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Norrland kan bli för svensk socialdemokrati
vad Skottland blivit för det brittiska Labourpartiet, skriver Mike Enocksson.

Allt fler talar om konflikten mellan
växande städer och avfolkad landsbygd. Men är det verkligen så
enkelt? Och vad kan göras för att
landsbygdenska leva igen.
Madeleine Bengtsson skriver från
Los i Hälsingland.
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I Indonesien arbetar en progressiv
regering för att sjösätta en gigantisk
sjukvårdsreform. Torsten Kjellgren
reste dit för att ta reda på mer.
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Maja Stilling

Anna Almqvist

Madeleine Bengtsson

Maja Stilling är utredare på
Tankesmedjan Tiden. Tidigare
var Maja anställd på Hillary
Clintons presidentvalskampanj
där hon arbetade med att
mobilisera väljare i Milwaukee,
Wisconsin. I det här numret
skriver hon om Sherman Park,
ett bostadsområde i USA:s
mest segregerade stad.
Maja har under långa perioder bott utomlands. Hon har
även arbetat med internationell
utveckling och feministisk
policypåverkan inom ramen
för Agenda 2030. Maja har en
kandidatexamen i statsvetenskap och sociologi och en master i mänskliga rättigheter och
genus från Columbia University.

Anna Almqvist är LO-ekonom
och biträdande projektledare
för LOs jämlikhetsutredning.
LO-kongressen 2016 beslutade
att tillsätta utredning för att
belysa och analysera den
ökande ojämlikheten i Sverige
och för att hitta åtgärder som
kan minska skillnaderna.
I sin artikel i det här numret
konstaterar Anna Almqvist att
jämlikhet handlar om rättvisa,
men att ökad ojämlikhet även
har andra effekter på både
individer och på vårt samhälle.
– Effekten av ökad ojämlikhet på samhällsekonomin är
omdiskuterad. Forsknning
pekar på att stora skillnader kan
hålla tillbaks ett lands tillväxt.

Madeleine Bengtsson är reporter på Ljusdals-Posten och har
en bakgrund i S-studenter.
Hon 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
dock inte rest ut i världen, utan
till Los i Hälsingland, där hon
startar sitt reportage om den
svenska landsbygden. Hon reser dit med den öppna frågan:
Finns det en konflikt mellan
stad och land, hur ser den i så
fall ut, och vad måste göras
för att landsbygdens resurser
ska erkännas sitt rätta värde?
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Den dubbla utmaningen
av 1990-talet gjorde
jag och några unga socialdemokrater i
riksdagen ett besök i en liten by utanför Östersund.
En vacker plats.
Men ganska folktom.
De vi träffade berättade om föroch nackdelarna med att bo där. Livskvalitén slog det mesta. Naturen precis
runt knuten. Nära mellan människor.
Det var lätt att känna sig »hemma« där.
Problemet var samhällsservicen, och
tillgången till jobb. Det fanns knappt
några affärer, bara några få företag.
Kommunen hade lagt ned äldreboendet, men då hade invånarna drivit det
vidare som ett kooperativ. Samma sak
med förskolan.
En av politikerna som var med på
resan bodde i Tensta i Stockholm.
Miljonprogrammet. Redan då omtalat
som ett »problemområde«. Hon lyssnade till deras berättelser, såg sig om i
den där byn några mil utanför Östersund och sade: »Det här är ju precis
som hemma i Tensta!«
Den känslan av samhörighet var
förstås ingen slump.

men börjar nu dra sig undan eftersom
befolkningsunderlaget inte räcker. De
som bor kvar har svårt att få ett nytt
arbete och upplever att utvecklingen
mest går bakåt.
Framgången är inte för dem.
Tillväxten är inte för dem.

FOTO : JOHAN RESELE

NÅGON GÅNG I MITTEN

UNDER DE SENASTE hundra åren har Sverige
urbaniserats. Förr levde 90 procent av
befolkningen på landsbygden och 10
procent i städerna. I dag är relationen
i princip den omvända.
Den trenden kommer fortsätta.
Allt fler flyttar till storstäderna, vilket
ställer både landsbygden och dess
urbana centrum inför helt nya utma-

på att den svenska
regeringen förstått vad som är på väg
att hända. Lövfens beslut att inte vara
med i Almedalen i somras för att i
stället besöka just den här sortens
områden är ett tecken på det, liksom
utlokaliseringen av statliga verk och
ambitionen att hitta en ny regionalpolitik.
Men räcker det? Antagligen inte.
I tider av extremt snabb omvandling
måste arbetet för att alla i Sverige ska
ha samma förutsättningar hela tiden
återuppfinnas.
I det här numret har Tidens
Madeleine Bengtsson och fotograf
Linda Mårtensson rest till Los i Hälsingland för att ta temperaturen på
den där konfliktlinjen mellan stad
och land. Om det nu ska beskrivas
som en »konfliktlinje«.
Oberoende av vilket är det dags att
vi ser de här två på ytan så olika problemen, storstädernas och landsbygdens utanförskapsområden, som ett
och samma. Det handlar om strukturomvandling och globalisering. Om
vilka som får vara med och vilka som
inte får vara det.
Ytterst handlar det om jämlikhet.

DET FINNS MÅNGA TECKEN

ningar. Städerna måste klara av infrastruktur, service och arbetstillfällen
för alla de nya invånarna. Risken är att
stora områden hamnar på efterkälken
och blir permanenta tomma fläckar på
städernas framgångskartor. Platser
utan affärer, skolor och annan service.
Framgången är inte för dem.
Tillväxten är inte för dem.
Under de senaste 20 åren har vi sett
exakt den utvecklingen, med brinnande
bilar och ökat gängvåld som en direkt
effekt av marginaliseringen.
I andra änden finns byar och småsamhällen över hela Sverige som upplever i princip samma problem med
utanförskap, med den skillnaden att
det är platser där befolkningen minskar.
Jobben har försvunnit för länge sen.
Det offentliga har hållit ut lite längre,
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reflektioner

Hjälp oss att bygga ut
Hjälp oss att bygga ut
informationssamhället!
Jo,informationssamhället!
vi erkänner rasismen
ATT ÅSA PETERSEN ÄR en kompetent och bra
skribent är det ingen fråga om. När hon
i förra numret skriver texten Förlossningsvård i kris av ideologiska skäl är
det som musik för mina öron. Dock
har jag invändningar till flera av hennes argument i krönikan Debatten om
rasism är modigare i usa. Det råder
ingen tvekan om att även Sverige har
en förkastlig historia av rasism, där
rashygienen är ett tydligt exempel.
Dock är det kanske inte så märkligt
att det historiska förtrycket mot samerna inte leder till naturliga paralleller
till de problem med rasism som vi har
i dag där, precis som Petersen skriver:
Unga afghaner får utstå glåpord medan
de kämpar för sina liv. Detta till skillnad från i usa där man än i dag har
problem med förtrycket av afroamerikaner, och därmed har all rätt att
fortsätta bekämpa den strukturerade
rasism de får utstå.
JAG ÄR DESSUTOM INTE beredd att hålla med

Petersen om att vi har svårt att erkänna
rasismens existens i vårt land. I min

mening är vi väl medvetna om problemet vilket visar sig i våra försök att
motarbeta det i såväl politiken som i
media, även om vi fortfarande kan bli
bättre.
VISST HAR PETERSEN en poäng när hon
talar om hur det haglar rasistiska uttalanden från sverigedemokrater som
ofta går ostraffade, och att Björn Söder
fortfarande har politisk makt är ett
under i sig och en sorglig del av svensk
politik. Men vi får inte glömma att
det finns andra politiker som aktivt
bekämpar rasismen. Detta må vara
genom att skriva motioner som hjälper oss mot ett mindre polariserat samhälle, eller genom att träda in i riksdagen bärandes en tröja med texten »sd
= Rasister«. Oavsett vad man tycker
om sistnämnda så måste man hålla
med om att mer amerikanskt än så
blir det inte.

Alexander Novakovic
Student

Hej Alexander, tack för att
du gillar texten om förlossningskrisen!
versus Sverige ser jag
inte samma skillnader som du. Jag
tycker visst att man kan dra paralleller
mellan rasismen mot samer och afghaner, det handlar alltid om att demonisera och förtrycka »de andra«. Och
debatten om rasismen i usa rör inte
alls bara det afroamerikaner drabbas
av, utan även om den demonisering
till exempel muslimer får utstå.
Du har rätt i att det finns många
aktiva antirasister i Sverige, både
utanför och inom politiken. Min upplevelse är dock att de ges ett större utrymme att tala klarspråk om rasismen
i usa. Rasismen har normaliserats på
ett rasande snabbt sätt i den svenska
samhällsdebatten. Det ville jag illustrera
i min krönika.

NÄR DET GÄLLER USA

Åsa Petersen

Vi förser Ghanas barn och ungdomar
Vi förser Ghanas barn och ungdomar
med elektricitet, datorer och internet.
med elektricitet, datorer och internet.
Bli månadsgivare idag!
Bli månadsgivare idag!

För engångsbidrag, vänligen swisha till telefonnummer: 123 418 30 34.

För engångsbidrag, vänligen swisha till telefonnummer: 123 418 30 34.
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tecken i tiden

NYA ZEELAND

Visum för
klimatflyktingar

Efter flera uppmärksammade fall där
klimatflyktingar nekats asyl i Nya Zeeland står det klart att den existerande
flyktingkonventionen inte täcker klimatskäl. Nya Zeelands gröna parti lovade
därför i valrörelsen 2017 att utfärda
minst 100 särskilda visum till personer
som drabbats av klimatförändringarna.
I den nya rödgröna regeringskoalitionen
har partiet fått migrationsministerposten och arbetet har nu börjat för att på
prov införa särskilda humanitära visum
för klimatflyktingar. Arbetet ska ske tillsammans med de många önationer i
Stilla havet vars befolkning hotas av
stigande havsnivåer.

UGANDA

Fler reser visumfritt

När det kommer till visumkrav har den afrikanska kontinenten
länge varit öppnare för västerländska turister än för resenärer från
andra afrikanska länder. I försök att ändra detta har den Afrikanska
unionen (AU) bland annat lanserat ett pan-afrikanskt pass. Detta
är dock fortfarande reserverat för högt uppsatta politiker och
tjänstemän. Utvecklingen tycks dock röra sig åt rätt håll utan AUpasset. Under de senaste två åren har 21 afrikanska länder lättat
på visumkraven för medborgare i andra länder på kontinenten.
Nu senast Senegal, Tunisien och Malawi.
ÖSTERRIKE

Anställda stoppar privatisering

I Wien har planerna länge funnits på
att privatisera Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), en av Europas
största aktörer inom sjukhusdrift med
över 30 000 anställda. Detta har skapat
mycket oro hos de anställda som varit
10

emot privatiseringen av oro för löner,
villkor och pensioner. Efter långa förhandlingar med fackförbundet Younion
har privatiseringsplanerna nu slopats
och stadsstyrelsen i Wien har dessutom
gått med på att höja lägstalönerna.

Allt fler barnhem
stänger

Mellan 1992 och 2013 ökade antalet
barnhem i Uganda explosionsartat:
från 2 900 till 50 000. Barnhemmen var
i många fall en räddning för barn som
annars skulle tvingats bo på gatan.
Men många barnhem har också gjort
mer skada än nytta. Nu verkar dock
ökningen ha avstannat i Uganda och
i grannlandet Rwanda har regeringen
stängt närmare hälften av alla barnhem. Utmaningen för länderna ligger
nu i att se till se
till att familj,
anhöriga eller
adoptivföräldrar
kan ge barnen
en trygg
uppväxt.

FOTO : ISTOCKPHOTO

AFRIKA

BELGIEN
SYDKOREA

Anställningstryggare
offentlig sektor

I Sydkorea har närmare en tredjedel av alla anställda deltidseller tidsbegränsade kontrakt och protesterna växer mot den
tudelade arbetsmarknaden. Under sommaren anordnade den
sydkoreanska fackkonfederationen kctu stora demonstrationer
för rätten till anställningstrygghet och Sydkoreas nya mittenvänsterregering har nu avsatt pengar för att 200 000 osäkert
anställda i offentlig sektor ska få fast anställning. I förändringen
finns också ett löfte om att offentlig sektor framöver bara ska
anställa på fasta kontrakt.

Facken definierar
hårt arbete

Liksom i resten av Europa talas det i
Belgien om att höja pensionsåldern.
Samtidigt är det inom många tunga
yrken redan i dag få förunnat att kunna
jobba ända till dagens pensionsålder.
Därför förhandlar fack och arbetsgivare
tillsammans med den belgiska Pensionskommittén om en gemensam definition
av tungt arbete.
De belgiska fackkonfederationerna är
nu överens om sitt förhandlingsunderlag där arbetet och inte yrket är i fokus.
Detta för att till exempel nattarbetare
inte ska missgynnas.
När parterna är överens om en
gemensam definition är tanken att förhandlingarna ska övergå till hur personer
med tungt arbete ska kompenseras vid
en höjning av pensionsåldern.
TYSKLAND

Anställningstrygghet
i nytt kollektivavtal

EUROPA

FOTO : ISTOCKPHOTO

Viktig dom för flygpersonal

För europeisk flygpersonal har det länge
varit otydligt vilket lands lag som gäller
om det uppstår en konflikt med arbetsgivaren. Detta är något som Ryanair har
utnyttjat för att hävda att alla konflikter
inom bolaget ska hanteras enligt irländsk

lag. För de anställda har detta länge
varit en källa till oro men under hösten
kom ett efterlängtat avgörande från
EU-domstolen som gav de anställda
rätt att få sina fall bedömda enligt
nationell lagstiftning.

År 2011 antog den tyska regeringen
Energiewende-planen där det slogs fast
att kärnkraften i landet ska fasas ut till
2022 och att 80 procent av energin ska
komma från förnybara källor år 2050.
Stora delar av tysk energi kommer i dag
från kolkraft och fackförbunden inom
kolindustrin kämpar för att deras medlemmar ska känna trygghet under
energiomställningen.
Fackförbundet Verdi har därför
förhandlat med energibolaget Uniper
om ett avtal om social trygghet för kolarbetare. Det ska förhindra varsel fram
till 2022 och möjliggör för förtidspensionering av äldre medarbetare.
Avtalet garanterar också att lärlingar
inom företaget får anställning i minst
tolv månader efter lärlingsperioden.
11

1984 BLIR
VERKLIGHET
P

NU PLANERAR DEN kinesiska regeringen
att gå ett steg längre.
Makthavarna i Peking har bett åtta
stora privata företag bygga upp ett

12

»Social Credit System«. En social
rankning, som värderar om du är att
lita på som medborgare och ger dig
ett sifferbetyg baserat på dina aktiviteter på nätet. Det handlar om företag som driver sociala medier, handel
och betaltjänster på nätet. Om några
år ska den kinesiska regeringen driva
systemet på egen hand.
I kartläggningen ingår enkla uppgifter, som vad du brukar handla på
nätet, din kreditvärdighet och ditt yrke.
Men också vilken karaktär som kan utläsas av ditt liv på nätet. En som spelar
dataspel tio timmar om dagen får en
lägre rankning än den som interagerar
med andra. Den som länkar till positiva
nyheter om Kinas regering och ekonomi får högre rankning än de som
länkar till negativa nyheter. Enligt
företagen som bygger upp systemet påverkas rankningen ännu inte av vilka
åsikter du publicerar i sociala medier.

Men det är lätt att tänka sig att det
kommer att ingå när regeringen tar
kontrollen över systemet på egen hand.
En faktor som styr din rankning är
vilka du umgås med och deras preferenser. Att sluta följa en kompis med
låg rankning kan snabbt ge dig några
extra sociala kreditpoäng.

som Big Brother och
Orwells 1984. Det ÄR Big Brother och
Orwells 1984.
Tills vidare är det frivilligt att delta.
De som anslutit sig har lockats av rabatter och ekonomiska fördelar hos de företag som skapar indexet. Men från 2020
ska alla Kinas 1,3 miljarder medborgare
anslutas vare sig de vill eller inte.
Jag önskar att detta vore en tidningsanka. Fake News. Att det vore något
som nördiga konspirationsteoretiker
med för små rutiga skjortor och glasögon med tjocka bågar hittat på framDET INTE BARA LÅTER

FOTO : ISTOCKPHOTO

å senare år har företag som
Google och Facebook fått
hård kritik för att de kartlägger våra liv på internet
och sedan skräddarsyr reklam och inlägg baserat på den profil de får fram.
För några år sedan funderade jag
till exempel på att skriva en artikel om
det manliga kroppsidealet och googlade
därför flera gånger på ordkombinationen »muskler« och »manlighet«.
Under ett helt år därefter överöstes
jag av reklam för olika kroppsbyggarpreparat med bilder på män med jättelika biceps och bröstmuskler.
Så där har vi vant oss att det är.
På nätet och med de företag som är
dominerande där.

för sina dataskärmar.
Men det händer nu.
På riktigt.
I den ansedda tidskriften Wired
varnar flera nätkännare och Kinaexperter för utvecklingen. Enligt Wired
har det redan blivit status på Kinas
sociala plattform Weibo att skryta
med höga poäng i det sociala kreditsystemet. Användarna tävlar om att
få högre och högre poäng. I praktiken
är det en tävling om att bli en så »god
medborgare« som möjligt i diktaturens Kina.
Så, vad säger du? Sugen på att gå
med?
Vem vet, om några år kanske du
inte har något val.
Jesper Bengtsson
är chefredaktör för Tiden
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När förintelseöverlevaren Emerich Roth pekades ut av
nynazisterna vid bokmässan i Göteborg vägrade han att ge
dem uppmärksamhet genom att protestera. Hans metod
mot »hatarna« är en annan.

N

är Nordiska motståndsrörelsen (NMR) demonstrerade i Göteborg i samband med bokmässan
höll deltagarna upp plakat med bilder
på ett antal svenskar och med ordet
»Förbrytare«.
En av dem som pekades ut var
Emerich Roth, 93 år, överlevande från
förintelsen och oförtröttlig föredragshållare om våld, hat, rasism och nazism.
– På detta sätt har de testat att gå ett
steg längre än vad andra gäng gjort
tidigare. Det borde varit en självklarhet för polisen att beslagta plakaten
för att visa var gränsen för yttrandefriheten går, säger Emerich Roth om
händelsen.
Däremot hade Emerich Roth inga
planer på att själv protestera.
– Nej, den tillfredsställelsen ger jag
dem inte.
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Emerich Roth är också kritisk till
mediers beskrivning av marschen.
– De får på det sätt som media lyfter fram dem, den efterlängtade uppmärksamheten, som bara stärker
deras falska självförtroende och ger
legitimitet för deras handlingar.
viktigaste teser
är att »hatare«, som han föredrar att
kalla dem, ofta handlar om män som
har en kärlekslös relation till sina
fäder eller att pappan varit helt frånvarande.
– Skolan borde få alla de resurser
som krävs för att kunna fungera som
ett andra hem för dem som behöver
det. En manlig lärare med de rätta
kunskaperna skulle kunna kompensera den positiva manliga förebild de
saknar. Om skolan kan fånga upp
de så kallade värstingar innan hatet
EN AV EMERICH ROTHS

UNDER ÅRENS LOPP har

Emerich Roth haft
kontakt med många före detta hatare.
Han var en av intiativtagarna till avhopparverksamheten Exit på Fryshuset, som har hjälpt många ungdomar
att lämna destruktiva gäng.
– Många av dessa har gjort ett viktigt jobb genom att vara ute med mig
på skolor och prata.
Vilken är då den vanligaste fråga som
Emerich Roth fått av skolungdomar
när han berättat om förintelsen.
– Det är ett antal olika frågor som
varit vanliga. Men en av dem är om
det fanns några humana soldater och
fångvaktare i Auschwitz. Och svaret
är nej. De var alla sadister. Många var
kriminella som hämtats direkt från
fängelserna för att bli vakter i koncentrationslägren, säger Emerich Roth.

