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Under 2015-16 skrev jag ned en fundering varje dag. Samtliga publicerades på
min hemsida ”Inga Konstigheter” . Totalt blev det 377 små artiklar, dikter och
berättelser. Större delen av dessa innehöll reflektioner om mitt liv och mina
tankar om både allmänna och specifika frågor om relationer och andra
företeelser. Dessa finns samlade i boken ” Lasse-kurator – ett liv för barn och
unga”
Utöver artiklarna i min lätt självbiografiska bok fanns dock över en hel del
material som kanske kan vara av intresse. Det är funderingar rörande
samhälleliga och politiska skeenden och frågor. Sammanlagt handlar det om
nittio korta inlägg inklusive några små dikter. Då alla skrevs under en viss
period har jag inför den här publiceringen bara gjort smärre tidsjusteringar.
Detta för att det skrivna inte ska vara bundna till vissa månader och dagar för nu
länge sedan.
Det var nog allt.
Hoppas på en givande läsning
Eventuella synpunkter till det skrivna sänds till:
lassej.qrator@outlook.com
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Funderingar i tiden

Mitt Sverige bakom galler
6 juni är Sveriges Nationaldag. Tidigare var den bara Svenska flaggans dag. Jag är inte
mycket för att fira denna och har aldrig varit. För mig har denna dag alltid känts lite
tillkämpad och skapad. Naturligtvis beror mitt ointresse på att dagen inte kan kopplas till
någon befrielse från det ena eller andra förtrycket. Till skillnad från hur det är i Norge,
Frankrike och många andra länder.
Från Nationaldagen 2016 visar jag en bild som lite beskriver min känsla just då. Det är en
sommarbild med vita blommor och en svensk flagga. Men ett galler finns emellan de vackra
blommorna och vår nationalsymbol.
Mitt Sverige har nämligen, trots allt skönt och vackert, hamnat bakom ett galler av hinder för
fler människor att komma till oss undan krig och förföljelser.
Mitt Sverige har också, trots de goda krafternas överlägsenhet, ändå stegvis låtit sig bli inlåst
av de främlingsfientliga krafternas åsikter.
Denna utveckling gjorde mig ledsen och gör det så länge främlingsfientligheten breder ut sig,
mycket ledsen.
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Det sipprar ned. Stå kvar, stå emot!
USA:s president och andra mäktiga ledare i världen förespråkar reaktionära, rasistiska och
sexistiska förslag. Denna skit sipprar ned bland de svaga som inte kan stå emot. Då blir hatet
och avskyvärda handlingar legitima. De brunsvarta krafterna över hela världen ser detta och
är beredda att hänsynslöst utnyttja människors vilsenhet och rädsla. Om de lyckas med detta
blir de allt starkare. Att stå kvar och stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet är
då en kamp för livet, för hela mänskligheten.
Det är detta som jag med följande små strofer försöker uttrycka
På hösten stormade sorgen,
Potomacfolk i tunga tårar
Det stora landet lider
av storordens unkna uttal
Triumferande käften käftar,
hotar vart värdefullt värde
Stäng ute, lås in är ära
i tornets tokiga ton
Nu väntar vita och vassa värjor
med frihet att hugga hjärtan
Mörkermäns hurrarop hälsar
i nyfaders spår föddes fascism
Vännen flabbar i tsarens torn
Bosporens blodshänder härjar
Gamla delade världen väntar
på trampen från fasans fötter
Brunsvarta vargar växer,
gläfser och vädrar i vinden
Iskall blåst är smygande storm
när rättvisa fallerar för folken
Ur storgapet sipprar skitig ström,
förfalskar, förgiftar, förstör.
Förvirrade folk lyssnar och lär,
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ondskan blir rätt, fast farligt fel
Stövlars tramp trumpetar
sparka, slå mot sköra och små
Livet för hyggliga hotas
när stödet ges av hatets herrar
När köldnätters skuggor skymtar
måste livets folk stå starkt.
Sida vid sida för allt och alla
som medmänskligheten vårdar
Striden är inte över. Den har bara
startat

Ut med Valborg, in med Våren
Den som heter Valborg har namnsdag den 1 maj. Då är det egentligen inte meningen att du
ska gå ut och demonstrera mot alla orättvisor i världen. Nej, då är avsikten att du ska hylla
den ”Heliga Valborg”. Dagen före under den s k Valborgsmässoaftonen ska du inte heller
festa och ha trevligt om du nu trodde det. Då ska du istället minnas nunnan Valborgs verk på
jorden under 700-talet och att hon för sina gudfruktiga insatser blev katolskt helgonförklarad
på 800-talet. Ja, du bör veta, att Valborg tydligen var en helt fantastisk kvinna eftersom hon är
den enda vars namn har hedrats med en egen afton i Sverige. Det du, det är inte kattskit
precis.
Men heligheten betyder väl att damen egentligen bara är en uråldrig katolsk symbol? Det
stämmer och Sverige är ju inte precis något katolskt land så varför då behålla en särskild afton
för henne? På den frågan svarar jag: Den 30 april borde rimligen i en halvsekulär stat som
Sverige istället kallas för ”Våraftonen” eller något annat lämpligt på ordet ”vår”. Då skulle
dagen istället kunna bli en allas festhyllning till våren. Något som både behövs och skulle
vara gott för vårt mångkulturella och halvsekulära land. Så ut med Valborg och in med Våren
är mitt måtto.
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Men oroas inte kära medborgare. Trots en sådan ändring skulle det fortfarande tändas brasor.
De skulle förstås inte tändas för att i nunnan Valborgs anda skrämma bort häxor, utan för att
lysa upp himlen som hyllning till kommande sol och värme. Trots denna ändring skulle alla
borgerligt traditionsbundna ändå kunna ta på sin vita studentmössa och tillsammans med oss
barhuvade hälsa våren med Runebergs visa
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen
Sköna maj, välkommen, våra lekars vän! …o s v
Dagen efter ”Våraftonen” är det Första maj. Då klämmer vi förstås istället i med ”Första
Maj”, Hannes Skölds vackra lilla vår- och kampvisa från 1911.
Jag önskar er en fin ”Vårafton” varje år.
Gå sen pigga och glada med i gemenskapen på första maj.

Sagan om den kloke kungen av Nordlandia
Den här sagan utspelades i konungariket Nordlandia. Där levde ett folk som under många år
varit väldigt välmående. Den oftast goda staten och kommunerna hade ordnat med bra skolor,
barnomsorg, sjukvård, äldrevård. När människor hade det svårt trädde det gemensamma in
med hjälp. För en god jämställdhet hade man stiftat lagar och ordnat bidrag som styrde och
ställde krav i rätt riktning. På det hela taget hade det varit mycket bra för folket i Nordlandia
Detta hade också inneburit att det fanns en öppen solidarisk famn för att ta emot människor,
som led under krig och förföljelser runt om i världen.
Det senaste decenniet och lite till hade dock något tråkigt hänt. Det som var gemensamt förut
hade börjat säljas ut till privata intressen, som vilka varor som helst. De som var utan jobb och
de som var sjuka skambelades. De enda som egentligen gynnades var de som hade arbete och
de som hade eget kapital. Dessa fick det bättre medan andra fick det sämre. I detta läge
uppstod bland många människor en känsla av att vara utanför. Detta utnyttjade vissa partier
väl genom att skylla allt dåligt på de människor som sökt sig till Nordlandia för att få skydd.
Dessa lättköpta och felaktiga poänger ledde tyvärr till ett ökat folkligt stöd till sådana svarta
krafter.
I Nordlandia fanns en kung som nu började bli gammal. Under sin långa regentperiod hade
han inte i något sammanhang visat vare sig klokskap eller nytänkande. I yngre år var han bara
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en glad pajsare. Lite upp i åren hade han tack och lov lugnat sig lite. Han hade på det hela
taget varit en ganska slät figur som skött sin enda stora uppgift, den att skaffa en drottning och
få barn. Tronföljden var ordnad och han hade varit med på ett hörn i det sammanhanget. Nu
på ålderns höst hade det dock plötsligt hänt något med gubben. Han hade till de flestas
förvåning börjat tänka djupa tankar.
Därmed hade han upptäckt att allt inte var så bra i hans gamla land. Det fanns väldigt många
orättvisor helt enkelt. Dessutom hade ju fattigdom och krigshärdar i världen inneburit att
hundratusentals flyktingar sökt sig till hans Nordlandia. Samtidigt hade det visat sig att banker
och andra stormrika företag och enskilda under åratal gjort allt de kunnat för att gömma undan
pengar utomlands för att slippa betala skatt. Han förstod nu att allt detta var ansträngande för
sammanhållningen i samhället och att det kostade väldigt mycket pengar.
Kungen funderade därför över vad han kunde göra för sitt folk i denna svåra stund. Han kunde
ju inte uttala sig direkt politiskt i den ena eller andra riktningen. Det var han förbjuden att
göra sedan många år tillbaka. Nej, han behövde komma på något annat riktigt kraftfullt, men
som ingen kunde stoppa och som inte skulle strida mot konstitutionen. Han grubblade länge
och höll nästan på att ge upp. En regning vårnatt, när han låg där vaken i skedställning med
sin drottning, kom han till slut på sin lysande idé. Han rusade upp och skev snabbt ned sina
tankar och hoppade sedan i säng och somnade nöjd och närmast lycklig.
På morgonen läste han sin nattliga lapp och där stod i punktform:
1. Jag ska ställa in allt firande av min stundande födelsedag utöver sedvanligt kalasande
med drottningen, barn och barnbarn, med tårta och lite presenter. Allt betalar jag själv.
2. Jag ska deklarera offentligt, att all form av uppvaktning och alla presenter som
finansieras av skattemedel undanbeds å det bestämdaste.
3. Jag ska begära att det från och med kommande statsbudget blir en minskning av
kungaapanaget med 10% årligen till dess att en minskning med 50% uppnåtts.
4. Jag ska lova att jag av 50% av min samlade förmögenhet ska skapa en särskild
solidaritetsfond. Denna ska i första hand ge stöd till flickor och unga kvinnor som i
vårt land drabbas av förtryck och förföljelse av olika slag.
5. När jag gör allt detta, ska jag samtidigt meddela följande.
- Jag ställer in firandet för att bidra till att pengar, som annars skulle slängas på mitt
födelsedagsfirande, istället används till nyttigare ändamål.
- Jag begär minskning av apanaget därför att dessa stora bidrag inte känns rättvist i
en tid när många människor i och utanför vårt land har det svårt. Miljonerna
behövs för annat.
- Jag satsar hälften av min förmögenhet till ett viktigt ändamål för flickor och unga
kvinnor och jag gör det i min äldsta dotters anda och som en solidaritetshandling
från mina barnbarn
- Jag ska också säga, att jag med mina handlingar hoppas att också alla andra rika
och mäktiga i vårt land ska bidra på ett rättvist och ärligt sätt till samhället. De har
råd att göra som jag gör och förbli tillräckligt rika ändå.
Kungen läste om allt flera gånger. Han tänkte,
- Har jag verkligen skrivit detta. Det är ju lysande. Varför har jag inte tänkt på
detta tidigare. Jag måste omedelbart tala med kronprinsessan för det är ju ändå
hon som på lång sikt kommer att behöva leva upp till dessa nya principer.
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Sagt och gjort. Han ringer till sin äldsta dotter och meddelar sitt beslut. När han berättat blev
det först tyst i mobilen, sedan hörde han en lätt gråt och kronprinsessan fick snörvlande fram:
- Pappa, vad jag längtat efter detta. Du är verkligen brilliant. Nu, för första gången
i mitt liv, känner jag att jag faktiskt vill bli regent. Tack, pappa, jag är med dig
hela vägen. Jag älskar dig!
Snabbt kallades till presskonferens och kungen och hans kloka dotter berättade tillsammans
nyheterna.
Den församlade världspressen blev fullständigt tyst i en lång stund. Sedan började en av
journalisterna applådera och direkt följde en stormande applåd och ett unisont leve. De hade
upplevt en världsnyhet. De hade mött världens nu klokaste och godaste kung. De hade varit
med om något som ingen trodde var möjligt.
I denna stund kände sig kungen för första gången sedan barndomen som en fri, lycklig och hel
människa. Han sneglade bort mot sin älskade drottning, som satt i ett hörn i andra ändan av
rummet. Hon log mot honom, såsom hon alltid gjort, och han visste genast att han hade gjort
rätt. Nu skulle de kunna leva tillsammans ännu många år till i visshet om att de ändå gjort
något riktigt bra för Nordlandia och dess folk. De hade minsann inte bara klippt av sidenband
och avlat vackra kungabarn. Tanken på detta gjorde den kloke kungen varm i hjärtat.
Sagan slut.

Järntorget blev riktigt rätt!
Många, både tillfälliga besökare och boende i vår vackra stad, känner till Järntorget.
Denna kunskap grundar sig kanske på att torget i över hundra år varit något av ett centrum för
den göteborgska arbetarrörelsen. Härifrån och på angränsande gator utgår Första Majdemonstrationerna. Precis bredvid, på Olof Palmes Plats, ligger Folkets Hus. Här låg en gång
redaktionen för socialdemokratiska Ny Tid och fortfarande hittar vi i torgets närhet
particentraler för SAP och V. Men allmänhetens kunskaper om Järntorget är nog ändå inte
knuten till arbetarrörelsen utan till att det blivit ett trevligt ställe.
Järntorget före år 2000 var, enligt min mening, bara en knölig plats med ett virrvarr av
spårvagnsspår och vägar. Hela torget med sin imponerande fontän var tidigare fullständigt
hopplöst som mötesplats. Torget var omgivet av farlig biltrafik och utan minsta charm. Men
så skedde ombyggnaden och något nytt och mycket trevligt har växt fram.
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Numera är Järntorget en av stadens mest myllrande och trevligaste mötesplatser. Förutom att
man sedan sekelskiftet slipper närgångna bilar fungerar torgets spårvagnsorganisation
praktiskt mycket bra. Dessutom finns här numera en stor och öppen plats omgiven av trevliga
pubar, kaféer och restauranger. Ett möte vid kafé Cigarren eller på Bishop Arms är alltid en
höjdare. Eller varför inte en gemensam koll på någon fotbollsmatch i en av de näraliggande
sportbarerna.
Mycket av arbetarrörelsens verksamheter är kvar, men nu är Järntorget också ett nav för teater
och andra intressanta kulturyttringar. Här ligger precis bredvid ett riktigt teaterstråk med
Folkteatern, Teater Uno och Hagateatern. Här finns Filmfestivalens biograf Draken och
mysiga Pustervik med sitt musikutbud.
Dagtid är det ett myller av alla slags människor och åldrar. Här blandas spårvagnsresenärer
med tiggare, vanliga flanörer, tidningsförsäljare, fika- mat- och ölsugna, nyförälskade par och
många andra i en härlig röra. Ja. just det en mötesplats, full av liv i staden när den är som bäst.
Kvällstid är Järntorget ett nav för restaurang- och pubbesök vid torget och runtomkring.
Nattetid kan det ibland vara lite stökigt, men å andra sidan behöver man ju inte vara där just
då, inte sant?
Det blir ibland fel vid ombyggnader i städers centrala delar. Ombyggnaden av Järntorget vid
sekelskiftet är dock definitivt inte ett sådant fel. Här blev vi av med en trång och tråkig
trafikplats och fick en underbar mötesplats istället. Så, kära vänner, ska ni stämma träff
någonstans i Göteborg välj i så fall Järntorget. Starta där för då har ni strax om hörnet
Linnégatans fina restaurangstråk och några hållplatser bort den underbara Slottsskogen.
Välkomna, till mina kvarter!

Om vår väntan
Varje år kommer en första advent. Oavsett om en har kristen tro eller inte går det att uppskatta
seden med de fyra ljusen. De ger en mysig stämning och visst kan det vara lite speciellt att
tända ett nytt för varje vecka som går. Advent lär ju betyda något i stil med ”Herrens
ankomst” något som ju lär vara förlagt till jul. Förr betydde veckorna före att de troende
fastade. Det är ju då inte konstigt att man väntade på att få äta normalt igen och festa till det
riktigt vid jul när herren kom till världen. Så att advent blivit synonymt med väntan är lätt att
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förstå. Och väntan det är minsann något vi alla känner till och gör ofta, mycket och under hela
livet. När jag skriver dessa rader ett par dagar före första advent sitter jag t ex och väntar på
en bank. Jag drog kölapp nr 76 när jag kom och då betjänades nr 59. Väntan blev lång, så
mina funderingar om väntan bubblade på en stund.
Den stora banklokalen fungerar som vilken väntsal som helst. Det kunde likaväl ha varit en
dito sal på ett resecentrum eller ett sjukhus. Inredningen med soffor liksom de ekande ljuden
från de väntande är de samma. Samma sak gäller det många sysslar med under väntetiden, de
läser eller sitter böjda över mobilen. Just ordet sal talar ju om att det är rymligt och högt till
tak. Så är det där jag befinner mig när jag skriver dessa rader.
Detta då till skillnad från ett väntrum. Sådana har vi väl alla suttit i många gånger. Beroende
på vad vi väntat på har också pressen och nervositeten varit därefter. Läsning i de där alltid
liggande veckotidningarna har då varit till föga hjälp. Har vi hört ljudet av ett tandläkarborr
har dessa inte varit direkt lugnande. Men det är klart, har väntan istället varit på något positivt
så har även väntrummet känts trevligt.
För av någon anledning heter det ju, att den som väntar på något gott väntar aldrig för
länge. Det må så vara, men för den som är liten torde väntan på något gott snarare alltid
upplevas som för lång. En annan sak är att det är viktigt att tidigt träna sig på att vänta i
bemärkelsen kunna skjuta upp mottagandet av det goda.
Under varje lång väntan brukar det dras till med, att en går i väntans tider. I det begreppet
tycks ligga, som en självklarhet, att det kommer att ta en mer eller mindre lagbunden tid innan
det efterlängtade inträffar. Det kan vara väntan på att vintern ska släppa greppet och våren och
dess blommor återkomma. Eller kan det vara väntan på barnets ankomst under den långa
graviditetstiden. I båda fallen vet alla att det måste ta sin tid. Det finns inte mycket att göra för
att påskynda naturens processer.
Däremot finns det i vardagen ofta situationer där otåligheten och irritationen lätt tar över. Det
jag tänker på är våra återkommande telefonsamtal med myndigheter, banker, post, taxi och
andra företag. Efter diverse knappande hit och dit kommer till slut orden ”och väntetiden
beräknas till…”. Den tidsangivelse som sedan följer är sällan särskilt uppmuntrande. Detta
därför att det oftast är en alldeles för lång väntetid. I varje fall känns den för lång för det
ärende en har just den gången.
Telefonväntan är i allmänhet ett ensamgöra och tråkigt. Att däremot vänta tillsammans med
andra på något trevligt är snarare en positiv upplevelse fylld av förväntansfulla och glädjefulla
samtal. Sällan blir sådan väntan vare sig märklig eller absurdistisk. Detta då till skillnad från
Vladimirs och Estragons situation i skådespelet ”I väntan på Godot”. Här vet vare sig de
väntande eller publiken vad det egentligen är de väntar på. Precis det problemet ger också
detta lilla drama en förtätad och intressant stämning. Detta sker förstås bara om skådespeleriet
är bra, vilket banne mig inte alltid är fallet. När det är dåligt så är det inte kunskap om Godot
publiken väntar på, utan att föreställningen ska ta slut.
Något som jag alltid hoppas ska ta slut är vinterrusket. Sedan kommer nämligen den tid jag
alltid både väntar och längtar efter. Då kommer den vackra svenska våren. Den tid då
solvarma och friska vindar åter smeker min kind. Härligt och alltid värt att vänta på.
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Liten saga om livet bortom storskogen.

Rödhönstuppen lyssnar
Bortom de vida och främmande skogarna fanns en liten by. Där var det mesta småttigt,
vackert och välskött. Byns relativt många och olika höns och tuppar var i första hand de som
höll ordning på det hela. Om dagarna strövade de nämligen fritt omkring i byn, där de
plockade, putsade och höll snyggt i allmänhet. På kvällar och nätter flaxade var och en till sin
egen hönsgård. Några av dessa var rymliga och påkostade, andra var stabila och
välfungerande medan ytterligare några var rätt slitna med trångt på sittpinnarna.
I flocken verkade det, trots den långa tid de funnits i byn, ändå mest vara tupparna som styrde
och ställde. Visserligen jobbade de hårt, men bossandet hann de ändå med. Hönorna verkade
ha mer än vingarna fulla med att både lägga ägg, passa kycklingar och jobba med byns
renhållning. En och annan klok höna tyckte väl att tupparna var väl sturska och att de
åtminstone kunde hjälpa till med sysslorna i hönsgården. Deras kacklande om detta hade
också börjat ta skruv och en del tuppar hade börjat ställa upp, men långt ifrån alla var villiga
till detta.
Det som komplicerade hönslivet i byn var att under en lång rad år hade ett stort antal
skogsfåglar sökt sig till byn. Orsaken var främst de bränder som härjat i vissa områden av den
näraliggande storskogen. Alla inflyttade tillhörde arten hönsfåglar och därmed var det mer
likheter än olikheter i förhållande till tamhönsen. Därför gick det oftast väldigt bra med
gemenskapen mellan de olika fågelgrupperna. Många av de nya berikade bylivet med sina
erfarenheter och kunskaper. En del av skogshönsen ville dock inte alls anpassa sig till
ordningen i byn. Särskild stor var skillnaden mellan dessa och tamhönsen, men också jämfört
med den stora majoriteten av skogsfåglarna.
Framför allt gällde olikheterna synen på vad den enskilda vuxna hönan, unghönorna och
ungtupparna fick göra. Det var liksom som om den egna fågelflocken var viktigast och att alla
i flocken, under tuppens arga galande, gav sig på varje lite avvikande flockmedlem. Det blev
då både ett ilsket kacklande, tjuvnyp och hackande. I en del fall gick det t o m så långt att en
del särskilt uppstudsiga ungfåglar, mest unga hönor då förstås, blev ihjälhackade. Detta
kallade övriga fåglar i byn för hackmord och det fördömdes av alla rättänkande hönsfåglar
oavsett ursprung.
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I de flesta av byns hönsgårdar, ja t o m i finhönsens där de annars ofta hamnade fel, hade
hackproblemen i vissa skogsfågelfamiljer uppmärksammats. Tillsammans hade alla kloka
fjäderfän, tamhöns såväl som skogsfåglar, fördömt beteendet och även agerat hårt mot de
hackande familjerna. De kloka såg ju att det var ett agerande som allvarligt stred mot varje
enskild fågels rätt att bestämma över det egna hönslivet. Klokheten talade också om att
hackfåglarnas beteende mot sina egna hade andra bottnar och andra uttryck än de vanliga
familje- och ungfågelproblemen. Därför ville både de kloka tamhönsen och skogsfåglarna
vidta särskilda kraftåtgärder för att skydda de utsatta i hackflockarna. Så skedde också på bred
front och i relativ stor enighet i hela byn. I två av byns hönsgårdar fanns dock en avvikande
syn på hackfågelfamiljernas uppförande.
I den ena av hönsgårdarna, den som mest var bebodd av svarta tamhöns, tyckte de egentligen
att alla skogsfåglar borde motas tillbaka till skogen igen och att inga nya skulle släppas in i
byn. Vad gällde hackfåglarna ansåg svarthönsen att dessa bara var bevis på alla skogsfåglars
usla och farliga närvaro i byn. Därför borde varje sådan hackfågel buras in direkt och sedan
fösas tillbaka varifrån de kommit. Även om svarthönsen backade upp de kloka hönsgårdarnas
åtgärder tyckte de flesta att det inte riktigt gick att lita på deras kacklande. De var ju liksom
egentligen för hårdare tag mot alla hönsfågelarter som var olika dem själva.
Den andra hönsgården, som avvek något från hönsmajoritetens syn på hackfågelflockarnas
uppförande, hade funnits i byn sedan nästan hundra år tillbaka. De levde i en liten gård med
rödmålat hönshus. Trots sin litenhet hade hönsen där ändå emellanåt utövat ett visst inflytande
på hönslivet i byn. De som höll till där hade röda vackra ving- och stjärtfjädrar och en del av
dem tyckte väl att de visste bäst om det mesta. Ibland stämde detta kanske också. Rödhönsen
hade t ex en klockren hållning om att den gemensamt hopsamlade säden inte skulle hamna i
krävan hos rikhönsen. Den säden borde uteslutande användas till alla höns bästa och i
synnerhet till unghönsens uppfostran. Den åsikten hade faktiskt också stort stöd bland en
majoritet av fåglarna i övriga hönsgårdar.
Tyvärr sprang en del av rödhönsen runt och vimsade när det gällde hackfågelflockarna och
dessas beteende mot de egna hönorna, kycklingarna och ungfåglarna, särskilt de unga
hönorna. Visserligen hade rödhönsen stött en del av hönsmajoritetens åtgärder mot hackandet
och för de utsatta ungfåglarna, men det var ändå något som fattades. Ideligen återkom ledande
tuppar och hönor i rödskocken till att det var viktigt att kackla tyst om hackproblemet så att
inte svarthönsens åsikter gynnades. Ständigt försökte rödhönsledarna också negligera de
specifika dragen hos hackproblemen i vissa skogsfågelflockar. Detta skedde bl a genom att
likställa detta med tuppars dåliga agerande mot hönor i allmänhet.
Inga kloka tamhöns eller skogsfåglar utanför den röda skocken förstod varför rödhönsledarna
velade i frågan om hackförtrycket. Än mindre förstod de hackutsatta detta. Inte heller
klarsynta rödhöns och skogsfåglar i den egna hönsgården kunde stödja de egna ledartupparnas
och ledarhönornas kacklande. De enda som egentligen kacklade uppmuntrande och högt till
rödhönsledarnas svek mot de hackutsatta var hackartuppar och deras supportrar bland olika
skogshöns.
Till slut satte dock den röda chefsledartuppen ned klorna i backen och pekade med hela
näbben. Den historiska möjligheten att vinna ökat gehör för hållningen i sädfrågan riskerade
helt enkelt att slarvas bort av en felaktig syn om hackproblematiken. Därför samlade den
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ståtlige och kloke ledartuppen de egna till rådslag. För första gången lyssnade denne nu riktigt
noga på de röda hönor och tuppar som hade verklig kunskap och erfarenhet av hackandet och
arbetet mot hackförtrycket. Utifrån detta kacklades och sprättes sedan fram en ny rödhönslinje
som på alla sätt ställde sig på de hackutsattas sida.
Därmed kunde rödhönsen åter flaxa runt med stolthet på bygatan. Allt fler, både tamhöns och
skogsfåglar, lyssnade nu på dem. Rödhönsens ledartupp hade med kursändringen visat en inre
styrka och ett gott ledarskap. Detta satte förstås avtryck bland hönsen i alla andra gårdar utom
i svarthönsens. Framför allt hälsade alla hackutsatta skogsfåglar med glädje rödhönsens nu
entydiga stöd för varje hönas rätt att bestämma över sitt eget hönsliv.
Sagan slut? Nej, bara början på en ny!

