins skulle inte ha något 
emot att Nordirland på sikt återförenas  
med Irland, men poängterar som 
många andra att det viktigaste är att 
inte freden undermineras. 

James higgins ser gärna att 
nordirland återförenas med irland, 

men anser också att freden 
är viktigare än några 

nationalistiska principer.
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Att chefsekonomen ser Brexit som 
ett massivt ekonomiskt hot mot Irland  
råder det inget tvivel om. Han varnar 
också för de politiska effekterna, men 
ser inte ett återförenat Irland som sär- 
skilt sannolikt – i alla fall inte på kort 
sikt. Det kan bli så på längre sikt, men 
först sedan United Kingdom fallit i 
bitar.

– Det finns en signifikant risk att 
Skottland går sin egen väg. Det kom-
mer att smitta av sig på Nordirland. 
Men det kan också bli så att folk i 
England tröttnar på att stödja Nord-
irland med miljarder pund varje år 
och säger let them go.

Därmed inte sagt att Irland skulle 
stå där och ta emot med öppna armar.

– United Kingdom har 65 miljoner  

invånare, Irland har 4,7. Det skulle inte  
vara möjligt att snabbt ta över de stora 
subventioner som Nordirland (med 
1,8 miljoner invånare) får från London.  
Följden skulle bli massiva åtstram-
ningar.

Enligt Dan O´Brien är det enormt 
mycket som står på spel.

– Mycket kan hända. Det var ingen  
som väntade sig att kommunismen 
skulle falla, men det gjorde den. I ett  
värsta scenario kan våldet bryta ut igen.  
Det är ofta vad som sker när gränser 
flyttas. Läget är djupt oroande, säger 
han.

bengt rolfer
är frilansjournalist

  

Detta är en strategisk 
mardröm för Irland. 
Att som ett litet land 
ha haft vår största 
handelspartner inlåst 
i ett europeiskt regel-
verk har varit en stor 
fördel för oss. Nu vän-
tar med säkerhet nya 
hinder som kommer 
att minska handeln. 

för Irland. Att som ett litet land ha haft 
vår största handelspartner inlåst i ett 
europeiskt regelverk har varit en stor 
fördel för oss. Nu väntar med säkerhet  
nya hinder som kommer att minska  
handeln. Var det landar går inte att säga,  
men en minskning med 20 procent 
räcker för att skapa recession här. Och 
då talar jag bara om handeln, inte om 
hur investeringarna påverkas. Företag 
här kan välja att flytta till Storbritan-
nien för att hamna innanför barriären,  
säger Dan O´Brien.

Han tror också att det omvända 
kan hända, att företag flyttar hit för 
att vara kvar i eu:s inre marknad.

– Jo, det är »uppsidan« av det här, 
men det räcker inte alls för att väga 
upp de negativa effekterna.

dan o’brien, chefsekonom på irlands ledande 
internationella tankesmedja iiea.  
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M aj i Sarajevo. Gatstenarna är våta  
 efter en regnskur. Solen som 
 börjar kika fram värmer och får  
 sarajevoborna att fälla ihop sina  
 paraplyer. Moskéerna är många, 

men de ortodoxa och katolska kyrkorna större. På 
gamla stans många uteserveringar dricks bosnisk öl, 
medan det på andra håll i landet dricks serbisk eller  
kroatisk öl. Vattenpiporna sprider ett töcken av mint- 
doft bland ungdomar i hipsteroutfits eller slöjor som 
tillsammans frekventerar de låga borden. 

DeT hAR GåTT 25 åR sedan Bosnienkriget bröt ut.  
Ett krig där tidigare grannar vände sig mot varandra, 
där blandäktenskap upplöstes och omkring 100 000 
människor dog. 

Området som utgör nuvarande Bosnien-Hercego-
vina har under hundratals år varit ett mångkulturellt 
sammelsurium med flera etniciteter, religioner och 
maktsfärer. Det osmanska riket, Österrike-Ungern och 
Folkrepubliken Jugoslavien har under olika perioder 
härskat över detta bergiga balkanska landområde. 

Under Titos styre kvästes nationalistiska uttryck. 
De olika etniciteterna skulle enas i brödraskap, inte 
bygga klyftor mellan varandra. I Jugoslavien talade 
alla serbokroatiska. Skillnader i språk mellan republi-
kens etniciteter skulle eliminieras. Ett språk, ett folk. 

När Tito gick bort vädrade nationalismen morgon-
luft. Olikheter förstärktes och inom kort ville grupper  
utifrån etnicitet utropa självständiga stater. 

Det var här kriget i Bosnien inleddes. 
För de olika etniska grupperna ville olika saker. 

Skulle Bosnien förbli blandat? Eller ett land där mus-
limer styr? Eller ett land där ortodoxa kristna serber 
hade makten? Etnicitet blev viktigare än ideologi. 

I ett område där olika grupper tidigare levt sida vid 
sida, varit gifta med varann och arbetat tillsammans, 
spreds hatpropaganda. Människor misstänkliggjorde 
varandra och avhumaniseringen var ett faktum. I en 
radiosändning från januari 1992, månader före krigs-
utbrottet, sades det att »barn från blandäktenskap  
duger bara till tvål«.

Kriget pågick i nästan fyra år. Städer belägrades, 
granater regnade i hundratals dagligen och människor 
avrättades och begravdes i massgravar. fn stod hand-
fallna. Ännu ett folkmord begicks i Europa.

den berömda bron stari most 
över floden neretva i mostar. 

under kriget sprängdes den 
450 år gamla bron och 

byggdes upp igen 2004. 



48  

Till slut lyckades representanter från de tre största 
grupperna: bosniakerna, serberna och kroaterna, skriva 
under ett fredsavtal, det så kallade Daytonavtalet. 
Bosnien-Hercegovina blev en delad nation med tre 
olika administrativa och delvis själstyrande delar: 
Federationen Bosnien-Hercegovina, Republika Srpska 
och Brčko-distriktet. Ett presidentråd med en repre- 
sentant från de tre största grupperna inrättades. 
Avtalet var en kompromiss som syftade till att alla 
grupperna skulle få något att säga till om. I dagens Bos-
nien-Hercegovina är alla bosniaker, serber och kroater 
majoritet i vissa områden och minoritet i andra. 

Srđan Šušnica är kulturforskare och serbisk män-
niskorättsaktivist baserad i Banja Luka i Republika  
Srpska. Han menar att det bosniska samhället sedan 
kriget fortfarande är uppdelat på flera nivåer förut-
om de administrativa och att det finns en förklaring 
till det. 

– Vi saknar efterkrigsrättvisan. Vår konstitution 
vilar på folkmordet, den är inte baserad på mänskliga 
rättigheter.

Det uttrycks i att krigsherrar blivit krigsprofitörer 
som utnyttjat krigskaoset till att privatisera gemen-

samma resurser, såsom  
fabriker och gruvor. Men 
det märks också i hatpropa- 
ganda i media och kraftigt 
segregerade städer.

– Eftersom vi inte  
haft någon försoning eller  
katharsis efter kriget lever 
nationalismen kvar. Efter 
andra världskriget kapitu-
lerade den nazistiska ideo-
login. Men idén om Stor-
serbien har inte kapitulerat.

Srđan Šušnica menar att 
folkmordet på ett sätt fort- 
farande pågår i och med att  
serberna inte erkänner vad 
som hände i Srebrenica eller  
var massgravarna finns. 
Han hänvisar till Gregory 
H Stantons åtta stadier av 
folkmord. 

– Det sista steget är för-
nekelse. Och där befinner 

vi oss nu. Republika Srpska designar det kulturella 
minnet för att legitimiera sin existens.

Men samtidigt är de tre första stadierna verksam-
ma än i dag. Det handlar om klassificering där ett 
»vi och dem« uttrycks, symbolisering där namn och 
symboler påtvingas grupper, och avhumanisering, 
där grupper inte längre ses som lika mycket värda. 
Srđan Šušnica, som menar att fascismens främsta 
kännetecken är irrationalitet, utmålas som förrädare 
och lever under ständigt hot för sin kritik mot  
Republika Srpska. 

– På en moralisk skala är det svårt att säga vem som  
var mest skyldig under kriget. Men på en politisk skala  
är det tydligt, jag kan argumentera i timmar för det. 
Det är bara en tidsfråga innan Republika Srpska 
kommer utropa sig självständigt och då har vi kriget 
här igen. 