Mats Wingborg
är frilansjournalist och utredare

FOTO : PRIVAT

»Ge skolan de resurser
som krävs«

cementeras skulle man kunna uppnå
ett annat viktigt mål, nämligen att
stoppa nyrekrytering av ungdomar i
farozonen. Min erfarenhet är att det
ofta behövs väldigt lite för att bryta en
negativ spiral. Ibland bara att någon
vågar lyssna och bry sig om.
Emerich Roth har hållit tusentals
föredrag om förintelsen, mest på skolor. Vid några tillfällen, som vid Åsö
gymnasium för några månader sedan,
har det dykt upp nazister som polisen
och ansvariga har kört bort. Några år
tidigare när Emerich Roth också besökte Åsö gymnasium lyckades han
övertala rektorn och polisen att inte
jaga bort de nazister som sökt sig dit
utan att i stället låta dem lyssna på hans
föreläsning. Efteråt kom en av nazisterna
fram till Emerich Roth och frågade
om han kunde få hjälp att få bort en
tatuering i nacken med texten »Made
in Sweden«.

krönika

Benjamin Ivanson

Globaliseringens
falska löfte
I BÖRJAN AV SEPTEMBER möttes tusentalet
delegater från de fem så kallade bricsländerna: Brasilien, Ryssland, Indien,
Peking och värdlandets president Xi
Jinping inledde med att uppmana till
mindre bråk och mer frihandel.
Något han inte tog upp – men som
vi väldigt snart måste börja prata om
– är hur resurserna som frigörs genom
globaliseringen faktiskt ska tillfalla alla
medborgare. Just nu håller nämligen
några av världens mest ojämlika samhällen på att ta form.
Det stämmer att globaliseringen
skapat ett stort ekonomiskt uppsving i
många länder. Och med det har en del
saker blivit bättre. Den extrema fattigdomen är nästan utrotad, svältperioderna färre, nästan alla barn går i skolan, barnadödligheten sjunker, polio
har försvunnit och befolkningsökningen klingat av. Det betyder tyvärr
inte, som många liberala debattörer
låter påskina, att världens arbetare
marscherar mot en levnadsstandard
av europeiska mått.

brics-länderna i ett annat universum.
Trots 35 år av ekonomisk tillväxt lider
befolkningen ännu av svindlande klassklyftor, barnarbete, kåkstäder, otillgänglig högre utbildning, dyr eller ingen
sjukvård, lönnmördade fackombud
och i vissa fall organiserat slaveri.
Socialpolitiken är ständigt eftersatt
eller helt beroende av ideella krafter.
De satsningar som görs är ofta tillfälliga biståndsprojekt, där den positiva
effekten försvinner så fort pengarna
tar slut.
brics-länderna toppar listan över
världens mest ojämlika länder. Genomsnittsinkomsten i Sydafrika är 13 gånger
högre än medianinkomsten. Det är
ingen slump. Utan ordentliga fördelningsmekanismer, till exempel smarta
skatter och starka fackföreningar, gynnar tillväxt bara en liten grupp människor. Det gäller inte minst i sköra
demokratier, där makten cementerats
under en politisk adel som berikats av
utvecklingen – och därmed har begränsade incitament att agera.

att marknaden automatiskt gynnar hela samhället, att vår
levnadsstandard uppstod av sig själv
och att politik bara är en teater som
inte påverkar samhällets färdriktning.
Så historielös kan diskussionen inte
tillåtas bli. Européernas levnadsstandard är en direkt följd av politiska
beslut, av makthavare som genom
långsiktiga reformer byggt upp en omfattande välfärd som omfördelar och
sprider marknadens överskott.
I den bemärkelsen befinner sig

HUR HAMNADE VI
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DÅ MÅSTE MAN TRO

i ett läge där tillväxten
i sig blivit ett kvitto på utveckling?
Är det nyliberalismens fel alltihop?
Kanske. Eller så beror det på gamla
föreställningar om fattigdom, där akut
svältande barn med spyflugor i ögonhålan länge utgjort själva sinnebilden
för misär. Då framstår den som inte
hungrar ihjäl i en hydda som välmående medelklass – en globaliseringens
vinnare. Så är det givetvis inte. Även om
mycket blivit bättre kan vi inte använda
hungersnöd som jämförelse hur länge

är fristående skribent

som helst. Någon gång måste vi börja
jämföra med hur vi själva har det.
Frågan är vad vi kan göra. I ett försök att närma sig problemet lanserade
fn, ilo, oecd och den svenska regeringen projektet »Global Deal«. Med
statsministern som samordnare är det
tänkt att man tillsammans med en rad
stora aktörer ska öka den sociala dialogen i utvecklingsländer. Med det menas
att näringsliv, fackföreningar och lokalsamhälle ska skapa en positiv utveckling på jämbördiga villkor.
har tiotalet länder, ett antal
fackföreningar, företag som h&m, Ica,
Scania, ett tunisiskt industriförbund
och en startup anslutit sig till projektet.
Men i augusti rapporterade tt att projektet mer eller mindre strandat. Intresset från världsekonomin uteblev. Utåt
sett är det besvärande för regeringen,
även om det var väntat. Det är också
symptomatiskt för hur vi hamnade
här från första början.
Initiativet är det inget fel på. Det
är möjligt att fler aktörer ansluter sig,
att man genomför ett par konferenser
och upprättar en eller flera avsiktsförklaringar. Problemet är att vi tror att
vi kan be om något som aldrig kommer
att lämnas över frivilligt. För det måste
någonstans sägas. Jämlikhet innebär
tvång. Jämlikhet innebär att någon protesterar. Jämlikhet är att ta något från
någon för att någon annan behöver
det bättre.
Hade det fungerat annorlunda hade
hela arbetarrörelsen varit onödig.

ÄN SÅ LÄNGE

15

håll ett öga på

»Vi måste hitta en
alternativ berättelse«
J

ag träffar Hadia Tajik på hennes
kontor på Stortinget i Oslo. Det är
tidigt i november och just den här
dagen har partierna överläggningar
om asylpolitiken. Företrädare från flera
partier springer fram och tillbaka
mellan kontoren men ingen vill riktigt
berätta vad det handlar om. »Det rör
de ensamkommande afghanska flyktingarna«, säger någon. Hadia Tajik,
kommer direkt från ett av dessa möten
till vår intervju och ler bara gåtfullt
när jag frågar henne:
– Det kommer snart visa sig, säger
hon.
för några år sedan utsågs till kulturminister var hon som
29-åring den yngsta som någonsin blivit minister i en norsk regering. Hon
var också den första i regeringen med
muslimsk bakgrund. Hennes föräldrar
flyttade från Pakistan till Norge på
1970-talet och hon är född och uppväxt
i det lilla samhället Bjørheimsbygd i
västra Oslo.
I dag är hon vice ordförande i
Arbeiderpartiet och talesperson i
arbetsmarknadsfrågor.
– Jag valde att engagera mig i socialdemokratin genom urvalsprincipen,
säger hon. Det var i ett lokalval när
jag gick i skolan och företrädare för
partierna var där. Jag var intresserad

NÄR HADIA TAJIK
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av skolfrågor och antirasism, så jag
läste och frågade dem saker och eliminerade parti efter parti tills bara
Arbeiderpartiet var kvar.
som medlem och aktiv
valde hon bort partipolitiken. Hon ville
bli journalist och ansåg att den ambitionen inte var förenlig med att vara
medlem i ett parti. I snabb takt tog hon
en examen i journalistik vid universitetet i Stavanger, en masterexamen i
mänskliga rättigheter vid Kingston
University i England och sedan en
master i juridik i Oslo.
När en norsk tidning för inte så
länge sedan frågade om hon lider av
ett »duktig-flicka-syndrom« svarade
Hadia Tajik:
– Ja, det är ett kroniskt tillstånd hos
mig, men jag är hellre en duktig flicka
än en slarvig pojke.
EFTER NÅGRA ÅR

som journalist på några
av de främsta tidningarna i Norge
innan Tajik som 23-åring lockades tillbaka till politiken. Hon erbjöds jobb
som sakkunnig åt ministern i det som
på norska kallas Arbeids- och inkluderingsdepartementet.
– Det var ett avgörande ögonblick för
mig. Jag var ju socialdemokrat och nu
kunde jag välja att arbeta med politik.
Resten är, som det heter, historia.
DET BLEV NÅGRA ÅR

Hadia Tajik valdes in i Stortinget 2009
och blev kulturminister 2012.
Hur har det gått med hjärtefrågorna
då? Har hon kunnat fortsätta det engagemang i skolfrågorna och antirasismen
som en gång gjorde henne politiskt
intresserad?
– Ja, under mina första år i Stortinget satt jag i utbildningsutskottet,
och antirasismen griper in i nästan
alla politiska frågor, så det har jag
verkligen kunnat göra. Men under de
år jag varit aktiv har jag ju också mött
människor och tagit mig an frågor
som har vidgat mina perspektiv och
gjort mig intresserad av många andra
saker. Som vice ordförande får jag ju
arbeta med alla politiska frågor.
FÖR ETT ÅR SEDAN såg Arbeiderpartiet ut
att gå mot en självklar seger i höstens
norska val. I vissa opinionsmätningar
hade man över 40 procent, en unik
siffra i en tid då socialdemokratiska
partier sällan når över 30 procent. Det
såg ut att bli regeringsskifte efter några
år då Høyre och det högerpopulistiska
Fremskrittspartiet suttit vid makten.
Men under sommaren och hösten rasade Arbeiderpartiet i opinionen. Hadia
Tajik menar att valresultatet berodde
på flera saker, bland annat att partiet
gjorde en dålig valrörelse. Hon pekar
på att partiet var bra på att svara detal-

NAMN: Hadia Tajik

FÖDD: 1983 i Bjørheimsbygd, Strand
i Rogaland.

FOTO : JESPER BENGTSSON

YRKE: Utbildad till journalist och
jurist, men är sedan 2009 politiker
för Arbeiderpartiet.

jerat på en rad olika sakfrågor men sämre på att förklara den avgörande frågan
varför det behövdes ett regeringsskifte.
Dessutom gick man till val på att höja
en del skatter, och det är ofta vanskligt
att möta väljarna med det budskapet.
– Jag tror däremot inte på tanken att
socialdemokratiska partier på grund
av den globala utvecklingen på något
sätt skulle vara dömda att tappa stöd.
Resultatet blev ändå att Arbeiderpartiet, när rösterna räknats samman,
fortfarande var i opposition. Och högerpopulistiska Fremskrittspartiet behöll
i princip sitt stöd från förra valet.
– De lyckades framstå både som
regeringsparti och som om de vore i
opposition. Många betraktar dem fortfarande som ett speciellt parti som
inte går att behandla som alla andra,
men sitter man i regeringen måste man
ändå granskas och utvärderas som
andra partier. Det är lite som att ha en

mobbare i klassrummet men
varje gång denne uppträder
som en mobbare blir reaktionen
att »ja, du vet ju hur han är«.
Hadia Tajik menar också att högerextremismen bara kan bekämpas om
man presenterar en alternativ berättelse.
De har sin berättelse klar. Den exkluderar stora grupper fråns samhället.
– Man kan inte slå något med ingenting, och vi måste presentera en berättelse som skapar en vidgad nationell
identitet som inte handlar om att skapa
ett vi och ett dom. Vi måste klara av
att bryta de ökade spänningarna, och
de handlar inte bara om flyktingfrågan.
Det handlar också om konflikten
mellan stad och land, för att ta en fråga
som är aktuell i vår debatt i Norge.
DAGEN EFTER mitt möte med Hadia Tajik
står det i tidningen om de förhandlingar som pågick bakom stängda dörrar i Arbeiderpartiets kontor. Det visar

SPECIALOMRÅDEN: Engagerade
sig politiskt som ung i skolfrågor och
antirasism, men har under sin karriär
arbetat med en rad politiska områden, som arbetsmarknadsfrågor,
socialpolitik och kulturpolitik.

KURIOSA: Hadia Tajik blev omtalad
redan under sin första kampanj 2009
för sin medvetna strategi att synas i
sociala medier och på Youtube. Sedan
dess är hon en av landets mest kända
politiker och anses ha en lysande
framtid inom Arbeiderpartiet.

sig att oppositionen körde över den
borgerliga regeringen om de ensamkommande afghaner som skulle tvingas
lämna landet när de blir myndiga.
I Afghanistan var osäkerheten för
stor och de skulle riskera att bli internflyktingar. Nu ska de i stället få sin sak
omprövad i Norge.
Kanske är det en del av den nya
berättelsen.
Jesper Bengtsson
är Tidens chefredaktör
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EN FRAMTID
BORTOM
MARKNADSSTADEN
Klyftan mellan stad och land växer, Sverige slits itu. Allt fler
kommuner misslyckas med att leverera grundläggande service till
sina invånare. Hur har det blivit så här? Och vad händer om vi inte
vänder utvecklingen? Madeleine Bengtsson åker till en hälsingsk
by för att hitta svar – och lösningar.
FOTO: LINDA MÅRTENSSON
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ex mil väster om Ljusdal, tätorten i
en glesbygdskommun i Hälsingland,
ligger byn Los. Här bor omkring 350
personer en halv kilometer över havet
bland skogar och sjöar. Även om Folkets
hus blivit utdömt på grund av svartmögel,
finns här en lanthandel, en F-9-skola med ett femtiotal elever, ett äldreboende med livaktig Facebooksida
och ett litet bibliotek. Hyreshusen ägdes tidigare av
Ljusdalshem, men är numera sålda till privata hyresvärdar.
– Vi som bor här är stolta över och engagerade i
vår bygd. Skolan har väldigt bra resultat, Ica-butiken
går runt utan problem, hus häromkring säljs fort när
de kommer ut på marknaden, säger Jenny Breslin.
Hon är socialdemokrat, med förtroendeuppdrag
i Ljusdals kommun och Region Gävleborg, och bor i
ett Per Albin-torp i Los. Skogen finns inpå knuten.
På en rönn på tomten finns märken efter en björn som
klöst på stammen.
– När jag går ut på kvällarna bankar jag alltid först
i husväggen så att eventuella björnar flyttar på sig,
säger hon med ett leende.
Jenny Breslin är dessutom ordförande för länsavdelningen i Hela Sverige ska leva och har under sin
tid i Socialdemokraterna och ssu brunnit för landsbygdens villkor.
– Förr hade landsbygdsfrågor låg status och de
som drev dem togs knappt seriöst, men nu märker
jag av ett allt större intresse bland partierna.
Enligt Jenny Breslin kan ett politiskt parti i dag inte
strunta i landsbygden – då är man körd. Alla måste
leverera sin lösning på hur urbaniseringen ska motas i
grind. Men varför ska hela Sverige leva, egentligen?
– Varför inte? Jag blir provocerad av frågan. Var
kommer den ifrån? Den utgår från en världsbild som
jag inte skriver under på.
Hon ser samhället som en organism, eller ett ekosystem: tar man bort en del förstör det för helheten.
Och hjälper man en del, hjälper man helheten.
– När man flyttar till landet vet man att det inte
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finns taxi eller tre apotek att välja mellan. Men vi
måste fastställa en grundläggande nivå av samhällsservice. På landsbygden skapas väldigt mycket av
Sveriges välstånd. Det måste vi som bor här få del av,
resonerar hon.
Trots Jenny Breslins lovord om Los, med sin träkyrka och arbetslivsmuseum över den gamla nickelgruvan från 1700-talet, riskerar förutsättningarna
för byn att förändras. Politikerna i Ljusdals utbildningsnämnd överväger till exempel att stänga högstadiet i Los på grund av för få elever. Om så blir fallet
får eleverna i Los åka över fyra mil skolbuss, enkel
resa. Och har väl högstadiet stängt är steget kanske
inte så långt till att hela skolan får slå igen.
Det är inte bara Los i Ljusdals kommun som hotas
av sämre samhällsservice. Hälften av Sveriges kommuner har vikande befolkningsutveckling och får
allt svårare att klara lagstadgade kommunala uppdrag. Utan den kritiska massa som tycks krävas
för att upprätthålla vissa verksamheter blir kommu-

– När det blir för få barn för en skola
på landsbygden, då läggs ansvaret
på de boende: »ni får skylla er själva
som valt att bo där«. Men samma logik
gällerinte Stockholm, när de blir för
många. Där är det samhället som
kommer med lösningarna. Vi får hitta
på dem själva, gräva vårt eget bredband, säger Jenny Breslin.
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nerna tvungna att centralisera, gå samman med andra
kommuner eller helt enkelt sänka servicenivån. Invånarna får längre avstånd till skola och sjukvård,
lägre bemanning på polisstationen och indragna
ambulanser. Enligt en statlig utredning kommer vissa
glesbygdskommuner behöva höja skatten med så
mycket som 18 kronor till år 2040 för att klara servicen.
JOURNALISTEN ARNE MÜLLER har tillbringat en stor del av
sitt liv i norra Sverige och bevakat utvecklingen i regionen.
– Det är svårt att inte bli förundrad och oroad över
de växande regionala klyftorna i landet. Utvecklingen
påverkar vardagslivet för invånare i både glesbygd
och i alltmer trånga och dyra storstäder, säger han.
Hans förundran ledde till att han skrev Stockholm,
städerna och resten, en reportagebok om de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygd och
till de stora städerna. Under arbetet med boken blev
det tydligt att det inte handlar om ett »Norrlands-

problem« utan om något mycket större.
– Det handlar om allt djupare klyftor i Sveriges
ekonomiska geografi. Det syns inte minst i de glest
befolkade delarna av landet, som marknadskrafterna
är oförmögna att utveckla, men också i storstäderna.
När jag var i Hallunda utanför Stockholm slogs jag
av att sannolikheten för att ett börsbolag skulle lägga
sitt huvudkontor här är ungefär lika låg som i Hoting
eller någon annan glesbygdsort.
Arne Müller har studerat vad olika forskare säger
om urbaniseringen och funnit att kapitalet dras till
befolkningstäta områden med branschbredd. Kapitalet söker efter de fördelaktigaste lokaliseringarna.
Finansiella centrum, där mycket av tillväxten sker i
dag, finns i huvudstäder, inte i glesbygden. Därför uppstår och upprätthålls en ojämlik ekonomisk geografi.
– Marknadens centraliserande kraft gör inte halt när
den börjar närma sig städer som ligger en bit från de
stora marknaderna. Det går redan i dag att se att flera
medelstora städer skulle haft negativa befolkningssiffror om det inte varit för att relativt många flyktingar
sökt skydd i Sverige, säger Arne Müller.
I början av förra seklet bodde nio av tio svenskar
på landsbygden, var tionde i en stad. I dag är förhållandet det omvända och genom åren har politiken med
olika framgång försökt dämpa urbaniseringens konsekvenser. Arne Müller sammanställer efterkrigstidens
regionalpolitik i sin bok, ett ämne som det inte skrivits
särskilt mycket om. Sjuttio- och viss mån nittiotalet
sticker ut som perioder där politiken relativt fram-
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I Los har det bott människor sedan 1500-talet, då svedjefinnarna bosatte sig i området.
Sedan 1971 är det en del av Ljusdals kommun. Det är fyra mil till närmaste vårdcentral.

Kapitalet söker fördelaktiga
lokaliseringar, och det upprätthåller en ojämlik geografi,
säger Arne Müller.

gångsrik skapat arbetstillfällen och stärkt samhällsservicen på landsbygden.
– Förklaringen är främst den kraftiga utbyggnaden
av den offentliga sektorn under perioden. Då togs de
första stegen mot decentralisering av högre utbildning.
Mer än 11 000 statliga jobb flyttades ut från Stockholm.
– Under den här tiden bedrevs också en politik
för att påverka var företagen gjorde sina investeringar.
Sammantaget kan man säga att det fanns en medvetenhet om marknadens starka centraliserande kraft
och staten såg som sin roll av att vara en motvikt.
Vilken regionalpolitik har varit mindre framgångsrik?
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För att delta i kommunfullmäktige
måste de från Los åka sex mil in till
Ljusdals köping, till regionfullmäktige i
Gävle är det 20 mil. Det går ett par bussar
varje dag till och från Ljusdal, men även
till Sveg i Härjedalens kommun.