Alla kan göra en klassresa
Vid intervjuer, i artiklar och i böcker talas det ibland om att någon har gjort en klassresa. I de
sammanhangen betyder det oftast att hen under livet förflyttat sig från barndomens tuffare
arbetarklassmiljö till ekonomisk och/eller intellektuell övre medelklass eller rent av överklass.
Den resan beskrivs uteslutande i positiva ordalag. Kanske inte så konstigt eftersom det
antingen är någon som talar i egen sak, eller någon på samma pinne av klasstegen som
intervjuar eller berättar.
Det ständiga smörandet om att det bara är gott att stiga upp från arbetarklassmiljön är en
nedlåtande och föraktfull hållning till dem som stannar kvar i just den miljön. Kort sagt, det är
bra/fint att stiga uppåt, fly bort, men dåligt att stå kvar och bygga ett bra liv som lönearbetare,
precis som de egna föräldrarna gjorde. Detta trots att det är just de, som fortsätter kämpa inom
industri, byggnads, handels, transport, sjukvård, äldrevård och många andra nödvändiga
samhällsnyttigheter, som nu liksom tidigare är de som bygger vårt land.
Det är helt klart ovanligt med positiv spegling av alla dem, som inte gör en uppåtstigande
klassresa, utan fortsätter att bygga samhället underifrån. Ännu ovanligare, för att inte säga
aldrig förekommande, är det att visa upp en omvänd klassresa i positiva ordalag. Eller har
någon sett eller hört något positivt om frivilliga byten från chefsstolar till verkstadsgolv, från
högre tjänstemannaställning till hantverkare eller från rik aktieklippare till samhällsnyttigt
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arbete inom skola, vård eller omsorg? De klassresorna finns också och för den enskilde
innebär dessa ofta både en ny frihet och en ny glädje av att äntligen få göra verklig nytta i
samhället.
Alla kan dock göra en klassresa, om inte under livets gång, så under en dag i Stockholm,
Göteborg eller någon annan stad eller större ort. En sådan klassresa är både enkel, billig och
lärorik. Den består helt enkelt i att för fot eller på cykel, i bil, buss, tunnelbanetåg, spårvagn,
pendeltåg eller båt förflytta sig från den ena delen av kommunen till den andra. I båda ändarna
hittar du olika former av utanförskapsområden om än med helt olika innebörd. I ena ändan
finner du områden med fina villor och rika välmående och mäktiga människor, varav många
flyter ovanpå och vid sidan av och utanför samhället. I andra ändan träffar du på
hyreskasernerna, fattiga, invandrare och maktlösa. Någonstans emellan passerar du kanske
också en blandad bebyggelse med folk som har jobb, hyfsad ekonomi och är aktivt deltagande
i samhället. Du kan ju själv välja åt vilket håll du vill resa under en sådan geografisk
klassresa.
Vilken klassrutt man kan ta i olika kommuner vet jag inte så mycket om. Däremot kan jag
tipsa om flera sådana i Göteborg. En sådan är 5:ans spårvagn. Denna går fram och åter mellan
det utsatta Biskopsgården och överklassområdet Örgryte. Ja, just det. Janne Josefsson har
gjort ett par TV- program om just den klassresan.
En annan sådan, som enligt min mening, är ännu tydligare i sitt avslöjande av Göteborgs
klassmässiga segregation är en resa med 11:ans spårvagn. Denna går mellan invandrartäta och
fattiga Bergsjön och överklassområdet Långedrag. Vill du sedan förstärka intrycket ytterligare
så kan du fortsätta en bit till med färjan ut till sommarvillorna på Brännö. På vägen mellan de
två ytterligheterna passerar du också de välmående arbetar- och medelklassområdena i
Kortedala, Olskroken, Vasa, Linné och Majorna.
Och jag säger
Oavsett vilket håll du vill åka kommer det att bli en klassresa, men sitt inte bara inne i vagnen
och titta. Gå ut, känn av, fotografera och samtala med både vännerna du har med dig och de
människor du träffar. Det kommer alltid en ny vagn senare. God tur!

Stoppa mobilen i fickan
Mobilen har blivit ett nödvändigt redskap för mig liksom för de flesta andra. Det handlar då
bara till en del om att ringa, sms:a eller mms:a. Även e-postande, facebookande, twittrande,
spelande, kunskapssökande, instagrammande, lyssnande m m upptar mycket av vår tid. Jag
har ingen åsikt om huruvida denna utveckling är lämplig eller inte. Det är upp till var och en
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att bestämma hur man vill utnyttja sin tid och använda sin mobil. Ett är dock säkert, och det är
att vår mobilanvändning har både för- och nackdelar. Bland nackdelarna finns åtminstone ett
par situationer där mobilbruket kan få allvarliga följder.
Den första av dessa är bilkörning. Telefonerande och bilkörning är, enligt min mening, en
olämplig kombination. Särskilt förkastligt är det när ringandet sker utan headset. Har man
inget sådan behöver mobilen kanske hållas i handen. Därmed påverkas körkoncentration helt
klart negativt. Detta betyder att risken ökar för incidenter där inte bara passagerarna och
föraren kan skadas utan även andra trafikanter kan drabbas. Än farligare blir det med
”mobilkörandet” när föraren försöker sig på att sms:a eller mejla. Då ökar naturligtvis
ouppmärksamheten på både vägen och trafiken märkbart. Risken för olyckor är därmed
uppenbar.
Jag tänker att ny lagstiftning kan behövas här, men att var och en ändå behöver ta sitt ansvar.
Det innebär att när vi själva kör bil så bör vi stoppa mobilen i fickan. Åker vi med någon
måste vi våga säga stopp till föraren om hen tänker svara eller själv ringa. Ringer vi eller
sms:ar till någon fråga då regelmässigt om hen kör bil. Pågår detta avsluta samtalet.
Den andra situationen gäller mobilanvändningen när vuxna är tillsammans med yngre barn.
Som boende nära Slottsskogen och den fina lekplatsen, Plikta, ser jag där ofta hur föräldrar är
mer upptagna av sina mobiler än av sina lekande barn. Jag ser och hör då också barn, som
förgäves pockar på föräldrars uppmärksamhet, därför att dessas fokus istället är i mobilen. Att
just föräldrars mobilrelaterade aktiviteter kan få förödande följder har vi flera rapporter om
under senare år. Det har då gällt att barn drunknat p g a föräldrars mobil-fokus. Och om barn
hinner drunkna så är det också fullt möjligt, att även andra svåra olyckor kan ske när föräldrar
tappar barnfokus i de sociala mediernas brus.
Jag tänker därför, att när vi är ute med våra barn eller barnbarn bör vi stoppa mobilen i fickan
eller lämna den hemma. Är den ändå med bör vi stänga av och låta den vara kvar i fickan. När
vi ser någon annan tappa fokus på sitt barn i ett farligt sammanhang måste vi våga säga till.
Våga vara utan nätet ibland.
Det går att ta ledigt från nätet oavsett vilken teknik vi använder för att nå ut i cyberrymden.
Vi behöver alla någon gång testa att medvetet lämna mobilen hemma eller, när vi är hemma,
stänga av och lägga undan mobilen, paddan och datorn. Börjar vi med små stunder och sedan
utvidgar nätfriheten till dagar kommer vi upptäcka att vi hinner med mycket annat trevligt.
Vill vi spetsa till nätfriheten lite extra gör det gärna tillsammans med andra. En idé är att
tillsammans ordna internetfria mötesplatser där vi umgås live lite oftare. Jag har glädjen att
vara med i en sådan aktivitet. Dess namn är ”Istället för Facebook”. Denna innebär en fast
mötesplats som är öppen en gång i veckan. Då blir det tid för ett par timmars levande gött och
nätfritt tjöt. De ni!
Jag tänker:
Gärna nätet och mobilen, men vi måste fortsätta göra ansträngningar för att stänga av, lämna
hemma och stoppa i fickan.

14

I vindflöjlarnas tid
I det politiska livet är det inte sällan inne att vända kappan efter vinden eller agera som en
riktig vindflöjel. Detta innebär att väldigt många helt enkelt byter åsikt efter vartåt de politiska
vindarna blåser. Det betyder att det som inte kunde sägas igår mycket väl kan sägas idag.
Sättet varpå en del partier och politiker bytte åsikter om flyktingmottagande och integration
2015 är utmärkta exempel på detta ”vindflöjelagerande”. Den generösa flyktingpolitiken och
det öppna hjärtat blev på kort tid istället den stängda dörren och de hårda tagen. Vi befann oss
helt enkelt i ”vindflöjlarnas tid”.
Nu kan ju vän av ordning undra hur riktiga vindflöjlar egentligen ser ut. Det kan ju nämligen
vara bra att veta om man någon gång skulle likna en politiker vid en sådan grej. De flesta vet
ju att en vindflöjel är skapad just för att visa åt vilket håll vinden blåser. Den visar vindens
riktning. Detta gör den bäst om den är fastsatt på ett hustak, ett torn, en mast eller något annat
som sticker upp en bra bit över marken.
För att den ska hålla för vinddraget görs den ofta av en metallplåt sittande lätt vridbar på en
lodrätt stående metallpinne. Metallplåten kan vara formgiven på många olika sätt. Det allra
vanligaste är nog att det är en fågel av något slag. Kyrktornens vindflöjlar i form av tuppar
känner de flesta till. Andra vanliga flöjelfigurer är olika typer av pilar och skepp. Men det är
stor variation, precis som bland politikens vindflöjlar. De kan ju ha vilken politisk färg som
helst.
Hur kan det då komma sig, att jag vet något om vindflöjlar?
Jo, för det första har jag precis som de flesta andra, ögon att se med och öron att höra med.
Och när jag använder dessa går det inte att missa att det pågår ett livligt ”vindflöjlande” inom
politiken. Ja, så livligt att en del aktörer verkar ha blivit riktigt uppsnurrade.
För det anda vet jag en del om vindflöjlar därför att i Slottsskogskolonin i Göteborg är det
många av stugtaken som har vindflöjlar. Det finns nästan 30 sådana. Bland dessa finns också
en på vårt eget tak som gärna följer vart vinden blåser. Övriga vindflöjlar utgör en bred skala
av olika figurer.
Jag tänker. Kanske det går, att bland riktiga vindflöjlar finna likheter med någon av de
politiker som vänder kappan efter vinden. Fundera ett tag så hittar ni säkert någon.
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Tycker du om din padda?
I den digitala tidens värld kommer nya ord och många ord får en ny mening.
Att ”surfa” är inte längre bara den vågliga sporten som det var förr. Att ”tagga” är inte ett verb
skapat efter någon vacker rosenbuskes vassa taggar. Begreppet ”vän” är inte längre bara
förunnat människor, som man tycker mycket om och gärna umgås med. Det kan också vara en
flyktig bekant eller någon man känt för länge sedan och som nu med ett Fb-prefix fått
vännens upphöjdhet. Ja, så kan man fortsätta och ordbotanisera bland de digitala begreppen.
Ett av dessa ord vill jag ägna lite mera tid här.
Om någon för tio år sedan hade frågat dig om du har en ”padda”, om du använder den och
tycker om den så hade du säkert sett ut som ett frågetecken. Inte bara det. Du hade kanske rent
av hade blivit riktigt förbannad. Detta med rätta, därför att för tio år sedan hade du inte kunnat
veta att du blev tillfrågad om din ”surfplatta”. Du hade ju istället trott att frågan du fick
insinuerade att du ägde ett exemplar av det slemmiga groddjuret, paddan. Klart att du då blivit
arg av en sådan oförskämdhet.
Dagens digitalt bundna generation vet naturligtvis vad en padda är för något. Däremot kan
det vara dåligt med kunskap om paddan som djur. Så här är lite om det. Paddan, med latinska
namnet Bufo bufo, är ett av naturens och trädgårdens nyttodjur. De äter bl a sniglar och
insekter. Honorna, som blir störst med sina 12-13 cm, kan även ta en och annan mus, Till
skillnad från de flesta andra groddjur tar sig inte paddan fram hoppande. En padda krälar
lugnt och orädd fram, väl medveten om sin storlek och de lätt giftiga körtlarna de har på
kroppen. Paddor finns över hela Sverige utom fjällen och de håller mest till där det är lite
fuktigt. Paddan liksom alla andra groddjur och kräldjur i vårt land är fridlyst.
Så jag tänker,
När du ser en naturens padda, peta inte på den, surfa inte med den utan låt den vara ifred.
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Tagga ner, må bättre
På bilden ser du en individ inom familjen igelkottsdjur, som är ett av de allra äldsta
existerande däggdjuren på jorden. Igelkottar kan nämligen ha funnits så långt tillbaka som för
60 miljoner år sedan. Så det är ingen tvekan om att djuret på bilden har rejält historiska anor
och att deras taggar har tjänat dem väl.
Igelkotten är egentigen bara känd för att ha taggarna ut. Det är igelkottens försvar mot alla
slags fiender. De utåtstående taggarna är en rejäl samling spetsiga och vassa tingestar. Ett
fullvuxet exemplar kan ha mellan 5000 och 7000 taggar och det är ingen risk att det blir tomt
när de faller av. Trots de många taggarna sker parningen genom att hanen hoppar på bakifrån
och upp på honans rygg. En villig hona trycker sig då mot marken och håller taggarna mot
kroppen. Genom detta kan paret, med några små raster, hålla på i flera timmar.
De tusentals taggarna är dock inte bestående. Med omkring ett års mellanrum byter kotten ut
sina taggar. Inte alla på en gång utan några då och då. Taggarna är viktiga för att klara sig mot
större rovdjur. När ett hot uppenbarar sig rullar igelkotten ihop sig och blir svår att komma åt.
Att rulla ihop sig och ha taggarna ut hjälper dock inte mycket mot igelkottens värsta fiende,
biltrafiken. Det är på vägarna igelkottens liv är mest i fara och varje år dör tyvärr fortfarande
tiotusentals vid påkörningar i vårt land.
Jag säger tyvärr därför att igelkotten är, trots att den alltid har taggarna ut, ett väldigt trevligt
och nyttigt djur. Den äter maskar, insekter och smågnagare och håller på så sätt ordning i
trädgården. Däremot dödar den inte och äter inte ormar såsom ryktena påstår. Igelkotten är ute
i skymning och på natten och den möter helt enkelt sällan ormar som ju mest är ute på dagen.
Igelkotten är dock inte ensam om att ha taggarna ut. Detta kan också en del människor ha och
de är inte så särskilt roliga att umgås med. De är ofta ovänliga, misstänksamma och riktigt
dåliga att samarbeta med. Deras taggiga attityd och beteende är kanske ett slags försvar.
Effekten blir dock att andra drar sig undan och att uppleva detta är nog inte så hälsosamt i
längden.
Så finns också de, som visserligen inte har taggarna ut, men ändå behöver få rådet att tagga
ner. Det är de, som är lite för ivriga och stressade, och därför behöver lugna ner sig och
koppla av. De allra mest upphetsade kan t o m bli lite jobbiga att vara nära. När de däremot
taggat ner lite kan deras kvarvarande entusiasm vara riktigt givande.
Utifrån allt detta prat säger jag därför:
Att igelkottens utåtstående taggar är viktiga för artens överlevnad och fina att se på.
Ni andra, som har taggarna ut eller är för självupptaget stressade, skulle däremot må
bättre om ni taggade ner lite. Då skulle er inre elegans komma ut och glädja många
Tips: Se filmen ”Igelkottens elegans” i regi av Mona Achache.

17

Många bud men lagom är bäst.
Emellanåt kommer s k larmrapporter. En sådan berättade att det är lika farligt att vara utan
solsken som det är att röka. Solskensbrist skulle enligt rapporten innebära lika stor risk för
hjärt- och kärlsjukdomar som tobaksbruket. Varje dag larmas det dock om hur farligt det är att
sola för mycket. Risken för hudcancer ökar lavinartat med för mycket sol. Så lagom mycket
sol torde således vara ett gott bidrag till en god hälsa och ett långt liv.
Det lär vara hälsofrämjande att motionera genom att cykla. Detta sätt att ta sig fram tycks
växa och ökningen verkar bli ännu större sedan elcykeln slog igenom. Med fler eldrivna
cyklar på gator och cykelbanor ökar farten och därmed trafikfaran. Inte sällan sker många
allvarliga olyckor med cyklister inblandade. Det lär bli ännu flera när elcyklisterna kommer
ljudlöst susande både nedför och utför. Gärna cykel som motion men lagom fart är bäst för
både ditt eget och andras liv och hälsa.
En läkargrupp hävdar bestämt att vindrickande är skadligt för hälsan på en rad olika sätt.
Andra läkare påstår lika hårdnackat, att ett/två glas vin per dag är bra både för blodet och
hjärtat. Om detta tänker jag att relationen människa och vin väl är individuell. Det gäller för
var och en att finna den jämvikt man själv mår bäst av. Lagom mycket, lagom ofta enligt vad
den enskilde själv kommit fram till är väl ändå det rätta.
Liknande motsättningar råder om vilken föda som är bäst för hälsan. På den ena ytterkanten
finns de som hävdar att uteslutande vegetabilisk mat är det rätta valet. På den andra kanten
framhålls istället vikten av att vi äter proteinrika, bra köttvaror för att må bäst. Båda sidorna
tycks betrakta den andra som korkad. Detta käbbel sker medan den stora folkmajoriteten
troligen försöker få i sig så allsidig kost som möjligt, alltså lagom mycket vegetabilier och
lagom mycket animalier.
När det gäller vad vi stoppar eller suger i oss är bevisen entydiga om att rökning är
hälsofarligt. Därför har det med rätta skett olika begränsningar och förbud när det gäller
rökandet. Rätten för den enskilde att röka finns kvar, men var och när är reglerat. Detta då
främst för att andra har rätt till en rökfri miljö. I svansen på antirökarbetet finns tyvärr också
attacker mot snusandet, något som ju inte i något avseende skadar någon annans hälsa än
brukarens egen. Sådana överdrifter i antitobaksarbetet skadar dess eget syfte. Lagom är bäst
också när det gäller tobak. Begränsa rökningen för allas bästa, men låt snusandet vara så
länge ingen kan bevisa att andra skadas av ”passivsnusning” eller att hus brunnit ned efter
”sängsnusning”.
Så försvara vårt svenska Lagomland där just lagom är bäst, åtminstone när det gäller hälsan.
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Cyklist, trist!
I Göteborg någon helg i maj brukar det ofta vara ovanligt fullt med cyklister. Då genomförs
Göteborgs GP med ett linjelopp, stora motionslopp med mera. I det sammanhanget kan det
vara läge att också fundera lite om cyklingens baksidor. I TV har det emellanåt varit
reportage om hur illa många av oss cyklister sköter oss i trafiken. En gång såg jag två
cykelpoliser bli intervjuade och de kunde berätta om många dåligheter. Allt var riktigt trist att
höra.
Det var cyklister som körde för fort, många som körde mot rött ljus, andra som inte visade
hänsyn till gående när de inte stannade då någon ville gå över vid obevakat övergångsställe.
Poliserna framhöll också att deras intryck var, att stämningen bland storstadscyklister var
mycket hårdare och ovänligare här än i andra storstäder i Europa. Även om bara 10% av
arbetsresorna i svenska storstäder sker med cykel så menade poliserna att vårt uppträdande är
mycket sämre än i Köpenhamn, där cyklandet till och från jobbet utgör runt 35 % av resandet
eller i Amsterdam, där arbetsresor med cykel också är mycket vanligare än här.
Till polisens kritiska punkter vill jag dessutom ge tre egna iakttagelser.
Cyklandet på övergångsställen är vanligt trots att alla vet att man ska leda cykeln där.
Cyklandet mot enkelriktat ser jag dagligen och det är en fara både för cyklisten och övriga
trafikanter.
Cykling på trottoarer är inte tillåtet, men är vanligt förekommande och det kan skada de
gående.
Så sammantaget innebär polisens kritik, och det jag själv sett, att jag drar slutsatsen att det
behövs en rejäl skärpning i cyklistgruppen. Vi cyklister måste helt enkelt ta till oss av kritiken
mot vårt dåliga trafikvett. Vi cyklister kan inte längre bara skylla olyckor på för få och för
dåliga cykelbanor och på bilarnas framfart. Vi alla, och särskilt cykelfartdårarna, måste
rannsaka oss själva och bli mycket bättre och vänligare i trafiken.
Att cykla på våra gator innebär att följa vissa regler och det är banne mig inte någon tävling.
Obs från 2015. Antal cyklister dödade i trafiken, 34. Antalet allvarligt skadade cyklister, 519.
Detta innebar tyvärr en kraftig ökning jämfört med 2014. Så får det inte fortsätta, tycker jag.
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Civilkurage på undantag?
Emellanåt rapporteras i media om tragiska händelser där någon utsatts för brott eller skadats
på annat sätt medan folk runt omkring bara stått och tittat på. Det sägs också att det enda en
del åskådare gör är att plocka upp mobilen för att fota eller filma situationen. Att det senare
faktiskt förekommer framgår av diverse klipp på sociala medier då och då.
Vad beror detta på? Varför står så många ibland och bara tittar frågande, "kan inte någon göra
något?". Är detta en ny trend, att fler nu är rädda för att gripa in och hjälpa? Eller beror det på
tendensen att det i samhället bara blir fler och fler som tänker och agerar efter linjen, " sköt
dig själv och skit i andra”?
Oavsett vilken orsaken är i det enskilda fallet så tyder passivitet i sådana här situationer ändå
på att civilkuraget kommit på undantag. Trist utveckling för mänskliga relationer om detta
växer och sätter sig fast i människor.
Det är just den problematiken med ett ökat och bristande civilkurage träinstallationen vill
visa. Döm själva om det lyckats och om min teori stämmer om ett krympande civilkurage.

Unikt eller turistfälla?
När turistsäsongen är här på allvar rustar folk för att med olika sevärdheter och attraktioner
kunna gräva guld ur besökarnas fickor. Många gör inte ens sken av att vara något annat än
just för intresserade och penningstinna turister. Utan omskrivningar klargörs vad det handlar
om. Alla förstår att det är något som ska kosta en massa pengar att delta i, se och uppleva.
Så finns det ju den gruppen sevärdheter som uppenbart har en dubbel agenda. Det är de som
är unika i sin grund, men där kommersialiseringen tagit över och egentligen blivit
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huvudsyftet. I reklamen är det dock det unika som lyfts fram medan det i verkligheten är
geschäftet runt omkring som dominerar. Exempel på detta är en del unika stadsmiljöer bl a
Gamla stan i Stockholm och Haga i Göteborg. Låt er således inte luras av reklamen om det
unika där. De kan ändå vara turistfällor där det mesta, inklusive toabesök, kostar skjortan.
Men, kära vänner, det finns också unika sevärdheter som inte är och kan vara någon turistfälla
där penningen tagit över. Det finns platser och sevärdheter att njuta av, utan att utsättas för
turistindustrins ständiga försök att lura till sig kosing. Naturen är här den allra största,
vackraste och billigaste turistupplevelsen man kan tänka sig. Dessutom är den sevärdheten
ofta starkt hälsofrämjande. Så varför inte ibland sommarvälja bland följande
- Några av alla goa stigar att skogs- eller fjällvandra på
- En eller flera cykelturer utefter de många fina lederna eller upptäcka egna rundor
- Uppleva de vackra öarna i skärgården till priset av en buss- eller spårvagnsbiljett
- Bada i en härlig insjö eller något gratisbad vid havet
- Tälta vid en porlande bäck eller en strömmande ringlande flod
men framför allt den viktigaste upplevelsen, nämligen
- Att bara umgås med nära och kära eller att möta och lära känna nya människor över
en kopp kaffe eller ett glas vin eller öl.

Amanda ger hopp
Mitt dagliga promenerande i staden sker av två anledningar. Den ena är social, den andra är
min hälsa. Det betyder att jag med mitt stadspromenerande varje dag möter och samtalar med
massor av människor. Dessa är för mig oftast helt okända, men bekanta och vänner duggar
också tätt dessa turer. Alla möten och samtal berikar mitt liv och är därmed positiva för min
hälsa. Bra för hälsan är också den motion jag får av gåendet. Inget av dessa positiva följder
skulle jag få om jag åkte buss, spårvagn, körde bil eller cyklade i staden. Därför är gåendet
mitt val.
Under mina strövtåg blir det ständigt nya intryck och bilder. En del av dessa blir jag bedrövad
och ledsen av att möta. Mest ser och hör jag dock sådant som glädjer mig. Inte så sällan blir
det samtal som ger ny tro på framtiden. Ett sådant hoppingivande samtal berättar jag gärna om
och det handlar om Amanda.
Hon är en av de många ungdomar, mest tjejer, som gör beundransvärda insatser för viktiga
saker. Det kan innebära att de samlar namn, värvar prenumeranter eller försöker få något
månadsstöd för viktiga solidaritetsändamål. De jobbar ofta som volontärer eller kanske får de
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ibland en liten slant för sina insatser. För mig spelar det ingen roll om deras fina arbete
belönas med ersättningar eller inte. Det de gör är enligt min mening stort och viktigt oavsett.
På stadens gator kan jag från tid till annan möta ungdomar som representerar ett brett
spektrum av organisationer. Det kan vara UNICEF, Amnesty International, Rädda Barnen,
Röda Korset, Plan, IM eller någon annan. Alla har de budskap och syften som innebär bidrag
till att utsatta människor i världen ska få det bättre. Ofta är stödet riktat till barn, unga och
kvinnor, några ändamål som ligger mig varmt om hjärtat.
Den Amanda jag mött och glatts åt arbetar för IM, Individuell människohjälp. De drev under
2016 en kampanj till stöd för arbetet att hindra barn- och tvångsäktenskap i Malawi. Detta
land på afrikanska östsidan, nära Zimbabwe och Mozambique, är ett jordbruksland med drygt
16 miljoner invånare. I det fattiga landet har många det svårt och mest utsatta är flickor och
unga kvinnor.
Amanda kunde berätta
Att 50% av alla flickor tvingas gifta sig före fyllda 18 år. Barnäktenskap i 12-13-årsåldern är
ingen ovanlighet. När äktenskap har ingåtts måste alla flickor sluta skolan. Det betyder i
praktiken att dessa flickors livsmöjligheter avbryts. De ska hålla sig hemma, underordna sig
mannen, föda barn och arbeta för honom och familjen. IM:s kampanj syftade till att genom
olika insatser bryta detta patriarkala förtryckarsystem mot malawiska flickor och unga
kvinnor.
Jag tänker Så härligt att det fortfarande finns många unga människor som engagerar sig för
de som har det svårt i världen. De är många, ”Amandorna”, och alla ger de hopp för
framtiden. Det gör mig glad, mycket glad!

På väg, men vart?
Allt fler frågar sig. Vart är mänskligheten på väg?
Jo, riktningen är tyvärr
Klimatförstöring, flyktingkatastrofer, krig, islamistisk terror, könsapartheid, exploatering av
barn, imperialistisk utsugning, rasism och nationalism, sjukdomar, religiös fundamentalism,
antidemokratism, militarism och alla slags orättvisor mot de arbetande folken och utsatta
folkgrupper.
Mitt svar är
Att det ser mycket illa ut, men det finns också progressiva motkrafter, som arbetar mot allt det
som pekar ned i avgrunden. Dessa krafter finns i alla länder över hela klotet. De finns också
här i vårt gamla Sverige. Du och jag är en del i denna folkens motståndsrörelse.
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Vår väg är organisering och stöd till partier och rörelser, som vill bekämpa alla natur- och
människofientliga strömningar, men inte bara det. Vår väg är också att ta ett ansvar för att det
egna levnadssättet och agerandet står i samklang med de övergripande strävanden vi har.
Det betyder att, i den egna livsföringen, alltid söka efter minsta negativa påverkan på miljön.
Det innebär att, i det egna beteendet, försöka motverka alla de företeelser som hotar
mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa, kärleken och därmed mänsklighetens fortlevnad på
jorden. Med en enhet av allas vårt konsekventa, samhälleliga och privata agerande blir vi
tillsammans en kraft som till slut kan segra. Så ser vår väg ut. Den enda möjliga. Det
arbetande folkets väg. Följer du med?

Varför denna fåfänga skönhetsjakt?
De flesta vill väl göra sig fina på något sätt ibland. Det enkla i den vägen är väl att klä sig i det
man själv gillar, och som antagligen åtminstone den egna stilgruppen också tycker om. Det
andra vanligaste skönhetsknepet är väl att göra något åt sitt hår och att piffa upp ansiktet med
ans av skägg och den ena eller andra formen av sminkning. Sen är det väl klart för de flesta
och man tågar ut för att möta det och dem man vill träffa.
Nuförtiden tycks dock många inte alls nöja sig med dessa enkla lösningar på den egna
snygghetsfrågan. Nu gör en del allahanda ingrepp på kroppen och förser dess utsida med en
rad olika utsmyckningar. Det kan röra sig om olika kroppsingrepp, såsom stora förändringar
av läppar, kinder, näsa, bröst, mage, rumpa eller lår. Det tas bort och sprutas in hej vilt och
trenden går långt upp i åldrarna. Så handlar det förstås också om mindre kroppsjusteringar.
Sådant som gäller borttagning av hår på olika kroppsdelar eller en liten insprutning för at
dölja rynkor.
Allt detta justerande och förskönande verkar för en utomstående betraktare vara en bransch i
växande. Detta antyder att allt flera tycker sig behöva satsa stora pengar för ett allt större
omvandlande av sitt yttre. Denna trend tycker jag mig se ha en parallell utveckling med det
omfattande gymmandet. Jag behöver inte läsa böcker om ämnet eller googla för att kunna se
utvecklingen. Det räcker att kolla på drottning Silvia eller bara se mig omkring på min egen
gata.
Min lilla gatstump ligger i ett utpräglat medelklassområde i innerstaden. Den är drygt 100
meter lång med en mindre tvärgata på mitten. I denna kvartersdel kryllar det av synbara bevis
på vad som händer. Här finns nämligen inom 30 sekunders gångavstånd blandat med olika
restauranger och caféer följande
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Sju (!) frisörsalonger
Två enklare skönhetssalonger (hud, naglar etc)
En salong för ”scalp pigmentation” (dvs färgprickning på kala manshuvuden)
En tatuerarverksamhet
En salong för bl a avancerade ansiktsinsprutningar, t ex rynkdöljande
Dessutom ett större gym och en större affär för vadå? Jo, just frisörprodukter, vad annars?
Slå den koncentrationen av ”Göra dig vacker-verksamheter” om ni kan.
Jag undrar vad allt detta ”Beautyutbud” fyller för behov. De boende i området är ju varken
fulare, fetare, plufsigare, emligare eller mer oansade än i andra områden. Är det en tro på att
det yttre är det avgörande för hur skönhet uppfattas? Är det en rädsla för att bli gammal och få
ett åldrat utseende? Är det ett bevis på att vissa människor blir allt mer narcissistiska och
egotrippade? Eller är det bara ett utslag av att några har mycket pengar och har råd?
Jag har inte svaren, men jag vet däremot, att för mig sitter ingen människas reella skönhet i
det yttre. För mig finns det vackra i ögonens utstrålning, leendet, ett trevligt bemötande av
medmänniskor och den intellektuella nyfikenheten och öppenheten. Ålder, kön eller andra
skillnader spelar då ingen roll. Det yttre utseendet är i övrigt ointressant för estetiken.
Detta sagt av en nu drygt 70-årig promenadälskande man som är 175 cm lång, lätt överviktig,
rynkig, skäggig och har grånat hår med en i det närmaste livslång frisyr. En liten gubbe som
bor mitt på en ”skönhetsjaktens gata”. En öppen typ som älskar mötet med människor,
fortfarande är sugen på livet och som ser skönhet inne i sina medmänniskor varje dag.