I SReBReNICA fINNS sedan några månader tillbaka ett 
museum i en gammal batterifabrik, där nederländska 
fn-soldater hade sin bas under kriget. Här får man se  
bilder från den belägrade enklaven, lära om fn:s miss- 
lyckande och om dödsmarschen, där tusentals män 
från Srebrenica flydde genom skog och berg till Tuzla 

europa
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undan en säker död. I en informationsfilm får besö-
karna helt utan förvarning se avrättningar filmade 
under massakern i juli 1995. 

På andra sidan vägen ligger begravningsplatsen 
med sina tusentals vita, smala gravstenar. Vakter  
med automatvapen bevakar området. Orten Srebrenica 
ligger i Republika Srpska, men själva minnesmonu-
mentet och gravplatsen ligger på Bosnien-Hercegovinas 
mark av säkerhetsskäl. I år har gravarna blivit fler, 
sedan kroppar från en massgrav kunnat identifieras. 

Att begravningsplatsen finns och att massgravar 
fortfarande avslöjas beror på ett hårt arbete av orga-
nisationen Srebrenicas mödrar. I massakerna dödades  
män och pojkar medan kvinnorna blev kvar. De käm- 
par nu för att få begrava sina anhöriga och att minnet 
av folkmordet inte ska falla i glömska. 

Fadila Efendić förlorade sin man och sin son i 
massakerna. I dag jobbar hon i den lilla butiken med 

blommor, böcker och religiösa föremål som ligger 
vid begravningsplatsen.

– Det är lite som att tiden har stannat för mig. Jag 
hoppas att min man och min son ska komma hem en 
dag. För att göra något meningsfullt jobbar jag här.

För henne är upprättelse en väsentlig del i försonings- 
processen. 

– Vi vill veta var våra anhöriga finns. Vi behöver 
det för att gå vidare. 

STADeN MOSTAR LIGGeR ungefär tre timmars bilfärd från 
Sarajevo. Den är känd för sin arkitektur och har varit  
ett turistmål under lång tid. Längs floden Neretva,  
som delar staden, växer fikonträd och fläder. Stari Most,  
Mostars världskända bro, fotograferas konstant av 
turister på och under stenbron. 

Men det är inte bara floden som delar staden. Före 
kriget var Mostar den mest mångkulturella och inte-
grerade staden i Jugoslavien. 30 procent av alla äkten- 

skap var blandäktenskap, där kristna 
och muslimer var gifta. Efter kriget är 
det raka motsatsen. På ena sidan floden 
bor muslimer, eller bosniaker, och på 
den andra kristna, kroater.

Stadsdelarna delar brandkår och  
ambulans, men har egen sophantering, 
blodgivning och vattensystem.  

museet i den gamla batterifabriken i srebrenica. 
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Skolorna är starkt segregerade med särskilda läroplaner 
och skoltider utformade efter etnicitet.

Detta vill Vladimir Corsic ändra på. Han jobbar på  
kulturcentret okc Abrašević i ett område i Mostar som  
är något av ett ingemansland, varken i den bosniska 
eller kroatiska delen. Centret är döpt efter en serbisk 
arbetarpoet och grundades 1926. Under Tito-eran fanns 
flera center runt om i Jugoslavien, men under kriget 
lades de ner. okc Abrašević i dess nuvarande form 
startade 2003.

– Mostar är en fysiskt men framför allt psykolo-
giskt delad stad. När vi hittade den här gamla lokalen, 
som tidigare hyst en bra verksamhet, började vi pla-
nera för en kulturell mötesplats som stan behöver, 
säger Vladimir Corsic.

De lokala myndigheterna gillade inte idén och har 
försökt stoppa verksamheten. Därför är kulturcentret  
i dag oberoende av offentliga bidrag. I stället tjänar 
man pengar på att anordna spelningar, teaterföreställ- 

ningar och utställningar berättar Vladimir Corsic. 
– Vi behöver få unga människor att mötas. Försoning  

är inte vårt mål, utan att erbjuda bra kultur som lockar 
folk från olika delar av Mostar.

Centret har 150 aktiva medlemmar och sex anställda.  
Alla är välkomna till centret, men det finns vissa för-
hållningsregler. Här tillåts ingen hatpropaganda. Man  
talar inte om tolerans utan om förståelse. Det är något 
som lockar besökaren Emina Elma Ibisević, som tar 
en öl på övervåningen.

– Det här är en fristad där man slipper sexism och 
rasism. Jag vet många som åker långt för att komma hit. 

Och det är den unga generationen som många sätter 
sitt hopp till, inklusive Srđan Šušnica. Han ser också 
en viss ljusning i ett alltmer pluralistiskt medieland-
skap. Men framför allt är det grundlagar som måste 
förändras för att Bosnien-Hercegovina ska kunna 
överbrygga klyftorna. 

– Bosnien-Hercegovina kan inte fortsätta vara en 
stat byggd på ett folkmord. Vi måste bli en stat som 
bygger på medborgarskap. 

madeleine bengtsson
är journalist på Ljusdals-posten och medlem i tidens 
redaktionsråd

på kulturcentret okC abrasevic i mostar arrangeras konserter, 

teaterföreställningar och andra kulturarrangemang i syfte att 

överbrygga klyftor mellan stadens invånare. 

emina elma ibisevic, lucija bogunovic och martina pecollaj besöker gärna kulturcentret 
okC abrasevic.

Vladimir Coric, direktör på kulturcentret okC abrasevic i mostar.

TIPS:
Bok: I Bosnien finns inga raka vägar – en reportageresa 
genom ett ungt land, marina ferhatovic m.fl (2013)
Seriebok: Gorazde : rapport från en FN-skyddszon  
under kriget i Bosnien 1992–95, Joe sacco (2011) 
Radioprogram: P3 Dokumentär – Slaget om Mostar 
(2015)
film: Ingenmansland, danis tanovic (2001)
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D uktiga flickors revansch  
 inleds med ett avsnitt  
 med utelämnande dag- 
 boksanteckningar.  
 Sidorna slår mot mig. 

Jag läser en lång stund men lägger sedan 
undan boken. Säger till mig själv att jag 
fortsätter senare. Veckorna går, och det 
är inte förrän deadline för recensionen 
närmar sig som jag tar mig samman och 
läser klart. 

När jag kommer till de sista sidorna 
inser jag varför jag först slutade. Det gör ont att läsa 
eftersom Birgitta Ohlsson skriver om smärtor jag 
känner igen. Jag bläddrar i mina egna dagböcker:

 Mannen på partikonferensen som smög sig på 
bakifrån och tryckte sig mot mig. Jag var en ton-
åring med ett starkt politiskt engagemang som 
fångades mellan bardisken och hans svettiga fläsk. 

 Mannen som under en dans på en partikonferens 
tryckte upp sitt ben så hårt mellan mina att det 
värkte. 

 Osynliggörandena när jag nominerats till upp-
drag av medlemmar men överordnade framställt 
det som att det inte ägt rum eller inte varit tillåtet.

 Hoten från männen. Att gör jag och de som stöd 
jer mig si eller så ska vi minsann få ångra det.
  Den lägre lönen. Trots att jag och min manliga 
kollega hade samma yrkestitel och arbetsupp- fo
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Tack Birgitta 
– men du missar ett 
viktigt perspektiv
»Jag känner igen mig«, skriver Laila naraghi om birgitta ohlssons bok 
Duktiga flickors revansch. men boken hade lyft ännu mer om ohlsson 
förmått reflektera kring feminismen och samtidigt diskutera relationen 
mellan individ och kollektiv. 

gifter, hade varit anställda nästan lika 
länge (jag något längre), tjänade jag 
mindre. 

 Påpekanden om att jag borde klä mig 
annorlunda, sminka mig mer, byta 
glasögon, ha högre klackar. 

 Mannen med det tunga uppdraget som 
bara häromveckan klappade mig på 
huvudet (ja, bokstavligen) mitt under 
vårt samtal. När jag säger till honom 
att han inte ska göra så tittar han mig 
rakt i ögonen och svarar bara »Varför?« 

Det är inte första gången han klappar på mig och 
det är inte heller första gången jag ber honom att 
inte göra så. Jag vägrar vänja mig. 