– Det är svårt att peka ut en enskild åtgärd, men
den bredare utvecklingen mot konkurrensutsättning
och privatisering av offentlig verksamhet är den politiska kursändring som mest bidragit till att öka de
regionala klyftorna. Redan på nittiotalet konstaterade
flera statliga utredningar att det skulle leda till att satsningarna koncentrerades till de delar av landet där det
finns flest människor och där marknaden är störst.
Precis så har det blivit.
Arne Müller tar delprivatiseringen av apoteken
som ett exempel.
– I en utvärdering som gjordes för några år sedan
konstaterades att det visserligen startats 330 nya apotek,
men att inte ett enda av dessa öppnat på platser där
tillgången till apotek är dålig.
Den jämlikhetsdiskurs som präglade regionalpolitiken under sextio- och sjuttiotalen ersattes under
åttiotalet av tal om tillväxt och effektiviseringar, menar
Arne Müller. De allvarliga ekonomiska kriserna i slutet
av sjuttio- och början av åttiotalet blev något av en
politisk vattendelare.
– Svaret från både borgerliga politiker – och de flesta
inom ledningarna för de socialdemokratiska partierna
– blev att satsa på en mer marknadsorienterad politik
och dra ned på de offentliga utgifterna.
– Det är exempelvis intressant att se den politiska
kontinuiteten mellan nittiotalets regeringar i frågor
med betydelse för regional utveckling. Förhoppningen
var att mer utrymme för marknaden skulle få fart på
tillväxten. Men det innebar också, som en hel del
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forskning konstaterat, att regional utjämning sköts i
bakgrunden.
Tilltron till marknadens förmåga att skapa tillväxt
och fördela frukterna av produktionen över landet har
varit stark. Men nu har något förändrats. Statsminister
Stefan Löfven skippar Almedalen för att i stället resa
runt i landet, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ökar
stödet för öppna landskap och den parlamentariska
landsbygdskommittén presenterar 75 förslag för att
vända utvecklingen på landsbygden.
Staten verkar vilja ta ett större ansvar.
JOURNALISTEN PO TIDHOLM, som skrivit om landsbygdsfrågor i 20 års tid, gav nyligen ut en bok med den ödesmättade titeln Läget i landet. Han tror sig veta varför
det politiska intresset för landsbygden vuxit.
– Politiker känner sig lite rädda efter vad som hänt
i usa, Tyskland och Storbritannien. Man har länge trott
att landsbygdens folk är så få att man inte behöver ta

Förr visste man att värdet
av vattenkraften, skogen och
jordbruket uppstod på plats,
i dag tycks värdet uppstå
först i styrelserummet där
det sitter gäng av män.

mål. Det är inte ett medborgarperspektiv utan ett
marknadsperspektiv. Och det kan leda till en amerikansk eller en brittisk situation, där människor lever
ut sin bitterhet genom att rösta fram populister.
Under folkhemsåren och framväxten av moderniteten byggdes välfärden och samhällsservicen ut på
ett sätt som är nästan otänkbart i dag. Det ordnades
simhall, hockeyrink, telefonmast, bibliotek eller bokbuss nästan oavsett var du bodde.
– Det var inte bara problemfritt. Visserligen sågs
alla invånare som medborgare som förtjänade samma

Hela Sverige ska leva bildades 1989. Man jobbar
delvis med opinionsbildning och lobbying, delvis
med att stötta kommuner och bygder i att söka
medel eller förhandla med exempelvis vindkraftsbolag om bygdepengar.
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hänsyn till dem. Men titta på hur Hillary Clinton-kampanjen missbedömde »the deplorables«. Det är inte
längre riskfritt att triangulera sig kring den vita medelklassen i Nacka. Populismen utgör ett reellt hot.
Po Tidholm är ändå orolig för att valåret kommer
att domineras av, i hans tycke, pseudofrågor.
– Jag tror att valrörelsen framför allt kommer
handla om migration och fler poliser. Med min bok
gör jag vad jag kan för att hålla frågan vid liv.
Men är inte landsbygden bara en skräpyta?
– Det är klart den inte är. Det produceras en väldig
massa värden på landsbygden men som inte betraktas
som värden i dagens ekonomiska system. Förr visste
man att värdet av vattenkraften, skogen och jordbruket
uppstod på plats, i dag tycks värdet uppstå först i styrelserummet där det sitter gäng av män.
Landsbygden är politiskt helt ointressant: det är ett
hål, dit vi åker och hämtar något som sedan förädlas
någon annanstans, menar Po Tidholm. Ett slags kolonialism.
– De som bor på landsbygden, eller platsen där vi
hämtar råvaror, behöver vi inte bry oss om, verkar det
som. Bara för att landsbygdsborna är färre, är de inte
mindre värda. Kvantitet har blivit ett konstigt självända-

Det verkar som om vi inte
behöver bry oss om de som
bor på landsbygden, eller
platsen där vi hämtar
råvarorna,säger
Po Tidholm.

reportage

service, men man förstärkte samtidigt centraliseringen
med krav på sanitet, täthet, närhet till institutioner
och så vidare. Man skapade ingen agrar modernitet.
till att skapa den urbana
normen. Om vad som är ett gott liv, hur man förverkligar sig själv och vilka förväntningar man kan ha på
tillgång på varor, tjänster och valfrihet. Den här normen är något som föreningen Unga på landsbygden vill
motverka genom att utmana storstadsnormen, förändra samhällets attityder och underlätta för ungas
organisering.
– Den urbana normen är en förväntan om att jag
ska ha tillgång till fysiska platser och plattformar där
människor med samma intressen som jag träffas och
utbyter erfarenheter och kontakter. Det exkluderar mig
enormt då jag bor långt ifrån dessa forum, säger Luis
Gonzalez, styrelseledamot i Unga på landsbygden och
aktiv i kulturfrågor i Värnamo och Gislaved.
Han har valt att engagera sig i föreningen eftersom
han vill ingå i ett kollektiv med samma fokus. Det
handlar om att lyfta maktrelationer som i slutändan
påverkar både stad och land. Och att förändra bilden
av dem som »stannar kvar« på landsbygden, i förhållande till de som »utvecklas« i städerna.
– Jag hade velat att politikerna tog ett större grepp
om frågor som rör unga överlag, både utifrån var man
bor, hur man mår men främst utifrån hur framtidsutsikterna ser ut där man lever. Vår region har mycket
att vinna på att satsa på kulturentreprenörskap.
Kultur och kreativa näringar kommer betyda mycket
för framtiden, både genom att skapa nya arbeten men
också nya mötesplatser.

MODERNITETEN BIDROG OCKSÅ

för den nationella landsbygdsutvecklingen och upprätthållandet av samhällsservicen ligger
i dag på kommunerna. I vissa fall har till och med civilsamhället tagit över samhällsfunktioner, som när bordtennisklubben i Docksta började driva äldreboende
och skola när Kramfors kommun lyfte bort sin hand
från orten. För att inte tala om hur medmänniskor
solidariserat sig med nyanlända, öppnat sina dörrar
och skänkt kläder. Med andra ord utfört det arbete
Migrationsverket inte klarat av. Po Tidholm känner
sig ambivalent när det gäller att invånarna i glesbygden går samman och gör saker själva.
– De betalar redan mycket i skatt och måste ändå
göra det som stadsbor tar för givet. Det är en fruktansETT STORT ANSVAR
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Tilltron till samhället urholkas om den grundläggande
servicen inte fungerar, och därför är de rörelser som
protesterar mot växande regionala klyftor ett positivt
inslag, menar Arne Müller.

värd orättvisa att landsbygdsborna måste ordna sin
egen rättvisa. Kommunerna är satta att lösa problem
som beror på globaliseringen, rationaliseringen och
automatiseringen. Där har staten långt större möjlighet
att påverka, även om staten i sin tur avhänt sig flera
av verktygen.
Kan då landsbygdskommitténs 75 förslag råda bot
på utvecklingen? Arne Müller menar att en del av
förslagen kan minska de regionala klyftorna.
– En återlokalisering av 10 000 statliga jobb bör få
märkbara effekter. Inrättandet av ett stort antal lärcentrum för att öka möjligheterna till högre utbildning
i hela landet är en annan betydelsefull åtgärd.
– Men den enskilt viktigaste frågan, som kommittén
lämnar obesvarad eftersom det pågår en parallell utredning, gäller det framtida skatteutjämningssystemet.
Det är lätt att se att särskilt de minsta glesbygdskommunerna kommer att behöva kraftigt förbättrade
ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla
fungerande service.
Po Tidholm tycker visserligen att förslagen är bra,
men att det satsas alldeles för lite.

– Förslagen beräknas kosta 500 miljoner, lika
mycket som kraftverken i Ragunda levererar i skatteintäkter till staten varje år. Lite mer borde man kunna
ge tillbaka, konstaterar han.
Kommittén har studerat Norges landsbygdspolitik
och låtit sig inspireras. Men Po Tidholm menar att den
norska politiken bygger på upprätthållande, medan
den svenska landsbygdspolitiken, efter år av försummelse, behöver byggas upp.
– Vi har låtit förfallet gå så långt. Vill man upp-

Om man, trots en hög
kommunal- och landstingsskatt, inte får en fungerande
service – om vägarna blir
sämre, posten och telefonin
fungerar knackigt
– då urholkas tilltron till
samhället.

rätthålla ett slags grundläggande rättvisa borde vi ha
ett skattesystem som gör att landsbygden får behålla
en del av det som produceras. Enhetsstaten har visat
sig vara dålig på att fördela. Kanske är det läge att börja
diskutera hur vi kan göra olika saker på olika platser.
Arne Müller tror att tilltron till de politiker som
förknippas med utvecklingen på landsbygden undergrävs om inget görs. Även tilltron till samhället i
stort äventyras.
– Om man, trots en hög kommunal- och landstingsskatt, inte får en fungerande service – om vägarna
blir sämre, posten och telefonin fungerar knackigt –
då urholkas tilltron till samhället. Därför tycker jag
att de rörelser som inom olika områden protesterar
mot växande regionala klyftor utgör ett positivt inslag.
– Jag tänker bland annat på protesterna mot nedläggningen av nio mindre skattekontor, ockupationen
av sjukstugan i Dorotea, striden för BB i Sollefteå och
rader av protester kopplade till utvinning av naturresurser i glesbygd. Utan att recensera alla rörelser så
är engagemanget mer konstruktivt än den besvikelse
och uppgivenhet som skulle vara alternativet.
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reportage

»Det krävs en attitydförändring hos politikerna som gör att
landsbygdens frågor hamnar högre upp på dagordningen.«

Hon gläds också åt
de protester som väckts runt om i landet. Det är ett
tecken på att landsbygden i allra högsta grad lever,
menar hon.
– Annars skulle det inte göra ont när verksamheten
läggs ned. Protesterna är också uttryck för demokrati,
att folk tar chansen att styra sin tillvaro. Problemet är
att allt bara handlar om lönsamhet. Staten drivs i dag
som ett företag, det är inte rätt. Politiken ska vara en
fördelare av möjligheter och resurser.
Jenny Breslin vill se en attitydförändring hos politikerna, som gör att landsbygdens villkor prioriteras.
– Landsbygdssäkra alla politiska beslut: hur påverkar
det landsbygden? Vad finns det för alternativ som möjliggör för oss i Los att leva kvar?
Hon gillar särskilt landsbygdskommitténs förslag
om stärkt företagande och entreprenörskap på landsbygden.
– Två arbetstillfällen här i Los gör en väldigt stor
skillnad för oss. Visst ska vi ha offentlig sektor, men
landsbygden behöver blandekonomi. Man ska kunna
bo och jobba här.
Po Tidholm tror inte att vänstern generellt är i
takt med tiden när det gäller landsbygdens villkor.
Trots att det borde vara en viktig jämlikhetsfråga är
TILLBAKA TILL LOS OCH JENNY BRESLIN.
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man ofta fast i samma lösningar som på femtiotalet,
resonerar han.
– Jag tror det finns historiska förklaringar. Vänstern
har organiserat arbetare och arbetare har funnits i
industrin, som inte finns i samma utsträckning längre.
Man har också haft en naiv tilltro till potentialen i
exempelvis gruvinvesterare. Bara vi ger det här konstiga brittiska bolaget tillgång till våra fyndigheter
får vi arbetstillfällen och kan stärka välfärden.
– Att sedan arbetarna flygs in från Litauen hade
man inte riktigt räknat med.
Arne Müller ser det inte som sin uppgift att leverera politiska lösningar på klyftan mellan stad och
land. Men han har ändå ett medskick till politiken.
– Det är en mycket tydlig slutsats att det inte är
möjligt att förena en politik som innebär mer av
marknad inom traditionellt offentlig verksamhet –
som infrastruktur, vård, apotek, telekom och liknande – med minskade regionala klyftor.
– Man kan välja det ena eller det andra, men man
kan inte få både och.
Medeleine Bengtsson
är journalist
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NORRLAND
SKOTTLAND?
– Socialdemokraternas

Det krävs en ny politik för att säkra jämlikheten mellan
södra och norra Sverige, och ge Norrland en rättmätig del
av de resurser som skapas i regionen. Annars riskerar
Socialdemokraterna att hamna i en skotskt situation.
Det skriver statsvetaren Mike Enocksson.

innebar en katastrof
för det socialdemokratiska Labour
Party. Sedan decennier tillbaka hade
Skottland varit ett säkert fäste för partiet, men nu hade det skotska självständighetspartiet snp erövrat 56 av
de 59 skottska valkretsarna, och Labour
hade nu bara en kvar efter ett tapp på
hela 40 valkretsar. Anledningen till varför detta kunde inträffa har tillskrivits
den politik som Labour drivit – en
politik som gynnat London men som
helt negligerat skottarnas behov. Efter
decennier av lojalitet med det brittiska
arbetarepartiet tröttnade skottarna
och valde att göra uppror och rösta fram
ett nationalistiskt parti till makten.
Även om det extrainsatta valet 2017
innebar att Labour återfick makten i
flera skottska valkretsar så ska detta
nog snarare förklaras med att snp i
princip bara drivit en huvudsaklig fråga
sedan valet – skotsk självständighet –
och kanske också att partiet misslycka-

VALET DEN 7 MAJ 2015
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des med att få Storbritannien att stanna
kvar i eu efter folkomröstningen 2016.
med Sverige och Socialdemokraterna att göra? Saken är den
att direkta paralleller kan dras mellan
Skottland och Norrland. Det är två
regioner som är glesbefolkade och består i huvudsak av landsbygd, det är
två regioner som sitter på stora naturtillgångar och det är två regioner som
i decennier överväldigande röstat rött.
Men framför allt är det två regioner som
sett att alltmer av den rikedom som
produceras från de inhemska resurserna snarare går söderut än att gagna
den egna lokalbefolkningen, och i
sviterna av detta följer ett krackelerat
samhälle med brist på framtidstro.
VAD HAR DETTA

Vad gäller
arbetslösheten så skiljer sig inte medelvärdet hos de norrländska länen
(Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norr-

LÅT OSS TITTA PÅ STATISTIKEN.

botten, Västerbotten, Västernorrland)
med det svenska genomsnittet – 7,3
procent respektive 7,4 procent. Dock
saknas uppgifter om ungdomsarbetslösheten. Däremot så toppar de norrländska länen statistiken vad gäller
medelålder, skattesats och förtidspensionärer, samtidigt som de befinner
sig i botten när det kommer till befolkningsökning, andel företag, nyföretagande och högskoleutbildade. Värst
är det i Norrbottens län, som har den
lägsta befolkningsökningen, den näst
högsta andelen förtidspensionärer,
lägst andel nyföretagande och som
ligger på tredje plats vad gäller högst
medelålder och högst skattesats. Tittar
vi på infrastrukturen så toppar de norrländska länen Motormännens statistik
vad gäller underkända vägar. I Jämtland är över 80 procent av de enskilda
vägarna underkända. När vi ändå är
inne på ämnet infrastruktur så kan
även skevheten mellan Stockholm och

Norrland vad gäller massmedial uppmärksamhet beröras. När en rondell
i huvudstaden ska byggas om blir det
en riksangelägenhet, men när Sveriges
nordligaste stad än en gång ska förflyttas så råder radiotystnad över kungariket.
Samtidigt utgör de norrländska länen
en stor resurs för landet i sin helhet.
Här finns den svenska gruvnäringen,
vattenkraftverken och en betydande
del av den svenska skogen, resurser som
är vitala för det svenska samhället.
Trots denna koncentration av naturresurser sker inte tillväxten i det svenska
samhället bland de norrländska länen
utan söder om dem – i söder ökar befolkningen, där startar flest företag
och där finns flest högskoleutbildade.
Sverige som helhet ser en ökning av sin
bruttonationalprodukt på 3,2 procent
från 2015 till 2016 och på de senaste 35
åren har bnp:n fördubblats. I en annan
tid, på en annan plats skulle en verklighet där en regions resurser används
för att skapa tillväxt i en annan region
kunna ses som kolonialism.
komma fram till är att det
svenska samhället – söder om Dalälven
– har i decennier, ja till och med århundraden – tagit Norrland för givet.
Regionen har gett det övergripande
svenska välståndet mycket, men fått
lite tillbaka. Väljer vi också att titta på
den politiska utdelningen så har norr-

VAD JAG VILL

länningarna överväldigande röstat
socialdemokratiskt. Socialdemokraterna
är det dominerande partiet i samtliga
av de norrländska länen och fick ett
samlat medelvärde på 41,74 procent i
riksdagsvalet 2014 – drygt 10 procent
mer än riksgenomsnittet. Men Sverigedemokraterna är på väg uppåt i Norrland, även om det går trögt, och det
viskas till och med om ett norrländskt
självständighetsparti som ska frigöra
regionen från Stockholm och södra
Sverige och den utsugning av Norrlands
naturresurser som sker därifrån. Den
slutsats vi kan dra av allt detta är att
inom en snar framtid kan Socialdemokraterna mycket väl förlora de röster
som de under så lång tid tagit för givet
– och har då bara sig självt att skylla.
SÅ VAD ÄR LÖSNINGEN? På den skånska
socialdemokratiska distriktskongressen 2016 hade jag skrivit en motion vid
namn Utvinning för allmän vinning.
Den handlade om att staten skulle inrätta en mineralfond i likhet med den
norska oljefonden, som skulle finansieras genom en större beskattning av
gruvnäringen. En betydande del skulle
gå till att täcka de behov som fanns
bland de exploaterade lokalsamhällena,
och dessutom skulle lkab utvidga sin
verksamhet, gärna på bekostnad av
oseriösa privata aktörer. Hela motionen
byggde dessutom på en eso-rapport
från 2013. Distriktsstyrelsen yrkade på

att avslå motionen, jag som ende talare
gick upp och försvarade den med nästan endast min egen arbetarkommun
som applåderande stöd, och slutligen
valde distriktskongressen att avslå det
hela. Så pass mycket intresse och solidaritet fanns det bland de skånska socialdemokraterna vad gällde Norrlands
situation.
Jag tror att lösningen ligger i att de
söder om Dalaälven väljer att se situationen för vad den är i stället för att
blunda för den. Det är av yttersta betydelse att inte reducera situationen i
Norrland till att bara handla om röster och att vi måste göra något bara
för att trygga socialdemokratins maktposition där. Att det går bra för Socialdemokraterna i Norrland är inget ändamål utan ett medel som bör användas
för att skapa precis det solidariska samhälle som vi hela tiden talar och skriver
om. På 1 maj sjunger vi den sista versen
i Internationalen; »Arbetare, i stad på
landet, en gång skall jorden bliva vår,
när fast vi knyta brodersbandet, då
lättingen ej råda får. Många rovdjur
på vårt blod sig mätta men när vi nu
till vårt försvar, en dag en gräns för
dessa sätta, skall solen stråla lika klar«.
Menar vi det vi sjunger eller är det
bara tomma ord?
Mike Enocksson
är statsvetare
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UTROTA
FATTIGDOM.
MED
JÄMSTÄLLDHET.
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

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM
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eu

Monika Arvidsson
Utredare på lo:s enhet för
internationella frågor

Lag eller samordning

viljan avgör om det blir verkstad
I SAMMA STUND SOM Europas

ledare inleder toppmötet rullar mitt tåg ut från
Göteborg. Och jag funderar på vad det
kommer lastat med. Den sociala pelaren
är ett välkommet inslag i en politik
som alltför länge har fokuserat på hur
företag och investeringar ska kunna
dra nytta av den inre marknaden, med
resultatet att medborgarnas nytta med
eu-samarbetet hamnat i skuggan.
För första gången på mycket länge
talar man på eu-nivå om sociala rättigheter och människors möjligheter till
bra jobb, inkomst och liv.

rättsligt bindande;
det är något som å ena sidan bryder
dem som vill att eu tydligt sätter lägsta
tillåtna standard och markerar att man
menar allvar med ambitionen om höjda
levnadsvillkor. För om det inte går att
lagföra någon som bryter mot det överenskomna, hur ska man då kunna
tvinga fram en förändring?
Å andra sidan finns det dem som
tvärtom är mycket nöjda med att det är
upp till varje medlemsland att prestera
i enlighet med pelarens 20 principer.
Däribland finns de svenska facken.
För många av principerna, bland annat
det som handlar om anständiga löner,
att kunna kombinera arbetet och fritid
men också delar av trygghetssystemen,
är något som i vårt land helt eller delvis
hanteras av arbetsmarknadens parter
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PELAREN ÄR INTE

via förhandling och avtal.
Den svenska modellen med autonoma parter innebär helt andra förutsättningar än vad de flesta andra europeiska länder har. Och avsaknaden av
en väl fungerande dialog mellan parterna och mellan parterna och politiken
förklarar varför det finns opinion i
andra länder för lagstiftning – man
behöver helt enkelt eu:s draghjälp att
förbättra villkoren.
(mest från
nordbor, men knappast från arbetarrörelsen) att vi i Norden slår oss själva
för bröstet och visar ovilja att anpassa
oss efter andras synsätt och modeller.
Det är en ganska grund invändning.
För kolla alternativen här: lag eller
avtal. Om något så visar de nordiska
länderna med sin kombination av hög
generell välfärd, tillväxt och internationell konkurrenskraft, att vi har
modeller som presterar utöver det
vanliga. Till stor del beror det just på
en väl utvecklad partsmodell och social dialog. Att då börja nagga grunden
för detta – tillit och ansvar för fack
och arbetsgivare – genom att lagstifta
för att synkronisera mot en europeisk
arbetsmarknadsmodell, vore faktiskt
inte särskilt smart.

IBLAND HÖRS INVÄNDNINGEN

med usla arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, ojämFÖR ATT KOMMA TILL RÄTTA

ställdhetens gissel för både människor
och samhällsekonomi, behöver Europa
mer av social dialog och samarbete
och mindre av osund konkurrens.
Kan en ickebindande proklamation
göra skillnad? Krasst kan man tänka
att eu och medlemsländerna redan har
lagar som inte följs, vilket är ett kvitto
på att inte heller lagstiftning är en
garanti för leverans. En samordning
av gemensamma mål med nationellt
ansvar för implementering är förvisso
en svagare markering som inte ger möjligheter till sanktioner. Men av andra
processer vet vi att om den politiska
viljan finns där, då blir det verkstad.
Ta Lissabonstrategin och fn:s millenniemål. Två exempel på politisk samordning som visat på faktiska framsteg genom att punktmarkera vissa
områden.
vid att bara bli
en kompensation för dem som halkar
efter. Den måste leda till generell förbättring och till att sociala villkor får
likvärdig status med marknadsvillkor.
Pelaren är början på något nytt. Nu
krävs engagemang, resurser och tid för
att rulla ut ambitionerna i verkligheten.
Mitt tåg rullar in på perrongen, och
jag tänker att framför allt är en vision
om ett socialt Europa ett budskap som
ger hopp om framtiden. Ett nog så
viktigt framsteg i sig.