Vilka är de?
Våldtäkter har skett i alla tider och de sker idag både i och utanför hemmen. Offren är nästan
uteslutande kvinnor och förövaren nästan alltid en man. Brotten sker i de mest skiftande
miljöer och av män med olika bakgrunder och problem. Denna vidriga företeelse måste
självklar bekämpas med såväl riktade som allmänna insatser.
Mitt intryck av medias rapportering är dock, att det nu i högre omfattning än tidigare sker
gruppvåldtäkter i det offentliga rummet. Offren är i första hand enskilda flickor och unga
kvinnor och förövarna verkar mest vara pojkar och unga män. Övergreppen tycks i första
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hand ske på olika platser utomhus och i olika sammanhang. Offren vittnar om att förövarna är
för dem helt okända personer. Jag får intrycket av medias rapportering, att gruppövergrepp är
betydligt vanligare nu än för 5-10 år sedan. Jag kan ha fel, men det är mitt intryck.
Enligt vad jag kan förstå så innebär en gruppvåldtäkt, till skillnad från en enskild mans
övergrepp, att flera pojkar eller unga män är överens om att genomföra ett sådant vidrigt brott.
Detta ger troligen flera viktiga allmänna informationer. En sådan är, att förövarna antagligen
känner varandra och att de med avseende på uppfattningen om våldtäktshandlingen har
likartade åsikter. En annan är också att de torde ha ungefär samma uppfattning om offrets
värde och status. En tredje verkar vara att ingen av brottslingarna tycks ha någon speciell
relation till offret.
Men kära vänner, detta är bara mina allmänna reflektioner och antaganden och jag nöjer mig
inte med det. Jag vill veta mera, mycket mera
- Jag vill veta hur dessa pojkar/unga män har tänkt före det att de begått sin avskyvärda
handling
- Jag vill veta om det finns planering och gemensamma diskussioner före brottet
- Jag vill veta vilken syn de har på själva våldshandlingen
- Jag vill veta vilken syn de har på offret och på flickor/kvinnor i allmänhet
- Jag vill veta vad det är för mekanism som gör att enskilda gruppmedlemmar inte
säger stopp, inte protesterar
- Jag vill veta vilken syn dessa gruppvåldtagare har på risken för upptäckt och på det
straff de kan få
- Jag vill veta vilken syn dessa ynkliga pojkar/unga män egentligen har på jämställdhet
och mänskliga rättigheter
- Och jag vill veta om det finns några mönster vad gäller dessa gruppvåldtagares
situation, psykiska status, problem, uppväxtmiljö, förhållande till föräldrar och syskon
och andra relevanta kringfaktorer
Kort sagt.
Jag vill helt enkelt veta vilka de är. Har de några gemensamma drag, finns det viktiga
gemensamma mönster? Och varför vill jag veta allt detta?
Jo, därför att det är endast genom kunskap som de rätta åtgärderna kan vidtas för att bekämpa
ett problem. Gruppvåldtäkter är i sanning ett sådant vidrigt och specifikt problem just nu.
Denna allmänna insikt om behovet av kunskap borde också regering och för problemet
aktuella myndigheter ha. Så för sjutton tag reda på fakta om gruppvåldtäkterna och
förövarna. Gör det nu och handla sedan! Och gör det innan några hetsporrar tar saken i
egna händer för att straffa dessa ynkliga gruppvåldtagare!
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Tack, alla fina ungdomsledare
Emellanåt har det dykt upp en massa kritik mot hur idrott för barn och ungdom bedrivs. Det
har handlat om för tidig toppning av lag, att barn och ungdomar drivs för hårt, exempel på
dåligt ledarskap, föräldrar som hetsar, exempel på vuxnas övergrepp och andra avarter. Ibland
har kritiken varit så öronbedövande att det funnits skäl att undra vad kritikerna egentligen har
för syften. Vissa tycks inte kunna se den starka och fina idrottsskogen utan bara de enstaka
murkna träden. Då kritiken utifrån avartsexempel drar hela barn- och ungdomsidrotten över
en kam misstänker jag att det finns dolda tankar bakom. När jag är riktigt konspiratorisk så
anar jag, att i den generaliserande kritiken finns önskemål om att slå sönder den fina ideella
idrottsrörelsen och ge privatkapitalet större svängrum att göra vinster på barns och ungdomars
idrottsintresse. Jag hoppas jag har fel, men vaksamhet behövs. Privatkapitalets fria vinstjakt i
skola, vård och omsorg förskräcker.
I min värld är barn- och ungdomsidrotten, trots vissa mörka fläckar, något av det finaste och
bästa vi har i vårt land. Enligt Riksidrottsförbundet har 90% av alla barn någon gång varit
med i en idrottsförening. Av organiserade aktiviteter för barn och ungdom är idrotten därmed
på andra plats efter skolan. Detta betyder att nästan alla får fysisk träning, får uppleva
gemenskap med andra och får arbeta för både egna mål och gemensamma. Kort sagt en
glädjefull fostran av enorma mått.
Go vänner, allt detta sker nästan uteslutande i ideella föreningar, som drivs utan vinstsyften
och av människor som lägger ned miljoner timmar om året i gratisarbete. Varje vecka är det
engagerade vuxna som med sitt frivilliga arbete håller igång klubbar inom allahanda idrotter.
När barnen är små och upp till 12,13-årsåldern är det i första hand intresserade föräldrar som
ställer upp. Det är pappor och mammor som engagerar sig mot bakgrund av att deras egna
barn vill bedriva viss idrott. Dessa föräldrar tar med glädje emot de olika ledarutbildningar
som föreningar inom alla idrotter erbjuder. Med dessa utbildningar i bagaget håller de sedan i
träningar och tävlingar i stort sett året om. De gör det ofta under flera år i sträck. De gör helt
enkelt ett fantastiskt stort arbete som ska prisas på alla sätt. Särskilt ska det hyllas av den stora
majoritet av föräldrar som inte alls ställer upp med sin tid och sitt engagemang för barn och
ungdomars idrottande. Det är passiva föräldrar, som genom idrotten och andra vuxnas ideella
intresse, kan ha sina barn i en glad och positiv gemenskap.
Så, tack, alla ni duktiga barn- och ungdomsledare inom idrottens alla delar. Det ni gör är av
oerhört stor betydelse för både de unga deltagarna, för deras föräldrar och för samhället i
stort. Ni är med och skapar sammanhållning och gemenskap över alla gränser och ni gör det
varje dag året om. Ni är därför de verkliga vardagshjältarna.
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Nätet är bättre
Gårdagens kontaktannonser för att finna en hjärtevän är inte bara ute, de är rena stenåldern.
Inte heller krogen håller längre måttet som god arena för amorösa möten. Gamla tiders
pardans, som lysande mötesstationer, kör på sparlåga sedan länge. Vad som återstår av
tidigare forum för kärlekens knoppning är väl egentligen bara arbetsplatser, skolor, föreningar
och kanske ytterligare några kollektiva samlingspunkter.
Nej, nu verkar det vara nätdejting, som är främsta medlet för att hitta en vän för livet. För de
kärlekssökande i Sverige verkar några av de mer populära deltingforumen vara; Match,
Elitsinglar och eDarling. Alla erbjuder en gratis prövotid. Genom att notera den egna profilen
och några önskemål på kommande partner kommer du lätt igång. Sidorna hjälper dig
nämligen att matcha fram profiler på en massa personer som kanske skulle kunna passa. Sen
kör du igång och kollar på det digra utbud som nu strömmar fram i din dator eller i mobilen.
Det är bara att klicka och svepa på.
Lönar detta sig? Jodå, det går faktiskt bra att hitta någon som passar. Detta pekar många
undersökningar på. Det visar också flera lyckade nätstartade förhållanden i min närhet och
troligen även i din.
Med lite nyfikenhet och tålamod kombinerat med försiktighet och noggrannhet kan nog de
flesta lyckas. Det vimlar nämligen av sökande singlar i både passande ålder och profil där ute
i cyberrymden. Öppningen med ett foto och någon kort mening som presentation är förstås
viktig. Välj noga. Det är första lilla intrycket som kan väcka intresse. Så kolla på och välj ut
flera att kanske fortsätta kontakta. Sovra sedan i högen och starta samtal med de som verkar
mest intressanta. Sen kan det rulla på och om det utvecklas väl är en första livedejt aktuell. Ja,
sen får du se vart det bät.
För min del tycker jag den här nätmetoden att hitta någon att älska verkar både rolig, enkel
och lysande. Mitt omdöme är dock uteslutande baserad på hörsägen från erfarna närstående
och goda vänner. Men jag litar på dem i alla väder så därför kan jag med gott samvete säga
till alla de som söker en livskamrat.
Testa nätet för att fånga en hjärtevän, det verkar bättre än mycket annat.
Lycka till!
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Fler fotbollstanter behövs!
I Sverige finns det en bra bit över 600 000 aktiva fotbollsspelare. Runt 30% av dessa är
flickor/kvinnor. I åldern 13 till 20 års deltar över 60 000 tjejer i klubblagsspel. Både vad
gäller totala antalet sportutövare och för antalet idrottande ungdomar är flickors och kvinnors
fotbollsspel den klart största tjej- och kvinnosporten. Bland de unga kommer ridning på en
andraplats en bit efter.
Med denna ställning skulle kanske fotbollen kunna slå sig till ro, men självklart sker inte
detta. Arbete behövs för att ännu fler flickor både ska komma med och stanna längre i
fotbollens positiva gemenskap. I Danmark tillsatte Dansk Bold Union 2016 en kommission
för att stärka och utveckla flick- och damfotbollen i landet. Frågans vikt belystes av att förre
statsministern Helle Torning Schmidt ställde sig i spetsen som ordförande för arbetet. Hon var
då också ledare för ”Save the children”, Rädda barnens internationella intresseorganisation.
Ett så starkt samhälleligt stöd för vår största sport för flickor och kvinnor borde ske även i
Sverige.
Nu räcker det dock inte med ett fotbolls- och samhällsengagemang för att få fler flickor och
kvinnor till fotbollen, som spelare och ledare. Sporten måste också få mer resurser för att
utvecklas. Grunden för detta är mer pengar. Den stora frågan är då hur det kan komma mer
kulor till den kvinnliga fotbollen?
Ja, inte duger det att gnälla och sparka på herrfotbollens stora resurser. De har fått detta som
resultat av det stora antalet spelare, det enorma publika intresset och, som en följd av detta, ett
starkt intresse från media och därmed också från sponsorer. Herrfotbollen har på så sätt självt
förtjänat sina resurser.
Kvinnors fotboll måste gå samma väg. Det betyder för det första att antalet som spelar
behöver bli fler och särskilt bör fler invandrade tjejer och kvinnor komma med. Dessutom,
och det är helt centralt, måste publiken öka. Det gäller alltifrån allsvenskan, div 1 och ner till
div 2/3. Med större publik kommer också ett ökat medialt intresse och av det följer också
mera sponsorpengar. Den springande punkten är därför; hur och varifrån ska den större
publiken komma?
Enligt min mening är enda rimliga svaret på denna helt avgörande fråga, att flera kvinnor
behöver bli ledare och att väldigt många fler kvinnor måste gå och titta på dam- och
flickfotboll.
Det är nu dags för alla mammor, mostrar, fastrar, farmödrar och mormödrar och väninnor att
aktivt stödja dam- och flickfotbollen genom att gå på matcher i lika hög utsträckning som
männen ser på herrfotboll.
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Det är dags nu att många fler kvinnor, oavsett tidigare fotbollsintresse, lär sig spelets finesser
och regler och börja fylla läktarna.
Det är helt enkelt dags för fotbollstanter att strömma till arenorna. De s k kulturtanterna håller
med sin kulturkonsumtion olika kulturyttringar under armarna. Samma insats borde
fotbollstanter kunna göra för flick- och damfotboll.
Det behövs faktiskt en armé av "fotbollstanter" som går och ser damfotboll. De skulle genom
sin fotbollskonsumtion få både gemenskap och positiva upplevelser. De skulle genom att fylla
läktarna höja intresset från medias sida och därmed skulle också det sponsormässiga stödet
kunna öka kraftigt.
Så med hjälp av många fler ”fotbollstanter” skulle svensk dam- och flickfotboll kunna ta
ytterligare ett stort steg i sin utveckling.
Ni kvinnor i alla åldrar, kom igen!
Gå på matcherna där era unga och vuxna medsystrar lirar boll!
Not: Publiksnitt per match för allsvenskorna i fotboll 2015: Herrar 9 355. Damer 907.

Burkpantning är också ett jobb
Jag tycker om öl, helst ljus lager, men även mörka sorter kan smaka fint ibland. Går jag på
krogen, vilket händer emellanåt, blir det nog allt som oftast en Staropramen eller något annat
tjeckiskt öl. En ”femticentilitare” räcker mer än väl för mig, men är sällskapet och samtalet
riktigt trevligt kan det nog bli någon till.
För det mesta sker dock mitt öldrickande i hemmet eller i kolonistugan när det är säsong.
Burkarna köper jag på systembolaget och det ska vara pant på dem. Modellen att pysa till
Danmark eller Tyskland och köpa en massa lock med billigt öl är inte riktigt min grej. Visst
det blir mycket billigare, men sådana biraburkar är utan pantmöjlighet. De går därför inte in i
den vanliga burkåtervinningen. Det gillar jag inte, så därför avstår jag helst dessa utlandsköpta
burksorter.
Mina val av öl kan naturligtvis växla, men jag ska väl erkänna att på senare år har köpen
dominerats av Smålands 33 cl burkar. Det är en ljus lager av tjeckisk typ med 5,2%:s styrka
och priset är 8,90. Ölet kommer från Åbro bryggerier i Vimmerby. Det är väl denna
småländska anknytning och ölets namn som förutom smaken lockar mig mest. Att bryggeriet
sponsrar AIK måste jag i det sammanhanget ha överseende med.
Smålandsburken är förstås en pantburk och betingar, precis som övriga sådana, numera en
pant om 1 kr/st. Inte så illa, tycker jag. Över några veckors tid under vår, sommar, höst när
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kolonilivet är fullt av festligheter och många besök kan burkhögen bli ganska stor. Övrig tid
blir det färre, men med andra pantflaskor kan väl ändå påsen med pantburkar betinga en 25-30
kr när det är dags att bära iväg den till pantmaskinen. Som bekant finns ju sådana i de flesta
större mataffärer.
Vid dessa affärer sitter numera nästan alltid och överallt medmänniskor som tigger. För min
del har jag aldrig och kommer aldrig att ge dessa, eller andra som tigger, några pengar. När
jag skänker pengar vill jag att de ska gå till organisationer och verksamheter som bedriver vad
jag uppfattar som ett progressivt arbete. Där gör de bäst nytta enligt min mening. Andra kan
ha motsatt uppfattning om detta och det bekymrar mig inte. Däremot gör jag skillnad på att
lägga pengar i muggarna och att be en tiggare att utföra ett arbete mot betalning. Ett sådant är
jobbet med att lägga burkar i pantmaskinen.
Så därför har jag gjort till regel att, när det är dags för pantning, går jag med min påse till
närmaste affär. Där lämnar jag över rubbet till den där närvarande tiggaren och ber hen att
utföra pantjobbet mot att få pantbeloppet. Ersättningen kan variera i storlek men arbetstiden
växlar ju också med antalet burkar. Med denna ordning vinner vi båda på utbytet. Hen utför
ett arbete mot betalning och jag slipper ett jobb och sparar tid. Allt sker enligt filosofin:
Att var och en som kan ska också arbeta för att få pengar. Var och en som får ett arbete utfört
ska också betala för det.
Så tycker och gör jag och det är säkert många andra som delar både uppfattningen och
handlandet. Det hoppas jag i varje fall.

Halloween på gott och ont
Redan långt före ”Alla helgons dag” pumpar den kommersiella världen ut budskapet om
vikten av att fira Halloween. Sådan propaganda har funnits i Sverige sedan 1990-talets mitt.
Utan tvekan har detta skett med framgång eftersom kommersen runt det hela numera beräknas
vara en miljardindustri. Firandet av ”helgonens dag” har helt klart slagit igenom och blivit en
fast del av firandet bland många barn och en hel del familjer. Det tidigare stilla tändandet av
ljus på närståendes gravar är undanträngt. Halloween har tagit över och blivit precis som de
andra familjehelgerna såsom jul och påsk, alltså omgärdat av aktiviteter och ett enormt
köpande före den stora dagen. Rena drömmen för alla affärsmän, helt enkelt.
Hela jippot är gammalt med ursprung från de brittiska öarna. Sedan drog det hela i iväg till
USA med utvandrare från inte minst Irland. Väl i Förenta staterna förvandlades det hela, som
så mycket annat, från folkligt uttryck till en kommersiell succé. Från 1950-talet och framåt
blev det en mer utpräglad barnhelg där ”bus eller godis” av utklädda barn är en del av
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aktiviteterna. Genom USA-kulturens stora inflytande på svenska förhållanden var det sedan
bara en fråga om när Halloween också skulle slå igenom här. Det är inte mycket att göra åt
detta. Häng med i det roliga för barnen, men lagom mycket så blir det säkert lyckat för de
flesta.
Från oskyldigt ”bus eller godis” under ett par dagar verkar det dock som firandet ballat ur en
hel del. Allt pågår betydligt längre tid och trycket mot barn och föräldrar att köpa nya och allt
mer skräckinjagande utstyrslar har gått långt. Nu räcker det inte längre att plocka på sig lite
kläder hemifrån och måla sig lite tufft. Nej, nu ska det vara dödsskallemasker, häxprylar och
en massa andra skrämselkläder och grejer. Nya prylar trycker på hela tiden. Skrämmandet
framför det skämtsamma innehållet verkar växa.
Särskilt illa är den här skrämselutvecklingen när ungdomar och vuxna lägger sig i. Detta sker
kanske främst genom att pojkar eller unga män klär ut sig i elaka clownmasker. I skydd av
dessa tycker en del av dessa personer att de kan skrämma vem som helst och hur som helst.
Då är det inte alls kul längre. Då är det bara en otrevlighet i miljön som gör folk oroliga och
otrygga. Det är inte någon bra utveckling.
Så, jag tänker:
Det kanske är dags för föräldrar att strama åt tyglarna på barnens Halloweenfirande och
pengaslöseriet på skrämselprylar. Lägg det på en rimlig nivå och lyft fram glädjen i den
sanna ”bus eller godis andan”. Framför allt, ta avstånd från det elaka clowneriet innan fler
tråkigheter inträffar.

Visning och försäljning
För ett antal år sedan blev vi med bostadsrätt. Det var mer av en slump. I hyreshuset vi flyttat
till fanns ett brett intresse av att skapa en bostadsrättsförening. Så blev det och efter lite
tänkande gick vi med. Ekonomiskt sett var det förstås ett klipp. Dessutom, och det är ju ändå
det viktigaste, bor vi efter våra behov riktigt bra. Vi trivs i området och har det gott på alla
sätt. Det vore därför inte särskilt klokt att flytta någon annanstans. Trots detta får vi ibland
lust att kolla helt andra alternativ. Främst då långt bort från Götet, alltså ett boende som är
något hel annat än det vi har. Vid ett tillfälle innebar det att vi kollade på prästgården i
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Burseryd. Den hade 10-talet rum och en tomt om 2,5 ha och med ett pris långt under vår egen
bostad.
En annan visning gällde en lägenhet i Varberg. Bostaden, som då var till salu, låg mitt i city
och var en rymlig våning helt efter de funderingar vi haft. Även denna gång var det en trevlig
mäklare som tog emot. Det är det nämligen alltid, därför att vänlighet och positivitet ingår
liksom i jobbet. Den här mäklaren skiljde inte ut sig från andra vi mött.
Mycket annat var också sig likt. Där fanns som alltid en påkostad och färgglad broschyr i
glättat papper. Elegant och informativ var den. Själva visningen skedde tillsammans med en
annan intressent. Upplägget var som vanligt, först den sedvanliga rundturen i lägenheten.
Detta skedde under det att mäklaren berättade och svarade på frågor om allt och lite till. Sedan
kollade vi igen och nu med egna tankar om bostadens för och nackdelar. I en stadslägenhet
brukar det vara klart i och med dessa procedurer. Så inte denna gång. Mäklaren ville också
visa källarförråd och innergården. Bra tycker jag. Sedan var det över och en knapp halvtimma
hade gått.
Den här visningen skilde dock ut sig på ett annat sätt jämfört med de flesta vi varit på.
Lägenheten var nämligen inte alls "stylad" utan det enda som gjorts var nog städning och
undanplockning. Det gick därmed att få ett litet grepp om den som bodde där. Detta störde
inte på något sätt, vilket inte heller andra icke-stylade visningar gjort.
Styling är dock det vanligaste sett till visningar vi besökt i Göteborgs innerstad. I allmänhet
ser då inredningarna väldigt lika ut. Det går lätt att konstatera, att det är mäklarfirman som
varit framme. Från det hållet brukar ju nämligen hävdas att styling behövs för att locka köpare
och höja priset. Egentligen är kanske den krassa orsaken att mäklarens höga arvode bara kan
legitimeras med kostnaderna för stylingen. Hur som helst så har i varje fall aldrig någon
styling imponerat på oss. När vi sett på lägenheter så har vi alltid tänkt bort möblemanget och
i huvudet och via våra samtal möblerat och inrett med våra egna grejer. Till detta har vi också
reflekterat över renoveringar och ändringar. Därmed får vi en klar bild av möjligheter och
svårigheter och detta oavsett styling
Den som ska sälja sin lägenhet gör det i allmänhet med hjälp av en mäklare. Detta är inte
nödvändigt, vilket kanske inte alla vet. Det går nämligen att sälja själv. Egenförsäljning är
förstås jobbigare, men med lite hjälp av en bank och kunniga vänner går det bra. Bland dem
finns säkert någon som kan ge råd om det juridiska, eller om lite styling om du nu vill fixa till
det lite. Med egen försäljning kan en spara åtskilliga tusenlappar. Mäklararvoden kan
nämligen kosta skjortan.
De mäklare som tar ut fast pris går väl an. Då vet en direkt vilken summa det handlar om. De
som däremot kör med arvode beräknat i procent på försäljningspriset kan göra storkovan.
Tänk bara på följande ex: Du säljer för 4 millar, 3% av det blir 120 000, 5% blir 200 000,
Detta är inte helt ovanliga summor som då går direkt i mäklarens ficka. Men kom ihåg att det
är på försäljningspriset och inte din eventuella nettovinst efter lån och skatt som mäklarens
procent räknas. Så om du säljer för fyra millar och två millar går bort för lånen och skatt då
har två kvar. På det nettobeloppet blir då mäklararvodena reellt för dig 6 % respektive 10%.
Inte konstigt att mäklarna gillar procentarvode och att de därför gärna medverkar till att trissa
upp priset.
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Sluta generalisera om grupper födda visst decennium
När nyhetsuppläsaren och intervjuaren Claes Elfsberg gått i pension fick han av obegriplig
anledning ett eget ”Tack och adjö program”. Elfsberg, född 1948, tyckte sig då ha fått den
lysande idén att göra något slags märkligt äreminne över sin egen åldersgrupps betydelse.
Programmet fick namnet ”Köttberget checkar ut”. Namnet ansågs väl antagligen lite vitsigt.
Det anspelade på den gamle högersossen Per Nuders korkade och med rätta hårt kritiserade
ordval. Alltså det uttalande där han liknande människor födda på 40-talet som just ett
köttberg.
Programnamnet antydde naturligtvis, att detta skulle bli ännu ett slappt försök att analysera
betydelsen av de som var födda under ett visst decennium. Så blev det också. Helt väntat hade
Elfsberg valt ut ett gäng kändisar att intervjua. De han valt att få sitta i intervjustolen, var
Marie-Louise Ekman (f44), Jan Eliasson (f40), Jan Guillou (f44), Alexandra Charles (f46),
Benny Andersson (f46), Magnus Härenstam (f41), Jan Carlsson(f41), Antonia Ax:son
Johnsson (f43), Gudrun Schyman (f48), Carl Bildt (f49), Hans Rosling (f48) och Amelia
Adamo (f 47). Ni känner nog till dem allihop, ni har sett och hört de flesta av dem förut.
Genom det här väntade upplägget fick naturligtvis Elfsberg det avslutande kändisfrotterande
han ville ha. Men det var också allt. De intervjuade, som var för sig haft helt olika roller och
motstridande betydelse i samhället, tillförde i princip inget nytt om de människor som föddes
på 40-talet och var unga på 1960-70 talet. Det de bjöd på, vilket Elfsbergs intervjuteknik
möjliggjorde, var i stort sett ett enda långt berättande om sig själva, sin egen utveckling och
gärning. Det var helt enkelt inget annat än skåpmat utan några intressanta tankar om vad
andra i samma generation spelat för roll.
Att göra program över vad en hel tioårsgrupp har haft för betydelse är förstås mycket
tveksamt i allmänhet. Detta därför att människorna som är födda i ett visst ålderspann har haft
helt olika och motstridande betydelser för samhället och dess utveckling. Detta också därför
att generaliseringar över en större grupp människor alltid är tvivelaktigt att sådana leder till
fördomar byggt på okunskap. Köttbergsepitet är ju ett uttryck för det. Man kan undra om det
framöver också ska göras generaliseringar runt de som är födda på 50-,60-,70-,80-talen o s v?
Ska de också ges speciella stämplar? Förhoppningsvis inte.
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Talet om att de som föddes på 40-talet i Sverige skulle vara lite speciella bygger på flera
myter. En av dessa är, att bara för att den åldersgruppen var fler än andra vid födelsen så är
den därmed för alltid störst. Visserligen föddes 121 445 det årtiondet, medan de födda under t
ex 60-talet var drygt 113 000 och de födda under 90-talet bara var c:a 106 000. Men sett till
nämnda gruppers storlek, då samtliga uppnått 45 års åldern, blir läget det omvända. Då var
60-talisterna klart fler än 40-talisterna var vid samma ålder. Samma sak gäller för 90talisterna då de blir 45. Allt detta enligt SCB.
Jag tycker
Att Public Service TV ska skämmas över att ha släppt fram det fördomsfulla och korkade
”köttbergsepitet”. Den licensfinansierade TV:n bör sluta med att bunta ihop och generalisera
om människor födda det ena eller andra årtiondet. Låt Elfsbergs märkliga avskedssamtal bli
det sista i den vägen. Fram för program gjorda utifrån vad enskilda och grupper av människor
faktiskt gör och har gjort, utan att betona det helt ointressanta om när de föddes. Visa gärna
vad som hände under 60-70-talen, men påstå inte att det bara var de som var födda på 40-talet
som var inblandade. I de progressiva rörelser som då fanns ingick människor födda under en
rad olika årtionden likaväl som det bland dåtidens högerkrafter fanns alla slags åldrar
representerade.
Framför allt låt oss slippa se/höra allehanda kändisar som talespersoner för sina egna
generationer. Sverige och dess utveckling hänger inte på vad TV-personer eller olika kändisar
gjort och tyckt. Vårt lands utveckling, och det som skapats, har skett tack vare de många
arbetande människorna. Det är det dagliga slitet inom vård, skola och omsorg och andra
offentliga nyttigheter liksom inom industri, handel, service mm som verkligen betytt och
betyder något. De har viktiga saker att berätta. Låt dem också oftare få göra detta i våra
skattefinansierade medier.