OhLSSON SKRIVeR OM allt detta. Hon delar modigt med 
sig av egna erfarenheter – och jag känner igen mig. 
Boken sätter in beteendena i sitt sammanhang. Var 
de kommer ifrån och varför – och hur de kan (av)-
brytas. Sidorna är fyllda av råd. Det är handfast och 
uppmanande, inte minst avsnittet med »Den duk-
tiga flickans tio budord«. 

Med hjälp av statistik och omfattande forskning 
förklarar Ohlsson sexismen och krossar myterna  
som används mot ambitiösa kvinnor. Förutom de 
personliga berättelserna är bokens stora behållning 
just den väl underbyggda argumentationen för jäm-
ställdhet. Och för de duktiga flickorna, som hon 
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kallar sig själv och andra kvinnor som vill och förmår 
mycket mer än vad omgivningen tillåter. 

Det är en debattbok som i vissa stycken verkar vara skri-
ven i sådant ursinne att du nästan hör författarens upp-
fordrande stämma. 

Duktiga flickors revansch ger upprättelse. Det är bra att 
vara duktig. Det är ingen sjukdom utan något att hylla. 

MIN MAMMA uPPfOSTRADe mig att jobba hårt och vara ärlig. På 
senare år har jag förstått att det kan göra andra obekväma,  
elaka och avundsjuka. En del vill att vi ska sänka våra ambi- 
tioner och svika både oss själva och våra ideal. Men som 
Birgitta Ohlsson skriver: Det är nödvändigt att ständigt 
blicka framåt och jobba hårt. Skaffa sig en egen bas, egen 
utbildning och inkomst. Att helt enkelt vara duktig. 

Birgitta Ohlsson har 
min respekt för sin styrka  
och sitt feministiska driv, 
men samtidigt skaver bo-
kens dogmatism. Det är   
inte feminismen det hand- 
lar om, som genomgå-
ende presenteras med väl  
underbyggda argument,  
utan liberalismen som  
trycks på läsaren utan  
någon självkritik. 

Ohlsson försitter inte 
chansen att predika sin  
vurm för liberalism och kapitalism. 
 Hon argumenterar till exempel för privata företag inom 
vården utan någon reflektion över vad det har inneburit för  
välfärden och kvinnors hälsa (jämför till exempel Stock-
holms läns landsting). Ingenting nämns om liberalismens 
och kapitalismens negativa effekter för kvinnor med låg 
lön och dåliga arbetsvillkor, trots omfattande erfarenheter 
från exempelvis usa och Sydostasien.  

I ett avsnitt kartläggs det motstånd som finns mot den 
duktiga flickan, uppdelat i tre kapitel: vänsterns, de kon-
servativas och populärkulturens motstånd. Liberalismen 
saknas där, trots att Ohlsson genom hela boken beskriver 
det motstånd hon själv mött inom Sveriges liberala parti 
och rörelse. Hon påminner på så vis om en kommunist som 
med envishet hävdar ideologins storhet utan att erkänna 
bristerna.

Boken beskriver viktiga, individuella klassresor men  

lyfter aldrig det bredare klassperspektiv som krävs för  
att fler ska kunna ta sig ur vanmakt och förtryck. Kanske 
bottnar det i vad som i boken framstår som en viss förvirring  
kring individen och kollektivet. Å ena sidan menar Ohlsson 
att »den duktiga flickan är ett individprojekt« och »egofemi- 
nismen« lanseras för att fler ska satsa på sig själva. Å andra 
sidan skriver hon »Att förhandla i grupp gör en stark, men 
då måste gruppen hålla ihop.« Egofeminism framstår som 
en självmotsägelse. Feminism och egoism är inte kompa-
tibelt. Feminism är ett kollektivt begrepp och inget som upp- 
nås enskilt. Det handlar om solidaritet, dels mellan könen, 
dels mellan individer. Det hade varit intressant att få läsa 
mer om hur Ohlsson ser på just individens relation till kol-
lektivet, och tvärtom. 
 LIBeRALA feMINISTeR BRuKAR häVDA – likt Ohlsson – att de stän-

digt framhåller kvinnorna, 
till skillnad från arbetarrörel- 
sen som anklagas för att »sät-
ta klass före kön«. Men även 
Liberalerna agerar klassbun-
det, men till de välbeställdas 
fördel, medan arbetarrörelsen 
söker göra det omvända.

Tydligast blir det kanske i  
Ohlssons försök att argumen- 
tera för skattesubventionerade 
hushållsnära tjänster. Hon  
skriver att kvinnor med lägst  
inkomster inte har råd med 

dessa, men det har kvinnor med högre inkomster, som där- 
med skulle vara relativa vinnare »i den rådande maktsitua-
tionen mellan kvinnor och män«. Frågan som infinner sig 
är varför kvinnan med den lägre inkomsten ska betala för 
att subventionera detta? Liberalen Ohlssons klassperspek-
tiv skiner igenom. 

Slutsatsen förblir att klass och kön är svåra att skilja åt i 
utformningen av en feministisk politik. Perspektivet som 
väljs blir viktigt. 

Det är synd att boken är så dogmatisk. Ändå är Duktiga 
flickors revansch måste-läsning för politiskt aktiva, inte 
minst alla som upplevt förminskandet, hoten och hånen. 
Den ger upprättelse och vilja. Tack Birgitta! 

Laila naraghi
är riksdagsledamot (s) och redaktionsmedlem tiden

Ohlsson försitter inte chansen att predika 
sin vurm för liberalism och kapitalism. 
Hon argumenterar till exempel för privata 
företag inom vården utan någon reflektion 
över vad det senare innebär för välfärden 
och kvinnors hälsa.
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lura i sina barn att deras (och min) far- 
far hade varit borgmästare i småländska 
Virserum, och att denne anfader till 
och med hade suttit i koncentrations-
läger – för att ha deserterat under första 
världskriget. Denna historieskrivning 
levde mina kusiner stolta med tills jag 
kom och förstörde deras dag:

 – Svenska stationssamhällen har 
inte haft borgmästare, Sverige var inte  
med i första världskriget. 

Ett annat exempel är den utvandrare 
jag en gång kom i kontakt med som 
påstod för sina barn att han tillhörde 
släkten Bernadotte. Även här infann sig  
till slut sanningens minut. Jag tänker på  
detta en kväll på Landskrona museum,  
när jag lyssnar på Hans Wallengren. 

Denne historiker från Lund och före-
ståndare för Centrum för Arbetar-
historia i Landskrona föreläser under 
rubriken »Svenskarna i Hooverville – 
tillvaron i amerikanska kåkstäder  
under 1930-talet«.

eLäNDIGA BOSäTTNINGAR fylldes av män-
niskor som inte lyckats bli self made 
americans eller ens förmått sträva efter 
det. Den amerikanska drömmen blev 
en mardröm dygnet runt. Förra året 
levererade Ola Larsmo i romanens 
form en motbild till den dominerande 
framgångssagan. Swede Hollow (Bon-
niers) handlar om en grupp svenskar 
som bokstavligen levde på samhällets 
absoluta botten i en dalgång i Min-
nesota.

De som har vårdat föreställningen 
att svenskamerikanerna som grupp är 
och var mer moraliskt högtstående än 
andra blir effektivt dementerade av  
både Ola Larsmo och Hans Wallengren.  

svenskar som emigrerade ville gärna ge bilden av framgång, 
men det var också vanligt med enorm fattigdom. Jan-ewert 
strömbäck ger en bild av de så kallade Hoovervilles, och hittar 
en koppling till vår tids migration.

fo
to

: W
iK

im
ed

ia
   

E n vanlig bild av epoken  
 av massutvandring från  
 Sverige till usa är att  
 svenskamerikanerna  
 gick en lyckad framtid 

till mötes. Guld grävdes, åtminstone i  
överförd mening, allt var frid och fröjd. 
De entusiastiska Amerikabreven hem  
fungerade som marknadsföring åt emi- 
grationsbyråerna. Att hålla fast vid  
denna berättelse var mycket viktigt 
för människorna i det nya landet. Det  
gällde att sticka ut, hävda sig, överdriva,  
ja, skrävla, för att få en position och 
kunna konkurrera om jobben. Det var,  
om man så vill, ett överlevnadsvillkor 
i detta individualismens centrum.