PELAREN BÖR INTE STANNA
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bistånd

Bertil Odén

Skribent och biståndsexpert

Håller Sida på att bli en mellanstation
för multilateralt bistånd?

Enligt en intern
utvärdering från 2016 minskade andelen av Sidas verksamhet som används
för policyutveckling och offentlig förvaltning från 28 procent 2003 till 17
procent 2015, om budgetstöd räknas in.
Eftersom budgetstöd inte betalades ut
2016 lär siffran det året ha sjunkit ytterligare.
I stället används Sidabiståndet

MEN DETTA HAR ÄNDRATS.
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alltmer till tematiska satsningar, ofta i
form av globala program. Detta är en
av flera förklaringar till att andelen av
Sidas bistånd som slussas till multilaterala organisationer enligt databasen
Open aid fördubblats sedan millennieskiftet och 2016 ökat till en tredjedel
av Sidas totala utbetalningar. Till detta
kan läggas andra globala program.
framväxten av snabbväxande medelinkomstländer och nya
finansiärer i utvecklingsvärlden är
kanske utvecklingen mot ökat tematiskt och multilateralt bistånd en bra
anpassning av det svenska biståndet?
Det är också så det motiveras officiellt.
Men det finns också andra skäl till
förändringen. Samarbetsklimatet
mellan biståndsgivare och mottagare
har i flera fall försämrats. En annan
faktor är avlövningen av Sidas egen
kapacitet som ägde rum under alliansregeringens tid. Den bidrar nu till den
snabba multilateraliseringen av Sidabiståndet.
MED GLOBALISERING,

till globala förändringar är det viktigt att hålla i minnet
att direkt bilateralt bistånd från land
till land fortfarande är fundamentalt
för att stödja den krympande gruppen
av mest utsatta länder. Elva av de femton afrikanska länder som Sverige har

MITT I ANPASSNINGEN

långsiktigt utvecklingssamarbete
med betecknas som sköra stater, varav
många genomlidit väpnade konflikter
och/eller har en svag fysisk och social
infrastruktur.
ATT DET ÄR SVÅRT och riskfyllt att samarbeta direkt med regeringar i stater
med svaga institutioner och regimer är
inte ett skäl att ge upp. Även i dessa
länder krävs uppbyggnad av en fungerande offentlig sektor. Därför är regeringens uppdrag till Sida välkommet.
Det är dock oklart vilka fördelar som
skulle uppnås med att slussa medel för
detta ändamål via multilaterala organisationer. Visserligen slipper Sverige
figurera som samarbetspartner i »svåra«
länder, men det sker på bekostnad av
högre administrationskostnader.
Tidigare studier har visat att fn-biståndets administrationskostnader i genomsnitt är dubbelt så höga som Sidas.
Det vill säga mindre resurser kan användas för avsett ändamål. Dessutom
ökar svårigheterna att följa upp hur
de svenska biståndsprioriteringarna
genomförs när de passerar flera mellanhänder.
Finansdepartementets ovilja att öka
Sidas administrativa resurser i takt med
biståndsanslaget kan bli dyrbart för
invånarna i en rad av världens fattigaste
och mest krisdrabbade länder.
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biståndsmyndigheten Sida och Svenska Institutet i
uppdrag att ta fram en ny strategi för
kapacitetsutveckling i de länder som
Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med. Strategin ska ge underlag för hur vårt stöd till dessa länders
offentliga institutioner ska utformas.
Uppdraget är kopplat till Sveriges
ansträngningar att bidra till att fn:s
hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030)
uppnås också i våra samarbetsländer.
Drygt fyra miljarder kronor är avsatta
för ändamålet under en femårsperiod.
Att en fungerande offentlig förvaltning är en förutsättning för hållbar,
långsiktig utveckling är ingen nyhet i
biståndssammanhang. Länge var det
bilaterala långsiktiga samarbetet med
enskilda länder en grundbult i Sidabiståndet. Utveckling av den offentliga
sektorns institutioner var en av dess
viktigaste delar.
REGERINGEN HAR GETT

HÄLSNINGAR ABF

Läs mer och
engagera dig på
abf.se/
valkommenhit
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Valet av Donald Trump till USA:s 45:e president markerar
inledningen på en global säkerhetspolitik med nya mekanismer.
Peter Landelius menar att utrikespolitiken måste baseras
mindre på rysskräck och krigshysteri, och mer på en rationell
syn på omvärlden.

D

et var Lord Palmerston
som sa det först, men
tanken var inte ny och
har fått många utformningar både förr och senare. Men hans
version är särskilt tänkvärd: »Länder
har inte permanenta vänner eller
allierade, bara intressen.«
Just nu pågår en säkerhetspolitisk
omprövning i stora delar av världen.
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I den mån usa inte längre kan eller vill
styra världens öde finns det en rad nya
kandidater som prövar möjligheterna
att utöka sina intressesfärer. Under den
nya globaliseringens glanstid handlade
det framför allt om Brics-länderna:
Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och
Sydafrika. I dag är nog bara Kina och
Indien trovärdiga aspiranter på framtida stormaktsstatus.

Donald Trump har signalerat en
radikalt förändrad utrikespolitik,
byggd på merkantilism, och en säkerhetspolitik koncentrerad på försvar av
det egna landet. Han har på kort tid
skapat osäkerhet hos många allierade
och slösat bort en del av landets mjuka
makt i Europa, Asien och Latinamerika.
Att usa hoppade av det klimatavtal
som klubbades i Paris är olyckligt men
har mer symbolisk än praktisk betydelse. Avtalet var inte bindande och
det nordamerikanska näringslivet
har redan skiftat fokus. Värre är att
Washington stoppat de nya handelsavtalen med Asien och Europa, tpp
och ttip, eftersom det kan få negativa
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En värld som roterar
runt en ny axel

effekter på världens tillväxt. Värst kan
skadan bli för den egna ekonomin,
eftersom nästan alla övriga intressenter
fortsätter driva avtalen. Kinas utrymme
blir rimligen desto större.
utrikespolitik har visat
sig bestå av munväder. I senaste numret av ärevördiga tidskriften Foreign
Affairs beskriver Elliot Abrams, bland
annat rådgivare till Ronald Reagan och
George H.W. Bush, den nya politiken
som en fortsättning på tidigare republikanska administrationer. Av Steven
Bannons inflytande återstår tydligen
inte mycket. Abrams konstaterar att
Trump redan börjat ta tillbaka sina uttalanden om Nato och Nordkorea.
Atlantpaktens artikel 5 gäller än, men
européerna förutsätts betala mer för
sitt försvar. Den nya linjen gentemot
Pyongyang betyder att Kina, som har
säkerhetspolitiskt intresse av att den
koreanska halvön förblir delad, väntas
göra mer för att stävja det nordkoreanska kärnvapenhotet. De amerikanska
utrikes- och försvarsministrarna har
dessutom korrigerat presidentens stöd
för den saudiska framstöten mot Qatar.
Den som läser den mer uppkäftiga
tidskriften Foreign Policy kan däremot
hitta belägg för förändringar i den
amerikanska Mellanösternpolitiken.
Här finns kanske en nyckel till Trumps
rubrikskapande på utrikespolitikens
område. I somras skrev Stephen Walt
i en artikel att ett återkommande tema
i presidentens retorik är att han vill
omintetgöra Barack Obamas arv, vare
sig det gäller sjukförsäkringen, energin
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MYCKET AV TRUMPS

eller relationerna till omvärlden. Med
sitt förbehållslösa stöd för Netanyahus
ockupationspolitik på Västbanken,
Abd al-Fatah al-Sisis regim i Egypten
och Saudiarabiens maktanspråk vill
han skydda Israel, motverka Ryssland,
kontrollera oljan och försvåra Irans
internationella normalisering.
Ansvaret för att medla mellan israeler
och palestinier har Trump anförtrott
sin svärson, Jared Kuchner, som är en
ung affärsman och ortodox jude utan
erfarenheter av utrikespolitik.
men det är just
vad regeringen Trump saknar. Barack
Obamas fredspris må ha varit förhastat,
men han var den förste presidenten –
med visst undantag för George H.W.
Bush – som förstod att styrkeförhållandena i världen förändrats sedan 1989.
Han stod efter förmåga emot sina
generalers traditionella krav på upprustning och växande militära insatser utan klara mål.
I vårnumret av Foreign Affairs skissar den demokratiske senatorn Tim
Kaine, Hillary Clintons vicepresidentkandidat, vad han anspråkslöst kallar
en ny Trumandoktrin. I vad han ser
som en tripolär värld – demokratiska
stater, diktaturer och ickestatliga aktörer – måste usa föregå med exempel snarare än ge instruktioner. Det
låter mer som Woodrow Wilson i
mina öron. Men visst behöver landets

USA BEHÖVER EN STRATEGI,

utrikespolitik omprövas, med fokus
på mellanstatlig normbildning. Detsamma gäller med ännu större skäl
eu, som måste bygga färdigt sitt eget
samarbete och skaffa sig en utrikesoch säkerhetspolitik värd namnet.
Men den politiska klassen i Washington fokuserar envist på Moskva.
Det skenbara undantaget är förstås
presidenten själv, vars ryska kopplingar
blir mer gåtfulla ju fler detaljer som
avslöjas. När dåvarande presidentkandidaten Mitt Romney påstod att Ryssland var det stora hotet blev han utskrattad. Sedan dess har rysskräcken
blivit nästintill det enda som förenar
republikaner och demokrater, liksom
en del av det månghövdade nationella
säkerhetsetablissemanget.
står i fokus för försvarsledningen och den militära underrättelsetjänsten ligger i sakens natur.
För Clintons demokrater finns också
andra skäl att tala om Ryssland med
stora bokstäver. Hot utifrån är en förutsättning för usa:s mest livskraftiga
industri: vapentillverkningen.
ATT DET RYSKA HOTET
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Nordkorea är nog i minsta laget för
att iklädas den rollen.
Tidskrifter som Foreign Affairs och
Foreign Policy tar ändå ganska lätt på
ämnet Ryssland, med undantag för
Ukraina. Där följer analyserna Natodiskussionens mönster: amerikanska
och östeuropeiska kommentatorer
tenderar att vara mindre nyanserade
än sina västeuropeiska kollegor. Ett
av de mer bisarra inslagen i debatten
är den militära underrättelsetjänstens
(dia) teori att Putins aggressivitet beror
på usa:s försök att omstörta regimen
i Moskva.
En av de mer träffsäkra analyserna
är skriven av historieprofessor Stephen
Kotkin, i Foreign Affairs septembernummer från 2016. Den respekterade
Rysslandskännaren Kotkin konstaterar
att Putin strävar efter att skapa ett Storryssland, med makt över så stora delar
av det gamla Sovjetunionen som möjligt. Någon risk för det egna maktinnehavet lär vara svår att se: enligt
opinionsundersökningar är bara Josef
Stalin populärare än Putin. Det är förstås tragiskt för Ryssland men inte
särskilt hotfullt för vare sig det övriga
Europa eller för den del av Asien som
ligger utanför Sovjetunionens tidigare
territorium.
Rysslands försvarsbudget motsvarar
knappt en tiondel av eu-ländernas
sammanlagda, låt vara att jämförelsen
är problematisk. Ryssland förblir ett
råvarurikt u-land med kärnvapen.
Bomberna duger till försvar men inte
till några erövringar västerut. Vad landet bäst behöver är snarare utveckling.
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Vad Putin hoppades på inför Trumps
makttillträde förblir tills vidare en gåta.
Kanske är det därför som Valdai,
Rysslands mest aktiva utrikespolitiska
tankesmedja, varit så lågmäld när det
gäller usa och, faktiskt, även Nato.
Fokus ligger i stället på föreställningen
om en »eurasiatisk« union, som med
ryska eller kinesiska förtecken skulle
organiseras kring en ny sidenväg. Det
är en gammal dröm i ett Ryssland som
ofta haft svårt att definiera sig kulturgeografiskt. Historien har skapat många
välden på den asiatiska landmassan
men de har sällan varit långvariga.
DET SOM ÄR SANNING i Washington och
London kan vara dåligt skämt i Berlin
och Paris. Angela Merkel och Emmanuel Macron markerar distans till
de nya signalerna och oro för den
osäkerhet som de skapar i relation
till eu:s östliga grannar. Samtidigt hör
Dominique Moïsi, ledande i tankesmedjan Institut Montaigne, till den
växande skara européer som uppfattar
anglosaxarnas isolationism som en
signal för ett nytt skede av europeisk
integration. »Storbritannien kan inte
längre sätta sig på Frankrike, och
Frankrike har kommit över sin känsla
av underläge gentemot Tyskland«,
skriver Moïsi i en debattartikel om de
förändringar som är på väg. Stämningarna i Europa skvallrar om optimism,
inte bara nervositet.
Det korta 1900-talet, som också
kallats »det amerikanska århundradet«,
ersatte kolonialismen med en global
ekonomi, präglad av enastående tillväxt

och en stabil hegemoni med två rivaliserande stormakter. I dag har industrier lämnat plats för immateriella
rättigheter; storföretagens chefsingenjörer har ersatts av finanschefer;
inkomstökningen motsvaras inte
längre av välståndsökning; bnp-fördelningen har blivit jämnare mellan
många av världens länder men alltmer ojämn inom dem; och politiken
kräver ekonomiska lösningar som
enskilda stater inte längre klarar. När
det gäller eu finns det två tydliga utvägar: en gemensam ekonomisk politik
för den kärna av stater som så önskar,
och ett försvar som redan från början
kan vara starkt nog att kontrollera
unionens gemensamma gränser.
I BÖRJAN AV AUGUSTI kom intressanta
kommentarer till det här ämnet från
både Valdai och Council of Foreign
Relations. I Valdais senaste nyhetsbrev skriver institutionens direktör
Dmitrij Suslov att den amerikanska
kongressens beslut om utökade sanktioner mot Ryssland, Iran och Nordkorea bevisar två saker: usa har blivit
allt farligare för världens stabilitet
– och det beror inte på Trump. Det är
den traditionella eliten i båda partierna
som försöker återställa den ordning
som rådde före 1989. Trump har förgäves försökt ersätta den traditionella
amerikanska politiken med en som
bygger mer på nationella intressen
och inte lägger sig i andras inre förhållanden.
Suslov har både rätt och fel. Att
Ryssfaran »är bra för vapenproduktion
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och militärutgifter märks inte bara i
usa utan i många länder, också vårt
eget, men den används lika mycket av
Trump som av hans företrädare. Hans
definition av nationella intressen är
precis lika snäv som den som råder i
oligarkernas Ryssland. Det har i dagarna
påpekats av Benn Steil i Council of
Foreign Relations. Hans artikel handlar om Marshallplanen och »America
First«, som i vulgärdebatten gärna
används som varandras motsatser.
I själva verket har få utrikespolitiska
initiativ tjänat usa:s intressen så väl som
Marshallplanen. Åren 1948–52 ägnade
usa 130 miljarder dollar åt återuppbyggnaden av det krigshärjade Europa, det
vill säga den del som kontrollerades
av västtrupper. Det skapade en enorm
goodwill och bidrog verksamt till att
demokratin kunde återupprättas i de
här länderna. Många kritiker har med
rätta hävdat att Washington med exportens hjälp undgick att drabbas av
den efterkrigsdepression som följer på

stora krig. Men Steil påpekar att usa
samtidigt gjorde en hel del för att
Marshallhjälpens mottagare skulle
kunna betala för att köpa amerikanska
varor. Den amerikanska importen
liberaliserades. Genom skapandet av
oeec (som senare blev oecd) och den
europeiska betalningsunionen epu
bidrog amerikanerna till att återställa
mottagarländernas ekonomier.
intressen
väger mer än känslor. Men hur ska de
definieras? Begreppet geopolitik hämtade näring ur imperiebyggena och
1800-talets nya nationalstater och nådde
ett slags kulmen med Hitlerriket. När
det i dag gäller att bestämma ett lands
nationella intresse återstår den triviala
men viktiga iakttagelsen att dess säkerhet och handlingsmöjligheter sammanhänger med dess geografiska belägenhet. I övrigt bestäms det av vad
de styrande väljer att prioritera (alltid
med medborgarnas stöd eller medgi-

LORD PALMERSTON HADE RÄTT:

vande). Det blir alltså ideologiska avvägningar: solidaritet – självständighet,
levnadsstandard – försörjningstrygghet,
företagarfrihet – jämlikhet, miljövård
– vinstmaximering, gränsskydd –
öppenhet.
Försvaret spelar en viktig men inte
entydig roll i sammanhanget. Folkförankringen, som är viktig för dess
uppgifter och utformning, är inte alltid lätt att förena med kostnadsminimering eller med allianser som syftar
till militärindustriella vinster. För
försvarsledningen kan det vara frestande att spela upp hotscenarier från
grannar som har få anledningar och
små möjligheter att realisera dem.
Det är desto viktigare att minnas
att utrikespolitiken är det främsta
försvarsledet – och är för en småstat
det viktigaste.
Peter Landelius
är fd ambassadör
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Förtjänar vi
klassföraktet?
Ett debattklimat som hånar arbetarklassen väcker
vrede och hotar de etablerade partierna.
Stellan Elebro, Seko-medlem och socialdemokrat,
uppmanar arbetarrörelsen att känna stolthet inför
den kollektiva identiteten – och höja på huvudet.

I

ytterligare en tråd på internet om rasister
raljeras det över dålig utbildning, med »white
trash« och andra epitet för att beskriva människorna som under tidigare epoker kallats
arbetarklass. Men det faktum att outbildade skogsarbetare, stabbläggare och grovarbetare stod på höjden
av sin makt i samhället för 60 år sedan, kulturellt och
socialt, visar att sambandet mellan högskolepoäng
och bildning är ytterst svagt.
Tesen håller helt enkelt inte. I stället handlar det
om klassförakt.
För en klass som kan driva fram en kulturell revolution, ta över den kommunala makten i hela landet
och förändra samhällets själva grundpelare – med
sexårig folkskola i ryggen – är det stora beviset på att
politisk kunskap inte har med akademiska poäng att
göra.
Så sent som på sjuttiotalet var det nästan svårt för
akademier att få utrymme för sitt teoretiserande.
Tage Erlander, en av Socialdemokraternas då få akademiker, vittnade om hur han hela sin karriär ifrågasattes för sin studentbakgrund i Lund.
Det är således med den förståelsen jag angriper klassföraktet. Och det är med en bokhylla fylld av arbetarförfattare, forskningsrapporter, facklitteratur och
biografier som jag försöker förstå vad som hänt med
oss. Vart kulturinsikten, självförtroendet och stoltheten tagit vägen.
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NÅGRA SAKER ÄR VIKTIGA att ha med sig. Dels har vi blivit
ett slags kunskapssamhälle, där högskolepoäng ersatt
industrisamhällets sociala värderingar och hierarkier.
Det har helt enkelt blivit viktigare med akademisk
status. Dels har det inneburit ett trauma för arbetarrörelsen, där vi tappat vår infrastruktur, folkrörelse
och i grunden vår självbild. Det går att argumentera
för att det tidigare fanns ekonomiska incitament som
syftade till att lyfta upp vår roll i det enkla, manuella,
arbetet. I dag har det snarare återtagit sin roll som
något fult, som något som lågavlönade migranter kan
syssla med.
Parallellt med denna utveckling har arbetarrörelsen
också ändrat sin syn på vilka som är samhällets uppbärare. Vår kultur har plockats ned, magasinerats och
arkiverats i samma takt som Folkets hus sålts, arbetarkommuner lagts ned och folkrörelser nedmonterats.
När man gräver vidare i dessa lager når vi också
andra sätt att se på politiken. Från den traditionella
kollektiva, ekonomiska, synen på politik har den i stor
grad individualiserats och blivit värderingsmässig.
Historiesynen har blivit postmodern. Vår kultur har
problematiserats ur tusen olika synvinklar, inte främst
för att den korrekt utpekats som maskulin. Men i
stället för att prata om vad som enar människor, till
exempel arbete, så talar man i dag om vad som skiljer
oss åt.
Dessutom har politiken professionaliserats och i
dag, tvärtom från våra stordagar, förväntas politiskt
intresserade ha akademisk karriär och egenintresse
för ögonen.