Motverka det samhällsfarliga utanförskapet
Det är ett stort samhällsproblem att det finns en befolkningsgrupp i Sverige, som är starkt
segregerad, men som få problematiserar. Det är visserligen en liten grupp i förhållande till
befolkningen som helhet, men storleken får inte betyda att vi inte bryr oss. När det finns en
grupp i utanförskap bör ju politiker på olika nivåer liksom kommunala och statliga
myndigheter kolla upp läget och se vilka åtgärder som kan göras för att bryta utanförskapet.
Detta är viktigt därför att även en liten folkgrupps segregerade situation kan påverka
samhället negativt på en rad olika sätt. Detta gäller i allra högsta grad den segregerade
överklassen.
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Lever i starkt segregerade bostadsområden
Denna lilla utanförgrupp lever ofta isolerade i sina stora, dyra villor eller i små enklaver
i städernas och tätorternas miljömässigt vackraste områden. I dessa utanförskapsområden
söker sig gruppens individer till varandra och fryser gärna ut dem som inte anses tillhöra
gruppen. Nyinflyttade, som egentligen kanske borde bo på andra sidan stan, får det helt enkelt
svårt med att bo nära denna grupp. Det räcker ibland inte ens att de nya köpt en villa, om än
inte så dyr, mitt i ett av dessa segregerade villaområden - de blir ändå utfrysta. Med sin
önskan att bo tillsammans och hålla rent från icke värdiga grannar sluter de sig samman i
lokala snobbföreningar. Medlemskap i Rotary, Lions, jaktklubbar och i den lokala seglar- och
golfklubben m fl är lika självklart som medborgarskap.
Gruppens utanförskap negativt för samhället
Överklassgruppens självvalda segregering har lett till många negativa följder för samhället.
Några exempel kommer här:
Gruppmedlemmarnas isolerade liv, stora pengatillgång och förmögenheter innebär att de inte
förstår eller bryr sig om hur den stora majoriteten av Sveriges befolkning har det. De ställer
sig vid sidan av och enligt dem själva ovanför och därmed utanför samhället. I kraft av sina
rikedomar ser de det som självklart att de också ska ha mer makt och inflytande än andra i
samhället. Denna maktutövning utövas då ofta lite i bakgrunden. Den sker genom deras
jättelika aktieinnehav, genom toppställningar i banker och andra storföretag liksom i deras
allmänna ryggdunkargemenskap.
Gruppen har precis som andra sektliknande företeelser gaddat ihop sig politiskt och hamnat
långt ut till höger. Där stannar de, liksom deras barn och barnbarn, livet ut eftersom deras
politiska företrädare alltid arbetar för deras egoistiska intressen. Den som bryter sig ur denna,
de besuttnas lilla gemenskap, möts med misstänksamhet och avståndstagande. Utbrytare
som blir framstående företrädare för jämlikhet och andra progressiva idéer döms såsom
förrädare, hatas och förföljs. Just detta överklasshat bidrog till den atmosfär som var grunden
till mordet på Olof Palme.
Den starkt segregerade gruppens aktiviteter orsakar stor nedsmutsning i samhället. Betydligt
mera än andra samhällsgrupper. Det räcker t ex inte för familjerna i gruppen att ha en ynka
bil. Nej, de har ofta minst ytterligare två-tre bensinslukande och dyra bilar. Dessutom finns
ofta i familjernas ägo både miljöförstörande dyra motorbåtar och stora segelbåtar. Och
naturligtvis spyr den här lilla gruppen ut mycket mer koldioxid än andra genom att de gör
betydligt flera långa flygresor. En del av dem har t o m egna flygplan som skitar ned i luften.
Dessa miljöförstörare drar sig verkligen inte för ett flitigt och ständigt resande mellan det
fina bostadshuset och sommarvillor och fritidshus inom och utom Sverige.
Rika bidragstagare och girigbukar
Dessutom är det förstås extra allvarligt ur integrationssynpunkt att just denna rika grupp
blivit en av samhällets största bidragstagare. Det är nämligen just i de områden där de bor
som de flesta och största bidragstagarna av t ex RUT-avdraget finns. Detta avdrag är ett direkt
skattebidrag till de redan besuttna, vilket införts och försvaras av just försvararna av denna
grupps privilegier.
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Inom gruppen finns en allvarlig och smittsam sjukdom som har bitit sig fast och fortplantar
sig från en generation till den andra. Sjukdomen heter girighet, men inom gruppen ses den
ofta som ett helt normalt och friskt tillstånd. I girighetens spår, och den blinda tron på att
gruppen får göra lite som den vill i samhället, följer allvarlig brottslighet. Det är svindlerier i
företagsvärlden, svartjobb och svarta affärer, för att inte tala om skattefifflande och
skattesmitning. Det är typer av brottslighet som kostar samhället miljarder och som måste
bekämpas.
Bryt överklassgruppens utanförskap
Det talas mycket om vikten av att bryta utanförskapet för människor som bor i fattiga och
invandrartäta områden i städer och tätorter. Jag håller med, det är en central fråga att klara
detta för att kunna bygga ett gott samhälle i framtiden. Men det är också viktigt att göra något
för att bryta överklassklickens samhällsfrånvända utanförskap. Denna grupp av penningstinna
eliter, vars samhällsskadliga inflytande och situation är mycket allvarlig, måste integreras i
samhället på riktigt.
Idéer om hur detta kan göras
- att det införs skattesystem, som gör att överklassen får betala mycket mera än nu till
samhällets gemensamma åtaganden. Det gäller då t ex förmögenhetsbeskattning,
beskattning av lyxvillor, extra beskattning av bilars och båtars nedsmutsning mm
- att överklassens bostadssegregation bryts genom stopp för ny villabebyggelse och
satsningar på rejäl nybyggnation av hyreshus med billiga lägenheter i dessa attraktiva
områden
- att överklassen förs närmare samhällets verklighet genom att flyktingboenden och
HVB-hem, liksom andra institutioner för utsatta människor, systematiskt placeras i
just överklassens nu ”skyddade” områden.
- att alla skatteavdrag för hushållsarbete inkomst- och förmögenhetsbegränsas
- att det måste vidtas krafttag mot den specifika och samhällsfarliga brottslighet som är
så vanlig inom överklassen. Höjda straffsatser bör införas för alla ekonomiska brott
som riktar sig mot samhället. Girighetsrelaterad brottslighet bör införas som ny och
allvarlig brottstyp och betyda extra hård bedömning.
Ja, visst, jag erkänner att mina funderingar är lite tillspetsade och skruvade, men jag tänker
så här:
Att bryta segregationen betyder naturligtvis att man vidtar positiva insatser för dem som lever
i just nu fattiga, nedslitna och invandrartäta områden. Men det räcker inte med det. Nej, en
verklig integration innebär också att överklassens privilegier måste beskäras och att dess
samhällsfarliga utanförskap bekämpas. Det är genom förändringsåtgärder i båda ändar av den
orättfärdiga samhällsstegen som en ny och nödvändig gemenskap kan skapas i vårt land.
Läs gärna Djursholm, Sveriges ledarsamhälle av Mikael Holmqvist.
Den nya överklassen – en bok om Sveriges ekonomiska elit av Bengt Ericson
De svenska riskkapitalisterna av Carolina Neurath och Jan Almgren
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Hatet mördade Palme
Kl 23.21 den 28 februari 1986 mördades Sveriges statsminister, Olof Palme. Han sköts på en
trottoar i Stockholm. Under åren som gått sedan dess har polisens sökande efter mördaren
pågått och lär så fortsätta länge än. Den avgörande orsaken till att mördaren ännu inte tagits är
det omedvetna eller medvetna sjabbel som skedde tiden direkt efter mordet. Trots att motivet
bakom mordet låg i öppen dager struntade polisen i att fokusera på detta. Istället för att se
dådet som ett politiskt brott utfört av krafter som var motståndare till Palmes politik och
person hattade man mellan olika andra s k spår. Kort sagt ett skandalöst dåligt polisarbete.
Varför?
För min del ser jag mordet på Palme som en direkt följd av det hat som i åratal riktades mot
honom från olika borgerliga krafter och företrädare. Många kunde inte acceptera att en kille
från överklassen tog ställning för de arbetande och för solidaritet med utsatta i hela världen.
Han blev för en del av dessa en klassförrädare. Många blev också starkt störda av Palmes
spetsiga och polariserande retorik. De kunde inte tåla hans verbala briljans. Ytterligare andra
klarade inte av att Palme blev känd och uppskattad i stora delar av världen för sitt
engagemang för förtryckta folk. Han markerade hårt både mot USA:s krig i Vietnam och mot
apartheidregimen i Sydafrika. En del tyckte att Palmes internationella hållning störde deras
affärer och hotade deras vinster.
Allt detta hat eldades på av borgerliga tidningar och enskilda personer i borgerligheten. Hatet
tog sig uttryck i mängder av hätska artiklar, annonsering, nidbilder och mycket annat. Genom
flera års sådan propaganda piskades det upp ett aldrig tidigare skådat hat mot en demokratiskt
vald företrädare. Dagens näthat mot enskilda är faktiskt bara en susning av det Palme fick
utstå. Allt detta är mycket väl dokumenterat.
Så det råder ingen tvekan om att det var överklasshatet som mördade Sveriges statsminister
Olof Palme. Det var hatet som var drivkraft för den eller de som planerade, organiserade och
genomförde dådet. Det var hatet som gjorde att förövarna tyckte sig ha rätt att mörda. Det var
hatet som triggade den man som till slut avlossade de dödande skotten.
Så jag tänker:
Ansvaret för mordet på vår statsminister vilar tungt på alla som deltog i hatkampanjen mot
Palme. De är alla starkt medskyldiga till detta politiska illdåd oavsett vem eller vilka som till
slut utförde avrättningen.
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Jag handlar helst hos ”Folkapoteket”
År 2009 var ett sorgens år. Då påbörjades nämligen utförsäljningen av det samhällsnyttiga
och vinstgivande statliga Apoteksbolaget. Det var sorg därför att försäljningen i första hand
var ideologiskt betingad och inte orsakad av att detta statliga företag gick ekonomiskt dåligt.
Tvärtom det var med sin omsättning på runt 30 miljarder en ständigt pågående inkomstkälla
för staten. En inkomst som dessutom kunde förutsättas bestå lika långt in i framtiden som
människor blir sjuka och behöver medicin.
Inför försäljningen hävdades, att med läkemedelsverkets kontroll behövs inget statligt
försäljningsmonopol. Med en privatisering ansåg man att antalet apoteksbutiker skulle bli
flera. Det var inget konstigt med det eftersom alla kapitalister här såg en ny profitgivande
marknad. Det hävdades också att ägandets mångfald skulle pressa priser och ge en rad andra
kundfördelar.
Visst det blev fler apoteksbutiker. Dessa har ökat från 924 till dagens runt 1300 butiker.
Betyder det att apotekstätheten ökat över hela landet? Ingalunda! Huvuddelen av ökningen
har skett i större städer och tätorter i södra Sverige. Ett sådant exempel är Stockholms
innerstad där Aftonbladet testat hur många man kunde nå gående under en timmas tid.
Testaren klarade av att nå 18 apotek, alltså de låg c:a 3 minuters gångväg från varandra. Vad
gäller övriga omtalade fördelar med privatiseringen så har inte kunderna inte sett mycket av
det. Enda skillnaden är i så fall näthandeln, men den hade ju det statliga bolaget också kunnat
sköta utan problem.
De rödgröna, som var emot försäljningen, ansåg att denna egentligen var en direkt gåva till
riskkapitalister och andra kapitalstarka bolag. Det skulle inte bli mycket till mångfald på sikt.
Dessa farhågor har besannats. Av de runt 1300 verksamma butikerna under 2016 ägdes bara
ett 30-tal av enskilda apotekare och mindre företag. Utöver dessa hade statliga
Apoteksbolaget 370 apotek över hela Sverige, försäljning på 60 sjukhus, 700 vårdavdelningar
och via 671 apoteksombud. Resten omkring 900 apotek ägdes och drevs då av ett gäng
riskkapitalister och storbolag. Exempel på den pengakarusell som startades i och med 2009
års försäljning, är många, kolla bara här_
2009 fick Wallenbergs riskkapitalbolag IGC ihop med likasinnade Priveq köpa 27 apotek i
södra Sverige för struntsumman 225 miljoner. Krav var att de inte skulle sälja innan det gått
minst tre år. Så fort den tidsfristen var ute såldes naturligtvis hela klabbet. Då blev priset 600
miljoner. Alltså Wallenbergarna gjorde på ett bräde 40% vinst. Köpare var då Apoteket
Hjärtat, som då var en koncern ägd av riskkapitalbolaget Altor, som naturligtvis trodde på
goda profiter. Ja, och sedan har så Apoteket Hjärtat sålts vidare till en ännu större aktör.
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Köpare var ICA koncernen som övertog bolaget för 5,7 miljarder. Med det köpet så har, med
tillika ICA-ägda apotekskedjan ”Cura”, skapats en riktig privatägd jätte i pillerbranschen.
En annan av de stora privatkapitalistiska jättarna inom apoteksområdet är ”Kronans
Droghandel Apotek AB”. Det ägs av finska ”Oriola-KD Corporation”, som är noterat på
Helsingforsbörsen. Koncernen har sedan utförsäljningen 2009 lyckats förvärva, Medstop
Holding AB som dominerades av riskkapitalbolaget Segulah. Med det köpet fick Kronan runt
300 apoteksbutiker och därmed runt 20% av marknaden.
Ni får förlåta mig, men jag tänker
att så länge det går kommer jag att handla alla mina läkemedel hos statliga Apoteksbolaget.
För mig är och förblir dessa ”Folkapotek”, där vinsten går tillbaka till statskassan för att
användas till nyttiga ändamål. Övriga apotek är i min värld helt omöjliga inköpsställen. Detta
därför att jag vill slippa stoppa en enda krona i fickorna på riskkapitalister och andra
pengasugna krafter.
Not: Det är klart nöden kan ju framtvinga undantag, finns inget Folkapotek i kommunen där jag bor blir
medicinköpet hos annat apotek en nödändighet. Men bara i det läget.

Vem kan man lita på?
I tidningsspalterna, i rutan, på nätet och ur radion kommer fortlöpande rapporter om mygel,
fusk, bluff och korruption av alla de slag i vårt samhälle. Av detta kunde jag under 2016
konstatera att
- Svartjobben ökar. Papperslösa och andra utnyttjas i slavliknande förhållanden.
Svältlöner gäller, annars stick iväg!
- Fuskandet med olika bidrag är enorm. Delar av assistentsvängen är rent bedrägeri.
A-kassa, sjukersättningar, Vab-bidrag, sjukpensioner och andra förmåner är ständigt
utsatta för kriminella angrepp
- De förmögnas skattesmitande är nu som tidigare fräckt, stort och upprörande
- Ebo-systemet har lett till en fuskmarknad med utsugning av enskilda i överfulla
lägenheter
- Mantalsskrivning med fejkat boende på vissa adresser har blivit en lukrativ svart
marknad
- I flyktingbranschen håvar ansvarslösa småkapitalister in stora och snabba pengar på
skattebetalarnas bekostnad. HVB-hem och familjehem har i hög utsträckning blivit
vinstdrivande verksamheter. Nästa steg är försäljning till stora riskkapitalister som
intensifierar profitjakten
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Inom vård, skola och omsorg har riskkapitalister redan tagit över den skattebetalda
privata marknaden. Med de arbetandes skattepengar blir de redan rika ännu rikare
- Feta avgångsvederlag och fallskärmar regnar över chefseliten oavsett om de skött sig
eller inte. Det ständiga ryggkliandet och myglandet mellan topparna i näringsliv och
myndigheter är skrämmande
- Delar av bostadsmarknaden är genomrutten. Det fuskas och myglas med köer, pengar
under bordet och maktpositioner går före i kön, hyresrätter säljs olagligt, ockerhyror
blir allt vanligare
- Kommunpolitiker och andra förtroendevalda skor sig. Makten förblindar när det
privata näringslivets vinstjakt gräver sig in i demokratiskt styrda verksamheter.
Vänskapskorruption och nepotism avslöjas
- Karriärmygel blir allt vanligare där valda folkföreträdare snabbt hoppar över till
topposter i banker och företag
- ID-kapare och andra banditer försöker varje minut på dygnet bluffa seriösa och ärliga
småföretag och enskilda. Nätet, telefon och alla andra kommunikationsformer
används. Alla vet om detta, men ingen gör något kraftfullt emot det, inte Sverige, inte
EU
Allt detta och annat fuskande, myglande och bluffande håller på att förstöra allt det goda som
en gång fanns.
Se bara hur bluffbanditerna härjar. Enligt ”Förenade Bolag”, en verksamhet som bekämpar
bluffakturor och bluffavtal fanns under 2016 hela 306 verksamheter som bara sysslade med
att försöka bedra företag och enskilda. Dessa bedragare lever och verkar i en kriminell värld
som verkar vara svår för polis och andra myndigheter att komma åt. När det gäller detta, som
så mycket annat, har inte EU-medlemskapet betytt att dessa skumma verksamheter kunnat
stoppas. Tvärtom de frodas mer än någonsin.
Se därför upp, kära vänner. Är ni inte bombsäkra på en faktura, ett avtal eller ett erbjudande
så kolla på hemsidan för ”Förenade bolag” så får ni hjälp. Kolla innan ni går på en bluff för
sedan kan det vara för sent och kosta skjortan.
Ja, så, och ännu värre, ser det ut.
Överallt försöker olika krafter att mygla, fuska och bluffa. Detta är svåra samhällssjukdomar
vi talar om. Idag finns det därför mer än någonsin anledning att precis som Hoola Bandoola
fråga: ” Vem kan man lita på?”
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Går det att leva som man lär?
Börja aldrig röka, sa pappan till sin 11-årige son och tände dagens
femte cigarill
Drick aldrig öl, vin och sprit. sa mamman till sin 12-åriga dotter när
hon hällde upp ett nytt glas rödvin
Vi värnar asylrätten och den frikostiga flyktingpolitiken,
sa MP när regeringen beslutat om ännu fler hinder för flyktingarna
Sluta spela på datorn, sa farfar till de båda barnbarnen medan han
surfade vidare på sin Iphone
Man ska aldrig slåss, sa morfar till sonsonen när han just rappat till
sin hund
Vi är emot Natomedlemskap, sa MP när de skrivet under
Värdlandsavtalet så att Sverige närmar sig NATO ännu ett steg
Det är viktigt att själv ta ansvar, sa pappan till sina barn som han
inte hade tid för och aldrig ställde upp för
Jämställdhet mellan kvinnor och män är jätteviktigt, sa mamman till
dottern när hon lagat mat, dukat, diskat och just bjöd sin TV-tittande
make på kaffe
Vi vill egentligen något helt annat, sa MP sedan partiet i regeringen
fattat ännu ett beslut i strid med MP:s s k principer
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Följ alltid trafikreglerna så att det inte händer en olycka, sa farbror till
brorsonen medan han gasade på i 60 knutar förbi skolan.
Sitt fint och ät upp maten, sa morbror till systerdottern när han reste
sig från matbordet och satte sig framför TV:n
Snälla väljare, bry er inte om vad vi gör.
Nej, tänk bara på allt det fina vi säger att vi vill göra när vi just gör
precis tvärtom, sa MP
Tala sanning och stå vid ert ord, sa farmor till barnbarnen medan hon
bröt sitt löfte om glasspinnar efter middagen

Sågar vi av grenen vi sitter på?
Den 12 december 2015 antog världens länder ett bindande avtal om klimatet med mål för att
stoppa den fortsatta klimatförstöringen. Ratificeringen ska vara slutförd 2020. De centrala
målen i avtalet är:
Den globala uppvärmningen ska begränsas till "klart under" två grader jämfört med förindustriell tid.
Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.
De globala utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" för att sedan minska.
Nettoutsläppen ska vara noll under andra delen av århundradet.
Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020.
Globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras var femte år med start 2018.
Utvecklade länder ska bistå med klimatfinansiering till utvecklingsländer.
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Pengarna ska finansiera utsläppsminskningsåtgärder och anpassning till klimatförändringar.
Från 2020 ska hundra miljarder dollar årligen överföras från utvecklade länder till utvecklingsländer.
Efter 2025 ska ett nytt finansieringsmål sättas upp med hundra miljarder dollar som "golv".
Parisavtalet ska träda i kraft 2020.
Det krävs att minst 55 länder som står för minst 55 procent av de globala utsläppen ratificerar det.

Världens folk längtar och väntar. Jag delar denna längtan och hoppas under min livstid få
uppleva en vändning till förmån för vår planet. Genomförs inte det som avtalet stipulerar
riskerar vi att fortsätta att såga av den gren i livets träd som vi alla sitter på. Ett fortsatt
klimatförstörande sågande kan då bara sluta på ett sätt; att alla jordens folk rasar ned på en
ofruktbar mark fylld av återkommande klimatkatastrofer. Detta får inte hända!

Allsvenskorna speglar samhället
Varje år i början av april kör fotbollsallsvenskan och superettan för herrar igång. Lite senare
brukar damernas allsvenska premiär vara. Min vana trogen har jag varje år köpt Aftonbladets
”Fotbollsbibel”. För några tjugor får man då en mindre tegelsten, som i första hand
behandlar herrallsvenskan. Därutöver finns också en del information om superettan och om
kvinnornas allsvenska. I den flera hundra sidor tjocka skriften får läsaren reda på det mesta
som är värt att veta om lagen och dess spelare. Jag läser noga om både serier och spelare.
En del av materialet består nämligen i att alla lagen spelare presenteras. För herrarnas
allsvenska gäller för samtliga lirare en ingående sakinformation med namn, ålder, längd, vikt,
moderklubb, matcher, mål, landskamper och vilken klubb spelaren kommer från. Varje kille
presenteras också med en liten snutt om deras kvaliteter som spelare. När det gäller superettan
finns sakinformation, om än i något mindre omfattning. I övrigt finns ingen personlig info om
dessa spelare. För damallsvenskans spelare gäller minst information. Där får vi bara veta
namn, ålder, längd och vikt. Beklaglig skillnad, tycker jag.
För spelarna i både herr- och damallsvenskorna gäller dock en gemensam information och
denna är vilket land de kommer ifrån/spelar för. Det betyder att det bredvid varje spelare finns
en flaggsymbol. Läsaren kan med utgångspunkt från denna utläsa vilka spelare i ett lag som
anses bara representera Sverige och hur många som har annan nationstillhörighet eller som
har dubbelt medborgarskap och spelar för annat land t ex spelaren Smedberg-Dalence i IFK
Göteborg. Han är både svensk och boliviansk medborgare och spelar för Bolivia.
Som alltid har jag utifrån ”Fotbollsbibelns” flagginformation roat mig med att räkna ut hur väl
allsvenskornas spelare med enbart blågul symbol speglar befolkningssammansättning och
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därmed kan ses som fotbollens bidrag till integrationen. Nu finns ju, tack och lov, ingen etnisk
registrering i vårt land. Med utgångspunkt från efternamnen på de spelare som märkts med
blågul flagga går det att med stort mått av ungefärlighet åtminstone tro något om t ex hur
stor andel som har s k svensk respektive utländsk bakgrund.
Först om andelen utländska och svenska spelare i allsvenskorna 2016
Herrallsvenskan, fördelning av spelare efter utländsk eller blågul flagga
Totalt antal spelare:
368
100%
Spelare med utländsk flagga
116
31,5%
Spelare med enbart blå-gul flagga
252
68,5%
Damallsvenskan, fördelning av spelare efter utländsk eller blågul flagga
Totalt antal spelare:
231
100 %
Spelare med utländsk flagga
63
27,3%
Spelare med enbart blå-gul flagga
168
72,7%
Kommentar:
Som synes skiljer det sig inte så mycket mellan herrar och damer när det gäller andel svenska
och utländska spelare. Däremot skiljer det sig kraftigt mellan lagen i de båda serierna vad
gäller hur stor andel utländska och svenska spelare man har. Några lag i herr- och
damallsvenskorna har runt 42% utländska spelare, medan de som har lägst andel bara har 410% utländska lirare.
Så till fördelningen 2016 av samtliga blågula spelare mellan
bakgrund med utgångspunkt från deras efternamn
Herrallsvenskan
Spelarna med enbart blå-gulflagga
252
Varav spelare med svensk klingande efternamn
177
Varav spelare med utländskt klingande efternamn 75

s k svensk respektive utländsk

100%
70,2%
29,8%

Damallsvenskan
Spelarna med enbart blå-gulflagga
168
100%
Varav spelare med svensk klingande efternamn
152
90,5%
Varav spelare med utländskt klingande efternamn
16
9,5%
Kommentar om männen
Som väntat motsvarar andelen blågula spelare, som har utländskt klingande namn, med råge
den andel av den manliga befolkningen som enligt olika myndigheter anses ha en utländsk
bakgrund, alltså de som är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Denna andel är
för män 20-25% av den manliga befolkningen. Vad gäller fotbollens roll för integrationen av
män i verksamheten så kan denna därför anses fungera väldigt väl. Detta talar om att det är
helt okej för invandrade pojkar och unga män att spela fotboll. Detta uppmuntras nog också
av de flesta invandrade familjer.
Kommentar om kvinnorna
När det däremot gäller kvinnorna och fotbollsallsvenskan så är andelen kvinnliga spelare med
utländsk bakgrund starkt underrepresenterade. Även kvinnor med utländsk balkgrund utgör

44

runt 20-25% av kvinnliga befolkningen. I damallsvenskan är dock denna andel av de blågula
spelarna inte mer än 9,5 %, alltså en avsevärd skillnad.
Detta betyder dock inte att damallsvenskan misslyckats med att engagera blågula spelare med
utländsk bakgrund. Det beror inte heller på att fördomsfulla tungor gapar om att lesbiska kvinnor
är överrepresenterade i elitlagen och damlandslaget, och att allsvenska topplaget Rosengård
tänker spela med regnbågsflagga på bröstet.
Nej, den låga andelen avspeglar helt enkelt bara det tragiska läget att endast en liten del av
invandrade familjers döttrar tillåts spela fotboll eller för den delen idrotta över huvud taget. Dessa
förbud förstärks dessutom av trycket från kvinnoförtryckande attityder i näromgivningen. Det
betyder att flickor och unga kvinnor från dessa familjer inte får vara med i ungdomsfotboll eller
seniorspel. Många stora tjejtalanger med utländsk bakgrund får därmed helt enkelt aldrig chans att
bli bra fotbollsspelare.
Denna situation är inte ett problem för dam- och flickfotbollen specifikt. Nej, förtrycket mot
flickor och unga kvinnor i en del invandrade familjer är i första hand ett allmänt och stort
samhällsproblem. Problemet gäller flickor och unga kvinnors mänskliga rättighet att göra egna val
i livet. Alla goda krafter måste därför agera för att alla flickor och unga kvinnor får samma
rättigheter i vårt samhälle, inklusive rätten att även pröva och utveckla sin idrottstalang. Detta bör
därför också vara en uppgift för alla progressiva blågula allsvenska fotbollsspelare oavsett om de
är män eller kvinnor och oavsett om de har s k svensk eller utländsk bakgrund.
Not:
Jag älskar herrallsvenskan av många anledningar. En av dem är att de blågula spelarna har en
så härligt mångkulturell sammansättning. Jag hoppas att damallsvenskan i framtiden också
ska få en motsvarande blågult mångkulturell sammansättning. När det sker har nämligen fler
flickor och kvinnor fått samma rätt till idrottsutövning som den stora feminina majoriteten har
idag. Då kommer min kärlek till damallsvenskan också att öka väsentligt.

På väg, men vart?
I brytningstider av ökande privata vinstuttag ur skattefinansierade verksamheter, samtidigt
med ett växande behov av samhälleliga lösningar på stora samhällsproblem, blir jag lite extra
bekymrad.
Som jag ser det är omsorgen om alla människor, oavsett vilka de är, en uppgift för samhället
att exklusivt ta hand om. Varför skulle vi annars ha en samhällsgemenskap? Men på snart sagt
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varje område tillåts privata intressen sköta dessa uppgifter rent praktiskt. I alla skolformer och
utbildningar, i barn- och äldreomsorg, inom skydd för utsatta barn och unga, i mottagandet av
flyktingar, inom sjukvårdens olika delar, ja, överallt där människor behöver stöd och hjälp
släpps privata vinstintressen in.
För mig innebär allt detta inget annat än att vi människor och våra liv förvandlas till
handelsvaror som bara värderas i pengar. Vi säljs ut till privata vinstintressen med de
skattepengar vi arbetat ihop. Jag kan inte se detta som annat än ett gigantiskt och tragiskt
förvandlande av mänskligt liv och mänsklig gemenskap till frågor om vinstmaximering. Vi
människor tenderar helt enkelt, att från vaggan till graven, alltmer bara bli objekt i det
skattefinansierade aktiebolaget Sverige. Med detta riskerar också djupa humanistiska värden
om solidaritet och gemenskap förvandlas till historiens reliker och ersättas av materialismens
egoistiska värld.
Så med dessa risker tycker jag att det är rätt att med min träskulptur ”På väg” ställa frågorna:
På väg, men vart?
Vandrar vi in i framtiden utan att bry oss om vart utvecklingen leder?
Var finns visionerna om ett bättre mänskligt liv fyllt av värme och gemenskap och fritt från krasst
pengatänkande?
Vem kan peka åt rätt håll och visa vägen till något mer och vackrare än marknadstänkande och
produktivitetshöjningar?