Så lyckades min utvandrade farbror 

svenskarna 
i Hooverville
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Larsmo skildrar mycket dramatiskt 
hur svenskar är med och lynchar tre 
svarta personer i Duluth 1920. Och 
den informella rangordningen där 
olika invandrargrupper turas om att 
ta plats längst ner liknar författaren 
vid en paternosterhiss. När de usla, 
smutsiga och illaluktande svenskarna 
flyttas upp ett hack, blir det plats för 
nästa nyanländ grupp, irländarna.

Den bilden är kanske inte lika till-
lämplig på Lundahistorikerns projekt.  
När det handlar om invånarna i usa:s 
kåkstäder från depressionen och fram-
åt är alla i stort sett lika värdelösa. 
Dock finns även här vissa noterbara 
skillnader. Filippinare och finländare,  
till exempel, bor på sämre områden än  
andra i den största kåkstaden i Seattle,  
det Hooverville som Hans Wallengren 
intresserar sig särskilt för.

Samtidigt som de hemlösa och  
luffarna levde sina liv i Hooverville  
firade den nämnda välbekanta fram-

gångssagan triumfer år 1938 med 300- 
årsminnet av kolonin Nya Sverige. 
Överklass och svenska kungligheter 
beträdde den amerikanska jorden;  
I Sverige förevigades jubileet med ett 
frimärksmotiv.

– Man ville sopa Hooverville  
under mattan precis som man velat 
med Swede Holllow, kommenterar 
Wallengren.

Han betonar att kåkstäderna inte  
är någon parentes i usa:s historia. 
Kåkstäder har alltid funnits även om 
det varit värre vissa perioder. Minnes-
värda skildringar av livet i sådana  
enklaver gjordes i nobelpristagaren John 
Steinbecks roman Vredens druvor. 

fLeRA hOOVeRVILLe har varit föremål för  
sociologers forskning, ofta med den så  
kallade Chicagoskolans metoder med  
direkt observation, intervjuer. Fasci-
nationen för detta ambitiösa »under 
huden-närmande« får onekligen en 
särskild relief denna kväll på museet. 
På vägen hit till filmsalen har vi pas-
serat rummen med historiska föremål,  
också det ett sätt att få informationen  
om människors levnadsvillkor att leva  
vidare. Landskrona är dessutom en 
passande plats för detta ämne då ett 
kuvert med Joe Hills aska finns inmu-
rat i en vägg i Folkets hus.

Seattle var den första staden i usa 
som använde Skid Road som öknamn 
för slumområden och hade på Hoover- 
villes tid 80 000 invandrare eller 75 pro- 
cent av befolkningen – med ursprung 
i 30 olika länder. Kanadensarna var 
den största invandrargruppen. Andra 
var strandsatta filippinska konserv-
fabriksarbetare. 10 000 var födda i 
Sverige. De absolut flesta av dessa var 
före detta järnvägsarbetare. Seattles 
största Hooverville bestod av 500 nöd- 
torftigt ihopspikade kåkar. Närmare 
1 000 personer bodde i detta av myn-
digheterna sanktionerade läger (tills 

beslutet att bränna bosättningarna 
fattades). Flera städer hade kåkstäder; 
det fanns till och med en sådan i Cen- 
tral Park på Manhattan. Den största 
bosättningen i Seattle hade med myn-
digheternas acceptans en informell 
borgmästare i Jesse Jackson och en 
informell polischef vid namn Reuben 
Washington. Ett informellt valt råd, 
baserat på etnisk representation, styrde, 
likt en kommunal nämnd.

 

STADeNS MyNDIGheTeR hade alltså mot-
villigt accepterat de åtta, nio kåkstä-
derna. Det kom till uttryck i ett regel- 
verk, där det krävdes att kåkarna eller  
skjulen skulle placeras tillräckligt högt  
över marken. Detta för att katterna 
skulle ha en chans mot råttorna. Kåk-
städerna födde uttryck som fortfarande  
används. Tidningspapper som en per-
son lägger sig och vilar under går un-
der namnet Hoovervillefiltar. Och de  
fattiga som går omkring med utåtvända 
fladdrande fickfoder sägs vifta med 
Hoovervilleflagg.

Hans Wallengren uppehåller sig vid 
den svenska S-märkta politikern och 
skribenten Anna-Lenah Elgström, som  
gjorde en oförglömlig dokumenterande  
insats. Hon åkte runt i usa under tre 
månader och skrev en med föreläsarens  
uttryck, alarmistisk, artikel om nöden  
och eländet. Den publicerades i svensk- 
språkiga Svenska Journalen. Motreak-

Det kom till uttryck i ett 
regelverk, där det krävdes 
att kåkarna eller skjulen 
skulle placeras tillräckligt 
högt över marken. Detta 
för att katterna skulle ha 
en chans mot råttorna. 
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tionen från andra svenskamerikanska 
tidningar blev massiv. Fattigdomen för- 
nekades totalt. Och där den möjligen  
förekom, så handlade det inte om några 
svenskar, hette det.

– Detta blottlägger de stora  
klasskillnader som fanns bland svenska 
immigranter, säger Hans Wallengren.

Han karaktäriserar kåkstäderna 
som de yttersta av boplatser. Längre ut  
i utanförskap går eller gick knappast att 
komma. De flesta som levde på dessa 
boplatser var inte amerikanska med-
borgare, och kunde alltså inte åtnjuta 
de välfärdsreformer som kom med 
New Deal.

hOOVeRVILLe VAR BåDe samlingsnamn för 
den här typen av kåkstäder i usa och 
specifikt namn för varje stad för sig. 
Men varför just detta namn? Förkla-
ringen har en polemisk eller ironisk 
klangbotten. Namnet eller namnen 

associerar helt enkelt till Herbert 
Hoover, den president som motsatte 
sig New Deal och som förvärrade  
depressionen genom att spä på inflatio-
nen i form av förmåner till företagen.  
Ungefär som om en viss nyliberal  
politik i Sverige skulle skapat nöd-
städer, vilka i folkmun hade kunnat 
kallas Reinfält.

Men den liknelsen gör inte histori-
kern Hans Wallengren. Han för i stäl-
let fram andra jämförelser, nämligen 
de bosättningar som förekommer i 
Sverige med hemvist för eu-migranter.  
Hans Wallengren har tidigare publi-
cerat bland annat boken Socialdemo- 
krater möter invandrare med inte  
alltid smickrande rön om hur arbetar-
rörelsen i Landskrona förhållit sig till  
situationen med arbetskraftsinvand-
rare och flyktingar under efterkrigs-
tiden. Hans doktorsavhandling  
handlade om bostadsförhållanden, 

maktrelationer på hyresmarknaden. 
Och även det ämnet har åtminstone 
indirekt anknytning till ämnet för 
kvällen. När Wallengren avslutnings-
vis visar en bild på den tömda bosätt-
ningen med eu-migranter i Malmö, 
låter han den ligga kvar: 

 – Titta på arkitekturen, titta hur 
skjulen ser ut. Visst finns det likheter 
med Hooverville.

Nästa dag beger jag mig till Folkets 
hus för en andäktig stund vid en Joe 
Hill-vägg inne på en ljusgård. Ett hörn 
har formen av en minnesplats med 
bilder och ett exemplar av sångboken 
från iww, Industrial Workers of the 
World. Jag kommer på mig själv med 
att nynna »Trump, trump, gå på och 
trampa«.

Jan ewert strömbäck
är journalist och författare

Kåkstäderna födde uttryck som 
fortfarande används. Tidningspapper 
som en person lägger sig och vilar under 
går under namnet Hoovervillefiltar. 
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D et finns många paradoxer i  
 vårt sätt att berätta om his- 
 torien, men frågan är om inte  

den stora tystnaden kring folkmordet  
på armenier, assyrier, syrianer och kal- 
déer och greker 1915 är en av de största.

Omkring 1,5 miljoner människor 
mördades. Utrotningen, orkestrerad 
av de så kallade Ungturkarna, var sys-
tematisk och riktad mot kristna grup-
per i Turkiet.

Smaka på siffran. 1,5 miljoner.
I maj har en Hollywoodfilm om folk-

mordet haft svensk premiär. The Pro-
mise, med storstjärnor som Christian 
Bale, Charlotte Le Bon och Oscar Isak 
i huvudrollerna.

Och det är verkligen en typisk  
Hollywoodrulle. En kärlekshistoria 
utspelar sig mellan Isak och Le Bon, 
som spelar armenier, fast hon egent-
ligen redan är ihop med Bale, hjälte-
modig men nedsupen journalist. De 
älskandes vägar skiljs av våldet.