Synen är långt ifrån studiecirkelns bildningsideal.
Slutsatsen är att den outbildade, manuella, grovarbetande klassen minskat i omfattning. Men den har
också förändrats, tappat ekonomisk och politisk makt
– och kulturellt försvunnit. I dag upprätthålls den av

en liten skara politiska aktivister, författare och andra
som av olika anledningar befinner sig inom de lägre
skikten i samhället. Inte sällan män. Och kanske med
en ovilja att helt raderas ut av historieskrivarna. De
greppar tag i masten när skeppet redan sjunkit för att
de inte har något annat, som en påminnelse om att
arbetarrörelsen inte ska glömma sina värderingar.
Men en betydande del är också yngre generationer,
i hög grad unga kvinnor inom serviceekonomin med
dåliga villkor. Mellan dessa står det gamla och det
nya. Mellan tradition och framtiden.
Min poäng är att arbetarklassen tappat sin självinsikt, eller rättare sagt sitt självförtroende. I stället
för arbetarkultur dominerar nu, precis som våra föregångare varnade för, ideal som kan konsumeras för
att påskina olika ideal vi vill nå. Man kan tala om en
subkulturkonsumtion. I brist på oss själva så vill vi
vara andra: hårdrockare, hiphopare, medlemmar i
mc-gäng eller lokala kulturer. Vår egen gemenskap,
dess normer, är ersatt med andra ideal där vi lajvar
andras liv.
Dessa ideal kommer knappast bygga stora civilisationsprojekt, ge självinsikt, bilda, disciplinera eller
förändra världen. Men möjligen ge utlopp för individuella lustar.
påverkat ungdomsidealen. Ungdomen som i alla tider tryckt hela samhället framför
sig tycks mest intresserade av att glorifiera påhittade
karaktärer ur amerikanska serier. Gillar du känslan
av frihet och farlighet har du en »Sons of anarchy«huvtröja, snarare än att du läser Leon Larson. Vi speglar oss i teven för att hitta oss själva, när bibliotek
stora som Alexandrias står och ruttnar.
Dagens ungdom är helt enkelt ofarlig.
I stället låter vi andra diktera vad vi ska tycka och
tänka. Låter andra förklara vår verklighet. Dagens
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arbetarklass är historiskt passiv. I brist på egen bildning, egen litteratur, skapar vi mening genom Facebooks kommentarsflöden. Vi kanske hamnar i politiken, men det är snarare extremhögern än vänstern
som kommer välkomna oss.
Det är ljusår ifrån den kulturella och ekonomiska
makt vi haft. I dag tycks fegheten prägla oss mest. Och
det är ljusår från de önskvärda idealen: stolthet, handlingskraft, självförtroende. Vi kommer lämna historien
som de som hade huvudet högt men smet med svansen mellan benen. Som barn. Det skapar inte bättre
löner eller fler jobb. Inga samhällen byggs på eskapism.
Så förtjänar vi klassföraktet? Ja. Men kanske inte
av de som vi hör det mest från, de som i jakten på
social status sparkar nedåt. De är i sammanhanget
oviktiga. Däremot bör vi nog fundera på hur tidigare
generationer – som arbetade 14 timmar om dagen,
hade fyra ungar och ändå studiecirklade sig till kunskap och makt – skulle bedöma oss i dag. Och vad
tror ni? Skulle de vara stolta över oss?
Stellan Elebro
Är fackligt aktiv i Seko och i Socialdemokraterna,
Holmsund
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Jämlikhet inget hinder
för tillväxt – tvärtom
De senaste decennierna har inkomstskillnaderna ökat i nästan
alla rika länder. Ökad ojämlikhet i Sverige och i många andra
länder är främst en fråga om rättvisa men det finns också
anledning att diskutera ojämlikhetens effekter. Hur påverkas
vi – som individer och som samhälle – av att skillnaderna ökar?

S

ambandet mellan jämlikhet,
oftast mätt som inkomstskillnaderna i befolkningen,
och ekonomisk tillväxt har
blivit ett populärt forskningsfält under det senaste decenniet. I en ny rapport från lo:s jämlikhetsutredning
diskuteras och sammanställs forskningslitteraturen om sambandet.
I teorin kan ökad ojämlikhet ha
såväl positiv som negativ effekt på
tillväxten. Många har hört om den så
kallade nedsippringsteorin (på engelska trickle-down economics) där antagandet är att ojämlikhet, eller mer
specifikt rika personers förmögenhetsbyggande, är ett nödvändigt ont för
samhällsnyttiga investeringar och tillväxt. Andra vanliga teorier om varför
ojämlikhet kan vara bra för tillväxten
har att göra med betydelsen av ekonomiska incitament. Människor antas
anstränga sig mer när skillnaderna är
större mellan olika möjliga utfall.
Samtidigt finns flera teorier som
kopplar hög eller ökande ojämlikhet
till sämre tillväxt. De betonar bland
annat att ojämlikhet riskerar medföra
lägre investeringar och sämre tillgång
till utbildning av god kvalitet för vissa
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grupper. Andra teorier handlar om att
ojämlikhet kan orsaka politisk och
ekonomisk instabilitet vilket kan påverka ett lands tillväxt.
LO-RAPPORTENS GENOMGÅNG av den empiriska litteraturen över det direkta sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt
visar att det inte verkar finnas något
generellt gällande förhållande. Effekten av ojämlikhet på tillväxten verkar
till viss del bero på vilka länder och
tidsperioder som studerats, men också
på vilken statistik, mått på ojämlikhet
och metod som använts. Samtidigt har
det skett ett skifte över tid där de senaste
årens empiriska forskning i allt högre
utsträckning har hittat belägg för att
ökad ojämlikhet kan ha en negativ effekt på tillväxten och primärt bör ses
som en risk. Inte minst är detta tydligt i några tongivande studier från
imf och oecd.

oecd-studie granskas effekten av de senaste 30 årens
ökade ojämlikhet i nästan alla organisationens medlemsländer. Slutsatsen
är att de ökade inkomstskillnaderna
haft en negativ effekt på tillväxten. För

I EN UPPMÄRKSAMMAD

Sveriges del beräknas att tillväxttakten
kunde ha varit uppemot 20 procent
högre om inte inkomstskillnaderna
ökat under perioden 1990–2010. Denna
siffra bör visserligen tolkas med försiktighet. Som nämndes tidigare, finns
det ett antal studier som försökt skatta
sambandet och resultaten har inte varit
entydiga. Men oecd-studien ger oss
ändå en fingervisning om att riskerna
för tillväxten inte är försumbara.
Flera studier menar att det främst
är ökad spridning i den nedre delen av
inkomstfördelningen som riskerar påverka tillväxten negativt – det vill säga
ökade skillnader mellan låginkomsthushåll och resten av befolkningen.
I oecd-studien hittar man också belägg
för att sambandet går genom lägre utbildning och sämre kunskaper i den
nedre delen av inkomstfördelningen.
När inkomstskillnaderna ökar minskar sannolikheten för högre utbildning
för personer vars föräldrar har kort
utbildning. Dessutom påverkas kunskaper och färdigheter i gruppen (mätt
med standardiserade tester) och arbetsmarknadsutfallet blir sämre. Effekten
är heller inte begränsad till endast
de med allra lägst inkomster – enligt
oecd:s beräkningar påverkas de
nedersta 40 procenten i inkomstfördelningen.
Riskerna som identifierats med
ökad inkomstspridning i den nedre
halvan av fördelningen är oroande för
Sveriges del. scb:s statistik visar att den

relativa fattigdomen (mätt som andelen
av befolkningen med en disponibel
inkomst under 60 procent av medianen)
har mer än fördubblats sedan början
av 1990-talet – från omkring 7 procent
1991 till närmare 15 procent i dag.
Framför allt har inkomsterna för vissa
grupper halkat efter sedan millennieskiftet. Medan inkomsterna för de
som förvärvsarbetar har ökat har inkomsterna för till exempel sjuka och
arbetslösa halkat efter, dels genom en
urholkning av delar av socialförsäkringssystemen, dels genom jobbskatteavdragen som ökat de relativa
skillnaderna.
En lärdom från
forskningen är att de potentiella negativa effekterna av ökad ojämlikhet på
tillväxten inte kan åtgärdas endast med
riktad fattigdomsbekämpning eftersom ökad ojämlikhet påverkar stora
delar av den nedre halvan av inkomstfördelningen. Satsningar på den generella välfärden verkar vara en förnuftig
prioritering, inklusive en likvärdig skola
som kan jämna ut möjligheter. När det
gäller omfördelning genom skatter och
transfereringar (såsom bidrag och försäkringar) för att utjämna faktiska inkomster uttrycks ibland en oro för att
detta i sig självt skulle vara negativt
för tillväxten. Men flera studier visar
att så inte är fallet. Tvärtom verkar i
alla fall mer aktiv omfördelning till
och med kunna leda till högre tillväxt.
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SÅ VAD KAN DÅ GÖRAS?

Anledningen till att ojämlikhet är
problematiskt är inte primärt dess
effekt på tillväxten. Ytterst handlar det
om rättvisa, solidaritet och sammanhållning. Men de senaste årens forskning visar att det också verkar finnas
andra risker, för att upprätthålla långsiktig tillväxt kan det vara avgörande
att skillnaderna inte fortsätter att öka.
Anna Almqvist
är LO-ekonom
Ps. Och hur var det med den så omtalade
nedsippringsteorin? Beläggen verkar
minst sagt ljumma. IMF konstaterar i
en studie som tittar på utvecklingen i
nästan 160 länder de senaste tre
decennierna att när inkomstandelen
ökar för de rikaste 20 procenten minskar
tillväxten något. Ingen nedsippring alltså.
IMF konstaterar i stället att inkomstförstärkningar bland låg- och medelinkomsttagare har störst positiv
effekt på tillväxten.
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Socialdemokraternas satsning på en Global Deal har
mötts av både jubel och skepsis. Nödvändigt för att
stärka de sociala villkoren, säger en del. Fluffigt och
tomt på riktig kraft, säger andra. Ett år in i projektet
reste Tiden till Sydafrika för att ta temperaturen på
frågan. Och en sak är klar: arbetslivet måste bli
bättre i globaliseringens tid.

D

et var glada miner i fn-skrapan i
New York. Stefan Löfven och ilochefen Guy Ryder skrattade hejdlöst,
oklart åt vad, medan oecd:s chef
Angel Gurría såg ut att ha missat det
roliga men log lite pliktskyldigt.
Det var september 2016 och de tre herrarna hade
gemensamt lanserat den svenske statsministerns initiativ Global Deal som handlar om att skapa ordning
och reda på arbetsmarknaden, förstärkt social dialog
och inkluderande tillväxt. Eller om man så vill – att
exportera den svenska modellen.
Att den förre fackföreningsledaren Stefan Löfven
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brinner för idén råder det inget tvivel om. Men ett
drygt år efter lanseringen har Global Deal ännu inte
blivit den succé han hoppades på och olyckskorparna
har börjat kraxa. Dagens Industri talar om fiasko och
Sidas tidning Omvärlden betraktar resultatet som
»pinsamt«.
Andra manar till tålamod. Anna Sundström,
generalsekreterare på Olof Palmes internationella
center, skrev i en replik till Omvärlden att resultatet
efter bara ett år är »smått fantastiskt« och uppmanade
till att se möjligheterna i stället för svårigheterna.
Ambassadör Sofia Östmark leder det Global Dealsekretariat som upprättades på ud i våras. Hon påpekar
att ett år är en kort tid för att bygga upp ett förtroendefullt partnerskap, men att mycket är på gång för att
sprida ökad kännedom, inte minst om fördelarna med
social dialog.
– Så vem vet? Kanske är det för tidigt att döma ut
Löfvens initiativ. Kanske kan Global Deal leda till den
win-win-win-situation som statsministern tänkt sig.
Kanske får han då tillfälle att säga skrattar bäst som
skrattar sist.
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En verklighet som
behöver förändras

GLOBAL DEAL ÄR ETT INITIATIV som regeringar, företag,
fackföreningar och andra organisationer frivilligt
ansluter sig till. Trots att det heter »deal« är det inget
avtal utan mer ett handslag eller en avsiktsförklaring
som signalerar att det här ställer vi upp på. Vad det
innebär i praktiken får den som skriver på själv avgöra.
I början av november hade Global Deal samlat 50
partner, varav 16 regeringar, 18 fackföreningar, tio
företag och sex övriga organisationer (se faktaruta).
Att intresset är störst bland facken är inte förvånande
– åtminstone inte för den som var med när Stefan
Löfven ett par månader efter lanseringen i New York
fortsatte sitt korståg till Wien och Världsfacket ituc:s
tioårsjubileum. Där var statsministern bland idel
vänner, fick stående ovationer och trivdes gott.
– Rockstjärnestatus, log tco:s ordförande Eva
Nordmark efter hans tal.
ituc:s generalsekreterare Sharan Burrow bredde
på ytterligare när jag växlade några ord med henne:
– He’s our champion. Vi ställer upp till 100 procent
på Global Deal. Den sociala dialogen är ett magiskt
verktyg och något som vi och våra medlemsorganisationer kommer att jobba mycket med att sprida i
alla länder.
Detta var i november 2016, några veckor efter att
Donald Trump valts till president i usa och några
månader efter att britterna röstat för att lämna eu.
Ni kommer väl ihåg stämningen den hösten?
Det var knappast idéer om samverkan, handslag
och fredlig konfliktlösning som präglade det politiska
klimatet. Så innan Stefan Löfven försvann med regeringsplanet hem från Wien frågade jag honom om
det inte var dålig timing att gå ut med Global Deal
i dessa tider.
– Nej, tvärtom. Det är precis därför som det behövs.
Precis därför, svarade han.

går det fortfarande trögt med tillströmningen till Global Deal – trots vad Sharan Burrow
sade i Wien. Varför har inte fler av Världsfackets 340
medlemsorganisationer i 163 länder anslutit sig – för
att inte tala om alla tusentals nationella fackförbund?
Det här handlar ju trots allt om fackets kärnverksamhet och den borde man ju kunna skriva under på.
Ett svar kan vara att eftersom internationella eller
regionala organisationer som Världsfacket och Europafacket anslutit sig så anser de som är med där att de
redan omfattas. En annan tanke är att man inte vill
MEN ETT ÅR SENARE

medverka till att Global Deal får en facklig slagsida
med tusentals fack och bara ett fåtal företag. Det hela
bygger ju trots allt på samverkan mellan parterna.
Ett av de första fackförbunden som blev Global
Deal-partner är Unionen, Sveriges största förbund.
Unionens ordförande Martin Linder har varit aktiv i
debatten. »Om företagen menar allvar med sitt hållbarhetsarbete så bör de också ställa sig bakom Global
Deal«, skrev han i en debattartikel på Dagens Arena.
Unionen har också tillsammans med Systembolaget
inlett ett arbete i Global Deals anda för att förbättra
arbetsvillkoren inom vinindustrin (mer om det nedan).
Bland fackliga organisationer och företag som anslutit sig är det en övervikt från Sverige. Ett företag
som var med redan vid lanseringen är Scania.
– Vi blev inbjudna till Global Deal eftersom vi har
ett rykte som god arbetsgivare, säger Scanias förhandlingschef Sofia Vahlne.
– För mig känns det självklart att vara med. Jag är
övertygad om att bra dialog med våra anställda är
en del av förklaringen till att vi är ett framgångsrikt
företag.

Ett år är kort tid för att
utvärdera, men mycket är på
gång, inte minst för att öka
kännedomen om behovet av
dialog på arbetsmarknaden.
SOFIA ÖSTMARK
AMBASSADÖRÅ FEDUSA

Men så resonerar inte alla företagsledare. Även de
som stödjer social dialog tycker att detta är något som
ska växa fram nerifrån och inte genom politiska initiativ. Den bedömningen gör i alla fall Jonas Borglin,
vd för Näringslivets internationella råd som sedan 15
år bedriver ett framgångsrikt biståndsprogram (swhap)
i södra Afrika tillsammans med IF Metall:
– Det är ett bra exempel på att parterna kan göra
saker ihop. Men det tar tid att skapa social dialog och
det måste utvecklas på företagsnivå. Vi stödjer tankarna
bakom Global Deal, men det är upp till varje företag
att förhålla sig till det, säger han.
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swhap är från början ett hiv/aids-preventionsprojekt som har utvecklats till att även stärka relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare i ett stort
antal företag.
Alessandra Cornale, som är programchef för
swhap, tillägger:
– För oss är social dialog mer en metod än ett mål
i sig. swhap innehåller flera exempel på att vi stärker
samarbetet mellan arbetare, fack och arbetsgivare,
det vill säga att vi utövar Global Deal i praktiken.
Utgångspunkten är att det är arbetsplatsen som är
förändringsaktör.
som finansierar swhapprojektet. Sida har länge främjat social dialog inom
biståndet, men Global Deal har inneburit ökad uppmärksamhet på denna del av verksamheten. I våras
anordnade Sida och lo ett seminarium i serien Development Talks om möjligheten att använda social dialog mellan arbetsgivare, anställda och staten för att
bekämpa fattigdom och främja demokrati. Sidaledningen välkomnade då Global Deal och såg det som
ett bidrag i arbetet med Agenda 2030. Man betonade
att social dialog har en stor potential och att det är ett
underutnyttjat verktyg inom biståndet.

– För mig känns det självklart att vara med.
Jag är övertygad om att bra dialog med våra
anställda är en del av förklaringen till att vi
är ett framgångsrikt företag, säger Sofia
Vahlne som är förhandlingschef på Scania.
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Samtidigt innebär Global Deal något av en tyngdpunktsförskjutning i Sidas verksamhet, där strävan
är att nå ut till de allra fattigaste. Å andra sidan är
begreppet »social dialog« i detta sammanhang betydligt bredare än den dialog som sker mellan fack
och arbetsgivare på en arbetsplats.
– Våra insatser fokuserar på att nå de fattigaste.
Många av dem är egenanställda, till exempel småbönder och gatuförsäljare. Eller så jobbar de i den informella ekonomin och är oorganiserade. Stöd i linje med
Global Deal behöver anpassas till deras situation så att
de kan delta i dialog med beslutsfattare och förbättra
sin situation, säger Gun Eriksson Skoog, rådgivare i
sysselsättningsfrågor på Sida.
För att locka fler företag att ansluta sig har Global
Deal-sekretariatet tillsammans med ilo och oecd
tagit fram en rapport med undertiteln The Business
Case for Social Dialogue. Där presenterar ett forskarteam från Manchester University sju insikter om vad
social dialog leder till. Några exempel är minskade
konflikter, tryggare jobb och ökad produktivitet.
– Vi har sett ett behov att sprida fördelarna med
goda arbetsmarknadsrelationer från ett företagsperspektiv. En slutsats i rapporten är att det finns flera
tydliga fördelar, även om forskningen på området är
begränsad, säger Sofia Östmark som leder det tillfälliga sekretariatet med fyra anställda på ud.
På sikt är tanken att Global Deal ska inordnas i en
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DET ÄR HUVUDSAKLIGEN SIDA
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större organisation, typ ilo eller oecd, som redan är
involverade i verksamheten.
Bland de länder som skrivit på för Global Deal
finns några som inte direkt kan ses som föregångare
när det gäller samverkan och social dialog, till exempel Etiopien, Colombia och Kambodja.
På Sidas Development Talks visades en film från
en textilfabrik i just Kambodja. Den illustrerade ett
projekt för att främja social dialog och personalen
fick utbildning i fackliga rättigheter. Både anställda
och ledning vittnade om hur mycket bättre allting
blivit – ja, det var nästan så att man såg Löfvens winwin-win-vision framför sig.
Men bara några månader senare kom rapporter
om att utvecklingen i Kambodja är på väg åt motsatt
håll. Oppositionspolitiker tystas ner, fackföreningar
och människorättsorganisationer får allt svårare att
verka. Ska man då få vara kvar i Global Deal?
– Vi har haft en diskussion om hur vi ska ställa
oss till länder som går i fel riktning. Vi tycker det är
bättre att de är kvar och att vi försöker använda Global Deal som en hävstång för en mer demokratisk utveckling, säger Sofia Östmark.
SYDAFRIKA ÄR ETT ANNAT av de 16 länder som är med i
Global Deal. Där försöker Unionen och Systembolaget
arbeta tillsammans för bättre arbetsvillkor inom vinproduktionen. Och Scania arbetar gemensamt med
IF Metall för bättre villkor för bilarbetarna.
Så nu beger vi oss till Sydafrika för att se vad Global Deal innebär i praktiken i ett land, i ett företag
och för ett fackförbund.
Vi inser snart att det inte går att komma runt den
skandalomsusade presidenten Jacob Zumas roll här.
Det sägs att Zuma och Stefan Löfven redan före lanseringen av Global Deal träffades på ett toppmöte och
skakade hand på att Sydafrika skulle gå med. Det har
bevisligen skett, men några konkreta insatser som
resultat av Global Deal är det svårt att hitta. Sydafrikas
regering har milt uttryckt haft annat på sin agenda i år.
Redan på väg in från flygplatsen sammanfattar
taxichauffören sin – och många andras syn – på
presidenten:
– Zuma har förstört allting som Mandela byggt
upp. Han har satt vårt land i skuld, han har våldtagit
unga kvinnor och han stjäl folkets pengar för att bygga
lyxbostäder till sig och sin familj.
Många ser fram emot tiden efter Jacob Zuma. Redan

i december utser anc ny ledare som då också blir presidentkandidat i nästa års val. Mycket talar också för
att Cyril Ramaphosa, i dag vicepresident, blir den som
kommer att ta över. Han har jobbat hårt på sistone
för att vilja ta itu med korruption och bygga samförstånd. Han stöds också av de största fackliga organisationerna.
– Vår nuvarande president skapar mer problem än
han löser. Han har förstört tilliten mellan regeringen
och fack och arbetsgivare. Vi hoppas på en ny start,
Cyril har bra visioner, säger tjänstemannafacket
Fedusas generalsekreterare Dennis George och varnar
liksom många andra för att anc kan komma att
spricka om motkandidaten – Zumas exfru Nkosozana
Dlamini-Zuma – skulle vinna.
När jag frågar Dennis George om Global Deal säger
han att han känner till initiativet genom sitt engagemang i ilo, men att den sydafrikanska regeringen
aldrig hört av sig till parterna för att diskutera hur man

Vår nuvarande president
skapar mer problem än han
löser. Han har förstört tilliten
mellan regeringen och fack
och arbetsgivare. Vi hoppas
på en ny start.
DENNIS GEORGE
GENERALSEKRETERARE PÅ FEDUSA
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tillsammans ska ta detta vidare. Själv blir han entusiastisk och ber mig visa hur man gör för att bli Global
Deal-partner.
– Det här skulle jag absolut vilja vara med i. Det
finns mycket som vi kan göra tillsammans för att reda
ut Sydafrikas stora problem med arbetslöshet och
fattigdom, säger han.
Samtidigt finns redan en grund att bygga vidare
på. Sedan drygt tjugo år har Sydafrika ett fungerande
organ kallat Nedlac – National Economic Development
and Labour Council – där regeringen och parterna möts
för att förbereda lagförslag. Ett färskt exempel är att
man enats om att införa en statlig minimilön från den
1 maj 2018.
Men inte ens på Nedlac tycks Global Deal vara känt.
– Jag är rätt ny här så det kanske är därför, men jag
hade inte hört talas om det förut. Men det verkar ju
vara ungefär sådant som vi redan gör här så det är helt
naturligt att regeringen stödjer detta, säger Tidimalo
Chuene, kommunikationsansvarig på Nedlac.