Föräldrar och elevhälsa kan förbättra skolmiljön
När barn och ungdomar ställer till med olika problem frågar både politiker och allmänheten
vad skolan gör? När det sedan kommer till åtgärder för att komma tillrätta med problemen blir
det också ofta skolan som ska göra än det ena och än det andra. Efter att ha arbetat som
skolkurator i grund- och gymnasieskolan över 20 år är jag riktigt trött på detta allmänna och
ständiga övervältrande av problemlösande arbete på skolan.
Det faktum att de återkommande kraven sällan eller aldrig följs av ökade resurser, gör att
dessa krav blir verkningslösa eller omöjliga att genomföra. När det dessutom inte gäller
pedagogiska, utbildningsmässiga krav utan skolsocialt förändringsarbete, är det rent pinsamt
hur lite politiker verkar veta och begripa. Lärare är pedagoger och ska i första hand syssla
med lärandet, så att eleverna kan nå sina mål. De är banne mig inga socionomer eller
psykologer, och enligt min erfarenhet är det definitivt inte alla lärare som klarar av att göra
bra elevvårdande insatser. Att det är så är ok för mig eftersom lärare inte är, inte kan och inte
ska vara skolans socialarbetare.
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När det gäller barn och ungdomars sociala, skolsociala, psykologiska och hälsomässiga
problem, ska varje skola kunna erbjuda eleverna stöd och hjälp av kuratorer, skolsköterskor,
specialpedagoger, psykologer. Dessa, som numera har helhetsnamnet elevhälsan, är de som
egentligen ska utföra mycket av det arbete politiker lägger på skolan för att skapa ordning,
gemenskap och en positiv skolgång för alla elever. En positiv skolmiljö är grunden för att
elevernas lärande ska fungera. Sällan specificeras dock kraven till just elevhälsan för att skapa
en sådan positiv skolmiljö och aldrig följer det mera elevhälsopengar om mer arbete ska
utföras.
Politiker ser tyvärr sällan elevhälsans roll och potential för att barn och unga ska må bra och
för att skolmiljön ska fungera väl och bidra till goda skolresultat. Ännu sämre verkar viljan
vara när det gäller att se föräldrarnas ansvar för sina barn och föräldrarnas roll för att hjälpa
skolan att fungera så bra som möjligt. Enligt min mening bör varje förslag om åtgärder i
skolan, som handlar om annat än lärandet, också lyfta fram krav på föräldrainsatser.
Jag menar att det är på tiden
Att föräldrar får en chans att ta ett större ansvar för sina barns agerande, attityder och
uppträdande i skolan.
Att elevhälsan ges resurser till att kunna ta ett större ansvar för att förbättra elevernas arbetsmiljö.

Vidrigast av alla vidrigheter
Tidningen Metro är mestadels bara en reklamspäckad struntpratande pappershög. Ibland kan
dock också denna blinda höna hitta ett korn. Särskilt gäller det de gånger tidningen lyft fram t
ex könsstympning, hedersförtryck och de vidriga sexuella övergreppen mot barn.
Viktigt!
Barn är i hela världen den mest sårbara gruppen av alla. De är helt beroende av vuxna för att
överleva och att utvecklas åt det håll som gör dem till hela och goda vuxna. Men ständigt
sviker många vuxna den uppväxande generationen.
Miljoner barn utsätts för krig, fattigdom, sjukdomar, slaveri, människohandel och alla andra
typer av övergrepp och förtryck. Även i det relativt barnvänliga Sverige blir tiotusentals barn
offer för flera av dessa brott. Ett sådant är vuxnas sexuella övergrepp mot små barn. Dessa är
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bland de fegaste och ynkligaste av alla brott. De är helt enkelt vidriga och vidrigast av alla är
det då barns närstående begår sexbrott mot de allra yngsta.
Alla barn behöver ha trygghet och kärlek från de nära vuxna, de som förväntas ge omtanke
och omvårdnad. De små är i total beroendeställning och behöver utgå från att de närstående
alltid vill dem väl. När detta beroendeförhållande utnyttjas av en närstående vuxen med
förvridna sexuella behov får det förödande följder för barnet. Förutom rent fysiska skador kan
upplevelsen sätta allvarliga psykiska spår både på kort och lång sikt. Såväl allmänna
känslostörningar som förstörelse av förmågan till positiv sexualitet i vuxen ålder kan följa.
Utvägen kan bli ett destruktivt liv med en mängd olika problem för att sedan sluta i för tidig
död.
Sexuella övergrepp mot barn och särskilt när närstående är förövare får mig att både må illa
och bli riktigt, riktigt arg.
Ja, jag blir så ursinnig, att känslan av hat mot förövarna även leder till tankar om att själv
vilja bestraffa brottslingen hårt, mycket hårt! Om jag fick chansen.

Gör Blåkulla till minnesmärke
Inför påskfirandet springer barn över hela landet runt utklädda till påskkäringar. Bakgrunden
till seden är förstås den urgamla tron om att under påsken flyger häxorna till Blåkulla för ett
gemensamt möte med Satan. I verkligheten har den här häxtron inte varit någon lek, tvärtom
det har handlat om blodigt allvar för alla de som anklagats och dömts för häxeri. Mellan 14och 17-hundratalen dömdes och avrättades tiotusentals, huvudsakligen kvinnor, för häxeri i
den s k kristna världen. Bara i Sverige under den perioden dödades runt 400 för häxeri. Den
sista avrättningen var 1704.
Bakom dessa fruktansvärda handlingar, mot i första hand kvinnor, fanns människors allmänna
vidskepelse, väl utnyttjad av det kristna prästerskapets konservativa moralvärderingar. De
drabbade var många gånger starka kvinnor, som sökt gå sina egna vägar och agerat mot olika
moralbud. Andra som utsattes för häxanklagelser blev det på grund av allmänt förtal och att
de användes som särskilda syndabockar när det skedde missväxt och andra katastrofer. Hur
som helst, massmördandet av kvinnor för deras påstådda häxeri, är ett svart och avskyvärt
brott i mänsklighetens historia. Inte minst det kristna prästerskapet har all anledning att
begrunda den roll deras föregångare spelade i dessa illdåd.
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Under häxprocessernas tid upplevde nog många det som sant att häxor flög till Blåkula för att
möta djävulen. Så är det förstås inte idag, men pratet om att de flyger på en kvast till Blåkulla
finns kvar och för många, förr och nu, betyder detta att de flyger till den lilla ön Blå
Jungfrun.
Denna oansenliga ö ligger i norra Kalmarsund mellan fastlandet och Öland och är med
kringliggande vatten numera nationalpark och därmed fredad mot all slags åverkan. Ön består
till större delen av en stor bergsknalle av granit. Naturen är karg, men intressant med många
sällsynta arter. Ingen bor på ön och eftersom den är häxornas tillflykt så säger vidskepligheten
att det för otur med sig att ta med sig stenar eller andra saker därifrån. Det ska dock vara
ofarligt att besöka ön, så därför ordnas sommartid resor ditut.
Nu tänker jag så här:
Det är dags att vi minns de kvinnor som en gång i tiden blev offer i ett av historiens mest
fruktansvärda massmord, häxprocesserna. Deras öde, deras kamp för att försöka rentvå sig
själva mot vidskepelsens fördömanden och det kristna prästerskapets förbannelser måste få
ett rättmätigt minnemärke.
Vad vore bättre som sådant monument än just Blåkulla, alltså ön Blå Jungfrun. En stark
skulptur, som särskilt äreminne över häxprocessernas offer, borde resas där. Denna bör vara
väl synlig både från fastlandet och från Öland. God information över massmorden ska
naturligtvis också finnas på plats. Denna kan även utvidgas med information om det förtryck
och våld som kvinnor utsätts för idag i Sverige och runt om i världen. Genom att omforma
Blå Jungfrun på detta sätt kommer talet om häxor och Blåkulla öppna upp för samtal om
häxprocesser och annat förtryck och våld mot kvinnor då och nu. Mycket bra, tycker jag.
Ett Blå Jungfrun, som äreminne över starka kvinnor, skulle kosta mycket pengar. Det finns
dock en lämplig finansiär för hela projektet. Detta är Svenska Kyrkan, som en gång var den
avgörande kraften bakom häxprocessernas massmord. Nu är det dags att denna institution ger
en offentlig ursäkt och sonar sitt brott.

Nej till långsittande
Livet är fullt av möten med människor som haft uppdrag länge och som snarast borde avsluta
dessa. Många av dem har svårt att inse när det är dags att sluta och lämna uppgiften till någon
yngre och vitalare. Fenomenet finns överallt, inom företag, fackföreningar, idrottsföreningar,
politiska partier, media och många andra verksamheter. För sådana långsittare är det sällan,
som för de flesta presidenter, slut med maktinnehavet efter maximum åtta år.
Ibland beror det här långsittandet på rädslan för att förlora makt och förmåner. Ibland kan det
gälla rädsla för att inte längre finnas med bland gräddan, inte längre vara i någots mitt, inte
längre vara kändis. Så för att undvika avgången tar en del till manipulationer och andra knep.
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Systemet med att nomineringar ofta sker i slutna kretsar och rum underlättar för den som
redan har makten. I värsta fall kan processen för att hindra förnyelse bli riktigt otrevlig.
I vårt land kommer kanske de värsta exemplen från den kommunalpolitiska sfären. Runt om i
landet duggar det tätt med s k starka män som suttit i kommunalrådsstolen i 10-20 år. Kanske
har de haft uppehåll några år beroende på valresultat, men då har de ofta krånglat sig fast på
annan post som bara givit något mindre makt. Som en följd av detta långsittande i maktens
korridorer vågar till slut vare sig folk i det egna partiet eller i övriga partier ifrågasätta så
mycket. På så sätt utvecklas i kommuner en osund ryggdunkaranda där helt olika intressen
vävs samman. Detta sker nästan alltid under skyddet av den ständigt kommunalrådssittande
starke mannens vingar. Ofta då i kommuner där ett stort parti dominerat länge och där det
partiets främste företrädare varit tätt sammanlänkad med särintressen. Det kan vara en stark
fackförening, särskilda kapitalintressen eller annan för orten viktig verksamhet.
Politisk och ekonomisk korruption ligger genom detta hela tiden och bubblar under ytan.
Motalaskandalen på 90-talet är riktigt avskräckande. Det göteborgska exemplet med den
grabbiga ”Göteborgsandan” är ett annat. Detta hade aldrig kunnat utvecklas utan de män som
under årtionde efter årtionde styrde genom sina höga kommunalrådsposter. Sådana gubbar
finns idag lite varstans runt om i landet och flera av dem har redan suttit en 15-20 år vid
makten. Detta är bedrövligt och en fara för samhällsmoralen.
En korrupt utveckling har flera orsaker och längden på personligt maktinnehav är en av dem.
Det är därför både sunt och nödvändigt att länder begränsat sina presidenters mandatperioder
till två, och maximalt åtta år. Inom kommunalpolitiken tycks dock inte denna insikt finnas.
Där tillåts kommunalrådsmakten ligga hos samme gubbe betydligt längre. Över tid ökar
därmed riskerna för vänskapskorruption, fjäsk och ett ynkligt ”ja-sägeri”. Detta innebär att
demokratin lätt urholkas och att maktmissbruk skadar den kommunala verksamheten.
Jag anser därför
Nya insatser för att begränsa riskerna för korruptionen behövs. En sådan är att göra en allmän
översyn över den tid en enskild person får inneha avgörande maktpositioner. Begränsningen
av hur länge någon får sitta på en hög post borde gälla många fler uppdrag och ända ut i
kommunerna. Maximalt åtta år borde vara regel för såväl statsministrar som ordföranden för
kommunstyrelser.

Andelar av personer i ålder 16-74 år som under 12 månader använde internet för vadslagning, spel om pengar, tips, lotto eller
för att köpa lotter. SCB 2009
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Stoppa spelpropagandan
Den finns överallt. Vi kommer inte undan. Kolla i en tidning av papper eller digitalt och dess
giriga tryne visar sig. Titta på TV och på åtminstone alla kommersiella kanaler och dess falskt
lockande bilder och budskap bullrar in vardagsrummet. Ta en promenad eller en sväng med
kollektivt åkande och den slår mot dina ögon och hjärna på annonspelare och i väntkurer.
Javisst, den får en att må illa, riktigt illa, denna nutidens mediala kräkmedel.
Dess namn är "Spelpropaganda". Med en i det närmaste helt fri spelmarknad har denna
styggelse exploderat. Det är ingen hejd på allt vi kan ”betta” på och löftena om guld och
gröna skogar är lika stora som dess förljugenhet. Genom dess förförande budskap ska vi fås
att tro att lyckan ligger i att satsa ofta och mycket. Med sitt otvetydigt manliga upplägg
pumpas budskapet fram om glada vinnare. Spelbolagen vill att vi ska spela mycket och helst
direkt, vilket också är fullt möjligt för alla som äger en mobil eller dator. Spelhålorna har helt
enkelt förflyttats till de egna fickorna och hemmen. Baksidan av denna utveckling och hela
spelskiten säger dock spelbolagen aldrig något om.
De kommersiella spelen, oavsett vilket bolag och företag som håller på med denna form av
lurendrejeri, syftar till att tjäna storkovan på enskilda människors önskan om spänning och tro
på att bli rik. Svårare än så är det inte, för ingen tror väl att det handlar om välgörenhet. Det är
uteslutande det krassa profitsyftet som ligger bakom den enorma reklamsatsningen för allt
slags pengaspelande.
I spåren av den ständiga exponeringen om att spela på något kommer olyckorna. Detta kan
ske snabbt. Den digitaliserade världen gör att alla kan spela när och hur de vill. Denna lätthet
innebär att många spelar för mycket. Det är alla de människor som av sitt spelande urgröper
sin ekonomi, alla de som hamnar i spelberoende med följden att de själva och närstående
drabbas hårt. Det är alla de ungdomar som grips av den falska spelspänningen och inleds i ett
kanske livslångt negativt beroende. Alla dessa tragiska människoöden blir offer på de många
spelbolagens altare. Inte något av dessa hungriga spelföretag tar sitt ansvar för de tråkiga
följder verksamheten leder till.
Med dess stora risker för att skapa beroende är spelandet numera precis som alkohol, tobak
och andra droger. Inga av dessa beroendeframkallande medel får längre göra reklam för sin
förträfflighet hur som helst. För dessa finns förbud eller begränsningar av olika slag. Samma
stränga regler borde gälla för marknadsföringen av spelandet. Det kan inte längre tillåtas att
hur som helst tuta ut propaganda i syfte att få ännu flera att konsumera spelprodukter. Det är
därför hög tid för de styrande i EU och i Sverige att stoppa denna flodvåg av reklam för spel.
Gör något och gör det snart. Stoppa spelpropagandan.
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Bort med stadens förfulning!
Säger jag: Stoppa förfulningen av det offentliga rummet, så håller nog många med och tänker
då på alla taggs och annat klotter, som diverse kladdnissar målar nattetid. Visst jag köper att
nedkladdningen av väggar och andra ytor oftast ser bedrövlig ut. Men det är ändå inte den
förfulningen jag reagerar mest på.
För mig är det att ständigt behöva möta dessa reklamskyltar och affischer om kommersiellt
trams, som är mest påfrestande och värst förfulning av det offentliga rummet. Var helst jag
går, och jag vandrar runt ofta och mycket, möter jag reklam på pelare, på husväggar och på
skyltar i och på spårvagnar och i vänthallar. Ibland har någon också fläskat på med ljusreklam
om något vi ska köpa. Det rullar och blinkar förföriskt och förbannat jobbigt. Visst det är
okey, att affärer och andra verksamheter i anslutning till sina lokaler talar om sina utbud. Men
det räcker med det. Vi ska inte därutöver behöva stå ut med att drabbas av reklam om
modeplagg, mobiloperatörers senaste påfund eller reseföretagens lockande budskap.
Aha, Lasse, du vill stoppa all kommersiell utomhusreklam som inte är kopplad direkt till en
lokal? Det går väl inte? Jo, det är precis vad det gör och det har också prövats med gott
resultat. Ett sådant positivt experiment är Sao Paulo, Brasiliens största och folkrikaste stad.
Här förbjöds störande fast utomhusreklam 2007. Därmed försvann de förfulande och
påträngande budskapen från affischpelare, husfasader och andra fasta reklamplatser. Istället
för reklam fick gatukonsten mera plats. Kort sagt, ett lyft för stadens innevånare och deras
synupplevelser.
Ett liknande experiment skulle jag vilja se i vårt land och då gärna samtidigt i våra tre största
städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Tänk er en utomhusmiljö i dessa utan störande och
påträngande fasta reklambudskap. Alla platser, som nu öser över oss om allt vi ska
konsumera, skulle istället var tomma eller ha intressanta bilder och annan konst. I min värld
skulle detta innebära ett underbart estetiskt lyft.
Det är i varje fall min övertygelse att städer utan fast utomhusreklam skulle göra dessa både
behagligare för de boende och attraktivare för besökare och turister. Bra, va?
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Åtgärda lastbilseländet
Jag blir bara så upprörd och trött på alla dessa många, stora, tunga och långa lastbilar som
fyller våra vägar. Det är inte nog med att de är en stor miljö- och klimatbov, som spyr ut en
massa avgaser. Deras framfart betyder också en avsevärd förslitning av vägarna. Detta då
både för deras tyngd, som över tid skapar fåror i vägarna, och för däckens direkta slitage på
beläggningen. Dessutom får vi inte glömma den allmänna trafikfara som den vårdslösa
körningen av dessa mastodonter innebär. Varje bilist som trafikerar landets vägar vet precis
vad jag menar när jag talar om lastbilstrafiken som en allmän trafikfara.
Först om de tunga lastbilarnas hastighet. På motorvägar och motortrafikleder är
maxhastigheten för dessa 90 km/tim. Har de släpvagn är det bara 80 km/tim som är högsta
tillåtna hastighet. Vid körning på andra vägar är maxgränsen 80 km/tim oavsett vilka tunga
lastbilar det gäller. Oberoende av tillåten maxhastighet och vägtyp är det min bestämda
uppfattning att dessa vidunder ofta kör lite fortare än tillåtet. Ska de köra max 80km/tim blir
det lätt 90. Är 90 km/tim maxgräns håller de inte sällan närmare 100. Dessa för höga
hastigheter betyder naturligtvis att de här jättarna vid intermezzon eller sämre väglag blir
svårare att manövrera. När så olyckan är framme blir följderna med deras stora tyngder direkt
katastrofala. Andra bilister kan drabbas hårt och stora trafikstörningar kan bli följden.
Dessutom har ju en hel del tunga lastbilar brandfarligt eller miljöfarligt gods. En olycka kan
därför få vida och ödesdigra konsekvenser för både miljö och människor i närheten.
Tyngd, lasternas innehåll och för höga hastigheter är dock inte de enda farorna med
lastbilseländet. Några uppenbara problem är också hur de tunga lastbilarna körs och hur
förarna i övrigt beter sig i trafiken.
På vägar med mötande trafik och med max 90 km/tim för personbilar ska ju lastbilarna bara
köra 80. Oavsett om de ligger på den gränsen eller fuskar och drar på fortare skapar de
köbildning efter sig. Detta sker automatiskt eftersom tunga lastbilar vid varje större backe
tvingas ned i en lägre hastighet. Följderna av köbildning är fler omkörningar och därmed en
större trafikfara. Naturligtvis borde varje lastbilschaufför, då en längre kö bildats bakom, hålla
åt sidan och sakta ned för att möjliggöra säkrare omkörningar för personbilarna. Brukar detta
vettiga körsätt ske? Nej, jag har inte mer än enstaka gång mött sådan klokhet från
lastbilschaffisars håll. De ligger istället oftast fast förankrade på vägbanan utan att bry sig ett
dyft om övriga trafikanter
Men inte nog med detta hänsynsfattiga körande.
Dessutom är det inte ovanligt, också på vägar med mötande trafik, att flera lastbilar kör nära
varandra. Därmed gör de omkörningssträckorna ännu längre och farligare. Är det dessutom så
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att de kör över sina tillåtna hastighetsgränser skapas både en trafikfara av lastbilarnas närhet
till varandra och för omkörande bilar.
De långa lastbilskaravanerna är dock mest påtagliga på motorvägar och motortrafikleder. Där
ligger de och pressar över tillåtna hastigheter och kan samlas grupper om fem-sex bilar eller
ännu flera. Vid gott väglag är dessa tradarkaravaner inga problem att passera, men när det
däremot är sämre väder med regn, dimma eller snö blir omkörningarna både svårare och
farligare.
Det räcker emellertid inte med problemet att lastbilar klumpar ihop sig i långa och farliga
rader. Rätt som det är så kör de dessutom om varandra. Omedelbart skapas problem för
personbilstrafiken eftersom dessas tillåtna hastighet ju är betydligt högre än lastbilarnas. Varje
omkörande lastbil betyder därmed hastiga och ibland farliga inbromsningar för bakom
kommande personbilar. Risker för att köra in i framförvarande personbil ökar kraftigt med
detta. Sen tar det alltid lång tid för en tung lastbil att pressa sig förbi en annan likadan bjässe.
Trafikfaran med nödvändigt inbromsande personbilar pågår därför under en lång stund. Alltså
ökar faran för olyckor.
Alla dessa trafikproblem med lastbilsröran på våra vägar ökar också av oseriösa och fuskande
åkeriföretag. Ideligen rapporteras om detta i media. Det är fusk med bilarna, chaufförernas
tillstånd, körtider, dumpade priser och annan skit som gäller och ökar. Felhantering av farligt
gods, smuggling och andra brott har också avslöjats gång på gång. Hela näringen har blivit
unken och rutten och de seriösa åkeriföretagen drabbas hårt av konkurrensen från klicken av
skurkaktiga åkare.
Regeringen och EU måste därför göra något radikalt åt lastbilseländet på våra vägar.
Nya skärpta regler om hastigheter, avstånd och omkörningar måste införas. Kontrollerna över
lastbilarnas trafiksäkerhet behöver skärpas. Detsamma gäller för reglerna om chaufförernas
skicklighet och vad gäller tillstånd att bedriva åkeriverksamhet. Se till att rensa upp i den ruttna delen

av åkeriverksamheten och gör det nu.

Finns det ett turistdilemma?
På 1960-70-talen fanns en diskussion om det moraliska i att turista i fascistiskt styrda
förtryckarstater eller länder med annat auktoritärt styre. En del tog ställning emot sådant
turistande och bojkottade sådana länder. De menade att resor till länder där förtryck rådde var
att legitimera och indirekt stödja regimen i landet. Andra menade att turistkontakten snarare
blev ett stöd till folket. Det blev jobb och landets styrande påverkades av turistberoendet i
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positiv riktning. Jag tror inte att det finns några belägg för att vare sig det ena eller andra
ställningstagandet har fått effekt i de antagna riktningarna.
Nu för tiden finns inte mycket av diskussion om detta moraliska dilemma. Talas det om
resandet ur problemsynpunkt är det väl mer den egna säkerheten som gäller. Dessutom kanske
det klimatförstörande flyget kommer upp och ifrågasätts. Säkerhets- och klimatmässiga
överväganden har i varje fall jag vid valet av resmål
Sällan syns eller hörs nu för tiden tankar om att turism till ett visst land betyder ett indirekt
stöd till dess förtryckarregim. Snarare är väl uppfattningen att turistandet inte alls spelar
någon stödjande roll för styret av landet, men att resandet är bra för folket. Därför finns ingen
orsak att tveka. Så därför fortsätter massor av folk att resa till den kungliga militärdiktaturens
Thailand, enpartistaterna Kina och Vietnam, kvinnoförtryckande sharialagsdiktaturer i
Mellanöstern och många andra länder där det saknas grundläggande fri- och rättigheter. Där
har alla turister det säkert gott i det varma och goa klimatet, allt medan förtrycket i landet
fortgår.
Just nu verkar det endast vara terrorattentat som kan leda till minskad turism för de mest
eftertraktade resmålen. De tvivelaktiga politiska förhållandena i övrigt tycks inte ha någon
inverkan alls. Detta trots att det finns så många soliga, upplevelserika och bekväma resmål där
frihet och demokrati råder. Möjligen är dessa alternativ lite dyrare, men vad gör det när
turistpengarna då hamnar i ett, ur människorättsperspektiv, respektabelt land?
Vad som är moraliskt rätt eller fel är förstås upp till varje enskild att avgöra. För min del har
jag tidigare i livet besökt tillräckligt många länder med förtryckande styren. Inget jag är direkt
stolt över. Så för de resor som återstår blir därför mitt val länder där demokrati och mänskliga
rättigheter eftersträvas. Oavsett vad ni väljer, ha det så gott dit ni reser.

Ta hand om seniorernas kunskapskapital
Universitet och högskolor ska rimligen vara kunskapens tillskyndare och vetenskapens
vårdare nr ett. Detta till trots har många av dessa lärosäten en väldigt affärsmässig och snöd
ekonomistisk hållning till en del av det svenska kunskapskapitalet. Det jag tänker på är det
motsägelsefulla förhållningssättet till landets högt utbildade och mycket erfarna seniorer.
Å ena sidan hälsar universitet och högskolor seniorer välkomna till olika mer eller mindre
avancerade kurser. Med de äldres deltagande kan viktiga kurser fyllas upp och därmed
genomföras. Skulle inte utfyllnaden ske kanske kursen måste ställas in, studenter i aktiv ålder
drabbas och lärosätet få mindre statliga pengar. Dessutom är det ju så att varje senior, som
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slutför en kurs och godkänns, ger lärosätet rätt att få precis lika mycket pengar som när en i
aktiv ålder klarar kursen. Summa summarum, studentseniorer betyder pengar och därför är de
också hjärtligt välkomna.
Å andra sidan är universitet och högskolor ofta avvisande och snåla mot forskare som uppnår
67 år, alltså går in i seniorleden. Då är det vanligt att de blir av med sitt rum och andra
praktiska detaljer. Har de inte helt eller delvis extern finansiering av sin forskning blir det
ingen fortsatt lön och då är det bara att avsluta forskningen. Vissa undantag görs förstås för
forskare som bedriver en forskning som anses särskild betydelsefull, är pågående och bör
avslutas.
Totalt sett är det nog många seniorforskare som har gjort sitt i forskarvärlden. De kanske vare
sig vill eller är lämpliga som fortsatta forskare. Det finns dock åtskilliga som vill och skulle
kunna fortsätta att bidra mycket positivt med fortsatt forskningsarbete, men de får inte detta.
Bakgrunden till detta slöseri med kunskapskapital är förstås också pengar. Lärosätena vill helt
enkelt spara in på pengar till seniorforskare. De betraktas oftast som tärande oavsett vilka de
är och vilken forskning de håller på med. Så här är seniorerna inte så intressanta som när de
såsom kursdeltagare bidrar till lärosätenas finansiering
Dessutom finns en annan stor och kunskapsrik seniorskara, som universitet och högskolor inte
alls gör något för, eller vill ha med att göra.
Den seniorgrupp jag tänker på är alla de högutbildade som i sina livsgärningar förenat teori
och praktik i de mest skilda yrken. Dessa bär en kunskapsmassa av annat slag än vad som
finns i den teoretiskt dominerade forskarvärlden. Många av dem är dock teoretiskt och
praktiskt oerhört kunniga och skulle vid uppnådd pensionsålder kunna bli lysande forskare.
Några möjligheter att förverkliga detta med stöd av universitet och högskolor finns dock inte.
”Seniordoktorander” är helt enkelt inte välkomna i den akademiska miljön. Det största
hindret tycks vara att de skulle kosta pengar. Kanske finns också i bakgrunden att nya erfarna
och duktiga seniora doktorander skulle störa den rådande ordningen.
Jag hävdar, att snålheten mot forskare som fyllt 67 liksom omöjligheten för högutbildade
seniorer att påbörja akademisk forskning är ett allvarligt kunskapsslöseri. Tillsammans
representerar de ett kunskapskapital som borde brukas istället för att läggas i träda.
Vän av ordning frågar kanske hur sjutton ska utökade forskarmöjligheter för dessa kunniga
seniorer finansieras? Jag har full förståelse för att universitet och högskolor kan ha snäva
ekonomiska ramar. Pengarna behövs säkert i första hand till grundutbildningar och till
forskare i aktiv ålder. Därför lämnar jag alla tankar på att sådana medel också ska räcka till
satsningar på seniorforskare och seniordoktorander.
Jag drömmer istället om följande
Att vi tillsammans skapar en, i förhållande till universitetsvärlden, självständig organisation
för seniorforskare och seniordoktorander I en sådan verksamhet ska självklart vedertagna
forskningsprinciper och regler utgöra grunden för seniorforskning och doktorandutbildning.
I denna bör vi omedelbart öppna upp för ratade seniorforskare att fortsätta sin forskning
genom vår organisation och vi erbjuder också direkt nya högutbildade seniorer att bli
seniordoktorander och starta ny viktig forskning tillsammans med oss.
Vi engagerar förstås också professorer emeritus och emerita i forskningsledarskap och egen
forskning i vår seniora forskarorganisation.
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Vi måste till en början utgå från att våra seniorforskare och seniordoktorander i första hand
verkar på ideell basis. Enda möjliga extrainkomster till de egna pensionerna, blir från
externa medel såsom forskningsstipendier, bidrag och pengar från uppdragsforskning. Det är
upp till oss att tillsammans se till att sådana medel kommer in.
Vår seniora forskarorganisation bör också på sikt inleda samarbete med universitet och
högskolor. Det kan gälla handledarstöd för enskilda seniordoktorander i utbyte mot
seniorledda lektioner och andra insatser inom grundutbildningar.
Naturligtvis ska vi också snarast förankra organisationens syfte och verksamhet i stat,
kommun och dess olika myndigheter för att från dessa få stöd, uppdrag och erkännande för
vår viktiga samhällsinsats.
Ja, sådan är min lilla dröm om att ta tillvara det seniora kunskapskapitalet. Sittandes och
klurandes i min kammare undrar jag om detta är något att fundera vidare på? Vad anser
seniora forskarvänner om detta? Vad säger de seniorer som yrkesarbetat och drömt om att få
bedriva samhällsnyttig forskning?