Men det funkar. Jag tillhör inte alls 
de som ogillar att stora kommersiella  
filmer produceras för att lyfta fram vik-
tiga historiska eller nutida övergrepp 
eller viktiga samhällsfrågor. Om det 
är något Hollywood kan är det att nå 
många. Att få ut budskapet.

Miljöerna från Istanbul 1915 är tro-
värdiga och vackra. Det goda livet före  
folkmordet skildras med breda pensel- 
drag. Sedan träffar de mest brutala över- 

greppen som ett slag i magen. Detta är  
som förintelsen, tänker man i bio-
soffan. Och på flera sätt påminde det 
ju verkligen om förintelsen.

Men i stället för att fråga oss om det 
är bra eller dåligt att framställa detta i  
en så smörig inramning, med skådisar  
som talar nån slags bruten filmengelska 
bör vi kanske ställa frågan: varför har 
detta inte gjorts tidigare?

Och varför görs inte fler kopplingar  
i debatten mellan detta och nutidens 
Turkiet? Många andra regimer som 
begått stora övergrepp har fått göra upp  
med sitt förflutna. Det finns tyskar som 
förnekar förintelsen men det är också 

en del av den moderna tyska identiteten  
att leva med vetskap om historien. 
Sydafrika hade sin försoningsprocess. 
Men i Turkiet lever makten och mili-
tären kvar i ett tillstånd av förnekelse,  
och upprepar därmed en del av det 
strukturella förtrycket från den tiden.

Mot kurderna, mot oliktänkande, 
mot alla som protesterar.

fÖR NåGRA åR SeDAN erkände den svenska  
riksdagen folkmordet 1915. Det var ett 
stort steg för alla de assyrier, armenier  
och andra som lever i Sverige. Den 
gången vägrade alliansregeringen att 
göra erkännanden till officiell svensk 
politik. I regeringsställning har Social- 
demokraterna gjort detsamma. En av  
förklaringarna har varit att frågan om  
det var ett folkmord borde besvaras av  
historiker, inte politiker. En märklig  
invändning mot bakgrund av att över- 
greppen i regionen mot just dessa folk- 
grupper fortsatt till våra dagar.

I vågskålen finns förstås Sveriges 
relationer till Turkiet. Sedan flykting-
avtalet mellan eu och Turkiet håller 
Erdogans regim Europeiska unionen i 
ett rejält punggrepp.

Av moraliska skäl borde Sverige 
ändå agera. Om det benämns som ett 
folkmord eller som brott mot mänsk-
ligheten är inte avgörande. Det viktiga 
är ett erkännande.

Och ja, se filmen. Den är bra. Man 
blir lite klokare.

 
 
Jesper bengtsson
är chefredaktör för tiden

en ny film tar upp frågan om folkmordet 1915. en typisk 
Hollywoodrulle, men det är bra. då kommer många lära 
sig mer om ett enormt historiskt övergrepp.

En film som borde 
gjorts tidigare
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J ag vill inte vara med i någon jävla  
  video, det är så fett pinsamt. Låten 
handlar ju om Skurup liksom, skriker  

       en tjej i 15-årsåldern på bred skånska.
Framför henne står Christian Glasnovic 

från ungdomsrörelsen Rörelsen Gatans 
Röst & Ansikte, rgra, och drar en djup 
suck. Han har nyss skrivit ner den sista 
meningen av den raplåt som den upprörda 
tjejen och hennes klasskompisar har skrivit 
tillsammans och försöker nu få några av 
dem att ställa upp och spela in låten.

– Den som inte vill vara med behöver inte vara med, säger 
han och fortsätter:

– Jag vill ha två tjejer som rappar. Linnea, du är rapp i 
käften, du kan göra det, säger han till en tjej som ser ännu 
mer skeptisk ut än sin klasskompis.

– Är du helt knäpp eller? svarar hon.
Men Christian Glasnovic tar det hela med ro. Som verk-

samhetschef för Malmöbaserade rgra är han van att han-
tera mer eller mindre trilskande ungdomar.

ChRISTIAN GLASNOVIC uppskattar att han träffar mellan 150 och 
300 ungdomar per vecka, kanske mer nu när han och kol-
legan Abdurrahman Daabas, filmare och redigerare, fått i  
uppdrag av Skurups kommun att hålla workshops om inte- 
gration för kommunens niondeklassare. Projektet är en del  
av kommunens satsning på Skapande skola, vars syfte är att  
stärka samverkan mellan skolan och det professionella kul- 

turlivet. Målet är att elever ska få tillgång till så många ut-
trycksformer som möjligt så att deras möjligheter till eget 
skapande ökar.

Under våren 2017 har sju klasser fått i uppdrag av rgra 
att skriva och spela in en raplåt på temat integrering.  
Ett inte helt lätt uppdrag enligt Christian. Inte sällan föds 
ur detta diskussioner om integration och i dag är inget 

undantag.
– Varje elev vet vad ordet integration 

innebär, de vill bara inte jobba med det.  
I morse var det till exempel några som före- 
slog texten »vi ska öppna en dörr, fast vi 
inte bör«. De menade att Skurup redan har 
tagit in för många flyktingar. Jag kände bara 
»okej…«, men så föddes en diskussion ur 
det, säger han och fortsätter:

– Vi är inte politiskt bundna, men vi blir 
ändå en politisk kraft i och med att vi är en 
del av samhället som det ser ut.

RGRA BILDADeS 2004 i Malmö av mångsysslaren Behrang Miri. 
Redan då var syftet med organisationen att lyfta ungdom- 
arnas perspektiv och ge dem verktyg att utveckla sig själva. 
För att nå ungdomarna arrangerar de bland annat work-
shops och olika evenemang, ofta med hiphop, rap eller 
dans som tema.

– I förortsklasserna är det alltid killarna som ska ta över 
och bli nästa Tupac. Men rap handlar inte om att bli största 
stjärnan utan om att förmedla en känsla. Även om rimmen 
är enkla så fyller de en funktion, säger Christian.

rgra arbetar även med integrering och att få fler att 
känna sig delaktiga i samhället. Sedan 2008 har de en lokal  
och studio i invandrartäta Rosengård i Malmö där en del av  
arbetet består av att patrullera gatorna och prata med ung-
domarna på ungdomarnas villkor. Christian Glasnovic har  
själv ett kriminellt förflutet och menar att han mycket väl 
kan sätta sig in i deras situation.

– Oftast vet de vem jag är och har respekt för vårt arbete. 

Gatorna i malmös miljonområden har på kort tid 
gått från att vara ganska osäkra till superosäkra. 
trots detta vägrar rörelsen Gatans röst & ansikte  
att ge upp hoppet om stadens ungdomar. med 
hjälp av hiphop, rap och dans kämpar de för att 
skapa en plattform där ungdomarna får möjlighet 
att ventilera sina känslor.
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Gatans väktare fångar 
upp ungdomar
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Med min bakgrund brukar jag anting-
en känna deras pappa, bror eller någon 
annan släkting som de ser upp till.

Trots detta har han fått ta emot ota-
liga hot. Till skillnad från många an-
dra anser han dock att det är en del av 
jobbet.

– Det finns andra organisationer 
som jobbar i och patrullerar området, 
men antingen bara på dagen eller bara 
på vissa gator. De går inte ut på natten 
fastän det är då de kanske borde göra 
det. Visst, man kan bli hotad, men det 
får man kanske ta och jag tror att man 
hade fått en annan approach då.

RGRA:S NäRVARO TILL TROTS har gatuvåldet 
eskalerat på senare tid, inte minst i 
Rosengård. Få kan ha missat 16-åringen  
som sköts ihjäl i januari i år? Eller de  
25 och 20 år gamla bröderna som sköts  
ihjäl 2015 respektive 2016?

– De var båda aktiva rgra-ungdomar 
och det tog hårt på oss i personalen när 
de dog.

I dag har skjutningarna blivit näst-
intill vardagsmat. Jag tror att det hand- 
lar om socioekonomisk utsatthet och 
någon form av systemkollaps. Ungdo-
marna har helt tappat hoppet för både 
skol- och arbetmarknadspolitiken.

TReTTIO MINuTeR efTeR utsatt tid strömmar 
femton trötta elever in i den lilla stu-
dion. Christian har under rasten rap-
pat in texten och lagt på ett beat så att 
eleverna som ska sjunga in texten vet 
hur det ska låta.