»Den sociala dialogen har absolut förstärkts,
vi är ett av de bästa exemplen som finns på
Global deal«, menar Mary Kgole.

Scania i Sydafrika saknar fackförening, kanske för
att det krävs över 50 procent av löntagarna som
medlemmar för att det ska bli lagligt att starta en,
säger Gail Roberts, HR-chef för Scania i södra Afrika.
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I UTKANTEN AV JOHANNESBURG ligger Scania som gick in i
swhap-programmet för drygt tio år sedan. Programmet där flera andra svenska företag är med började
som ett projekt för att begränsa hiv och aids, men har

utvecklats till ett brett hälsoprogram som även innefattar stress och andra livsstilsproblem. Det har också
lett till ökad medvetenhet om jämställdhet och skapat
en naturlig arena för ledningen och representanter
för de anställda att mötas.
– Fack och arbetsgivare är ofta som vatten i paraffin, det blandas inte, utan det skapas ofta en fientlig
stämning. Men det här projektet ska drivas gemensamt
av en kommitté med representanter för ledningen och
de anställda. Den sociala dialogen har definitivt förstärkts. Vi är ett av de bästa exemplen som finns på
Global Deal, säger Mary Kgole, projektsamordnare
för Sydafrika och Namibia.
En sak som kanske skaver en aning från ett Global
Deal-perspektiv är ändå att just på Scania finns ingen
fackförening. Scanias HR-chef i södra Afrika Gail
Roberts förklarar det med att väldigt få av de anställda
är anslutna till facket, långt under de 50 procent som
ger laglig rätt till en erkänd fackförening.
– En annan del av svaret kan vara att vi har bra
relationer med våra anställda och att deras förmåner
och löner är bättre än i de flesta andra företag. Vi är inte
emot facket, men det verkar som att vi redan lever
upp till vad personalen vill ha, säger Gail Roberts.
Hon låter oss också träffa några anställda. Och jodå,
de verkar mycket nöjda med sin arbetsgivare.
och Unionen träffat ett avtal
tillsammans med det globala livsmedelsfacket iuf om
att verka för bättre arbetsvillkor i vinbranschen, så vi
drar vidare till Stellenbosch och vindistrikten i västra
Kapprovinsen för att följa upp detta. Avtalet är delvis
en följd av Uppdrag gransknings avslöjande reportage
från Robertson Winery förra året. Unionen betonar
att det här är en del av förbundets Global Deal-engagemang. Även Systembolaget planerar för övrigt att
ansluta sig.
Men det är ingen lätt uppgift de har gett sig i kast
med. På organisationen Wieta, som arbetar för social
och miljömässig hållbarhet i branschen, får vi en bild
av den utmaning som väntar. Vinindustrin består av
en mängd mindre företag och plantager, ofta familjeägda. Fackföreningarna är små och konkurrerar inbördes. Verksamheten är starkt säsongsbetonad och
en stor del av arbetsstyrkan kommer in på tillfälliga
kontrakt under skördetiden.
Wieta försöker främja goda partsrelationer och
håller kurser för att höja medvetandet, men behoven

Systembolaget och Unionen har avtalat om att verka
för bättre arbetsförhållanden i vinbranschen.
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NYLIGEN HAR SYSTEMBOLAGET

Linda Lipparoni är VD för
Wieta, som vill främja
goda partsrelationer.

är enorma, konstaterar vd Linda Lipparoni.
– Det saknas ofta förmåga att lösa konflikter på ett
positivt sätt. Ofta slarvas det med skyddsutrustning,
arbetsledarna har inte ansvar för att skyddsreglerna
följs. Och säsongsarbetarna som kommer hit kanske
inte ens förstår språket, säger hon.
Wieta är en frivilligorganisation och ungefär hälften av de 3 000 vinproducenterna här har anslutit sig.
Man genomför egna granskningar, men har inte alltid
resurser att följa upp hur det går sedan.
Personal från Systembolaget och Unionen har
också åkt till Kapprovinsen för att ge skjuts åt det nya
avtalet. De deltog bland annat i en konferens om
»modern slavery« och träffade flera av jättarna i
branschen. Unionens internationella chef Magnus
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Kjellsson passade också på att ge sig ut på några vinfält och tala med personalen.
– Vi måste jobba på flera nivåer, men viktigast
är att komma ut på vingårdarna och möta dem som
arbetar där. Det här är en ny form av samarbete för
oss och ett sätt att arbeta som jag tycker spelar rakt
in i hjärtat på Global Deal. Målet är att få till stånd
respekt för fackliga rättigheter och att starta en social
dialog. Vi vill visa att dialog är ett sätt att slippa en
massa problem i framtiden, något som alla vinner på,
säger han.
Där kom win-win-win igen och – återigen – det här
är bara början. Det lär finnas anledning för Unionen
och Systembolaget att återvända till Sydafrika.
ett år efter skrattattacken.
Löfven och Ryder och Gurría träffas igen på World
Economic Forums högnivåmöte om hållbarhet. Temat
är hur bättre förhållanden på arbetsmarknaden ska
kunna bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Alla tre hyllar den sociala dialogen som ett viktigt
medel för att nå målen.
Nu har de även draghjälp av fn:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed som säger att
Global Deal, Agenda 2030 och Parisavtalet hänger
tätt ihop. Ännu fler faller in i hyllningskören – Bangladesh premiärminister, Uruguays president, direktören
för Oxfam med flera.
Så uppställningen från den högsta nivån är total.
Nu gäller det »bara« att nå ut till fotfolket.
Stefan Löfven har beskyllts för att vara naiv och
bedriva symbolpolitik. Men det är nog ingen som tvivlar på hans goda vilja att uppnå en förändring. För det
finns som sagt en verklighet där ute långt ifrån toppmötena och talarstolarna som behöver rättas till. Till
exempel att närmare 800 miljoner människor har ett
jobb med en lön som det inte går att leva på. Dagligen
möts vi av rapporter om migrantarbetare som exploateras. Varje år dör 2,3 miljoner människor av arbetsrelaterade skador, hundratals miljoner skadas eller blir
sjuka på jobbet. Oräkneliga skaror är utan jobb eller
undersysselsatta.
Och det, det är väldigt långt ifrån vad som kan
kallas ett hållbart arbetsliv.
TILLBAKA TILL FN OCH NEW YORK
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GLOBAL DEAL-PARTNER DEN 1 NOVEMBER:
(se även www.theglobaldeal.com)

Länder

Angola, Argentina, Bangladesh, Belgien, Chile,
Colombia, Etiopien, Indonesien, Kambodja, Kanada,
Nederländerna, Sverige, Sydafrika, Tunisien,
Uruguay, Österrike.

Fackliga organisationer

ETUC (Europafacket), FESTU (Somalia),
GS-facket, Handelsanställdas förbund, IF Metall,
IndustriAll, ITUC (världsfacket), LO Danmark,
LO Island, LO Sverige, NFS, Nordic-IN, Saco, TCO,
TUAC, UGTT (Tunisien), UNI, Unionen.

Företag/arbetsgivarorganisationer

Essity, H&M, ICA Group, QuizRR, Scania, SCCI,
Swedfund, Telia, The B Team, UTICA.

Övriga organisationer

ILO, OECD, Oxfam, UN Global Compact, Union to
union, Wiego.
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Bengt Rolfer
är frilansjournalist

Magnus Kjellsson, internationell chef på
Unionen, under ett besök för att samtala
med personalen på vingårdarna.

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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KONSTEN ATT BYGGA
EN VÄLFÄRDSSTAT
Indonesiens nya stora reform, allmän sjukvård, väcker inga
rubriker i svenska tidningar. Ändå innebär den ett enormt
lyft för miljontals fattiga indoneser. Tidens Torsten Kjellgren
åkte till Indonesien för att förstå hur reformen kom till – och
hur den påverkar hela landets framtid.

I

ndonesiens huvudstad Jakarta
är en intensiv plats. Här bor 30
miljoner människor i ett myller
av affärer, restauranger och skyskrapor. Staden saknar tunnelbana, cykelbanor och i de flesta stadsdelar också trottoarer. Trafiken trängs
ihop på gatorna, luften är förorenad
och köerna massiva. Därför är den
första anhalten på resan, ett lummigt
grönområde några mil bort från stadskärnan, egentligen osannolik.
Jag befinner mig på universitetsområdet i Depok, där jag träffar professor Hasbullah Thabrany. Han är
arkitekt till den stora reform som den
indonesiska regeringen lovat genomföra: införandet av allmän sjukvård
för alla landets 260 miljoner invånare.
Thabranys meritlista är lång och
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imponerande: professor i hälsoekonomi och socialförsäkringar, tidigare
forskare vid Berkeley-universitet i
Kalifornien, expertrådgivare åt fn:s
världshälsoorganisation och, sedan
några år tillbaka, hjärnan bakom
Indonesiens kommande sjukvårdsreform.
TROTS SIN HÖGA POSITION och ansenliga
ålder klär han sig ungdomligt, nästan
lite rebelliskt. En röd t-tröja med färgglatt tryck, mjukisliknande långbyxor
och sandaler. När jag frågar honom
om idén bakom den nya reformen,
som förkortas jkn, får jag ett kort och
koncist svar:
– Sjukvård är en mänsklig rättighet,
det är inskrivet i vår konstitution. Det
ska inte vara ett särintresse som i usa.

På sjuttiotalet, under åren vid
Berkeley, studerade Thabrany olika
sjukvårdssystem. Han såg stora problem med det amerikanska systemet:
höga kostnader och ingen vårdgaranti
för fattiga grupper. I stället intresserade
han sig för de europeiska modellerna,
som finansierade allmän sjukvård via
skattsedeln. Men han såg svårigheter
med att introducera liknande system
i sitt hemland. Indonesien saknade,
i motsats till exempelvis Sverige och
Frankrike, effektiv skatteindrivning
och en stor del av ekonomin var informell.
Thabrany var tvungen att tänka
om. Så småningom formulerade han
ett system med samma ambition som
de europeiska modellerna, men med
en finansiering som bättre lämpade
sig för Indonesien. Resultatet, som
ligger till grund för det sjukvårdssystem som nu implementeras, författades
i en vetenskaplig artikel i början av
nollnolltalet.
Idén går ut på att alla som vill ha
tillgång till den offentliga sjukvården
måste registrera sig och betala in en
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premie varje månad. Premiebeloppet
baseras på inkomst och kostnaden
delas mellan arbetsgivare, som betalar
en större del, och arbetstagare, som
betalar en mindre del. Staten subventionerar sjukvården för fattiga och
arbetslösa, med ett minimibelopp om
15 kronor per månad.
Reformen infördes av den nuvarande
socialdemokratiska regeringen 2014.
Samtidigt inrättades en ansvarig myndighet, bpjs, som rapporterar direkt till
presidenten. Målet är att hela befolkningen ska inkluderas i det nya systemet år 2019.
helt självklart att reformen skulle bli av. Många var skeptiska.
Thabrany skiner upp i ett charmigt,
provokativt leende och säger:
– När kritikerna kallade mig galen
och sade att förslaget var omöjligt att
genomföra svarade jag: vi behöver fler
galna personer i det här landet!

MEN DET VAR INTE

Skakig resa mot reform

I nuläget är 70 procent av den totala
befolkningen registrerade hos bpjs.
Landet har kommit en bra bit mot sitt
mål, men vägen har varit lång och
brokig. Redan 2004 lagstiftade Indonesiens parlament om att stegvis införa
allmän sjukvård. Men den dåvarande
borgerliga regeringen sköt på reformen.
Efter sex år utan resultat tröttnade
Thabrany.
– 2010 hade ingenting skett, trots
att det fanns en lag. Regeringen skyllde
på att det inte fanns pengar för reformen. Nonsens! Om det folkvalda parlamentet fattat beslutet är det regeringens
uppgift att genomföra det – och ordna
finansiering. Därför beslutade jag mig
för att stämma regeringen, förklarar
han.
Stämningen fick stöd från flera håll
och resulterade i en samordnad aktion
mellan 66 olika organisationer, fackförbund, institut och ideella föreningar.

Aktionen skapade ett kollektivt uppvaknande och mobiliserade grupper
som backade upp sociala reformer i
allmänhet – och allmän sjukvård i
synnerhet.
I LANDETS NATIONELLA VAL 2014 segrade en
oväntad kandidat, socialdemokraten
Joko Widodo, mer känd som »Jokowi«.
Han är den första presidenten i landets
historia utan bakgrund inom militären
eller den politiska och ekonomiska
eliten. Som guvernör i Jakarta var han
känd för sitt starka engagemang för
fattiga, liksom för ambitiösa infrastrukturprojekt. Jokowi var omåttligt populär bland Jakartas arbetarklass, mycket
på grund av sin enkla och jordnära utstrålning. Han besökte ofta Jakartas
slumområden för att samtala med
människor om deras vardagsproblem.
Matpriser, bostäder, översvämningar.
Och framför allt den svårtillgängliga
och dyra sjukvården. Många fattiga

Professor Hasbullah Thabrany är den karismatiske
arkitekten bakom Indonesiens ambitiösa sjukvårdsreform. »När kritikerna kallade mig galen och
förslaget omöjligt att genomföra svarade jag:
vi behöver fler galna personer i det här landet!«,
utbrister han.
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hade aldrig varit hos läkaren. De hade
helt enkelt inte råd. Jokowi införde avgiftsfri sjukvård för de fattigaste i
Jakarta, ett pilotprojekt finansierat med
kommunala medel.
Efter segern i presidentvalet 2014
skred Jokowi snabbt till handling.
Nu skulle sjukvårdssystemet jkn,
enligt Thabranys modell, implementeras nationellt och för samtliga 260
miljoner indonesier.
jkn innehåller flera dimensioner,
menar Thabrany:
– Det är en åtgärd inte bara för
folkhälsa, utan också för fattigdomsbekämpning och jämlikhet. Ingen ska
behöva bli ekonomiskt utblottad för
att den blir sjuk. Lärdomen från Thailand, som införde allmän sjukvård,
är att fattigdomen minskade kraftigt.
I det fallet med hela 70 procent.
Även om systemet är tänkt att vara
självfinansierat, tack vare inbetalningar
från högre inkomstgrupper, har viss
kritik väckts från Indonesiens övre samhällsskikt. De menar på att programmet
är för dyrt, samtidigt som kvaliteten
inte håller toppklass jämfört med privata sjukförsäkringar.
Thabrany slår fast att man får vad
man betalar för. Om kvaliteten inte
svarar upp mot förväntningarna måste
premieinbetalningarna höjas. Men
kvalitetslyftet kommer längre ned på
Thabranys prioriteringslista, efter
förbättrad tillgänglighet och högre
anslutningsgrad.
Han fortsätter att tala om det
kollektiva medvetandet i Indonesien.
Om hur landet tidigare anammat ett
amerikanskt förhållningssätt, och
betraktat sjukvård som ett särintresse
man måste slåss för. Men han ser förändringar, inte minst hos medelklassen.
Det börjar sjunka in för allt fler att
sjukvård är en grundläggande rättighet för alla medborgare, som inte ska

52

Kalsum Komaryani är chef på
enheten för hälsofinansiering
och sjukförsäkringar.
Hon har det övergripande
ansvaret för implementeringen av den nya
sjukvårdsreformen.

styras av tjockleken på plånboken.
Stödet för jkn är orubbligt starkt,
framför allt hos fattiga, men också hos
den breda medelklassen. Thabrany ser
många, stora förbättringar för den indonesiska befolkningen. En friskare befolkning och ökad medellivslängd är
det uppenbara, men också minskad
fattigdom och ökad tillväxt. De stora
offentliga investeringarna som jkn
kräver sätter dessutom många människor i arbete. Sjukhus byggs och rustas upp, sjukvårdspersonal anställs i
stora antal.

En sjukvårdsmodell för hela
Indonesien

Jag lämnar universitetsområdet och
den engagerade professorn. För att få
en klarare bild av hur det går med
implementeringen av jkn beger jag
mig till hälsodepartementet i centrala
Jakarta. Här träffar jag Kalsum
Komaryani, chef på enheten för hälsofinansiering och sjukförsäkringar och
ansvarig för implementeringen av jkn.
Hon talar om utmaningarna. Indo-

nesiens geografi, med tusentals öar, är
komplex. Många öar är avlägsna, ofta
med dåliga kommunikationer till resten
av landet. Huvudutmaningen, enligt
Komaryani, är att nå ut till landets alla
delar med information och få folk att
registrera sig. Samtidigt måste vården
standardiseras och tillgängligheten öka.
Förutom hennes egen enhet, spelar
informationsdepartementet en central
roll. Ett stort ansvar vilar också på
kommunerna ute i landet, och alla de
lokala ledare som finns ute i de små,
avlägsna byarna. Alla landets regioner
måste samordna sina insatser för att
informera om det nya systemet,
parallellt med den praktiska implementeringen.
är finansieringen.
I nuläget har myndigheten bpjs ett
underskott på drygt 50 miljoner kronor. Komaryani är inne på samma linje
som Thabrany. Premierna måste höjas
och de högre inkomstgrupperna betala
in mer till systemet. Samtidigt förs
diskussioner om hur staten kan få in

EN ANNAN UTMANING

Indonesien består av tusentals öar
med varierande natur, språk, kultur
och levnadsstandard. Att nå ut till
alla avlägsna öar och byar är en av
huvudutmaningarna när landet nu
rör sig mot allmän sjukvård.

mer pengar till bpjs. Regeringen har
tidigare dragit ned på subventionerna
till landets oljeindustri, intäkterna har
i stället gått till välfärden. Framför allt
till jkn. Nu förs också diskussioner om
att höja skatten på tobak. Med finansiering och samordnade aktörer ska
det gå vägen, hoppas Komaryani.
PÅ EN AV JAKARTAS tio miljoner mopeder
beger jag mig några kvarter bort, till en
kontorsbyggnad intill vicepresidentens
palats. På högsta våningen, i ett modernt
och tekniskt välutrustat mötesrum,
träffar jag Bambang Widianto, chef för
den enhet under vicepresidenten som
har ansvar för landets sociala reformer.
Enheten har en central roll, då den
bestämmer storleken på jkn:s premiebelopp.
Widianto ger ett artigt intryck,
med ett pedagogiskt sätt att konversera.
Som om han håller en föreläsning. Han
är snabb med att poängtera att det stora
underskottet som bpjs brottas med inte
beror på de subventionerade premierna
för fattiga. Den delen av systemet, med

Bambang Widianto är en av vice presidentens närmaste män. Han ansvarar
för landets sociala reformer. Han ser
stora positiva konsekvenser av sjukvårdsreformen inom hälsa, ekonomi och jämlikhet
för det indonesiska samhället.

förkortningen pbi, drar sig inte med
några underskott. Premien på 15 kronor per månad, som höjts något sedan
införandet 2014, täcker kostnaderna.
I stället, menar Widianto, är underskottet en effekt av att bpjs är för
ineffektiv.
Till skillnad från Thabrany tror
Widianto inte på att höja premierna,
åtminstone inte direkt. Kvaliteten måste
komma först. Annars accepterar höginkomsttagare inte höjda premier och
då äventyras systemets legitimitet,
menar Widianto.
Han fortsätter att tala om den svåra
situationen för de många fattiga människorna i Indonesien. Hela tio procent
av befolkningen befinner sig under
fattigdomsgränsen, närmare var tredje
indones har mycket knappa resurser.
Den subventionerade pbi-gruppen, i
dagsläget 90 miljoner människor, var
den första som inkluderades i systemet.
När nu sjukvården öppnats upp för
dem får det konsekvenser, inte minst
genom fler läkarbesök.
Samtidigt har pbi-gruppen gene-

rellt sett en sämre hälsa än de högre
inkomstgrupperna i samhället. Många
lider av sjukdomar orsakade av undernäring, andra av folkhälsosjukdomar
som diabetes. Statistiken över sjukdomar är begränsad, med stora mörkertal. Det är först nu Widiantos enhet
börjar få en överblick över hur många
människor som levt med svåra sjukdomar utan att känna till det.
Han ser det dock som omöjligt att
uppnå det ambitiösa målet att få hela
befolkningen registrerad i systemet
till 2019. Samtidigt blir det politiskt
omöjligt att backa från målsättningen,
menar han. Jokowis regering har
investerat politiskt kapital i reformen
– och 2019 är ett valår.
Widianto tror att en realistisk målsättning är att få 85 procent av befolkningen registrerad till dess.
– När folk får en bättre hälsa kan
de jobba mer och längre. Det gynnar
ekonomin. De fattigare grupperna i
samhället kommer inte belastas ekonomiskt av att bli sjuka, som tidigare.
Det leder till att de kan konsumera
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Behandlingsrummet
inne på närsjukhuset
Puskesmas Ubud, Bali.

mer, som mat och kläder. Köpkraften
stärks och tillväxten gynnas. Vi förväntar oss också att samhället blir mer
jämlikt, säger han.