”Seniorlärarlyft” behövs
Det sägs till leda, att lärarbristen är katastrofalt hög. Jag tror inte det stämmer fullt ut. Varje
dag finns hemma, i stugor, i båtar, på golfbanor och ute på den ena trevligheten efter den
andra 1000-tals duktiga lärare med mycket lång yrkeserfarenhet. De är starka och på alerten
och redo för spännande och givande saker i livet. Med sin kunskap och breda erfarenhet
skiljer de ut sig från en stor del av den aktiva lärarkåren. Dessutom finns förstås den
ointressanta skillnaden, att de alla är mellan 65 och 70 år. De är de unga pensionärerna.
Det är bland dessa den stora och nu outnyttjade kunskapsreserven finns. Det är i denna, högt
kvalificerade grupp, en snabb och effektiv förstärkning av lärargruppen kan hämtas. Det är
med rekrytering bland lärarpensionärerna, som skolan kan stärkas och tiden överbryggas tills
tillräckligt många nya lärare har utbildats.
Så vill partierna verkligen lösa lärar- och skolkrisen är en rejäl satsning på ett
"Seniorlärarlyft" den bästa lösningen. Det är ett lyft som skulle innebära att pensionerade
lärare i 65-70-årsåldern erbjuds göra en insats. Jag lovar, många kommer att nappa om
erbjudandet är riktigt lockande och elegant med åtminstone följande innehåll:
Uteslutande undervisning som ordinarie lärare eller som extra resurs.
Helt fokus på undervisning utan några krav på administrativa insatser.
Arbete i klass och elevgrupper utan krav på medverkan i skolans och lärarnas många
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kollektiva uppgifter.
Med stor frihet för överenskommelser om senioranställningens förläggning och längd i tid.
Det behövs också en aptitlig lön. Dubbelt den lön de hade när de slutade bör vara riktmärke.
Frikostigt? Nej, jag tycker inte det. Det handlar om en högt kvalificerad grupp, som skulle
ställa upp utan att egentligen behöva detta. De skulle offra sin fritid och frihet för att göra en
samhällsinsats i ett prekärt läge. Detta är värt oerhört mycket. Ja, betydligt mer än de feta
löner, avgångsersättningar och pensioner som politikerna unnar sig själva.
Så om politikerna verkligen menar allvar med att vilja lösa lärar- och skolkrisen bör de lyssna
och använda de duktiga lärare som faktiskt finns. Dags för ett antal statliga miljarder till
kommunerna och då öronmärkta för just "Seniorlärarlyftet". Det är nu behovet finns. Det är
nu den seniora lärarresursen finns. Så sätt igång. Imorgon kan det vara för sent.

Kalasandet i Rosédalen
I det lilla idylliska landet med det snälla folket har man i åratal firat Rosévinets välsignelse.
Detta sker alltid genom att gräddan i landet samlas på en stor och vacker äng omgärdad av
stengärdsgårdar, bäckar och åar. Där hade de i alla år blandat sig med varandra i glada
dryckeslag. I folkmassorna kunde man sedan flera årtionden tillbaka se höjdarna i det lilla
landets politiska partier, myndighetsbasar, företagspampar, fackföreträdare och människor
från alla slags föreningar. Sist men inte minst finns naturligtvis den samlade mediekåren där
för att frottera sig med allt och alla. Ja, det har i alla år varit ett sådant härligt festande på detta
korporativa kalas. Alla måste bara dit även om alla inte vill. De ovilliga har alltid varit de som
inte riktigt klarar den unkna doften från åsikternas marknad och Roséslabbandet med kreti och
pleti.
Så varför har då den stora ängen bakom stenhögarna blivit en sådan åsikternas diversehandel?
Ja, det började en gång med att en känd politiker i all enkelhet höll ett par tal på ängen. Han
hade ju sommarstuga i området så varför inte passa på. Flera hade efter hand följt efter. Det
var ju en så vacker äng i en historisk miljö. Dessutom, skattebetalarna och andra som inte
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kunde vara där, betalade ju alltid en del av kalaset. Inte minst platsen var ju som en magnet
för många från det lilla landets huvudstad dit allt fler och fler hade samlats.
Ja, så rullade det på. Dock med en liten minskning under en period då landets folk drabbats av
stor sorg. I och med 2000-talets ingång tog dock kalaset i Rosédalen rejäl fart igen. Det
berodde dels på den storsatsning de lokalt styrande gjorde och dels på att det var så förbaskat
festligt och givande. Dessutom, på toppen av allt, också gratis för många av topparna inom
samhällets olika styrdelar.
I början av juli varje år smäller det till igen på den vackra ängen i Rosédalen. Ingen med
inflytande vågar utebli. De politiska partiernas koryféer ska ju prata, företagandets höjdare
ska dra sina valser, myndigheter ska visa sina muskler och olika intresseorganisationer ska slå
ett eller flera slag för sin fråga, sitt område. Nätverkandet kommer att slingra sig och
kontakterna slås på. Vi andra, vi som inte har råd att åka dit och som inte vill vara där, ska
dock inte komma undan. Under en hel vecka ska vi matas med allt detta pratande och
festande långt där ute i grönskan.
Nu invänder kanske någon;
Men det är väl fantastiskt att beslutandegräddan i det lilla landet en gång om året kan samlas
på detta unika vis. Det visar på vår levande demokrati och på vårt öppna och fria samhälle.
Till det, säger jag
Att det lilla landet består banne mig inte bara av en äng en julivecka om året. Det finns många
fler platser, som borde få chansen till ett sådant här event, om man nu nödvändigtvis ska hålla
sådana dyrbara tillställningar. Men det är ju så speciellt och så huvudstadsmässigt att fladdra
omkring i just Rosédalen så andra platser göre sig icke besvär till att få smaka på den s k
direktdemokratin.
Liten varningslampa:
Någonstans i ryggmärgen på mig finns en stor oro när hela etablissemanget i ett land samlas
på det här sättet. Världen omkring oss är inte så snäll längre. Det finns terrorhot överallt och
större folksamlingar har visat sig vara ett potentiellt mål för självmordsbombare. Så också i
det lilla snälla landet med sitt jippo i den skenbara tryggheten bakom stengärdsgården i
Rosédalen. Av hela mitt hjärta hoppas jag därför att säkerheten där är mer än på topp. Ingen
terrorhandling får någonsin ske när så många människor med viktiga samhällsuppgifter finns
på samma plats. Det vore en ren katastrof. Så även om jag är mycket tveksam till Roséfestens
demokratiska kvalitet vill jag säga till alla framtida deltagare.
Tag väl hand om er, var på er vakt, ta det lugnt med festandet och återvänd till era hem när
allt är över.
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Hjälp oss, släpp in oss. Snälla!!!
Rubriken är samma som namnet på min installation i trä och ståltråd över flyktingkrisen och
EU:s människorättsvidriga förhållningssätt sommaren 2015. Då fanns det ändå en strimma av
hopp om att EU skulle klara att göra något bra humanitärt. Det hoppet dog sedan helt.
Istället fanns bara kvar en bestående splittring om det delade ansvaret att ta emot flyktingar.
Allt blev senare mycket värre än den flyktingsommaren.
Sverige, Tyskland och några länder till, som tog sitt ansvar och länge öppnade dörrarna för de
behövande asylsökande, vidtog senare åtgärder för att begränsa flyktingströmmen. Orsaken
till detta var främst, att det solidariska ansvar som EU-länderna talat så vitt och brett om
tidigare var som bortblåst. Politikerna i många länder tänkte helt enkelt främst på att vinna
opinionspoäng genom hårdare tag och krav mot flyktingarna. Samma politiker och länder
ville ändå gärna fortsätta med att ta emot en massa euromiljarder i stöd från EU, men att
avlasta andra EU-länders flyktingmottagande har man inte velat.
EU har i den pågående flyktingkrisen kommit till vägs ände. Arbetet med att fördela
flyktingarna mellan EU:s 28 medlemsländer är inte längre så viktigt. Nej, det viktigaste blev
att stoppa flyktingarnas fortsatta resa redan i Turkiet. För att göra detta förhandlades fram ett
avtal med Erdogans regim och där Turkiet erbjöds miljarder för att stoppa flyktvägen över
Egeiska havet. Dessa förhandlingar skedde samtidigt som den turkiska regimen jagade
oppositionella och stängde obekväma tidningar och med vapenmakt försökte kuva det
kurdiska folket i landet.
EU borde verkligen skämmas över hela detta agerande och jag tänker:
Klarar inte EU av att lösa en flyktingkris på ett humant och solidariskt sätt så är centrala delar
i EU-projektet dött. Då finns snart bara ett EU kvar såsom en kapitalismens byråkratiska
överstat utan humanistiska inslag. Detta var väl ändå inte vad de som en gång röstade in
Sverige i EU ville?
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Om förföljelserna av icke troende
Runt om i världen förföljs olika religiösa rörelser och deras medlemmar. Denna förföljelse
visar sitt grymma ansikte med det pågående mördandet och förföljelserna av kristna och icke
accepterade muslimska riktningar i Mellanöstern. På andra håll i världen är det många andra
trosriktningar som blir utsatta. I många länder är det de icke troende som är allra värst
förföljda. Detta lyfter media sällan fram.
“The International Humanist and Ethical Union” (IHEU) är en världsorganisation för
humanistiska, ateistiska, sekulära, etiskt kulturella, fritänkande organisationer. Dess syfte är
att representera och stödja den humanistiska rörelsen i världen för att bygga en värld där
mänskliga rättigheter respekteras och där alla kan leva ett värdigt liv. Ett syfte jag gärna
ställer mig bakom.
År 2015 publicerade IHEU en rapport med det långa namnet: “Freedom of Thought - A
Global Report on Discrimination Against Humanists, Atheists, and the Non-religious; Their
Human Rights and Legal Status”. I denna rapport framgår bland mycket annat, att det är
dödsstraff för ateism och annat icke troende i tretton (13) av världens länder.
Alla dessa är medlemmar av FN och alla är muslimskt dominerade länder. De är
Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldiverna, Mauretanien, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia
Saudiarabien, Sudan, Förenade Arabemiraten och Yemen.
Utöver att människor i dessa länder döms till döden för att de är, och hävdar sin rätt att vara,
icke troende pågår samtidigt i dessa och många länder statsunderstödd förföljelse. Icke
troende föräldrar fråntas sina barn, icke troende kidnappas och misshandlas, de utsätts för en
ständigt pågående och allt värre hatpropaganda. Ett hat som både kommer från reaktionära
religiösa krafter och från politiska ledare inklusive statschefer.
I Saudiarabien är det bloggaren Raif Badawi som fått utstå fängelse och 50 piskrapp för att ha
”förolämpat religionen”. Dödsstraff har utmätts för hädelse flera gånger både i Saudiarabien
och i Mauretanien. I Bangladesh har fyra humanistiska och sekulära bloggare hackats ihjäl
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med machete. För att inte tala om ISIS, som mördat alla som definierats som avfällingar och
gudsförnekare.
Om allt detta säger IHEU:s ordförande Andrew Copson:
”2015 noterade vi en ökning av hatpropaganda: statschefer som hävdade att ’humanism’ och
’liberalism’ var ett hot mot riket, lagar som kategoriserade ateism som terrorism, och så
vidare. Sedan har vi sett hur sådan hatretorik på många ställen spillt över till grymma
förföljelser.”
Först 1952 avskaffades tvånget att tillhöra ett religiöst samfund i Sverige. Inte förrän
1998/2000 fullföljdes svenska kyrkans skiljande från staten. I och med detta kan Sverige
slutligen benämnas som ett sekulärt land där även icke troende måste tolereras och
respekteras.
Jag tänker förstås
Att detta är bra, men som sekulärt land borde Sverige agera mycket starkare mot
förföljelserna av icke troende runt om i världen. Icke troende i länder där de förföljs borde
automatiskt få asyl här.
Till alla progressiva krafter, troende såväl som icke troende, säger jag:
Vakna upp, se er omkring, stå gemensamt upp för det demokratiska och sekulära samhället.

För mänskliga rättigheter mot rasism och islamism
Därför att
r och i är allvarliga hot mot mänskliga rättigheter/MR i vårt land och i världen
r och i överallt är fiender till demokrati och människors frihet
r och i över hela jorden är intoleranta mot alla som inte är som de
r och i förhindrar kritiskt tänkande och skapar medlöpare
r och i är fiender till tolerans mellan människor
r och i är motståndare till kärlek mellan människor från den egna gruppen och andra grupper
r och i betyder apartheid grundat på ras eller kön
r och i ser den egna ideologin som det enda sanna och överlägsen allt annat
r och i ser sina anhängare och ledare som mänsklighetens elit och som övermänniskor
r och i betyder fördumning, fördomar, anti-intellektualism och tillbakagång till medeltida
förhållanden
r och i bedriver lögnaktig propaganda både för sin egen sak och mot alla som inte håller med
och mot allt som inte passar dess ideologi
r och i använder alla slags lömska medel och metoder för att nå sina mål och få makt i
samhället
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r och i med regeringsmakt
- betyder avskaffande av tryck- och åsiktsfrihet
- är ansvariga för förföljelser av oliktänkande och folkmord
- innebär förtryck av alla som inte viker sig för deras ideologi
- leder till diktatur, slaveri, människors underkastelse
Min slutsats är därför:
Det är nödvändigt att se rasismens och islamismens gemensamma människofientliga drag och att
motarbeta båda. De är ideologier vars likheter är större än skillnaderna. Båda är de ruttna grenar
som med sitt gift försöker döda livets träd och allt vackert som finns mellan människor. Alla
verkningsfulla bekämpningsmedel måste riktas mot både rasismen och islamismen för att det friska
och vackra som människor skapat ska kunna överleva. För mänsklighetens och de mänskliga
rättigheternas skull måste därför båda bekämpas samtidigt, på alla sätt och på alla områden.
Också i Sverige!

Det vackraste som hänt på 50 år
Efter en lång period av fredliga framsteg mellan turkar och kurder i Turkiet vreds 2016 allt
bakåt igen. Situationen med ett starkt prokurdiskt parti i det turkiska parlamentet, med stor
risk för Erdogan att förlora makt, kunde tydligen inte accepteras. Våldet kom tillbaka och
Turkiets militärmakt slog hårt mot kurdiska styrkor både i och utanför Turkiet. De kurdiska
styrkorna slog tillbaka. Våldspiralen gick upp. Extrema krafter försökte direkt flytta
motsättningarna i Turkiet till storstädernas förorter här i Sverige. Fittja blir ett av de första
målen för detta avskyvärda agerande.
Därför skedde den 13 februari 2016 en stenkastning mot en turkisk föreningslokal i Fittja,
som ligger Botkyrka kommun utanför Stockholm. Samma dag inträffade också en skjutning
där en kurdisk ledare skadas. 17 februari kastades sedan en sprängladdning in i turkiska
föreningens lokal i Fittja. Läget blev väldigt allvarligt mellan de två folkgrupperna i området.
Risken för upptrappning var uppenbar. Detta blev en uppmaning till kloka och fredsälskande
turkar och kurder att agera mot extremismen. En gemensam demonstration mot våldet
planerades snabbt.
Lördagen den 20 februari genomfördes därför en gemensam demonstration mellan kurder och
turkar i Fittja. Omkring 600 människor från olika turkiska och kurdiska föreningar ställde
upp. Manifestationen startade vid en kurdisk föreningslokal och gick till en näraliggande
turkisk lokal. I denna viktiga demonstration gick ordföranden i Botkyrkas turkiska förening,
Ismail Zengin, sida vid sida med den kurdiska föreningsordföranden, Haydar Bayraktar.
Och jag tänker:
Den manifestation som svenskkurder och svenskturkar gjorde i Fittja den 20 februari 2016, är
bland det vackraste som hänt i Stockholms förorter de senaste 50 åren.
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Plats för 30 miljoner
Sverige förtjänar verkligen beteckningen ”avlångt”. Fågelvägen från den sydligaste udden,
Smygehuk, till nordligaste landmärket, Treriksröset, är det ca 158 mil. Som bredast är vårt
land 50 mil. För att spegla hur långt Sverige är, kan du tänka dig att åka 158 mil söderut. Då
hamnar du i Bordeaux i sydvästra Frankrike. Med den imponerande längden och hyfsade
bredden få vi i en yta att leva på som är över 447 400 km2. Den ytan betyder att vårt land
geografiskt sett är det femte största i Europa.
Nu kan vi ju inte direkt leva på hela ytan. De nästan 100 000 sjöarna, som är över ett hektar
stora, är 9 % av landytan. Det finns också över 27 600 olika vattendrag. Vare sig sjöar eller
vattendrag är beboeliga. Med detta i åminnelse kan vi ändå konstatera att med våra 23
innevånare per kvadratkilometer har vi inte någon trängsel direkt. Jämför vi denna lilla
befolkningstäthet med snittet i EU, som är 66 per/kvkm, är utrymmet hos oss rejält tilltaget.
Om Sverige ska komma upp i EU:s medelvärde behövs en befolkningsökning till närmare
30 miljoner.
Vän av ordning invänder förstås, att ett sådant räknande bara rör kvantiteter. Mycket viktigare
är den kvalitativa sidan av en möjlig och behövlig befolkningstillväxt. Ja, visst är det så, men i
arbetet med de kvalitativa faktorer som skapar förutsättningar för att tredubbla invånarantalet,
är det tryggt att veta att här ryms många flera än nu. Med det sagt är det ju bara att jobba på
med insatser för t ex
- Fler jobb inom alla branscher och över hela landet
- Bra bostad till alla över 18 år
- Stimulans för jobb och bostäder över hela landet
- Bra skolor och goda möjligheter till vidareutbildning i alla landsdelar
- Goda förutsättningar för alla barn och unga och för alla barnfamiljer
- Insatser för större jämställdhet och jämlikhet
- Stopp för alla former av kapitalflykt och skattefusk
Fixar vi allt detta är det bara att jogga vidare till 30-miljonersstrecket. Detta uppnås någon
gång i den framtid som inga fyrtiotalister kommer att uppleva. Samma sak gäller tyvärr
troligen också för dem som föds på det här århundradets fyrtiotal.
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Tack till alla vänner med muslimsk tro
Ni, som är mina vänner och har en muslimsk tro, vet säkert att jag inte är troende. Jag vet att
ni respekterar denna min uppfattning på samma sätt som jag respekterar er gudstro. Denna är
för er inte en dogmatisk lära som ska styra över allt och alla. Er rätt att utöva denna er
personliga religiositet är något, som jag är beredd att försvara varje dag mot alla former av
angrepp. Precis som tidigare vill jag tillsammans med er fortsätta kampen mot rasism,
islamism och allt annat antidemokratiskt och människorättsvidrigt tänkande och agerande.
Och jag riktar ett stort och varmt tack till er för att ni alltid varnat för den framväxande
islamismen i Sverige och därmed stått upp för demokrati och jämställdhet.
Ni har pekat på hur dessa mörkerkrafter försöker skrämma progressiva muslimer, i synnerhet
flickor och unga kvinnor, för deras frihetsbejakande levnadssätt och humanistiska åsikter.
Ni har länge visat, att bärandet av olika typer av slöjor är att anpassa sig till islamismens
kvinnoförtryckande ideologi. Ni har påpekat, att det är tvånget att bära slöja som är ett
förtryck mot miljoner kvinnor i världen och i Sverige. Ni har påtalat att problemet inte
handlar om rätten att få bära slöja utan om rätten att slippa bära denna förtryckarsymbol.
Ni har avslöjat den islamistiska taktiken att för egna syften utnyttja det svenska samhällets
demokratiska möjligheter. Ni har visat att detta sker genom att med statliga och kommunala
bidrag bygga organisationer, som med falska agendor om jämställdhet och demokrati, för ut
reaktionära uppfattningar om det svenska samhällets grundvärden.
Ni har avslöjat hur man i vissa moskéer för ut ett direkt jämställdhetsfientligt och
antidemokratiskt budskap. Och ni har informerat om vissa moskéers och imamers samröre
med den avskyvärda saudiarabiska wahhabismen.
Ni har protesterat mot tillkomsten av islamistiska friskolor där en trångsynt syn om sex och
samlevnad gör sig bred och där krypande inför föräldrars hedersförtryck är vanligt.
Ni har varnat politiska partier och deras företrädare för att samverka med och omfamna
islamister och deras organisationer. Och ni har beklagat att flera partier, trots era varningar,
har släppt in just sådana organisationer i det demokratiska samarbetet. Ni har otaliga gånger
framhållit falskheterna när islamistiska krafter framställer sig som alla muslimers företrädare i
vårt land, när sanningen är att de bara representerar en klick extremister.
Ni har uppmärksammat hur enskilda islamister nästlat sig in i olika politiska partier och där
lyckats få framträdande positioner. Detta har de uppnått trots att de vid olika tillfällen uttalat
stöd för islamistiska uppfattningar och haft fortsatt samröre med islamistiskt influerade
organisationer.
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Ni har gång på gång framhållit att den islamism som finns i Sverige inte skiljer sig från den i
islamistiskt styrda länder. Ni har upprepat klargjort, att den är odemokratisk, inhuman,
totalitär och förtryckande och att den har som slutmål är att göra Sverige till en islamistisk stat
styrd av sharialagar.
Ja, ni ska verkligen ha ett stort tack för att ni gjort allt ni kunnat för att försvara den svenska
demokratin och jämställdheten mot det islamistiska hotet. Ni har gjort detta i förhoppning om
att myndigheter, partier och organisationer ska förstå vad som händer och därmed börja
bekämpa islamismen. Jag hoppas verkligen att alla börjar lyssna på er nu. Det är sent, men
inte för sent!

Vänd dem inte ryggen!
Amineh Kakabaveh är en kvinna som i hela sitt liv kämpat för mänskliga rättigheter och alla folks
frihet mot rasism och islamistiskt förtryck. I den kampen har hon stått upp i det kurdiska folkets
befrielsekamp både mot den islamistiska diktaturen i Iran och förtryckarregimen i Irak.