– Det låter riktigt bra, säger en tjej 
till sin kompis som båda var på plats 
lite tidigare än de andra och således 
fick höra Christians första utkast.

Projektet i Skurup har snart nått 
sitt slut, åtminstone för denna termin 
och förhoppningsvis har eleverna i de 
sammanlagt sju klasserna lärt sig lite 
mer om både rap och integration. Det 
betyder dock inte att rgra ska ta det 

rGra är en ungdomsrörelse 
som bildades 2004 av mång-
sysslaren behrang miri. syftet 
var att skapa en plattform där 
ungdomar kunde synas, höras  
och ventilera sina tankar och 
känslor. rGra bedrivs för och 
med ungdomar som är intres- 
serade av hiphop, media och 
kultur och man bland annat  
håller rap- och dj-kurser,  beats- 
verkstad och sänder ungdoms-
radion radio rGra.

lugnt. Tillsammans med fyra andra Malmöföreningar har de med stöd av  
Statens kulturråd gått ihop och bildat den ideella organisationen Kulturhuset 3. 
Projektet är döpt efter treans busslinje som löper genom både socioekonomiskt 
utsatta områden och de lyxigare delarna av staden.

– Det är den mest integrerade busslinjen vi har, säger Christian och skrattar.
Syftet med initiativet är att kraftsamla redan verksamma goda krafter till 

aktiviteter i områdena. Det handlar även om att attrahera och engagera unga 
i särskilt utsatta bostadsområden i kulturaktiviteter som de själva har lust att 
delta i.

– Kulturhuset 3:an handlar om kultur för social förändring. Genom att ut-
mana unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse ska de bygga både sin 
självkänsla och framtida anställningsbarhet. Vår målsättning är att väsentligt 

fler än i dag ska delta i kulturaktiviteter,  
samhällsdebatten och föreningslivet.

Dessutom är rgra involverade i 
projektet »Riktiga jobb« tillsammans 
med Jobstep, ett projekt som går ut på  
att anordna jobbmässor i utsatta om-
råden med hög arbetslöshet. För att en  
arbetsgivare ska få komma på mässan 
måste den på förhand ha garanterat 
att hen kan erbjuda minst ett jobb åt 
en arbetssökande. Intresset är stort 
och tidigare har det kommit 800–900 
arbetssökande.

Izabella rosengren
är frilansjournalist
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politiska platser

60  

för hundra år sedan skrevs världshistoria i vinterpalatset i 
s:t petersburg. svettiga soldatkroppar låg då på samma golv 
som turisterna i dag skrider fram över. rasmus Landström 
har rest dit med en reportagebok från 1917 i handen. 

Palatset vid det 
tomma torget

60  
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Boken i väskan heter Tio dagar som 
skakade världen och är skriven av repor-
tern John Reed. Han kom till Petrograd  
två månader innan oktoberrevolutio-
nen bröt ut. Då var han en ung skribent  
som rapporterat från världskrigets 
skyttegravar med drömmar om att 
skapa en ny slags journalistik (inte olik  
den Ester Blenda Nordström skapade 
i Sverige). I Petrograd hittade han ett 
perfekt ämne för sin bok. Tio dagar 
som skakade världen är en unik ögon-
vittnesskildring från den ryska revo-
lutionen där Reed skildrade hopp, 
drömmar och krossade illusioner.

Jag strosar vidare genom ännu ett 
rum fyllt av guldramar. Förbi mig 
springer en kinesisk skolklass med 
blickarna klistrade på sina iphones. 
En av eleverna stannar till och lyfter 
blicken från skärmen för att titta på 
Ilja Repins ”Pråmdragarna i Volga”. 
Det är en av palatsets höjdpunkter 
och föreställer ryska proletärer som 
drar upp ett fartyg för hand.

I SePTeMBeR 1917 beskrev Reed hur misä-
ren låg som en tät dimma över Petro-
grad. Det rådde världskrig, brödbrist 
och timslånga butiksköer. Samtidigt 
höll något skandalöst på att hända: 
bland borgerligheten tisslades det om 
att konduktörer tilltalade de högre 
stånden med ”kamrat”. Vilken skam! 
Några månader tidigare hade Lenin 
kommit till staden; en man som ny-
ligen betraktats som en vetvilling (en 
sin tids nättroll) men som nu började 
få fler och fler anhängare. Över hela 
Petrograd hängdes röda fanor upp 
med bolsjevikernas slagord.

 interpalatset är en av världens  
 största byggnader. Det består  
 av 1001 rum, sammanknutna  
av ett ändlöst antal korridorer och som  
besökare tappar jag genast bort mig. 
Överallt ser det likadant ut: bladguld 
på väggarna, målningar av historiska 
bataljer och byster av gamla generaler.

Själv hinner jag knappt gå i mer än  
ett par minuter förrän jag känner mig  
som en råtta i en labyrint. Jag har kom- 
mit hit för att gå i en reporters fotspår 
men nu har jag ingen aning om var 
jag är. Efter att ha strosat omkring på  
måfå i en halvtimme stannar jag till och 
tar upp min hundra år gamla guide- 
bok ur väskan i hopp om att den ska 
hjälpa mig. Jag bläddrar fram till en pas- 
sage om Vinterpalatset och det tumult 
som rådde då, 1917:

I slutet av korridoren låg ett stort 
vackert rum med förgyllda kornischer  
och enorma kristallkronor och bortom  
det flera mindre rum med mörka trä-
paneler. På bägge sidor av parkett- 
golvet låg rader av smutsiga madrasser 
och filtar på vilka en och annan soldat 
låg utsträckt. Överallt cigarrettfimpar,  
brödbitar, uniformspersedlar och tomma 
flaskor med dyrbara franska etiketter.  
Palatset var en enda stor kasern och 
hade uppenbarligen varit det i flera 
veckor att döma av golv och väggar. 
Maskingevär stod uppställda på fönster- 
brädena och gevär stod kopplade mellan 
madrasserna.

JAG KLIAR MIG I huVuDeT och undrar om det  
kan vara denna korridor. I dag när mar- 
morgolven ligger blanka är det svårt 
att föreställa sig en så febril aktivtet här.
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När Reed skrev sin bok hade bol-
sjevikerna blivit en mäktig kraft i det 
ryska samhället. På bara några måna- 
der hade de gått från att vara en för-
följd liten sekt till att bli landets största  
politiska parti. Orsaken var att de hjälpt 
den provisoriska regeringen att slå ner 
ett kuppförsök från general Kornilov. 
Men också att de använt en primitiv 
retorik som attraherade bönderna och 
arbetarna. ”All makt åt sovjeterna” och 
”Jord, bröd och fred” var två av deras 
slagord. I dag, tänker jag, skulle de an-
tagligen ha kallats för ”populister”.

Det som är så unikt med Reeds 
skildring är att han berättar en historia 
om den ryska revolutionen som än i  
dag är tämligen outforskad. I hans 
reportagebok finns ingen huvudper-
son och ingen enskild hjälte. Här är 
det i stället folket som står i centrum, 
de kämpande lokalsamhällena och 
den ideella verksamheten vid Petro-
gradsovjeten. Historien om 1917 har 
alltid varit en historia uppifrån, om 
hur Lenin och Trotskij tog makten i 
Petrograd, hur de senare avlöstes av 
Stalin och så vidare. Men det finns 
också en annan historia som handlar 
om en revolutionär mikropolitik som 
pågick i varenda stad i hela Ryssland.

JAG GåR VIDARe lite på måfå och plötsligt 
kommer jag till det lilla rummet  jag 
letat efter. Det är en oansenlig liten sal 
där några barockmöbler står prydligt 
uppställda och det enda speciella är 
en liten klocka som stannat på 2.10. Nu  
är jag här, säger jag till mig själv, i det 
rum där världshistorien förändrades.

Det var här bolsjevikerna stormade 
in och avsatte den provisoriska reger-
ingen, natten mellan den 25 och 26 
oktober. Det var här Trotskij gormade 
ut order om att arrestera ministrarna;  
dessa ”satans folkförrädare”, som i 
socialdemokratins namn skickat ut 
hundratusentals ryska arbetare att dö  

i världskriget. Det var härifrån en sig- 
nal skickades till Tyskland om revolu-
tion, vilket i sin tur ledde till världs-
krigets slut. Plötsligt får jag svindel: 
jag tycker mig känna doften av de 
otvättade soldatkropparna och höra 
ljudet av pansarkryssaren Aurora utan- 
för. Ryssland är befriat! Nu ska kriget 
avslutas! Världsrevolutionen stundar!