Reformen från vårdgolvet

Jag fortsätter min resa till sjukvårdsreformens själva hjärta: sjukhuset.
Från huvudstadens buller, till Ubud,
en stad mitt på ön Bali. Här besöker
jag närsjukhuset Puskesmas Ubud,
omgivet av rik grönska. Faciliteterna
är moderna och välutrustade, skillnaden mot en svensk vårdcentral är
marginell.
Jag får en kort pratstund med sjukhusdirektören, doktor Paramarta. Han
berättar att 77 personer arbetar på sjukhuset: tre läkare, sex tandläkare, ett
större antal sjuksköterskor och administrativ personal. I nuläget behandlar
sjukhuset 50 jkn-patienter dagligen
och 30 betalande patienter som ännu
inte är registrerade i systemet.
Paramarta berättar att många tycks
tro att registreringen sker automatiskt,
vilket den inte gör. Processen är inte
svår eller byråkratisk, men hela familjen måste registreras i systemet som en
enhet. Paramarta har upplevt ett stort
kvalitetslyft för sitt sjukhus sedan reformen infördes. Ju fler jkn-patienter som
kliniken tar emot, desto mer stöd till-
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kommer från staten. 60 procent av
stödet är öronmärkt till löner för personalen, 40 procent till faciliteterna.
Stödet har därför lett till lönelyft för
sjukhusets personal, liksom möjligheten att anställa fler läkare och sjuksköterskor.
i tandläkaren Wahyus
behandlingsrum, en trappa ned från
sjukhusdirektören. Han berättar att
patientökningen varit stor sedan jkn
lanserades. Nu behandlar han i snitt
30 patienter per dag, vilket är betydJAG KLIVER IN

ligt fler än för tre år sedan. Wahyu
understryker att de allra flesta jknpatienter som kommer är hos en tandläkare för första gången. Deras tandhälsa är ofta dålig. Han säger att jkn
innebär en stor förbättring för alla
patientgrupper i Indonesien. Men
Wahyus arbetssituation har inte odelat förändrats till det bättre. Visserligen har han fått ett betydande tillägg
på sin lön. Samtidigt upplever han mer
stress.

Sjukvård som trygghet
– och möjlighet

Efter att ha hört akademikernas,
politikernas och sjukhuspersonalens
perspektiv sätter jag kurs mot de som
reformen riktar sig till: den indonesiska
arbetarklassen. Med hjälp av en tolk
får jag en pratstund med 22-åriga Santi,
som arbetar som servitris på en restaurang i Ubud. Hon jobbar sju dagar
i veckan, åtta timmar per dag. Ibland
blir det mer om restaurangen har ovanligt många gäster som stannar sent.
Santi tjänar bara 840 kronor i månaden, för det ska hon försörja både

Santi arbetar som servitris på en restaurang i Ubud. Hon tjänar endast
840 kronor i månaden, som ska försörja henne själv och hennes far.
Det nya sjukvårdssystemet innebär en helt annan trygghet för henne
när hon eller hennes far blir sjuk.

sig själv och sin far, som hon bor tillsammans med. Santis mor gick bort
för några månader sedan i en njursjukdom. Santi registrerade sig själv
och sin far hos bpjs för några månader
sedan, till en kostnad av 36 kronor i
månaden för båda. Hon tycker att det
är dyrt med tanke på allt som lönen
ska räcka till.
Men hon tycker ändå att hennes
situation förbättrats. När hon tidigare
blev sjuk fick hon betala 30 kronor bara
för att få träffa en läkare. Om sjukdomen ansågs allvarlig och läkaren förordade en natt på sjukhuset kostade
det hela 600 kronor. Trots att det var
det billigaste alternativet, där rummet
delades med fyra andra patienter. När
hon nu är registrerad i jkn kostar en
övernattning på sjukhuset ingenting.
Santi känner att det nya systemet ger
henne ett helt annat skydd om hon insjuknar. En helt annan trygghet.
Jag lämnar Ubud och reser till Amed,
en fiskeby på östra Bali. Här träffar jag
Nyoman, Made Kartini och Ketut, tre
kvinnor som befinner sig längst ned på
den ojämlika indonesiska arbetsmarknaden. Deras arbete går ut på att bära
stora, tunga stenar på huvudet, från en
avlastningsplats till en byggarbetsplats
150 meter bort. Fram och tillbaka, åtta
timmar om dagen, i nästan 40 graders
värme och stekande sol. Deras ansikten är tydligt märkta av hårda, mödosamma liv.
När jobbet är slutfört får de tre dela
på 240 kronor. De kämpar varje månad
för att få det att gå ihop, mat och kläder
till barnen är högsta prioritet. Sjukvård
och tandvård har under hela deras liv
varit otänkbart då det varit för dyrt.
Men en dag för ett år sedan förbättrades situationen. Vid ett bymöte bad
en av ledarna om deras uppgifter. De
skulle registreras i jkn, som en del av
pbi-gruppen. Sedan dess har de tillgång

Nyoman, Made Kartini och Ketut
utför det slitsamma arbetet att bära
stenar på huvudet till en bygg arbetsplats, i 40 graders värme. De har
tidigare aldrig haft råd att gå till
sjukhuset eller tandläkaren. Men nu,
om de insjuknar, eller skadar sig, har
de tillgång till gratis sjukvård och
mediciner.

till avgiftsfri sjuk- och tandvård, både
för sig själva och sina familjer. De behöver heller inte betala någonting för
mediciner från apoteken anslutna till
närsjukhusen.
Trots en tuff arbetssituation, med
svårigheter att få vardagen att gå ihop,
känner de tre kvinnorna någon form
av trygghet. För första gången i sina liv.
Om de skulle skada sig under arbetsdagen, eller om deras barn insjuknar,
kan de omedelbart bege sig till närsjukhuset och få vård. Utan att betala
någonting.
här, efter att ha avverkat en liten del av detta enorma
land.
Det är ett ambitiöst projekt att inkludera hela landet i ett allmänt sjukvårdssystem, med många svårigheter.
Kanske kommer regeringen inte lyckas
JAG SLUTAR MIN RESA

med att täcka in hela befolkningen till
2019. Men för Nyoman, Made Kartini,
Ketut och de 90 miljoner andra fattiga
indoneserna har systemet redan skapat
en helt annan trygghet. För Santi och
miljontals andra i arbetar- och medelklassen finns det inte längre, genom
en mindre premieinbetalning, någon
risk att bli ekonomiskt utblottad vid
sjukdom.
Indonesien har kommit en bra bit
på resan mot allmän sjukvård. Reformens potentiella långsiktiga effekter
för hälsa och jämlikhet är kittlande.
Omvärlden har all anledning att följa
de indonesiska socialdemokraternas
stora projekt med intresse.
Torsten Kjellgren
är utredare på Tankesmedjan Tiden
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N

ågra rader ur Tage Erlanders dagbok från den 12 oktober 1952 har gett
titeln till historikern Dick Harrisons
drygt 800 sidor långa biografi över
statsministern:
Jag ansåg valet av mej till partiordförande som ett
misstag 1946, fastän jag samtidigt var omåttligt
stolt över vad som hände. Jag har ändrat mig i
någon mån. Det har gått bättre än jag fruktade.
Men inte blir det någon sorg om jag befrias.
Varför? Jag har ingen vilja till makt.

också upp många av statsministerns
personlighetsdrag. Ett lågt självförtroende och
konstanta tvivel på sig själv. Känslor av att vara
ovärdig det stora uppdraget att leda rörelsen och
landet. Ständigt överraskad över sin egen, och
partiets, framgångar. Och så oviljan till såväl makt
som kändisskap. Det är på många vis osannolikt
att en person med dessa drag blir Sveriges statsminister. Och än mer osannolikt att han innehar
posten i 23 år. Perioden står sig fortfarande som ett
världshistoriskt rekord i oavbruten regeringstid
för en demokratiskt vald ledare.

CITATET FÅNGAR

– utan vilja till makt
En läsvärd och insiktsgivande biografi över ett
unikt politikerliv och en unik tid i socialdemokratins

historia. Men också en upprepning för dem som
redan läst dagböckerna. Torsten Kjellgren skriver om
Dick Harrisons Erlanderbiografi.
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följa med ända från födseln 1901
i värmländska Ransäter. Via den kristna uppväxten
i lärarhemmet, universitetsstudierna och det politiska uppvaknandet i Lund hamnar Erlander i
mitten av 1930-talet på Regeringskansliet.
Efter något år som politiskt sakkunnig blir han
statssekreterare på socialdepartementet, ett departement som leds av den legendariske socialministern
Gustav Möller. Denne blir något av en läromästare
och, jämte finansminister Ernst Wigforss, den som
mest kom att politiskt inspirera den unge Erlander.
Wigforss expansiva och omfördelande ekonomiska
politik i kombination med Möllers offensivt fattigdomsbekämpande reformer är de grundstenar som
formar Erlanders politiska vision, tillsammans med
det sedan tidigare starka engagemanget för ett

SOM LÄSARE FÅR MAN
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Statsminister
i tjugotre år

utbrett, öppet skol- och utbildningssystem. Visionen skulle senare, på
1950- och 60-talen, förverkligas under
parollen »det starka samhället«.
DEN UNGE ERLANDER avancerar snabbt i
graderna inom den framåtsträvande
socialdemokratiska rörelsen. Han blir
ecklesiastikminister (dåvarande motsvarigheten till utbildningsminister)
och alltmer central i partiet, trots sin
ofolkliga och kufiga utstrålning. När
Per Albin Hansson hastigt avlider 1946
är Gustav Möller favoriten till att ta
över. Men trots sitt kända namn och
imponerande cv är Möller på grund
av sin dominanta och domderande
framtoning en kontroversiell person
inom partiet. I en omröstning i partistyrelsen och riksdagsgruppen (där
Erlander själv lägger sin röst på Möller)
utses den yngre och mer lågmälde
kompromisskandidaten överraskande
till ny partiordförande. Det är tänkt
att den, för folket helt okände, långe
värmlänningen ska sitta på sin post
till och med andrakammarvalet 1948.
Men Erlander blir kvar ända fram
till 1969 både som partiordförande och
statsminister.
Den Erlanderska period som följer
kan med rätta betraktas som välfärdssamhällets guldålder. Tillväxten är urstark, fattigdomen och arbetslösheten
utraderas i princip, och de socialpolitiska reformerna levereras i hög takt.
Sverige utvecklas under Erlanders
regeringstid till ett av världens rikaste
och mest jämlika länder. Vår skola,
vård, arbetsmarknad och sociala trygghet blir en framgångsmodell ute i
världen. Socialdemokraterna som parti

har aldrig upplevt, vare sig före eller
efter, så stora framgångar som under
Erlanders tid. I hans sista val 1968 fick
exempelvis partiet mer än 50 procent
av rösterna och skapade sig därmed
en helt egen majoritet i riksdagen.
tvivlar Erlander hela
tiden. Tvivlet rör det mesta, med undantag för kärleken till hustrun Aina,
och sönerna Bo och Sven.
Han tvivlar på sin egen
förmåga, på folkets stöd
och på vart socialdemokratin är på väg. Erlander
anser sig aldrig växa in i
den kostym som den mer
karismatiske och folklige Per Albin Hansson
lämnade efter sig. Detta
trots de ständiga politiska framgångarna, den
ökande internationella respekten och
så småningom den omåttliga populariteten hos svenska folket. Det senare
exploderade över en natt när Erlander
förvandlades från svårtillgänglig byråkrat till en folklig statsminister med
värmländsk dialekt och humor i tvprogrammet Hylands hörna 1962.
TROTS ALLT DETTA

biografin främst
på statsministerns dagboksanteckningar, vilka plikttroget skrevs ned
dagligen på Regeringskansliet under
hans totalt 32 år långa tid där. Erlander
skrev dagboken helt utan vetskap om
att den så småningom skulle publiceras. Anteckningarna består således
av hans ocensurerade och ärliga syn
på olika politiska händelser och personer. Biografins författare använder
DICK HARRISON BYGGER

just denna förklaring till varför han i
så stor utsträckning använder dagboksanteckningarna som källmaterial, i
stället för de mer justerade och polerade (enligt Harrison urvattnade)
memoarerna som Erlander gav ut efter
pensioneringen.
Författarens metod innebär att läsaren kommer nära huvudpersonen,
och får bekanta sig med hans närmaste
tankar och känslor.
Det är intressant att få de
substantiella politiska
analyserna om historiska
händelser inom och utanför Sveriges gränser. Lika
underhållande är det att
få ta del av Erlanders mer
lättsmälta hyllningar och
irritationsmoment på den
långa lista av framstående
politiker som han bekantar
sig med: Möller, Wigforss, Per Albin,
Myrdal, Hammarskjöld, Palme,
Charles de Gaulle, Willy Brandt,
John F Kennedy, Nikita Chrusjtjov
och många fler.
Nackdelen blir mest påtaglig för den
som redan läst de av sonen Sven utgivna dagböckerna. Då blir Harrisons
biografi en sammanställning av ett
material som redan lästs. Icke desto
mindre är detta ett väl genomarbetat
verk som tar läsaren igenom svensk
inrikes- och utrikespolitik under fyra
decennier, sett genom glasögonen på
vår förmodligen mest framgångsrika
ledare någonsin.
Torsten Kjellgren
är utredare på Tankesmedjan Tiden
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Jämställt läsande är
en demokratifråga
Googla på »kvinnlig vänskap« och den italienska författaren
Elena Ferrante kommer upp bland de översta inläggen.
Men varför läser bara kvinnor böcker om kvinnor? Är det inte
hög tid att kvinnan blir ett lika naturligt subjekt som mannen
också i litteraturen?

S

könlitteraturen har en viktig
roll inte bara i att med ord
beskriva en berättelse, lika
mycket tvingar böckerna läsaren att närma sig berättelser, fenomen
och känslor som personen inte nödvändigtvis annars skulle närmat sig.
Att sätta sig in i andras erfarenheter
och öden än de egna.
Det här skulle många säga är magin
med skönlitteraturen. Och kanske är
det också därför läsning och kultur i
allmänhet är så viktigt och tätt kopplat till demokrati. Att böckerna vidgar
förståelsen, inlevelseförmågan och
möjliggör större perspektiv utanför det
egna, smala.
Därför spelar det roll vad vi läser.
Vems berättelse vi fördjupar oss och
sätter oss in i.

ELENA FERRANTE är pseudonomen som
skrivit de hyllade böckerna om Neapel,
om de två kvinnorna Lila och Lenù och
om den speciella och komplexa vänskapsrelationen de har. Men böckerna
Den fantastiska vänninan, Hennes nya
namn, Den som stannar, den som går
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och Det förlorade barnet handlar om
så mycket mer.
Elena Ferrantes »Neapelkvartett«
har givits ut i mer än 40 länder. De har
sålt runt 400 000 exemplar i Sverige
och över fem miljoner världen runt.
Recensionerna har varit lyriska och
böckerna varit älskade av läsarna.
Men vad är det speciella med Ferrante
och hennes skrivande? Och vilka är
hennes läsare?
FLICKOR OCH POJKAR växer upp med olika
utgångspunkter, inte minst sett till
gestaltning och inlevelse över könsgränserna. Mannen är normen, något
flickor och kvinnor alltid måste förhålla sig till. Pojkar bara är, flickor är,
precis som Simone de Beauvoir myntade, det andra könet. I läsandet liksom i det kulturella intaget i stort blir
detta väldigt tydligt.
Själv blev jag vuxen till klassikern
Räddaren i nöden av J.D. Salinger. Jag
såg det aldrig som något problematiskt
att känna samhörighet med en 17-årig
amerikansk överklasspojke på 50-talet
som jag egentligen inte alls hade så

mycket gemensamt med. Varför tog
jag så naturligt in Holden Caulfields
perspektiv?
Hur många av mina jämnåriga blev
i stället vuxna till Joyce Carol Oates
Foxfire (en bok som blev en del av mitt
feministiska uppvaknande) och hejade
fram kvinnorna i boken och deras
revolutionerande handlingar? En rätt
svår bild att se framför sig faktiskt.
I ELENA FERRANTES BÖCKER är kvinnan subjektet, något som är ovanligt. Hur banalt
detta än kan låta hör det inte till vanligheterna att skönlitteratur utgår från
kvinnor och kvinnlig vänskap. Där det
manliga i böckerna är sekundärt och
hela tillvaron utgår ifrån kvinnornas
vardag.
Kanske är det just erkännandet av
det kvinnliga subjektet som gör att så
många med mig så totalt uppslukas av
Ferrantes böcker. Kanske är vi kvinnor
så utsvultna på erkännande som den
neutralt centrala gestalten.
Är det kanske en överdrift att kvinnor inte finns i litteraturen? Visst finns
det gott om böcker som kretsar kring
kvinnors vardag. Det brukar nedlåtande kallas för chicklitt, något som
anses simpelt och ytligt (här ser vi ett
tydligt och inbyggt klassförakt men
det är ämnet för en annan text).
Men Ferrantes böcker är inte romaner à la Bridget Jones dagbok där huvud-
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personen egentligen bara lever genom
andra män och sin egen osäkerhet
kopplad till dem. Ferrante klarar, skulle
man kunna säga, ett slags Bechel-test
för böcker. För visst förekommer män
i böckerna, men det är inte det handlingen i huvudsak handlar om.
Just detta hur kvinnor och män
läser finns det forskning och statistik
om. Enligt flera undersökningar av
bland andra scb läser män totalt sett
mindre än kvinnor och har gjort så
under lång tid. Men män läser i huvudsak, enligt statistik från flera förlag,
böcker om och av män. Kvinnor läser
både och. För att ett förlag ska få riktiga framgångar med böcker gäller det
att få män att läsa. De kvinnliga läsarna
finns där ändå.
En finlandssvensk litteraturblogg,
Literarum, gjorde förra året ett upprop om könsspridningen i läsandet.
Det var förvisso tydligt att kvinnor

läser kvinnliga författare, men de läste
i betydligt större utsträckning män än
vad män läser kvinnor. En svensk journalist, Johan Åberg, gjorde häromåret
en likadan betraktelse. Han uppmanade
sina läsare att räkna kvinnliga respektive manliga författare på bokryggarna
i bokhyllan. Han ansåg själv att han
läste relativt jämställt, men räknade till
sin förvåning att bara 24 procent av
hans böcker var författade av kvinnor.
består mest av
manliga författare. James Joyce, Ernest
Hemingway, August Strindberg, Albert
Camus. Visst finns där kvinnliga mästare också, men precis som i historieskrivningen är dessa mer eller mindre
förpassade till ett visst fack. Till kvinnlig litteratur. Det sägs inte vara någon
slump att kvinnliga författare ofta tagit
manliga eller manligt kodade pseudonymer. Ett nutida exempel är J.K.

LITTERATURENS KLASSIKER

Rowlings som valde att inte använda
sitt egentliga förnamn då det skulle
göra det svårare att sälja in den första
Harry Potter-boken.
i en intervju med
Svenska Dagbladet (20 mars 2016) att
hon tror att framgången med böckerna
beror på hur central just den kvinnliga
vänskapen är i berättelsen. Och kanske
är det just detta som vi ska bli mer bekväma med att utforska i vårt läsande
och kulturintag överlag. Att kvinnors
vardag är något värt att fördjupa sig i.
Att kvinnlig vänskap är komplex och
på riktigt precis som den manliga.
Och att den kan vara angelägen även
för män att utforska, precis som att
kvinnor läser utan eftertanke om mäns
vardag och relationer.