Hon tvingades en gång fly till Sverige undan hot om dödsstraff i Iran. Här har hon engagerat
sig starkt i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter och mot det hedersförtryck som sker
mot massvis av flickor och unga kvinnor i vårt land. I arbetet mot hedersförtryck, rasism och
islamistisk fundamentalism tog hon 2005 initiativ till organisationen ”Varken hora eller
kuvad” vars syften är:
Främja demokrati och mänskliga rättigheter
Verka för jämställdhet och alla människors lika värde
Förebygga och motverka kvinnoförtryck och alla former av våld
mot kvinnor
Kämpa mot diskriminering, segregering och utanförskap
Båda könen ska leva i samförstånd.
samförstånd
Människor ska respektera både sig själv och sina medmänniskor
Amineh har alltid varit en frispråkig debattör. Hon har lyft fram det faktum att det i en del
förorter sker islamistiska hot och påtryckningar mot kvinnor och unga flickor om att de ska
bära slöja, vara så osynliga som möjligt och leva ett begränsat liv. Hon har visat att dessa
tendenser, vilka alla som arbetat i eller bor i dessa förorter väl känt till, är allvarliga hot mot
mänskliga rättigheter och alla strävanden till jämställdhet. För detta har hon naturligtvis blivit
angripen av islamistiska krafter men tyvärr också av en del andra.
Hon engagerade sig tidigt i Vänsterpartiet och blev riskdagsledamot 2008. I riksdagen har hon
under åtta år fortsatt att vara en stark röst mot rasism, islamism och för mänskliga rättigheter.
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Hon har även hela tiden varit en av de vänsterpartiska riksdagsledamöter som utan att vackla
gått i spetsen mot det patriarkala hedersförtrycket i vårt samhälle.
Så kommer då dagen i april 2016 då hon gör ett misstag.
Hon såg då ett filmklipp med SVT-logga där några somalier utmålades som våldtäktsmän och
tjuvar. I sin berättigade ilska mot islamismen tänkte hon sig inte för. I tron att filmklippet
faktiskt kom från Sveriges Television och därför var tillförlitligt delade hon klippet på sin
facebook-sida. Detta var förstås ett stort misstag. Någon i hennes närhet påpekade att klippet
var ett nätbedrägeri. Amineh tog då omedelbart bort klippet. Totalt lär hennes delning legat
ute runt en 30 minuter. Senare visade det sig att det var en rasistorganisation som låg bakom
detta nätbedrägeri.
Amineh hade således, såsom tusentals andra svenskar, blivit lurad av bedragare på nätet.
Sådana bedrägerier sker varje dag genom att banditer skickar ut mejl med falska artiklar och
erbjudanden, sänder falska fakturor, ljuger om stora vinster, lögnaktiga abonnemang m m. De
som blir lurade av sådant och tror att lögnerna är sanna drabbas sedan ofta ekonomiskt. De
blir då brottsoffer som behöver stöd. De är verkligen inte några skurkar för att de blivit
lurade av bedragare på nätet.
Men vad hände när Amineh blev ett offer för rasistiska nätbedragare? Jo, hennes fiender
gjorde henne till boven i dramat. De passade på att hävda saker om henne och hennes åsikter
som inte var eller är sanna. Hela hennes liv, arbete och insatser för mänskliga rättigheter,
frihet, demokrati och jämställdhet och mot rasism och islamism var och är tillräckliga
argument och bevis på orimligheten i den högljudda kritik som ramlade över henne.
Naturligtvis tog Amineh avstånd från sitt handlande och var djupt ledsen över om hon
sårat någon. Tyvärr verkade det dock som att hennes parti, trots hennes självkritik,
ändå vacklade och inte gav henne det stöd hon borde fått. Detta var riktigt tragiskt och för
många säkert ett helt oväntat och beklämmande agerande. I samband med denna utveckling
målade jag tavlan ”Vänd dem inte ryggen” och skrev följande strofer till stöd för alla kvinnor
som kämpar för kvinnors och flickors rättigheter
Drunknande kämpande kvinnor ropar på hjälp
I djupet lever medeltidens skuggor
De röda fanornas folk försvinner bort
trots de frihetslängtande rösternas skri
Kvinnorna vägrar dock drunkna i fördomars träsk.
Slåss för rätten att vara fria människor
Vill få leva som andra självständiga kvinnor
Söker bara ha samma friheter som medsystrar har
Hatas och hotas av fiender till demokrati och allt sekulärt
Men de står emot hederns förtryck och religiös extremism
Är ett bålverk för jämställdhet och människors lika värde
Brinner som lågor för ett bättre samhälle för alla
Så vi som tror på jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa
Vänd inte dessa kämpande flickor och kvinnor ryggen!
Stöd dem, hjälp dem! Bjud in dem!
Omfamna dem, för deras kamp är också din och min!
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Tvångsäktenskap är familjearrangerad våldtäkt
Ett tvångsäktenskap innebär, att en dotter tvingas att gifta sig med någon som hon inte själv
valt, inte vill ha och kanske inte ens känner. De som tvingar är hennes egen familj.
Därmed tvingar också de närstående henne till total sexuell underkastelse inför en av henne
oönskad man. En underkastelse som hon sedan kanske måste leva och lida med livet ut.
Den påtvingade maken kan, med stöd av både den unga hustruns familj och hans egen familj,
våldta sin hustru hur många gånger som helst. I detta avskyvärda sammanhang spelar det
sedan ingen roll om hon gör motstånd, säger nej eller inte. Det faktum, att äktenskapet har
skett genom tvång, innebär att hon satts i ett fängelse utan rätt att neka sin ynklige fångvaktare
samlag.
Låt oss därför säga precis som det är.
Ett tvångsäktenskap är en direkt familjearrangerad våldtäkt!
Föräldrar, som tvingar sitt barn till ett äktenskap hon inte vill ha, är inget annat än grova
brottslingar. De stjäl en ung människas mänskliga rätt att bestämma över sitt eget liv, sin
egen kärlek. De gör sig skyldiga till grovt olaga tvång och till anstiftan och medverkan till
våldtäktsbrott. Återigen! Det är mot det egna barnet de begår dessa grova brott!
Till alla, som inte utsatts för tvångsäktenskap och ännu inte heller mött någon som utsatts för
detta avskyvärda brott, säger jag.
Tänk om dina föräldrar hade tvingat dig till äktenskap med någon du inte vill ha.
Tänk dig också, att du sedan skulle ha våldtagits av denna person år ut och år in
och att dina föräldrar hela tiden hade stött dessa övergrepp.
Not: Jag talar bara om döttrar, men visst kan också söner bli utsatta för tvångsäktenskap. I förhållande till antalet
döttrar som drabbas av detta brott är dock sönerna försvinnande få. Därför envisas jag med att tala om döttrar
och flickor när det gäller tvångsäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Detta kommer jag
att fortsätta med.
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Vi skulle ju bli fria
Det nationella rådet för kvinnofrid gav år 2003 ut skriften ”Vi skulle inte bli svenskar. Vi
skulle lida". I denna intressanta skrift berättade sex invandrade kvinnor (14,18,23,36,41,46 år
gamla) om hur deras närstående under männens ledning förtryckt dem. Allt i syfte att hindra
att de blev ”försvenskade” och därmed drog skam över familjen och då synnerhet dess män.
I den lilla skriften citeras den hedersmördade Pelas syster som säger ”Så kommer ordet:
försvenskad. Ett mycket dåligt ord. En flicka som blir försvenskad är en flicka med dåligt
rykte. En sådan flicka har hur kort kjol och hur snäva byxor hon vill, hon sminkar sig om hon
har lust, hon har tröjor som är urringade eller tajta och hon har inte en tanke på att lyda far,
farbror eller allra minst bröder”.
Idag många år senare är förtryckarsituationen densamma för många flickor och kvinnor. För
en del är det även värre än då skriften gjordes. Nu drar nämligen islamistiska och andra
reaktionära patriarkala krafter åt de moralistiska tumskruvarna hårdare mot både unga och
äldre flickor och kvinnor i en del förorter. Där har mångas frigörelse, från det patriarkalt ledda
hedersförtrycket, stannat av. Bevakningen har ökat på sina håll. Gamla medeltida krav på det
kvinnliga könets beteende gör sig bredare. Både flickor och kvinnor berättar om, att det p g a
kontrollen och hoten, råder ett indirekt slöjtvång i en del områden.
Det är alla dessa flickors och unga kvinnors situation av förtryck som min träinstallation vill
berätta om. Den talar om tiotusentals, som vill vara fria och bestämma över sina egna liv, men
som är slagna i bojor av hedersrelaterat, patriarkalt och religiöst förtryck utövat av familj,
släkt och den egna gruppen. Allt sker under männens ledning men även kvinnor deltar.
Den berättar, att mitt i det moderna och ”jämställda” Sverige år 2016 finns också de allra
värsta formerna av begränsningar av många flickors och kvinnors grundläggande mänskliga
rättigheter. Den ger en uppmaning till alla progressiva krafter att solidariskt stå upp för dessa
utsatta flickor och kvinnor och för deras kamp att bryta sig loss från sina bojor.
Ställer du upp i det solidaritetsarbetet?
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Snälla statsministern, låt min mamma komma hit
Den 20 juli 2016 kommer att gå till historien som en skammens dag för Sverige.
Då infördes bestämmelser om att tillfälligt uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Det var en
åtgärd som avsevärt försämrade möjligheten för flyende människor att börja bygga en framtid
i vårt land. Allt tal om vikten av integration föll platt ned i och med detta.
En ännu mer anmärkningsvärd skärpning var den som syftade till att göra det svårare för
familjeåterförening. Redan splittrade och krigsskadade familjer skulle inte längre såsom en
självklarhet kunna förenas i frihet i vårt land. Makar skulle hållas från varandra. Barn skulle
inte längre såsom regeln var tidigare ha rätten att få förenas med båda sina föräldrar. Detta
betyder både att Barnkonventionens bestämmelser kastades på sophögen och att regeringen
med stöd av flera borgerliga partier tog klivet in i barnfientlighetens värld. I sanning mycket
sorgligt.
Hur har denna utveckling varit möjlig? Varför har det bara varit Vänstern och delvis även
Centerpartiet som försökt stå emot denna utveckling? Ja, en del hävdar att högervridningen
inom flyktingpolitiken bara är tillfällig och endast orsakad av de stora flyktingskarorna och de
många ensamkommande ungdomarna under 2015. Visst, trycket blev stort men ändå inte
ohanterligt. Det var nog inte bara detta tryck som orsakade omsvängningen. Även trycket från
Sverigedemokraternas framgångar och andra invandringsfientliga krafters agerande kan ha
spelat in. Utan dessas långvariga påverkan på den allmänna opinionen och på de borgerliga
och socialdemokratiska väljarna hade inte åtstramningarna genomförts.
Till svängningen fogades även ett annat argument, nämligen påståendet att omsvängningen
behövdes för att få till ett solidariskt flyktingmottagande i hela EU. Det argumentet var inget
annat än en naiv förhoppning. Någon solidaritet mellan medlemsstaterna värt namnet har inte
setts till. Snarare har utvecklingen inom EU gått den helt motsatta vägen. Fler länder sätter nu
upp ännu högre hinder mot flyktingar från Mellanöstern och norra Afrika.
Tänk till, lyssna!
Hör hur små barn runt om i landet frågar och vädjar:
Varför får inte min mamma komma hit?
Varför måste hon stanna kvar i flyktinglägret i Turkiet? Varför ska hon straffas så här?
Snälla, Sveriges statsminister, jag är liten. Jag behöver min mamma, låt henne komma hit.
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Stenmammor finns
Efter ett liv fyllt av arbete för barn och unga med olika problem och med ett mycket långt
engagemang mot hedersförtryck, finns många frågor och tankar. En av dessa gäller en del
mammors roll vid allvarlig hedersrelaterad brottslighet. Det jag talar om är alltså inte det
fortlöpande hedersförtrycket i form av kontroll, bevakning, starka livsbegränsande regler,
påtryckningar om partnerval och annat. Nej, det jag avser är handlingar som är direkta brott,
såsom våld, hot, tvångsäktenskap och annat olaga tvång.
Fadime sa 1998 i en intervju i TV-programmet Striptease ungefär så här: Jag förstår inte att
min mamma bara kan kasta bort mig så där. Hon som har burit mig i sin mage.
Intervjuaren: Men kärleken kan väl inte bara ta slut?
Fadime: Jo, det gör den därför att det jag gjort mot familjen är oförlåtligt.
Det Fadime uttalade var, att styrkan i det kollektiva hederstänkandet är så starkt att när någon
bryter mot detta kan även en moders kärlek till sitt barn förvandlas till hat. Jag säger kan,
därför att en sådan vändning inte alltid är en given följd för en mammas reaktion mot en
dotter som bryter sig loss från familjens och släktens hederskodex.
Jag har i mitt arbete också mött mammor som protesterat mot hedersförtrycket, då en dotter
gått sin egen väg i livet. Det är mödrar som kan ha villkorat att dottern ska få sin frihet annars
lämnar hon själv också familjen. Det är mammor som tagit strid för den mänskliga rätten att
bestämma över det egna livet både för dottern och för sig själv. Det är de modiga och starka
mammorna, som inte är totalt fängslade i hederstänkandets starka och svarta nät. Mammor där
döttrars frigörelse även blivit starten för deras egen.
Men jag har också mött de mammor som med hela sitt jag aktivt stött förtrycket. De har
medverkat både i allmänna förtryckshandlingar och i direkta brott såsom misshandel och
olaga hot. När en dotter har brutit sig ut ur hedersförtrycket har dessa mammor varit totalt
fördömande och även uppbackare av starka och allvarliga bestraffningar. Denna grupp
kvinnor är både medlöpare och försvarare av hedersförtrycket och de förvandlas till
känslomässigt förstelnade klippor. Detta är sådana känslokalla mammor som min lilla figur
"Stenmamma" symboliserar.
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Skäms, säger jag. Skäms!
Ett stenkast från vår bostad ligger Göteborgs fantastiska park, Slottsskogen. Denna närhet har
vi haft sedan 1970-talets början, även om vi flyttat runt i grannskapet lite då och då beroende
på familjens storlek. Närheten till det stora gröna har också betytt att den fina lekplatsen
Plikta alltid funnits inom en tre minuters promenadväg.
Här har våra barn lekt och stojat under hela sin barndom. Vid lekplatsen fanns då som nu en
liten fotbollsplan där det delades och spelades på eftermiddagar och kvällar. Alla fick vara
med, flickor och pojkar, gammal och ung. Det var en skolande gemenskap över köns-, åldersoch alla andra gränser. Och på lekplatsen samsades och umgicks barn, mammor och pappor
om varandra.
Nu för tiden är lekplatsen utbyggd till en av stadens bästa och största lekland. Här samlas
därför barn och familjer från hela Göteborg. Det är ett underbart myller av springande,
gungande, snurrande och åkande i den rekordlånga ruschkanan. När jag passerar eller är där
med barnbarnen känns det mesta både bekant och rätt. Det är glada ansikten, skratt och livliga
samtal. Det är en plats för frihet till både kropp och själ både för ung och gammal
Mot den bakgrunden blir ett plötsligt besök av en totalt svartklädd och burkadraperad person
både märklig och för en del barn synbart skrämmande. När denna svarta, ständigt
mobiltalande, gestalt dessutom går omkring och hutar åt ett par slöjbeklädda småflickor blir
bilden riktigt makaber. Detta är riktigt illa därför att det sker just i en lekpark, symbolen för
barnens fria och gemensamma glädje. En frihetens plats som i sig själv och i varje stund är en
markering mot allt slags religiöst extremt barn- och kvinnoförtryck. Här finns nämligen glada
och lätt sommarklädda barn och vuxna överallt.
När därför en svartmaskerad vuxen uppenbarar sig på detta sätt, blir det inget annat än en
hotande signal mot den uppväxande generationens frihet, jämställdhet och en ljus framtid. Här
är en person, som mitt i en av jämställdhetens och frihetens högborgar i världen, vill göra en
svart markering av avståndstagande. Detta avståndstagande sker samtidigt som miljoner
kvinnor i Saudiarabien och andra islamistländer kämpar mot alla former av slöjtvång, mot
förmyndarlagar och annat medeltida förtryck.
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Aldrig hade jag kunnat ana, att någon någonsin skulle uppträda på Plikta i islamismens allra
värsta förtryckarmundering. Den svartklädda personen har tydligen ingen som helst respekt
för denna frihetens och glädjens plats.
Än värre är att samma person med sin islamistmaskering visar ett föraktfullt avståndstagande
och en obefintlig respekt för kampen för jämställdhet och kvinnors frigörelse från patriarkalt
förtryck över hela världen
Skäms, säger jag. Skäms!

Två svek mot hedersförtryckta
Länsstyrelsesveket
Efter att jag och flera andra lämnade länsstyrelsens arbete mot hedersförtryck började en
nedmontering av allt det starka som byggts upp. Från att ha varit en framåt kraft både
regionalt och nationellt, försämrades arbetet snabbt. Inte minst alla de, som slet med arbete
mot hedersförtryck ute i länet, drabbades av att den ena stödverksamheten efter den andra togs
bort eller urholkades. Det senare gäller inte minst den utbildningskapacitet som hade skapats.
Folk ute på fältet har sagt till mig, att de inte märker att länsstyrelsen fortfarande har ett
särskilt uppdrag för att stödja arbetet mot hedersförtryck i länet.
Vad denna tråkiga försämring beror på vet jag inte. Det kan vara ett uselt och ointresserat
ledarskap. Eller kanske det bland de ansvariga inte finns tillräcklig kunskap om problemets
specifika art och hur det ska motverkas. Hoppas bara att det inte beror på någon märklig teori
om att arbetet mot hedersförtryck inte kräver specialkunskaper, utan kan buntas ihop med och
lösas med samma metoder som annat våld i nära relationer. Jag blir dock lite fundersam om
hur det står till, när jag ser hur frågan behandlas och göms undan på länsstyrelsens hemsida.
Inte ens länets egna rapporter och utredningar i ämnet går att hitta.
Ja, inte vet jag vad försämringarna beror på, men tråkigt är det i varje fall när ett
framgångsrikt och dessutom mycket kostsamt arbete förstörts. Framför allt är det illa därför
att det får negativa följder för dem ute i länet som utför jobbet mot hedersförtrycket. I dess
förlängning drabbar detta svek också de många som dagligen utsätts för brott och förtryck i
hederns namn.
Och jag undrar Finns det verkligen ingen i regering eller departement som kan se till att alla
länsstyrelser gör det jobb de fått som uppdrag och som de dessutom fått en massa pengar för
att utföra?
Var finns egentligen styrningen och kontrollen?
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Det akademiska sveket
Flera av landets akademiska utbildningar i socialt arbete ger tyvärr inte sina studenter
nödvändig utbildning om adekvat metodik för att handlägga ärenden med hedersproblematik.
Detta visar bl a en undersökning från Institutet Hedersförtryck 2015. Detta gäller bl a för
utbildningen i socialt arbete i Göteborg. Där har man inte brytt sig om den kunskap och de
erfarenheter som presenterats i statliga och andra utredningar, metodhandledningar och
rapporter om problematiken. Hur negligeringen försvarats är lite oklart. Möjligen är den att
man gör en annan analys av hedersproblemet och att utbildning om arbetsmetodiken inom
detta svåra sociala arbete därför anses felaktig.
Antag att det skulle resoneras likadant om socialtjänstlagen och annan social lagstiftning, typ:
"Vi gillar inte dessa lagar och gör en annan analys, därför lär vi inte ut något om dessa". En
sådan hållning skulle vara direkt skandalös. Lika oacceptabel är åsikten om att det inte finns
behov av specifik kunskap om metoder i arbetet mot hedersförtryck.
Alla socialarbetare, som möter dessa problem i verkligheten, vet att sådan metodikkunskap är
nödvändig, men det tycks den göteborgska socialinstitutionen strunta i. Detta är dock inte bara
ett svek mot de egna studenterna, som går ut arbete med okunskap om en mycket svår del i
sitt kommande yrke. Ännu värre är att sveket drabbar alla dem som utsätts för hedersförtryck
och hedersbrott eftersom de i sin utsatthet riskerar att möta okunniga socionomer från Socialt
arbete vid Göteborgs universitet.
Jag undrar:
Inom andra akademiska yrkesutbildningar för arbeten med människor t ex för blivande läkare
eller sjuksköterskor struntar man inte i att lära ut viktig kunskap för arbetet. Varför är då den
akademiska friheten så fyrkantig inom socialt arbete, att man där kan strunta i kunskap som
de egna studenterna behöver för att klara sitt jobb?
Not. I regeringens ”Nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor” från 2016 sägs att krav ska
ställas på att adekvata akademiska yrkesutbildningar ska undervisa om mäns våld mot kvinnor inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. Inte en dag för tidigt. Vi får hoppas att denna skärpning också kommer att ske,
även om jag tillåter mig tvivla.

Vart tog kopparn vägen?
Många klagar ofta på tågförseningar. Så här under vintertider brukar klagokören låta som
högst eftersom vädret kan skapa stora problem. Det är lok som pajar, växlar som krånglar,
snömassor som hindrar, ledningar som rasar osv. Alla pekar finger åt i första hand SJ även om
det är Trafikverket som ansvarar för att järnvägsspåren ska fungera. Bakom problemen ligger

74

åratal av försummat underhåll. Avregleringen av trafiken, med tillkomst av flera som
trafikerar järnvägarna, har inte heller underlättat. Interna spår- och trafikproblem är dock de
senaste åren långt ifrån enda förklaringen till förseningar. En annan faktor är de stora
stölderna av kopparmetall som skett mot järnvägsspåren de senaste 7-8 år
Vi talar här främst om ledningar och kablar av koppar, som spelar en central roll för att
spåren ska kunna användas. När sådant stjäls blir det stopp i trafiken och reparationer och
byten måste ske. Denna brottslighet, som verkar ha varit och är välorganiserad har kostat
Trafikverket ( f.d Banverket) 100-tals miljoner kronor i materielförluster och reparationskostnader. Bakgrunden till den fleråriga stöldvågen mot järnvägen är naturligtvis att
kopparpriset varit så högt, ex 9000 dollar/ton år 2008. Senaste året har emellertid dessa
stölder minskat något eftersom kopparpriset är lägre och därför att kopparn efter hand byts
ut mot aluminium. På sikt lär därför inte kopparstölderna kunna orsaka tågförseningar.
Det är dock inte bara järnvägen som utsatts för vågen av kopparstölder. Överallt där koppar
funnits väl synlig och lätt att stjäla har detta också kunnat ske. En verksamhet som därmed
blivit extra hårt drabbad är de kristna kyrkorna i landet. Här har funnits mängder av koppartak, beslag, rännor och plattor att ta för sig av. Så har också skett i stor omfattning. Som värst
var det 2011 då hela 76 större kopparstölder noterades. Senaste året har även dessa typer av
koppartillgrepp minskat kraftigt.
Som en följd av vågen av kopparstölder har också en del kommuner och andra ägare av
kopparstatyer sett sig tvunga att vidta åtgärder. Ett exempel på detta kunde vi flitiga Slottsskogsbesökare konstatera våren 2012. Plötsligt var nämligen den fina Henry Moore statyn,
”Vilande figur”, borttagen från sin plats på gräsplanen invid Lilla Dammen. En del av oss
trodde väl att den stulits, men förklaringen var en annan. Någon hade nämligen skadat statyn
på sådant sätt att det var uppenbart att en stöld planerades. Park- och naturförvaltningen var
dock snabbare och flyttade brons – och kopparfiguren till ett av Konstmuseets lager. Där har
den antagligen stått sedan dess. Förhoppningsvis reparerad och redo att återvända till sin plats
i vår park.
Till min fråga om vart kopparn tog vägen, tänker jag att mycket av det stulna sålts på
svarta marknaden någonstans i världen. Den internationella brottslighetens fria EU-rörlighet
har varit en faktor som öppnat dörrarna för denna brottslighet. Tack och lov att en del räddats.
Det gäller bl.a. den fina och för barn så roliga Henry Moore statyn. Det är hög tid att vi får
glädjas åt denna igen och då på samma ställe som tidigare
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Mot alla fördomar om det som är annorlunda
Mot alla fördomar är namnet på min träskulptur. Utgångspunkten för denna enkla skapelse är
romanen Ringaren i Notre Dame ( Notre-Dame de Paris). Den är skriven av den franske
författaren Victor Hugo och filmats flera gånger. I denna kan vi uppleva ett drama i slutet av
1400-talet om fördomar, religiöst förtryck, rättsröta och människors kärleksfulla offervilja.
Detta gör den aktuell även idag då fördomarna mot dem, som är annorlunda eller bara olika,
är så stora runt om i världen.
I centrum för berättelsen står två människor drabbade av livet på olika sätt, Den ene är den
puckelryggige, enögde, vårtfyllde och av många avskydde ringaren i Pariskyrkan Notre
Dame, Quasimodo. Den andra är den vackra och av många älskade Esmeralda, som en gång
hittats och tagits om hand av romer, och som i vuxen ålder anklagas för häxeri och döms till
döden.
Quasimodo, som älskar Esmeralda över allt annat, är beredd att göra allt för att rädda henne.
Detta inkluderar att offra sitt liv för den kärlek han har till Esmeralda.
I romanen mullrar religöst fördömande och fördomar mot både Quasimodo och Esmeralda
Kan vi se sådana religiöst styrda fördomar och fördömanden av andras beteende och
agerande idag? JA!
I dramat beskrivs de vanligaste fördomar mot människor med romsk bakgrund. De
misstänkliggörs och ses allmänt som opålitliga skurkar. Ser vi sådant agerande mot denna
utsatta folkgrupp även 2016? JA!
I berättelsen avslöjas rättsrötan med religiösa undertoner under medeltiden. Tillämpas en
liknande medeltida religiöst styrd rättsskipning någonstans i världen även idag? JA! JA!
Romanen beskriver att alla, även den fulaste och mest bespottade, kan känna och ge kärlek
och vara beredd att offra sig för en annan. En tanke som förmedlas är att kärleken är stark och
överlever oavsett förtryck, fördomar och orättvisor. Detta, att kärleken mellan människor till
slut övervinner allt, är det något vi kan se, tro och hoppas på även nu?
JA! JA! JA!
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Om USA-imperialismens makt över nätet
Över hela världen är dator- och mobilanvändningen i allmänhet och utnyttjandet av internet i
synnerhet en oundgänglig del av samhällslivet. Även för de enskilda människorna är denna
teknik nästan nödvändig att använda. Jag säger nästan, därför att fortfarande är det miljoner i
världen som ännu inte är med i cyberrymden. Fortfarande kan man klara sig och ha ett gott liv
utan dator, mobil och internet, men det är inte lätt.
Datorer, mobiler, internet har både en enormt stor och en växande betydelse för att samhällen
över hela världen ska kunna fungera. Tekniken och hur den utnyttjas har också på många sätt
avgörande betydelse för människors över hela klotet. Mot bakgrund av data- och internet
teknikens centrala betydelse för folk och samhällen vore det i högsta grad på sin plats att
världens länder och folk också ägde och styrde denna teknik. Men så är det inte alls.
Dator- mobil och internet industrin domineras, som så mycket annat, av företag belägna i
USA och ägda av amerikanska kapitalister. Exempel på denna USA-imperialismens
dominans är många. Här är några resultat om detta från en liten Wikipedia sökning
Apple Aktiebolag ägt av USA-kapital Tillgångar 2014: 231,8 miljader dollar
Äger produktionen av Mac datorer, Ipad, Iphone, Itunes mm.mm.
Huvudkontor i Kalifornien/USA
Microsoft Aktiebolag ägt av USA-kapital. Tillgångar 2015: 176,2 miljarder dollar.
Äger bl.a. Hotmail, MSN messenger, Skype, Nokia, Razorfish
Huvudkontor i Washington/USA
Facebook
Aktiebolag ägt av USA-kapital. Tillgångar 2012 : 15,1 miljarder dollar USA
Facebook äger bl.a. Instagram och Whatsapp
Huvudkontor i Kalifornien/USA
Google. Aktiebolag ägt av USA-kapital Tillgångar 2014:130 miljarder dollar
En hög med dotterbolag varav You Tube är ett. Huvudkontor i Kalifornien /USA
Yahoo, Aktiebolag ägt av USA-kapital Tillgångar 2013: 16.8 miljarder dollar
Huvudkontor i Kalifornien/USA
Twitter, Aktiebolag ägt av USA-kapital. Uppvisat minusresultat 2015
Huvudkontor i Kalifornien, USA
Snapchat, Aktiebolag delvis ägt av USA-kapital Beräknat värde 2015: 15 miljarder dollar
Huvudkontor i Kalifornien/USA
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Ja, så ser det ut. Världens just nu viktigaste informations- och kommunikationsteknik ligger i
händerna på ett litet antal amerikanska storbolag och därmed också hos ett litet antal enormt
rika enskilda personer. Denna privata ägarkoncentration över något som är centralt för hela
mänskligheten är inte bara bedrövlig. Den är också skrämmande och farlig. Dess fara för
världens folk blir ännu mer tydlig när man vet att dessa bolag är underställda USA:s lagar.
Därmed kan också dessa bolag utnyttjas i USA-imperialismens strävan efter kontroll och
övervakning av världens länder, politiska företrädare och folk. De avslöjanden som gjorts om
t.ex. agentverksamheten NSA* och dess övervakning av data- mobil- och internettrafik i
världen är bara ett flagrant exempel på detta.
Jag funderar därför så här
Det är hög tid att världens länder och folk reagerar mot USA-imperialismens alltmer
diktaturliknande ställning i cyberrymden.
Sverige bör i FN, EU och andra internationella organisationer driva den viktiga frågan om
ägandet och kontrollen av den teknik som hela världen är beroende av.
En process bör starta som innebär att kontrollen över Internet överförs till folken genom FN
eller genom annan för uppdraget nystartad internationell organisation.
Edward Snowden, som avslöjat NSA:s och därmed USA:s smutsiga övervakning av världen,
bör erbjudas asyl i Sverige. Han är genom sin insats vår tids mest berättigade mottagare av
Nobels Fredspris. Det är en skam att han inte redan fått detta pris
Läs mer om
NSA - National Security Agency – direkt underställt USA:s försvarsdepartement.
och om den visselblåsande hjälten Edward Snowden

Bekämpa USA-ockupationen i TV-utbudet
Programtablåerna för TV- kanalerna 1 till 12 är en kulturskrämmande läsning. Detta gäller då
inte bara vad som visas en dag utan vilken dag som helst i veckan.
Vad är det som är skrämmande ? Jo den fullständigt monumentala dominansen av USAprogram sett över de tolv kanalernas utbud som helhet.
Publicservice kanalerna 1 och 2 avviker på ett hälsosamt sätt. Där ges ett digert svenskproducerat utbud och program gjorda från många håll i världen. Då och då ett USA-program
men det är ju helt ok.
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Den markbundna kommersiella kanalen, TV4, gör också hyfsat ifrån sig när det gäller egen
produktion och bredd. Men när det kommer till dramaserier och film så är det naturligtvis
USA produktioner som oftast gäller.
*TV-3, denna reklamavbrottens gissel, tillhör de kanaler som är fullständigt nedlusade av
USA-program. Det gäller då både utbud av dramaserier, andra underhållningsprogram och
filmer. Så att utnämna TV3 till en av de ledande USA-kanalerna är inte att överdriva.
Trean är dock inte ensamt om knäfallet för USA-TV. Kanalerna 5,6,7,8,9,10,11 och 12 är
inte lika USA-dominerade, de är ännu värre.
Men varför är det så få som reagerar mot att USA-kulturen flödar över sina breddar genom
TV:n in i vardagsrummen? Varför är det så tyst om denna ständigt pågående kulturella USAockupation i rutan? Ponera, att samma TV-dominans skulle gälla från något annat land t.ex.
Ryssland, Kina eller Iran. Vilket oväsen det skulle bli, en sådan protestvåg som skulle startas.
Jag tänker
att det är dags för uppryckning, kära kultureliter och allehanda mediabevakare. Större
genomlysning och kritisk hållning till alla TV-kanalers utbud bör ske kontinuerligt. Effekterna
av USA-dominansen i rutan behöver analyseras. En del TV-kanalers fullständiga brist på
bredd i programutbudet måste nagelfaras.
Och jag funderar
I verkligheten finns i massor av länder runt omkring i världen en fantastisk fin film- och
programproduktion. Makthavarna i de USA-dominerade reklamkanalerna verkar vare sig
känna till detta eller bry sig. De fortsätter som villiga agenter för USA:s kulturimperialism
och skiter i bredd och kvalitet. Go vänner, spela inte med i det spelet, använd
era fjärrkontroller flitigt och klicka förbi " Reklam- och USA dravlet"
* Tror ni mig inte om USA programmens TV dominans? Fatta då rödpennan och gå igenom programmen för
kanalerna 3+5till12 under vilken dag som helst så får ni bevisen.

Friheten vid skolvalet vad gäller den egentligen?
När någon talar om att stoppa de privata vinstuttag, som sker inom skolan på skattebetalarnas
bekostnad, blir det genast väsen. Då ropas det från olika håll omedelbart om försök att
begränsa den heliga valfriheten. Denna argumentation är för mig lika förvånande varje gång
det händer.
Valfriheten i skolvalet bör ju rimligen gälla sådana faktorer som rör just det som skolan är till
för dvs ge utbildning till barn och ungdomar i en trygg och god skolsocial miljö. Några sådana
faktorer som då är viktiga är väl då t.ex.
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Vilken pedagogik skolan använder.
Vilka program skolan erbjuder
Om det finns någon särskild profil i
utbildningen
Hur bra lärare skolan har

Vilken skolsocial miljö som erbjuds eleverna
Hur många elever som går där
Hur stor skolan är
Var skolan ligger.