I åR hAR eTT SeKeL gått sedan den där ok-
tobernatten. Då bolsjevikerna tågade 
ner till Petrogradsovjeten och skräm-
de slag på hela Europas borgerlighet. 
Kan vi se revolutionen i ett klart ljus i 
dag? På ett sätt lever vi ju i en helt annan 
värld än 1917 och i dag finns det inte 
längre någon icke-kapitalistisk värld  
och inget kallt krig vi måste ta ställ-
ning till. Detta har gjort att en mera 
nyanserad historieskrivning om Sov-
jet börjat skrivas på senare år. Där man 
både kan se dess fram- och baksidor.

Men på ett sätt lever vi fortfarande 
i skalvet efter den ryska revolutionen. 
I dag är det nästan svårt att föreställa 
sig hur totalt den ryska revolutionen 

omvandlade världen. Låt mig låna ett 
exempel från den franska ekonomen 
Tomas Piketty. 1914 lades ett förslag 
på en inkomstskatt på 2 procent fram 
i franska parlamentet. Konservativa  
politiker slogs då med näbbar och klor  
för att avskriva det. Så skedde den ryska 
revolutionen och 1920 röstade samma 
politiker för ett förslag om en skatt på 
60 procent. I Sverige skedde något lik-
nande: 1918 föreslog finansminister 
Branting en höjning av marginalskat-
ten från 12 till 30 procent. Kapitalägare  
kände antagligen att en progressiv in-
komstskatt var bättre än expropriering. 

Slutsatsen är alltså att våra välfärds- 
stater skapades i skräck för att det skulle 
bli som i Sovjet. Vi talar inte så ofta 
om det men faktum är att även Sverige  
påverkades på djupet av bolsjevikernas  
maktövertagande. Detta förklarar också  
varför välfärdsstaterna faller sönder 
i dag, för utan några revolutionära 
krafter finns det inget yttre tryck som 
håller dem uppe. I dag är det ingen 
som saknar Lenin eller hans makt-
fullkomliga bolsjevikparti. Men det 
är inte heller någon som vet vad vi ska 
göra utan dem.

efTeR ATT JAG hAR STåTT i det lilla rummet  
i en halvtimme lämnar jag palatset.  
Utanför finns ett torg som är så stort 
att man nästan inte kan se från ena 
änden till den andra. Jag slår upp Reeds  
bok igen och läser om det massuppbåd  
som mötte bolsjevikerna utanför. Jag 
föreställer mig ropen, gevärsskotten, 
de vajande fanorna. I dag är torget all- 
deles öde och ekot rullar över kuller-
stenarna.

Detta var vad Sovjet lämnade efter 
sig, tänker jag. Ett tomt torg.

rasmus Landström
är frilansjournalist och medlem i tidens 
redaktionsråd      

Det är en oansenlig liten  
sal där några barock-
möbler står prydligt 
uppställda och det enda 
speciella är en liten klocka 
som stannat på 2.10. 
Nu är jag här, säger jag 
till mig själv, i det rum 
där världshistorien för-
ändrades.

politiska platser
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»Populärkulturen bryter 
fördomsfulla stigman om 
psykisk ohälsa«
NäR DeT äR RIKTIGT DJäVLIGT i världen får vi  
ta det som Isak och Even i Skam: Dag 
för dag. Timme för timme. Minut för 
minut. 

Jag tänker på det när regimen i Syrien  
gasar civilbefolkningen. När barn och  
vuxna dör i Medelhavet på flykt till ett  
stängt Europa. Och när terrorn skör-
dar människoliv på Drottninggatan.

Populärkulturen. Tänk att den kan 
ge sådan tröst. Att SVT Play och Net-
flix av alla tjänster kan hjälpa männi-
skor att förstå varandra bättre.

För det är ju inte bara världen som 
mår dåligt. Det gör människor med.  
I själen och hjärtat – det vi kallar psy-
ket. Länge har det varit belagt med 
stigma. Bryt benet och du får all värl-
dens sympatier och resolut vård. Bryt 
ihop psykiskt och du får kämpa med 
både skammen och för att få hjälp. Ja, 
ni vet.

De TRe TV-SeRIeR som har betytt mest för 
mig det senaste året har alla på olika 
sätt skildrat psykisk ohälsa som en 
självklar utmaning för människor, både 
som individer och i deras relationer.

I australiensiska Please Like Me, 
vars samtliga fyra säsonger finns på 
Netflix, lever den drygt 20-åriga Josh 
med sin bipolära mamma. Hans pojk-
vän har ångestsyndrom och hans  
väninna svåra depressioner. 

Det slutar inte lyckligt, som det fak-
tiskt inte alltid gör med människor, 
men den här serien kan ändå vara 
den varmaste värld jag har stigit in i 
på länge. 

Alla är tokiga på sitt sätt, även de som  
inte har en diagnos. De tar sig igenom 
vardagen med galghumor, kärlek och 
respekt för varandras kamper. De för-
står att det finns bara en människa av  
varje sort, som min pappa brukar säga.

Amerikanska Hollywoodproduk-
tionen You’re the worst (också på Net-
flix) berättar om Jimmy och Gretchen,  
som blir kära i varandra men är liv-
rädda för att fastna i heteronormen. 

Det som från början ser ut som en 
ganska klassisk romantisk komedi ut- 
vecklas med säsongerna till ett komiskt 
drama om djupt existentiella frågor: 
Går det att leva i en kärleksrelation 
trots psykisk ohälsa, och vad kan vi i 
en sådan relation i sådana fall kräva 
av varandra?

Klyschorna »Du kan inte älska andra 
förrän du älskar dig själv« och »Inga 
humlor sätter sig på vissna blommor« 
– som är så fördömande och förnekar 
så många människor kärlek – får sig 
ordentliga törnar.

Och så Skam, den största public 
service-succén i Norden på länge. Som  
handlar om ungdom, kärlek och nor-

mer. Om vuxenblivande och att kräva 
sin rätt i ett samhälle som hellre fäller 
än friar. 

Isaks och Evens kärlekshistoria 
krossar heteronormen och homofo-
bin på ett fenomenalt sätt. Men deras 
stora kamp är egentligen inte sexua-
liteten. Den möter snart befriande 
respekt, både hos dem själva och hos 
omgivningen. Nej, deras stora utma-
ning är Evens bipolaritet, som både 
han och Isak måste lära sig att leva 
med. 

Precis som Please Like Me och 
You’re the worst skildrar Skam psykisk 
ohälsa som en självklar del av livet. 
Något som hör människan och hennes 
relationer till.

JAG äR Så GLAD att populärkulturen kan 
spela den här rollen. Att den bryter  
fördomsfulla stigman i en värld som 
på många sätt ter sig hårdare och 
kallare än på länge.

Visst finns det skit på tv. Det finns 
det överallt. Men att populärkulturen 
allt oftare skildrar psykisk ohälsa på 
respektfulla sätt är en hoppfull tendens 
som vi verkligen, verkligen behöver 
just nu. 

I respekten för varje enskild män-
niska och hennes utmaningar tar det 
universella människovärdet form.  
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övriga frågor
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invandringen och dess effekter

 
I BuRMA hAR ARMéN gått till domstol för 
att fälla en satirisk krönika i tidningen 
the voice daily. Krönikan ifrågasatte den 
fredsprocess som pågår i landet och var 
skriven av pseudonymen british Ko Ko 
maung, en känd satiriker och skribent 
i burma.
 militärens försök att använda juri-
diken för att strypa pressfriheten följer 
samma mönster som i många andra  
semidemokratier. på pappret är jour- 
nalister och författare fria att göra i 
princip som de vill, men via gummi-
paragrafer i andra lagsektioner kan de 
ändå åtalas. för förtal, blasfemi eller 
andra former av brott.
 metoden skapar en känsla av osäker-
het och leder till självcensur.
 i burma speglar frågan dessutom hela 
den så kallade demokratiprocessens  
problem. Även om landet sedan en tid 
har en civil regering under ledning av 
aung san suu Kyi återstår nästan allt 
innan landet är en verklig demokrati. 

men reformprocessen har stannat av. 
faktum är att det var flera år sedan det 
togs något avgörande steg för att öka 
demokratin.
 och armén har fortfarande de facto 
kontroll över stora delar av samhällslivet.  
i stora delar av landet har generalerna 
dessutom drivit kriget mot de etniska 
minoriteterna vidare. något som kraftigt  

försvårar den civila regeringens försök 
att skapa en bestående fred.
 detta är faktum som omvärlden 
måste ta med i beräkningen när man 
ger sig in i burma, vare sig det handlar 
om handel eller bistånd.