ELENA FERRANTE SÄGER

JAG TROR ATT kvinnor

måste få bli
lika mycket ett naturligt subjekt som
mannen. Kanske är det i litteraturen
vi måste börja. Fler män behöver räkna
bokhyllornas bokryggar, läsa Ferrante,
våga bli trollbundna och starta studiecirklar. Här har vi en viktig jämställdhetsfråga för framtiden.

Lina Stenberg
är kommunikationschef på
Tankesmedjan Tiden
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Från fattigdom
till anständighet
Den BBC-producerade tevesuccén Barnmorskan i East End
klär av efterkrigstidens brittiska klassamhälle med gripande
skildringar från vårdgolvet. Torbjörn Wahlstedt har sett en
cigarettdoftande serie som följer välfärdsstatens blomning
och väcker frågor om vår egen tid.

framför allt på utvecklingen under efterkrigstiden. Nedslitna
miljöer skulle saneras bort, men det
tog tid. De nu aktuella avsnitten ut-

SERIENS FOKUS ÄR
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spelar sig 1961, men vore det inte för
popsångerna som spelas – »Teach me,
tiger«, »Poetry in motion«, »Will you
love me tomorrow« – och att de yngre
barnmorskorna klär sig modernt skulle
man kunna tro att det var flera decennier tidigare. Trafiken är inte riktigt
reglerad och risiga kåkar står kvar. Att
dagens lyxiga Docklands är samma
område som barnmorskorna och
distriktssköterskorna några decennier
tidigare cyklade genom är svårt att föreställa sig.
Den säsong som gått i år är kanske
mest intressant för de medicinska perspektiven. Här skildras för- och nackdelar med att föda hemma respektive
på ett modernt sjukhus, liksom p-pillrets effekter på samhället. Den viktigaste manliga rollfiguren, en distriktsläkare, kommer till insikt om att cigarettrökning kanske inte är så ofarligt
som man tidigare trott. Han och andra bolmande läkare börjar misstänka
att rökning i själva verket kan orsaka
lungcancer.
Och så bäddar serien för vad som
ska avslöjas i säsongens sista avsnitt
(seriens allra bästa enligt rösterna på
filmsajten imdb): neurosedynskandalen,
där en generation av barn föds med

svåra missbildningar. Frågan om neurosedynbarnen blir i serien inte bara
medicinsk, utan som i många andra
fall får den en religiös, etisk dimension
genom att några av barnmorskorna är
nunnor. »The Nonnatus House« startades av och med nunnor, men med
tiden skalas de religiösa kraven bort.
Ännu ett tecken på förändring.
I ETT SÄRSKILT SKAKANDE avsnitt placerar
en översköterska på det moderna sjukhuset ett nyfött barn, som inte bedöms
ha någon chans att överleva, oskyddat
i ett kallt rum för att göra processen
kort. Den nunna som praktiserar där
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anessa Redgrave har en av
världens vackraste röster,
fylld av vemod utan att bli
känslosam. Det är rätt tänkt
att välja denna skådespelare – så omstridd i den anglosaxiska världen för
sitt ställningstagande för Palestina –
för att inleda och avsluta varje avsnitt
av Barnmorskan i East End med några
humanistiska reflektioner.
Barnmorskan i East End har blivit
en succé som bland samtida brittiska
dramaserier bara kan jämföras med
Downton Abbey. svt har precis sänt
den femte säsongen, medan bbc planerar för ytterligare fyra.
Trots sina kvaliteter, och hyfsat
höga tittarsiffror, har serien hamnat i
svensk medieskugga. Dels verkar det
bero på att det som går på svt anses
mossigt när allt större intresse ägnas
åt Netflix och möjligen hbo. Dessutom
är knappast nunnor, barnmorskor och
distriktssköterskor i utpräglade arbetarklassmiljöer hippt nog för de ledande
trendspanarna.

chockeras svårt av den brutala behandlingen av en ändå levande människa.
Nunnor, annars ofta skildrade som
barska och känslokalla, är här nästan
genomgående empatiska och med en
så gott som aldrig svikande känsla för
mänsklig värdighet. Det finns en oerhörd värme mellan kvinnorna som
lever och åldras tillsammans, men
också en insikt om att andra är ofullkomliga och förtjänar att förstås och
förlåtas snarare än fördömas. Ogifta
mödrar, prostituerade eller missbrukare klandras i första hand inte. En
anställd, som delvis får bukt med sitt
drickande genom gymnastik i åtsit-

tande plagg, bannas först innan chefssystern ändrar sig och handlar som en
humanist.
är berättandet
skickligt uppbyggt så att tittaren rörs
och berörs av hur människor tillsammans kan stötta varandra och göra
tillvaron drägligare.
Barnmorskan i East End skildrar
en tid då den eftersatta brittiska sjukvården byggs ut och skattefinansieras.
Från starten av National Health Service, nhs, 1948 och fram till Thatchers
åttiotal rådde i princip konsensus hos
både Labour och konservativa om

I NÄSTAN VARJE AVSNITT

satsningar på välfärd och fri tillgång
till sjukvård.
Som en tydlig underton finns
också en ganska vass kritik av dagens
konservativa styre i Storbritannien.
I Barnmorskan i East End påminns
sämre bemedlade flera gånger om att
den vård de behöver inte kostar något.
Kontrasten till nedskärningarna och
privatiseringarna under Thatcher-,
Cameron- och May-regeringarna kan
inte bli tydligare.
Torbjörn Wahlstedt
är journalist
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med nya ögon

Rädslan för att
bli en insekt
En bok om en man som en dag vaknar
och är förvandlad skapar nya frågor om
vår tids krav på att vara produktiva och
skötsamma och varför vi inte känner oss
hemma i samtiden. Daniel Mathisen har
läst Kafkas klassiker Förvandlingen.

D

en första meningen ur Förvandlingen,
Franz Kafkas roman från 1915, är lika känd
som osannolik.

»När Gregor Samsa vaknade en morgon ur
sina oroliga drömmar fann han sig liggande
i sängen förvandlad till en jättelik insekt.«

framstår den nästan som
inledningen till en barnberättelse. Den hisnande och
surrealistiska romanen gavs ut på svenska först 1945,
med en ny översättning 2008. Själv läste jag den för
första gången, med magnetiskt intresse, för omkring
tio år sedan. Kafkas vindlande teman och djupt
mänskliga frågor stannade hos mig.
Den kittlande lilla romanen har framkallat många
tolkningar hos generationer av läsare sedan den publicerades. Alltifrån självbiografiskt drama med surrealistisk knorr till ett mångbottnat, psykoanalytiskt
verk om vårt outforskade omedvetna.
I sin enklaste form handlar det om hur Gregor
Samsa, tyngd av ansvaret som hunsad handelsresande
och familjeförsörjare, en morgon vaknar upp och upptäcker att han inte längre är människa. I stället har
han genomgått ett slags metamorfos – till en insekt i
människostorlek.
Utan möjlighet att försörja familjen blir Gregor
Samsa alltmer isolerad, hänvisad till ett rum i lägenRYCKT UR SITT SAMMANHANG
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heten. Där gömmer han sig under möbler, klättrar
längs väggarna. Lyssnar till ljud, observerar. Familjen
ifrågasätter hans existensberättigande, funderar högt
på om han över huvud taget har någon rätt att leva.
Den förvandlade Gregor Samsa lyssnar till samtalen
genom springor i dörrar, i skydd av smutsiga vrår.
Oroar sig.
huvudpersonen som en skuggfigur, någon som hela tiden rör sig i marginalerna.
Perspektivet väcker frågor.
När Kafka skrev Förvandlingen jobbade han som
tjänsteman på dagarna och kunde bara skriva om
nätterna. När jag plockar upp boken på nytt slås jag
av hur brännande aktuell den känns.
Hur det mänskliga värdet reduceras till ohyra och
smuts. De oönskade som pressas ut till marginalsamhällets periferier.
Tankarna går till flera av den ryske författaren Fjodor
Dostojevskijs böcker. Dubbelgångaren och Brott och
straff skildrar, om än med annat hantverk än Kafka,
vår litenhet inför stora processer och strukturer.
FÖRVANDLINGEN GESTALTAR

UR KAFKAS URSPRUNGLIGA källflöde – själva texten – är det
särskilt två tankefigurer som fastnar hos mig.
Den ena är det mänskliga värdet i en samtid med
upptrappade krav på att vara produktiv, skötsam och
buga sig inför överheten.
Den andra är hur Kafkas, genom surrealistiska och
absurdistiska grepp, skildrar förfrämligandet till den
egna omgivningen. Hur verklighetens fasta konturer
gradvis blir allt porösare. Hur saker och ting skiftar
form, långsamt eller hastigt, tills vi inte alls känner igen
dem. Och hur det är rimligt att ställa frågan om det
egentligen är Gregor Samsa som förvandlats till en

insekt, eller om det är världen omkring honom som
stöpts om i grunden. Till den grad att han över huvud
taget inte känner igen den, känner sig hemma i den.
och marxisten Ernst Fischer
kopplade Förvandlingen till Karl Marx teori om alieneringen i det kapitalistiska samhället. Industrialiseringens massiva omstöpning av arbetsmarknaden
skapade en arbetsdelning som gjorde den enskilde
arbetaren till en liten pusselbit i ett större ekonomiskt
maskineri. Konsekvensen blev människor som tappade kontakten med produkten av arbetet och förlorade en del av sig själva.
Parallellen till vår egen tid är inte långt borta. För
visst har Kafkas existentiella och mänskliga teman
klangbotten i samtidens centrifugliknande arbetsmarknad. Både existentiellt och materiellt.
För hundra år sedan stod en generation av daglönare runt om i Europas städer i hopp om att bli upp-
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DEN ÖSTERRIKISKE FÖRFATTAREN

ropade för en dags påhugg. När Kafka, med febrig
skrivlust och kronisk sömnbrist, knackade fram
Förvandlingen skedde det i hjärtat av ett Europa där
industrialiseringens underströmmar sköljde över
samhället. Skorstenar restes som monument över
modernitetens intåg.
Det samhälle vi själva lever i, år 2017, kallas ibland
postindustriellt. Men i dag, trots digitala slöjor, är
mekanismerna liknande. I stället för fysiskt upprop
på en lastkaj sitter vår tids daglönare framför skärmen
och väntar på att det ska plinga till i en app.
Den ofrivilliga f-skattegenerationen, sms-jobben,
gigekonomin. Produktionsmedlen är andra, men den
skevt fördelade makten är bekant. Samtidsmänniskan
som förvandlas och förändras av arbetslivet, av materiella villkor och strukturer.
sidan i Förvandlingen är tummad hopar
sig tankarna som moln.
Att enbart finnas till för att leverera något på andras villkor. Att inte existera i sin egen rätt. Tryggheten som en flyktig hägring långt bortom vardagens
hast och hets. Det kan knappast vara en slump att ungdomar och unga vuxna med ångest- och depressionssymptom trefaldigats de senaste decennierna.
Vilken typ av arbetsmarknad har vi egentligen?
Och vad gör den med oss?
Kanske är Kafkas sekelgamla bok ett omen för vår
egen tid. Kanske vaknar vi upp en dag och inser att vi,
utan att vi insett det, förvandlats till jättelika insekter
i ett samhälle som inte vill veta av oss.

NÄR DEN SISTA

Daniel Mathisen
är frilansjournalist och medlem i Tidens redaktionsråd
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politiska platser

et första skottet träffar
23 år gamla Sylville Smith
i överarmen och får honom att ramla till marken.
Det andra avlossade
skottet, från polisofficeren Dominique
Heaggan-Browns vapen, träffar Sylville
mitt i bröstet. Inom bara några minuter ligger han död på en bakgata i stadsdelen Sherman Park i Milwaukee,
Wisconsin.
Sylville Smith var inte den första
svarta mannen i Milwaukee som blev
skjuten av polisen. 2014 mördades
Dontre Hamilton när han låg och sov
på en parkbänk. Och Jay Anderson.
Och Tony Gonzales. Och Christoffer
Davis.
Men Sylville Smiths död i augusti
2016 blev den förlösande händelse som
fick en bägare som redan var fylld till
brädden av frustration och ilska att
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rinna över. Bara timmar efter polisskjutningen samlades mängder med
människor på de håliga asfaltgatorna
bland nedlagda fabriker och stängda
butiker i Sherman Park. Protesten utvecklades snabbt till ett upplopp. Den
lokala bensinmacken sattes i brand,
gatstenar kastades genom fönsterrutor och Milwaukees guvernör Scott
Walker kallade in nationalgardet.
På gatorna skanderades »Black Lives
Matter«.
som eldade
på upploppet handlade inte bara om
Sylvilles död. Den handlade om ojämlikheten, arbetslösheten, rasismen
och det systematiserade förtryck som
under decennier växt fram, och framför allt riktats mot 40 procent av
Milwaukees totalt 600 000 invånare.
De svarta.

URLADDNINGEN AV KÄNSLOR

En gnista av förväntan tändes hos
invånarna i Sherman Park när Barack
Obama ställde upp som demokraternas
presidentkandidat 2008. Paroller som
»Change We Can Believe In« och »Yes
We Can« väckte hopp om en ny framtid. Trovärdigheten och igenkänningsfaktorn bidrog till att Obamas akademiska bakgrund och den polerade
politikerytan accepterades. När han
blev vald till usa:s första svarta president den 4 november 2008 hade 67,3
procent av Milwaukees befolkning lagt
sin röst på honom. I ett land där valdeltagandet konsekvent brukar ligga
på mellan 50 och 60 procent valde hela
87 procent av stadens röstberättigade
att gå och rösta. Under presidentvalet
2012 var stödet nästan lika stort.
I den senaste amerikanska folkräkningen (the United States Census) från
2010 utsågs Milwaukee till usa:s mest
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Sherman Park
Milwaukee, Wisconsin

segregerade stad baserat på ras.
I förorternas villor med välskötta
trädgårdar och på östra sidan av
floden som rinner genom staden
bor de vita. På västra sidan av
floden i tegelstenshöghus och
baracker de svarta.
När jag under valet 2016
arbetade för Demokraterna
och Hillary Clinton på ett av
kampanjkontoren i Milwaukee visade sig effekterna av
rasdiskrimineringen och
segregationen också bland
volontärerna. Boenden på
den rika, »fina« och vita
sidan floden anmälde sig entusiastiskt som dörrknackare. Men ivern
försvann hos vissa när de blev tilldelade uppgiften att besöka sina egna
bostadskvarter. De hade kommit för
att hjälpa de svarta. Å andra sidan kom
ett annat motstånd fram när vi bad
volontärerna bege sig till områden som
Sherman Park. »Nej, dit går jag aldrig.
Det är för farligt!«. »Är ni galna?« var
några av kommentarerna. Många av
volontärerna hade aldrig vistats väster
om floden, förutom när de med låsta
dörrar passerat i bil.
inkomstskillnaderna
mellan svarta och vita högt över medel.
Segregationen och den ekonomiska
ojämlikheten har resulterat i att 37 procent av Milwaukees svarta befolkning
lever under fattigdomsgränsen. I hela
landet är det bara i Minneapolis,
Minnesota som inkomstskillnaderna
mellan svarta och vita är större. Och av
andelen arbetslösa toppar Milwaukee
listan nationellt. 17,3 procent av Milwaukees svarta befolkning är arbetslös jämfört med 4,3 procent av de vita.

I MILWAUKEE LIGGER

Att Milwaukee flera gånger blivit framröstat som den värsta platsen för svarta
att bo på i hela landet känns inte överraskande.
MEN EFFEKTEN AV den strukturella rasismen
och det sociala utanförskapet slutar inte
där. Bara några kvarter öster om Sylvilles mordplats, i det ökända området
»53206« (benämnt efter Milwaukees
fattigaste postnummer), har 62 procent
av områdets svarta män tidigare suttit
eller sitter för närvarande i fängelse.
Siffran är högst i landet, men nationellt
sett kan en av tre svarta män räkna
med att någon gång under sin livstid
hamna bakom galler. Många av dem
är minderåriga och inspärrade för brott
som bland gemene man knappt uppfattas som olagliga. Kriminaliseringen
av afroamerikaner genom destabilisering, nedmontering av trygghetssystem,
ökat socialt och ekonomiskt utanförskap, och inte minst en djupt rotad
rasism gör att usa:s historia gör sig
påmind. Slaveriets skugga över dagens
samhälle är uppenbar.
EN OKTOBEREFTERMIDDAG återvände en av
volontärerna, en vit man i 70-årsåldern,
till kampanjkontoret. Han hade varit
ute och knackat dörr i ett bostadsområde i närheten av Sherman Park.
Hans ögon var blanka av tårar när han
berättade. På en raksträcka hade två
svarta män promenerat framför honom.
När han närmade sig männen för att
prata med dem om valet gick de båda
ner på knä, lyfte armarna över sina
huvuden och sa: »Vi bär inte vapen«.
En vit man i deras bostadsområde
kunde bara betyda en sak. Polisen.
Åtta år hade då gått sedan Barack
Obama kommit till makten. Förvänt-

ningarna på strukturella förändringar
i områden som Sherman Park var skyhöga när han tillträdde. Nu tycktes
känslan av hopp vara försvunnen.
Det sociala utanförskapet och rasismen
präglade fortfarande vardagen. Var är
jobben som utlovades? Den ökade tryggheten? Den amerikanska drömmen?
Som kampanjarbetare 2016 mötte
jag dagligen människor vars uppgivenhet och likgiltiga inställning till politiken var påtaglig. »Om Obama inte
kunde göra skillnad, varför skulle
Clinton?« Ja, hur skulle boende i Sherman Park kunna lita på etablissemangets kandidat? När rösterna i
Milwaukee räknats klart var det tydligt att många valt att stanna hemma.
I en stad som historiskt sett stoltserat
med sitt höga valdeltagande var antalet
röstande i Milwaukee det lägsta sedan
valet 2000. Och för första gången sedan
1984 förlorade Demokraterna i Wisconsin. I de vita medelklassområdena
öster om floden var deltagandet fortfarande högt. Det var bland minoritetsgrupperna som människor valt att
stanna hemma.
DET HAR NU GÅTT lite drygt ett år sedan det
senaste valet. I Milwaukee lever medborgarna fortfarande i parallellsamhällen präglade av sociala utanförskap,
rasism och ekonomisk segregering.
Även om de politiska lösningarna känns
långt borta, finns också positiva krafter
med en övertygelse om att ett jämlikt
samhälle går att uppnå. Och en förhoppning om att slippa se fler bensinmackar sättas i brand i Sherman Park.

Maja Stilling
är utredare på Tankesmedjan Tiden
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övriga frågor

Digitaliseringens pris
larmar om digitaliseringens konsekvenser. Det handlar dels
om att robotar tar över fler och fler uppgifter. Inom handeln, enklare kontorsjobb, hantverksyrken och många andra
kommer vi under de närmaste åren se
en snabb rationalisering av antalet
arbetstillfällen.
Men det handlar också om den nya
plattformsekonomin. Allt färre kommer
vara fast anställda. Fler kallas in när företagen behöver det. Många kommer få
jobba hemifrån och får svårt att dra
ihop till en rimlig heltidslön.
På ett plan kanske utvecklingen är
överskattad. Ekonomin genomgår hela
tiden omställningsperioder, men det
brukar skapas fler jobb i spåren av de
som försvinner.
Men politiken måste vara på sin vakt.
Se över systemen, som det heter. Kanske
måste produktionen beskattas hårdare,
ALLT FLER RAPPORTER

Ebba Busch
Thor fick mycket hån och kritik mot sig
när hon, som vill se en mer konservativ
skola med en litterär kanon, själv inte
kunde uppge vilka som skrivit tre klassiska svenska verk.
Kritiken hade ju en viss poäng. Den
som kräver kunskaper av andra bör nog
börja med att själv kunna just de där
sakerna.
Tyvärr speglar det nog ett ganska
vanligt fenomen. Politiker vet att de
måste kräva olika saker för att nå ut i
debatten och profilera sig. Det blir en
del av politiken som ett spel. Men vad
får dessa krav för konsekvenser? I det
läget kan Busch Thor kräva kunskaper
som svensk litteratur utan att ens tänka
tanken att hon själv borde läsa dem först.
Å andra sidan kan man förundras
även över dem som kritiserade henne.
Många av dem skulle nog hävda att det
inte behövs en kanon. Att det är översitteri att kräva en sådant. Ändå raljerade de över att hon inte kunde.
Borde de inte egentligen varit mycket
nöjda med Ebba Busch Thors insats?
KRISTDEMOKRATERNAS LEDARE
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lönerna mindre? Krävs det stora utbildningsprogram när människor ska byta
jobb?
Det enda vi vet är att det går fort, och
politikerna måste vara på tå hela tiden.
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Bristen på
litterär kanon

FRAMTIDENS ENERGI
Är omställningen så enkel
som alla säger?
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Nästa nummer
kommer 20 februari
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