      

armén behåller kontrollen i burma

NyLIGeN KOM tino sanandaji ut med  
boken »massutmaningen«, som där  
efter har citerats flitigt, både av den 
mörkare högern och på normalt  
sett sansade ledarsidor och 
kommentatorsfält.
 sanandaji lyfter konsekvent 
fram problemen med invandring 
och enligt de båda forskarna Hans 
Lööf och Gustav martinsson vid 
KtH är hans bok »ett sammelsu-
rium av anek doter, utredningar, 
forskningsrapporter och en ekonomisk-
politisk agenda för sverige«.
 sanandaji påstår att 76 procent av 
medlemmarna i kriminella gäng har  
invandrarbakgrund. ingen forskning 

stödjer den slutsatsen.
 sanandaji använder forskning från brian 
bell (oxford university) och stephen 

machin (London school of 
economics) och menar att 
den visar på ett tydligt sam-
band mellan invandring och 
brottslighet. Lööf och mar-
tinsson visar att det inte alls 
är de båda brittiska forskar- 
nas slutsats. »bell och machin 
studerar invandrartäta bo-

stadsområden och finner inget samband 
mellan hög koncentration av invandrare 
och ökning av våldsbrott.«
 sanandaji hävdar att forskningen visar  
att invandring har en negativ effekt på  

arbetsmarknaden, men minst en av 
hans källor kommer i verkligheten fram 
till en helt annan slutsats.
 
INVANDRINGeN äR eN STOR utmaning, och 
det vore direkt korkat att blunda för att  
det är en uppgift att integrera många 
i det svenska samhället på kort tid. risken  
för ökad ojämlikhet är enorm.
 men ska det över huvud taget gå att 
åstadkomma något konstruktivt måste 
debatten bygga på korrekta fakta och 
relevant forskning. inte sådana inlägg 
som Lööf och martinsson kallar oetiska 
och opålitliga.
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tur att det inte är som förr

NyLIGeN MeDDeLADe tidningen barometerns 
ägare att redaktionen skulle bantas med 
sex journalister. var tionde journalist 
skulle bort.
 Ännu ett exempel på den veritabla 
slakt av lokaljournalistiken som just nu 
sker över hela landet. det tog några år 

 På 90-TALeT var det ztv som gällde. 
Knesset – ett lågbudgetprogram, men 
ack så populärt – bestod av ett gäng 
hippa 20-åringar som pratade om allt 
mellan himmel och jord. i panelen fanns 
flera killar, och en tjej.
 den som ser om ett avsnitt får ta 
fram skämskudden. Hur kunde det anses 
häftigt att en klick vita medelklasstock-
holmare i mediebranschen orerade fritt 
och odlade svåra jargonger? Hur fräscht 
var det att tjejen i panelen (eva röse, 
estelle milbourne, aliced bah med flera) 
fick fnissa med till sexistiska grabbskämt 
och ständigt blev avbrutna?
 vi har kommit en lång väg på 20 år. 
Kvinnlig representation betyder inte 
längre (alltid) att bara ha en »tjejmaskot« 

för att jämna ut paneler. i dag strävar 
både politiken och underhållningen efter 
att vara jämställd. i alla fall på pappret.
 för vi kunde också ha kommit längre 

fÖRR BRuKADe MAN SäGA att rockband på 
väg upp kunde spela för en hundring 
och en back öl. Kanske är det detta före- 
taget onlinepizza tagit fasta på. de 
sökte nyligen testare i tio olika städer        
              som skulle recensera hämtpizzor
                     från näraliggande pizzerior 
                 och restauranger. recensionen     
               skulle sedan läggas ut på testa-     
             rens instagramkonto. betalningen? 

pizzavikariat, en ny trend?
onlinepizza lovade 500 spänn och pizzan 
som skribenten just ätit upp.
 vi har vant oss vid begreppet spring- 
vikariat, men nu måste vi alltså foga 
pizza-vikariat till den listan.
 Låt oss gissa att viljan att testa pizzor 
ökar vissa dagar, som på nyårsdagen 
när ivanhoe visas på tv.

 

på 20 år. Kvinnors deltagande är ännu 
inte på samma premisser som mäns. 
vid offentliga samtal och debatter för-
väntas kvinnor använda färre omskriv-
ningar, vara mer koncisa, pålästa, duktiga 
och ta mindre utrymme än män. Kvinnor  
tackar oftare nej om hon inte är helt 
säker på att hon är expert på ämnet eller 
är helt säkert att det fungerar med livs-
pusslet (och rekommenderar en manlig 
kollega i stället). 

huR LäNGe SKA VI VäNTA tills kvinnor har 
samma inflytande som män – och framför  
allt – när ska kvinnor slippa kompensera 
för sitt kön i offentligheten?

efter att riksmedierna drabbats, men de 
senaste åren har tidningarna fått skära 
ned i en takt som inte kan fortsätta, för 
då finns det snart inga lokaltidningar 
kvar, varken på nätet eller i papper. 
 Hur ska lokaldemokratin överleva utan 
en oberoende plattform för samtal om 

just denna demokrati?
 detta är en helt avgörande fråga, 
men ingen har ännu formulerat ett 
bra svar.
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om i landet har samlat tiotusentals 
människor och illustrerat det breda 
folkliga missnöje som finns över temers 
politik. trots detta vägrar temer avgå 
från presidentposten.

uNDeR TuMuLTeT kring dilma rousseff i  
fjol rapporterade svenska medier flitigt  
om brasilien. då riktades anklagelserna  
mot en socialistisk president som var 
demokratiskt vald. nu vädrar det brasi-
lianska folket sitt missnöje och sin vrede 
över en regim som helt saknar demo-
kratisk legitimitet. men svensk media 
rapporterar knappt över huvud taget 
om den nuvarande situationen. 
 skärpning!

övriga frågor

SyDAMeRIKAS GIGANT, brasilien, genomgår 
en turbulent period. den socialistiska  
presidenten dilma rousseff avsattes i 
augusti förra året. Landet styrs sedan 
dess av michel temer, en ledare som helt  
saknar demokratisk legitimitet. temer 
har en nyliberal politisk plattform. Han 
förordar stora nedskärningar i offentlig 
sektor, mindre sociala och ekonomiska 
investeringar från staten, och mer makt 
åt marknaden. 
 Han har nära relationer med imf, 
men hos det brasilianska folket är han 
föga populär. opinionsundersökningar 
visar att temer har stöd av endast ett 
fåtal procent av folket. vidare har väl-
grundade anklagelser riktats mot temer,  
att han har betalat av vittnen för att hålla  
dem tysta i landets stora korruptions-
rättegång. flera demonstrationer runt  

urtillståndet 
fascinerar
SNART eN KOMMeR den sista (?) säsongen  
av Game of thrones, och tv-tittarnas 
starka fascination för berättelser präg-
lade av thomas Hobbes urtillstånd, ett 
allas krig mot alla, får söka sig någon 
annanstans.
 det är en intressant fråga varför just 
vår tid lockat fram så många berättelser  
om anarki och bilder av en mänsklighet 
där samhället saknar fungerande kollek-
tiva strukturer och rovdjuret inom oss 
hela tiden lurar under ytan.
 Kanske befinner vi oss i den yttersta 
av tider, med undergången alldeles  
om hörnet. eller också är det tvärtom, 
ju rikare vi blir, ju mer bekvämt vi lever,  
desto större blir vår dragning till dystopin.
 problem blir det egentligen bara om 
vi låter fiktionens bilder färga av sig på 
vår uppfattning av verkligheten.  
 om vi tror att samhället, trots civili-
sationens väldiga framgångar, ändå är 
som i Game of thrones. egentligen. då 
närmar vi oss konspirationsteoriernas 
värld, och den har aldrig varit någon bra 
karta att följa.
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