Jag är övertygad om att föräldrar och elever i först hand väljer skola utifrån just sådana
kriterier. D.v.s. den valfrihet de värnar gäller just vad skolan kan erbjuda som helhet för en
bra utbildning utifrån den enskildes önskemål och behov
Däremot är det nog inte särskilt många föräldrar eller elever som anser att valfriheten i
skolvalet handlar om rätten att få välja en skola som ägs och drivs av privatkapitalistiska
intressen
Aldrig har jag sett eller läst, att någon väljer skola därför att de ägs eller drivs av någon av
profitkoncernerna:
AcadeMedia. som ägs av det nordiska riskkapitalbolaget EQT, med fonderna på Guernsey.
Kunskapsskolan. Som ägs till 70 procent av privatperson, och till 30 procent av Wallenbergarnas Investor.
Internationella Engelska Skolan. Som ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates.
Vindora. Som ägs av nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital, med fonderna på Jersey.
Jensen Education. Som ägs av privatperson Jensen, som fortfarande äger koncernen.
Källor: Koncernernas hemsidor, pressmeddelanden, Bolagsverket

Dessa skolkoncerner driver sina skolor uteslutande med skattemedel och tar ut miljardvinster
på skattebetalarnas bekostnad. Deras drivkraft verkar vara girighet och inget annat.
Trots detta är det många föräldrar och elever, som väljer just att gå i skolor ägda av dessa
skolprofitörer. Jag tror dock inte det valet görs för att de tycker det är viktigt att ägarna ska
tjäna en massa pengar. Det är inte ens säkert att de vet om att vinsterna i den skola de väljer
hamnar i privata fickor. De gör snarare ett sådant val för att skolan ifråga just erbjuder ett bra
alternativ utifrån någon eller flera av de kriterieexempel jag angett ovan.
Så jag tänker.
Om inte statsmakterna förmår att lagstiftningsmässigt göra slut på de privata vinstuttagen från
skolan, så måste något annat göras mot denna skamfläck inom den skattefinansierade sektor.
Kommuner och andra icke vinstdrivande verksamheter bör samarbeta mera för att erbjuda en
mycket större mångfald i sitt skolutbud. Genom en sådan satsning skulle den reella
valfriheten i valet av skola öka kraftigt. Många flera skulle därmed välja profitfria skolor.
Skolkapitalisternas marknad skulle därmed krympa. Bra på flera sätt, alltså!
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Tio procent från miljardärerna är det för mycket begärt?
Från borgerligt håll talas det om att skära ned i välfärden för att klara flyktingkrisen. Det vore
djupt orättfärdigt och helt onödigt. Det finns ju en massa pengar att hämta på annat håll
T.ex. Ingvar Kamprad/ IKEA har en förmögenhet år 2015 på 610 miljarder Jag tycker han ska
skänka en tiondel av detta dvs 61 miljarder till flyktingmottagandet. Han blir ju inte direkt
utfattig av det. Visst bör han väl klara sig på de 549 miljarder han då har kvar. Sen kan övriga
miljardärer följa hans exempel. Totalt var dessa under 2015 hela 156 personer och deras
samlade förmögenhet är 1800 miljarder dvs 1800 000 000 000 kr.
En annan variant är ju förstås, att i det trängda läget vårt land befinner sig, införa en
engångsskatt om 10 % på alla förmögenheter som är över 1 miljard. Det drabbar ju inte precis
några fattiga samtidigt som de stackare, som bara har 1000 miljoner, slipper oroa sig för sin
framtid.
Eller ännu bättre, i detta land där förmögenhetsinnehavare är ett skattefrälse, borde man
åtminstone kunna införa en progressiv miljardärskatt. Varför inte ta ut t.ex. 10% av miljarder
1 till 10, 20% på miljard nr 21- 30 o.s.v. upp till 50% av alla miljarder över 50 Oj vad
mycket pengar detta skulle bli till skola, vård, omsorg, byggande flyktinginsatser och annat
viktigt. Och detta skulle ske utan att några arbetande, arbetslösa, sjuka eller pensionärer
drabbas. Inte ens de som bara har 999 miljoner eller mindre i förmögenhet skulle behöva
känna sig brandskattade.
Så jag tänker:
Ge miljardärerna en chans att hosta upp tionden som gåvor. Blir det inget av det så kläm till
med en 10% ig engångsskatt eller en progressiv miljardärs skatt.
PS tio procent av de 156 miljardärernas samlade förmögenhet är 180 miljarder. Det är 10 miljarder mer än vad
staten totalt satsar på t.ex. Ekonomisk trygghet för familjer och barn (83,5), Integration och jämställdhet (16,7)
och Arbetsmarknad och arbetsliv (69.3)
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Trafikverket hittar rätt men kör ändå fel
Vi är en stor massa som i väldigt många år funderat över och även varit förbannade över
Trafikverkets skyltning Göteborg-Stockholm och viceversa. I alla år har väghänvisningen gått
via E 20 medan rutten E4/Riksväg 40 förbigåtts med skylttystnad. När måttet för några år
sedan var rågat för mig skrev jag ett ilsket brev till verket. Svaret på mitt påpekande var att
man dels höll med i kritiken och dels förklarade att det var regionalpolitiska hänsyn som
gjorde att endast E20 sträckan lyftes fram. Bedrövligt av flera anledningar.
E20 sträckan har, i jämförelse med E4/R40 vägen, nämligen under förfärligt många år varit
sämre, längre, tagit längre tid och framför allt varit farligare. Så var det t.ex. hela 31
personer som omkom 2005-2015 bara på den lilla Skaraborgsdelen av E 20. På hela E 20
sträckan är det förstås ännu fler som dött. Vägsträckan mellan Alingsås och Örebro har därför
länge och med rätta utropats till Sveriges farligaste.
Trots det har Vägverket vägrat att genom skyltning försöka flytta över trafik till E4/R40.
Denna vägran betyder faktiskt att denna myndighet varit medskyldigt till att det så många
människor fått sätta livet till på E20.
Efter det att motorvägen förbi Ulricehamn blivit klar så är hela sträckan mellan Göteborg och
Stockholm motorväg och tredelad motortrafikled. Inga omkörningar riskerar krocka med
mötande trafik någonstans. Och äntligen har Trafikverket blivit tvunget att tänka till och göra
en omskyltning. Nu måste man även skylta att ”Stockholm via Jönköping”
och ”Göteborg via Jönköping” som alternativ. Det är ett tillfrisknande men fortfarande
alldeles för dåligt. Alternativet via E4/R40 måste lyftas fram ännu mera och på många flera
platser både före och utmed denna vägsträcka. Avståndet och vägkvaliteten borde också
framgå så att alla trafikanter kan göra ett rationellt vägval för sitt eget bästa.
Så jag tänker:
Ta det lugnt i trafiken. Var rädda om er!
Måste ni köra bil mellan Stockholm/Göteborg och omvänt, välj då alltid E4/R40.
Vill ni inte köra den vägen, ta då tåget istället!

82

I natt jag drömde….
I vårt land finns en massa olika museer och för allt möjligt. Det är bra och viktigt. Bland dessa
finns också en rad statliga nationella museer alltifrån National Museet till Livrustkammaren.
Många av dessa känns mossiga och är det också.
Detta samtidigt som det finns centrala samhälleliga och folkliga verksamheter som det saknas
ett helhetsgrepp för. Ett sådant är det breda och djupa musikaliska skapandet och framförandet som människor i vårt land står för.. Ett skapande som har rötter tillbaka till forntiden
och som idag utgörs av bl.a. det svenska musikundret inom populärmusiken.
Visste ni att det finns ett ”Statens musikverk”? Jodå, så här det faktiskt, men dess uppgift är
inte bara att värna musiken utan den är att ” främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av
konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns,
dansens och musikens kultur” Alltså det är mycket som ska trängas in, alltför mycket. Således

håller man ett vakande öga på: Musikplattformen ( fd Rikskonserter), Scenkonstmuseet ( fd
Musik och teatermuseet), Musik och teaterbiblioteket ( fd Statens musikbibliotek), Svenskt
visarkiv ( för visor, folkmusik, jazz, äldre populärmusik och dans, Elektronmusikstudion och
lite till.
Mycket olika saker inom samma myndighet. Publika framgångar? Naturligtvis inte!
Musik och teatermuseet, som nu ska kallas Scenkonstmuseet, hade 2013 bara ynkliga
80 000 besökare. Jämför detta med t.ex. Teknikmuseet 300 000 /år, Naturhistoriska i
Göteborg 175 000/år och National Museet med 352 000/år . (allt enl. W-pedia)
Sång och musik är ju något de allra flesta älskar och lyssnar till. Sång- och musik är en så
oerhört stark del av människors liv och de allra flesta sjunger själva, många sjunger i kör och
många spelar något instrument. Jag vill hävda, att av alla kulturyttringar så tillhör sången och
musiken de absolut mest betydelsefulla för människor i allmänhet. Och i Sverige är kanske
denna kulturform helt i topp. Inte för det s.k. svenska musikundret utan för dess långa
traditioner, stora bredd och djupa rötter. Så egentligen, gott folk, skulle ett verkligt nationellt
sång - och musik museum kunna slå alla andra museers besökarsiffror med hästlängder.
Så i natt jag drömde, att det fanns ett verkligt ”Hela Sveriges Musikens Hus”. Det var ett
levande hus, som var helt fokuserat på alla former av musik skapade av människor i vårt land.
Här kunde man hitta mängder av olika rum och salar där vi man kunde lyssna till och lära sig
om allt sång- och musikskapande som skett och sker i Sverige. Jag såg, lyssnade när jag
passerade underbara ljudutrymmen för alla slags uttryck och rytmer.
Det var utrymmen för: Alla slags äldre former av historisk sång, och musik. För skillingtryck
och visor, svensk klassisk musik, sång- och musik särskilt förankrade i olika landsdelar,
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svensk folkmusik i allmänhet, sång och musik med anknytning till olika religioner, till
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen m.fl. svensk jazz, schlager, pop, rock, rapp, punk, progg
osv hade också sina rum. Här fanns också särskilda utrymmen för barnens musik, för
körsången och körerna och för ”nysvenskarnas” musik. Här fanns särskilda avdelningar för de
riktigt stora svenska sångarna och musikerna, de som glatt miljoner i vårt land och över hela
världen. Och det fanns rum för allt det som förmedlar sång och musik: radion, TV,
grammofonen, CD:n, mobilen och mycket annat. Och de stora svenska sång- och musikevenemangen fanns med och olika skaparverkstäder var fulla av liv och aktiviteter. Ja, allt
fanns där, allt!
Och vet ni vad? Det hela presenterades på ett läckert sätt med hjälp av den allra bästa
tekniken. Det var en audiovisuell upplevelse helt utöver det vanliga. Den kunde tillgodose
allas önskemål och också gav goda möjligheter till eget aktivt deltagande. Ja. det var en både
efterlängtad och passande hyllning till den svenska sång- och musiken då, nu och för
framtiden. Men det är klart, det var ju bara en dröm

Varför oroa sig?
En del av mina jämnåriga vänner talar ibland om att de upplever större oro ju äldre de blivit.
Med detta tycks de framför allt mena att de är oroliga inför vad som ska hända i olika
avseenden. Oron över hur det ska gå med den egna hälsan, vilka sjukdomar som ska komma
och den annalkande döden verkar vara vanligt. Hur det ska gå för barn, barnbarn och andra
nära och kära är andra ofta förekommande orsaker till oron. Rädsla inför att bli ensam efter ett
långt liv tillsammans med någon eller att pengarna inte ska räcka till är ytterligare några
oroskällor.
Den allra flesta, av de som står mig nära, tycks dock enbart emellanåt drabbas av oro kring
vad som eventuellt komma skall. De slår i varje fall ifrån sig rätt fort oron över sådant de inte
själva kan påverka. Det verkar som om de tänker, att varför ska en oroa sig över något en inte
själv kan göra något åt och sådant som ännu inte har hänt. Oron inför det kommande och
opåverkbara gör ju bara att en mår mentalt dåligt i förtid och dessutom oftast helt i onödan.
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Klokt resonerat, tycker jag.
Tyvärr finns det en del som inte lyckas med denna mentala bortträngning. De har i större eller
mindre omfattning istället införlivat oron som en del av personligheten. Dessa de oroliga
tycks oroa sig jämt och över det mesta. Det betyder, att de inte bara ängslas för vad som ska
hända dem själva eller närstående i stunden och på lång sikt. Dessutom oroar de sig för både
en massa småsaker runt omkring sig och vad som ska ske i samhället och ute i världen. Av all
denna ständiga och gnagande oro har de inte sällan fått både sömnproblem och svårigheter
med koncentrationen.
Dessa vänner behöver hjälp för att komma ifrån denna stundtals sjukliga oro. Kanske
experthjälp inte är nödvänding. Däremot behöver de medmänniskor, sådana som du och jag,
som ser, ställer upp och ger goda och enkla råd. Råd om avspänning och visualisering på sätt
som leder bort från oron och in i andra positiva tankebanor är ett sådant medmänskligt
bidrag. Ett annat är personligt samtalsstöd för den oroliges egna ansträngningar att bryta
med den nedbrytande meningslösheten i oron för icke påverkbara företeelser och händelser.
Så ställ upp för vänner som har en så stor oro att det påverkar dem negativt och gör det innan
deras oro gör dem sjuka. Det är de värda.
I dessa tider finns också många som oroar sig över de stora farorna i världen. Det handlar om
den fortsatta miljöförstöringen och hoten mot jordens klimat. Krig, fattigdom, epidemier,
flyktingströmmar, en växande rasism, våldsbejakande islamism är andra sådana stora orsaker
till mångas oro. Ja, de stora hoten mot mänskligheten finns och är många. Oro inför detta
hjälper dock föga, det påverkar inte dessa oroskällor ett dyft. Det finns bara ett sätt, tror jag,
att bli av med sådan oro för de stora allvarliga problemen. Det sättet är, att skaffa kunskap och
aktivera sig på olika sätt mot bedrövligheterna. Med egna insatser och i samverkan med andra
skapas viktiga motkrafter som kan stå emot de hot som finns. Ett sådant engagemang ger egen
inre styrka, nya hopp och i förlängningen minskad destruktiv oro.
Oavsett vilken oro en har är det viktigt att komma ihåg.
Ständig och påfrestande oro för allt och ingenting och för både stort och smått är ingenting
någon behöver släpa på. Var lugn, det finns metoder att komma ur sådana tunnlar. Nära och
kära kan ge råd så samtala med dem, lyssna på dem. Det lönar sig, jag vet.
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Löfvens saudiska resa

Ryggradslöst kryperi
Alla progressiva krafter i världen, som kämpar för mänskliga rättigheter, hyllade Margot
Wallström när hon i utrikespolitiska debatten i februari 2015 slog fast
”Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför
allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man
har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord
än diktatur”
Den islamistiska könsapartheiddiktaturen protesterade högljutt och bestraffade Wallström på
olika sätt. Det svenska storkapitalet och deras främsta supportrar inom politiken tog avstånd
från hennes raka och sanna ord. Inte sedan Olof Palmes dagar och hans klara uttalanden om
rasism och annat förtryck i världen har vi sett sådana reaktioner.
Sedan vek sig S-MP regeringen rejält inför trycket från diktatorerna i Saudiarabien och det
svenska storkapitalet. Det handlade inte bara om sedvanligt diplomatiskt arbete utan
regeringen Löfven la sig platt och genomförde en försoningsresa till Saudiarabien på allra
högsta nivå dvs med statsministern i spetsen och storfinansens företrädare i släptåg. Inför
detta saudiska besök duckade statsministern inför frågor om hur han ser på förtrycket
och könsapartheiden i kungadiktaturen, Saudiarabien. Han sa:
” Jag tänker inte sätta etiketter på länder.
Det har jag sagt tidigare, och det tänker jag hålla i"
Med anledning av detta vill jag påminna om följande:
Apartheid förklarades av FN redan 1973 som ett brott mot mänskligheten. Det som då
åsyftades var den diskriminerande och förtryckande åtskillnadspolitik som tillämpades
mot den svarta majoriteten Sydafrika och en del andra länder.
Idag behöver samma fördömande och brottsbenämning ske mot den ” könsapartheid” som
tillämpas i Saudiarabien*. Den politiken har samma syfte och innehåll som det rasistiska
apartheidsystemet hade. Vid könsapartheid är enda skillnaden att där är kvinnorna de svarta
och männen är de vita.
I övrigt är det mesta likadant.
Liksom i apartheidens Sydafrika en gång i tiden är könsapartheid institutionaliserad och
kodifierad i lag. För i den islamistiska kungadiktaturen, Saudiarabien, gäller också strikt
åtskillnad , en kraftig diskriminering och ett fruktansvärt förtryck men där är det inte svarta
som är de drabbade utan alla kvinnor.
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Så här djävligt ser det nämligen ut för Saudiarabiens svarta, dvs kvinnorna
(UD:s Rapport om mänskliga rättigheter 2011)

-

Kvinnor måste bära särskild fotsid svart dräkt (abaya) och täcka sitt hår på allmän
plats men även hela ansiktet (niqab)
- Inom alla utbildningar studerar män och kvinnor helt åtskilda. Män kan studera det
de önskar men inte kvinnor. Kvinnor går i större klasser, har mindre resurser och
begränsat kursutbud.
- Kvinnor får inte arbeta inom alla yrken
- Kvinnors rörelsefrihet och deltagande i det offentliga är starkt begränsad
- Kvinnor oavsett ålder lyder under en manlig förmyndare en make eller far. Det är
förmyndaren som bestämmer om en kvinna får arbeta, resa utomlands, studera eller
gifta sig.
- Genom förmyndarförtrycket hindras kvinnor helt lagligt från att lämna sina hem och
t.ex. uppsöka sjukhus om förmyndaren har slagit dem
- Våld mot kvinnor i hemmet är accepterat och inte förbjudet
- Våldtäkt av kvinnor i hemmet är accepterat och inte förbjudet
- Kvinnor kan bli advokater men de får endast företräda kvinnor i familjerättsmål
- Inför domstol väger kvinnors vittnesmål hälften så tungt som mäns.
- Inom familjerätt och civilrätt råder stark diskriminering av kvinnor
- Kvinnlig könsstympning tolereras och är inte förbjudet
- Gifta kvinnor ärver inte sina fäder
- I många viktiga offentliga verksamheter råder strikt åtskillnad mellan könen till
kvinnornas nackdel. Samma sak gäller inom det religiösa livet
- Kvinnor får inte delta i inte ens vara åskådare till alla typer av sporter
- Kvinnor får inte köra bil, en sådan handling är straffbar
Det är landet med en kungaregim, som behandlar kvinnor på detta sätt som Löfven och
compani besökte Det är den diktaturen, som utövar världens värsta könsapartheid, Löfven
inte vill sätta etikett på
Detta är inte bara beklämmande, det är ett ryggradslöst kryperi av historiska mått.
Om denna förtryckande diskriminering istället hade gällt män eller en stor grupp vita i
allmänhet så hade västvärlden och USA fasat och gjort något konkret. Men nu handlar det om
Saudiarabien och andra oljerika kvinnodiskriminerande länder och då tassar man fram med
silkesvantar. Då är man mer rädd om oljekontrakt och andra affärer och tiger inför könsapartheiden, ”det är ju ändå bara kvinnor” tycks man resonera.
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Det korporativa svindleriet fortsätter
Uppdrag granskning avslöjade hösten 2015 hur det går när de kommunala verksamheter i
Göteborg förgiftas av privatkapitalets snyltande på skattepengar. Avslöjandet är bara ett bland
många. På goda grunder kan misstänkas, att liknande affärer finns i alla kommuner och då
främst inom välfärdssektorn där kapitalet kapar åt sig miljarder av skattepengarna. Där kryllar
det av intressekonflikter och överhopp av kommunala tjänstemån och politiker till
privatkapitalet. Det är därför inte alls märkligt att rötägg inom offentliga verksamheter
försöker sko sig när stat/kommun fått växa samman med kapitalet. Det är det korporativa
svindleriet som är grunden för alla skumma affärer som rullar fram allt oftare. Och de riktiga
höjdarna är inte bättre än småpåvar och chefsbyråkrater ute i kommunerna. Se bara på hur
den ena politiska toppföreträdaren efter den andra, efter avslutade förtroendeuppdrag,
försöker få en smakbit från girighetens köttgrytor. Exemplen på detta är lång och blir allt
längre.
Filippa Reinfeldt, moderat, var under flera år kommunalråd i överklasskommunen Täby och
sedan under perioden 2006-2014 landstingsråd i Stockholms läns landsting. 2015 blev hon
chef inom det privatkapitalistiska vårdbolaget Aleris. Helt väntad utveckling och egentligen
väldigt likt det som UG avslöjat i Göteborg
Göran Persson, socialdemokrat, statminister under tio år 1996-2006. Före det var han bl.a.
finansminister och skolminister. Numera egen privatkapitalist med stort lantbruk som gör
miljonvinster. Han är också ordförande i flera bolag vid sidan av svindyra konsultinsatser för
näringslivet. Jag höjer inte ens på ögonbrynen inför detta
Carl Bildt, Moderaterna, statsminister 1991-94, Utrikesminister 2006-2014. Mannen som inte
hoppat över till kapitalet efter avslutade förtroendeuppdrag. Han har suttit i privatkapitalets
knä hela tiden. Det har gällt i Lundin Oil, amerikanska investmentbolaget Legg Mason och
ryska Vostok Nafta. Skandalöst och fortfarande saknas en rejäl genomlysning av Bildts
affärer under hans politiska karriär
Göran Hägglund, Kristdemokraterna, partiordföranden som var socialminister i
Alliansregeringen 2006-2014. Sedan 2015 finns han, liksom Felippa Reinfeldt, i privatkapitalistiska vårdbolaget Aleris. Han blev 2015 ordförande för privata Hälsobolaget
Feelgood. Så kan det gå, när principerna är få.
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Fredrik Reinfeldt, Moderaterna, statminister 2006-2014, alltså han med ”öppna era hjärtan
Därefter är han inte bara konsult och föreläsare. Han är också ordförande Extractives
Industriers Transparancy Initiative. Mera kommer säkert, så han klarar sig nog. Han har ju
också sitt feta avgångsvederlag från regeringstiden att leva på.
Anders Borg, Moderaternas finansminister 2006-2014. Han lät därefter som väntat ingen tid
gå förlorad för än han skuttade in i den privatkapitalistiska sfären. Redan 2015 satte han sig i
styrelserna för Kinnevik och Millicom, Den senast nämnda har han lämnat, men det kommer
säkert mera för denna finansmarknadens kelgris.
Pär Nuder, socialdemokrat, samordningsminister och finansminister 2002-06, ekonomisk
talesman för sossarna till 2009. Därefter en ny bana inom det privata. Rådgivare för
riskkapitalbolaget EqT, delägare i portföljbolaget Swedegas, styrelseledamot i
fastighetsbolaget Fabege, skidföretaget Skistar, miljöbolaget Cleanergy mfl Man kan undra
hur han hinner denne kapitalets socialdemokratiske springpojke.
Maud Olofsson, centerpartiet, näringsminister 2006-2011 med mängder av kostnadskrävande
och kritiserade beslut om Vattenfall, Saab och SAS, Ett tag även vice statminister. Nu ställer
hon förstås upp för kapitalet som ordförande Visita, styrelseledamot i Arise Windpower, Diös
Fastigheter och ÅF. Hur vågar de med tanke på hennes blunder i Nuonaffären?
Stefan Stern, socialdemokraterna, gruppsekreterare i riksdagen statssekreterare i under Mona
Sahlin och andra uppdrag tills han lämnade politiken 2011. Därefter kommunikationschef
och chefslobbyist i Wallenbergs Investor och inblandad i annat privat lobbyföretag. En
socialdemokratisk doldis bland så många andra som fått centrala uppdrag i näringslivet.
Ulrika Messing, socialdemokraterna, 1996-2006 innehade hon en rad ministerposter. Sedan
har hon eget miljardföretag med sin make. Hon är också knuten till fastighetsbolaget
Wallenstam, Länsförsäkringar mm. En sådan företrädare för arbetarrörelsen oj oj oj
Ja så kan man fortsätta uppräkningen.. Mäktiga politiska företrädare för i synnerhet de två
stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna, går efter det att deras demokratiska
uppdrag avslutats till jobb för det privata näringslivet. Inte undra på att rötan då även visar sig
i kommunala verksamheters intima samarbete med privatkapitallistiska intressen.
Inget att förvånas över att det däremd finns ett förakt för politiker och misstänksamhet mot de
allmännas chefstjänstemän. Det är ju de som styr den korporativa båten medan de arbetande
ror så att

Fuskare är inte alltid oskyldiga
Varje gång någon avslöjas för fusk i någon form är står de häpna och påstår sig vara oskyldiga
De kommer alltid med än den ena än den andra krystade bortförklaringen. På senaste tiden har
det duggat tätare än på länge med sådana fuskexempel. Här är några av de mest medialt
uppmärksammade den senaste tiden.
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Inom de privatägda skolorna avslöjas att det fuskas hej vilt med betygen.
Det verkar snarare vara regel än undantag att elever får högre betyg än vad deras kunskaper
motsvarar. Lärare som vill sätta rätt och lägre betyg blir åthutade av sina rektorer. En atmosfär
av ständigt betygsmygel tycks ha vuxit fram. Allt hänger samman med jakten på skolmiljoner
på skattebetalarnas bekostnad. Ägarna och rektorerna tvår sina händer och förstår inte
kritiken. De politiska uppbackarna för profiter inom skolan tiger.
Det norska skidässet Therese Johaug avslöjades för doping.
Hon använde en kräm på vars etikett det klart står skrivet att det har dopande effekt. Detta till
trots vred hon sig oförstående inför anklagelserna och skyller på läkare. Det mäktiga norska
skidförbundet låg lågt. Hennes lagkamrater i skidlandslaget grät.Detta hjälpte dock inte
mycket. Kanske det ändå är så att hon och de andra norska skidhjältarna inte segrat bara för
att de är bäst tränade. Nu var det Johaug tidigare åkte landsmannen Martin Johnsrud Sundby
också fast för doping. Misstankarna om ett bredare norskt skidfusk är mer berättigade än
någonsin.
Hans Rosling, som man kan ge både kritiska och hyllande omdömen, har föredömligt avslöjat
att FN systemet fuskar med sanningen om mödradödligheten i världen. Där hävdas att 60 %
av all mödradödlighet vid graviditet och födslar sker i sk humanitära kriser vid krig och flykt.
Detta är enligt Rosling en fyrdubbel överskattning medan fakta är att den helt dominerande
mödradödligheten sker pga fattigdom, orättvisor, fördomar, okunnighet och svag hälsovård i
avlägsna landsbygder i många länder. Det rätta läget är att över 80% av dödligheten beror på
just sådana faktorer och inte på kriser med krig och flykt.
Bakom de falska FN siffrorna ligger olika biståndsorganisationers felaktiga beräkningar och
det är allvarligt därför att det innebär att medel överförs från hälsoinsatser till humanitärt
krisbistånd. Även den sk feministiska regeringen har gått på dessa felaktiga uppgifter. Om
Roslings nya uppgifter stämmer så är detta både allvarligt och tragiskt
Vare sig biståndsorganisationer eller regeringar kommer undan kritik i detta sammanhang.
Och jag frågar mig om inte sådant här faktafuskande även sker inom andra FN områden
Kanske tur, att FN-historiens svagaste generalsekreterare, Ban Ki-mon, avgått och ersatts av
den lite modigare och skärptare Antonio Guterres. Då kanske det förhoppningsvis blir ett
tuffare och mer kontrollerande FN.
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60 miljoner
människor beräknas av UNHCR vara på flykt i världen. Det är ungefärlig sex gånger så
många som bor i Sverige och mer än tio gånger den danska befolkningen. Av dessa flyktingar
är över hälften flyktingar i det egna landet. Över 85 % av alla flyktingmiljoner befinner sig i
sk utvecklingsländer dvs i länder som själva har många egna problem såsom tex Turkiet
Pakistan och Libanon
Den stora majoriteten av alla människor på flykt är unga. Hälften av alla är barn dvs unga
som ännu inte fyllt 18 år. Detta betyder att runt 30 miljoner barn lever i ett för dem oftast
förödande flyktingskap med alla dess negativa följder för hälsa, trygghet, utbildning och
utveckling. Bara tanken på detta förskräcker och är egentligen svårt att greppa och förstå.
Orsakerna bakom den enorma flyktingströmmen i världen är i första hand krig, konflikter,
förtryck och förföljelser inom olika länder. Dessa pågår runt om i världen och nu flyr
människor i störst omfattning från krig i Syrien, Afghanistan, Somalia och andra länder i
Afrika och Mellanöstern. Det är bara en liten del av alla flyende som gör detta endast pga
svält och armod.
Den rika delen av världen tar inte sitt humana ansvar inför denna mänskliga katastrof. Detta
trots att flera av de rika staterna historiskt bidraget till situation genom kolonialismens
och imperialismens härjningar och förtryckande maktutövning under århundraden. Idag
stänger allt flera gränser och försvårar för människor att söka skydd. Allt flera i den sk
västvärlden klagar på kostnader och faror med flyktingskaror in i sina länder. Bruna och
svarta rasistanhängare utnyttjar läget och annars demokratiska och humana rörelser duckar
och glider närmare de främlingskrafterna.
Det vi idag ser med de enorma flyktingskarorna är därför inte bara en ohygglig humanitär
katastrof . Denna håller också på att bli en katastrof för humanismen i världen. Detta pekar
fram mot en hårdare och mörkare värld, ett helvete där medmänsklighet,. förnuft och kärlek
sätts på undantag. Jag fasar inför denna utveckling.
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Åtta förlorade år
Under 2016 offentliggjorde moderaterna en undersökning över vad som hände med sk
"utanförskapsområden" under de åtta borgerliga regeringsåren 2006-2014. Det var utan
minsta tvekan en av de mest avslöjande rapporterna över det borgerligas tillkortakommanden
hittills.
På moderaternas uppdrag gjorde SCB inför valet 2006 en liknande undersökning. Denna
visade att det då fanns 105 områden i landet som präglades av sk utanförskap.. De moderata
kriterierna för att platsa i den gruppen är och har varit att förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 är
under 50 % samt att det är ett utbrett bidragsberoende och en låg andel som har gymnasial
utbildning bland befolkningen. I valrörelsen 2006 gjorde M och övriga allianspartier ett stort
nummer av detta. Utvecklingen skylldes förstås på tidigare vänsterstödda S-regeringar. Det
hette, att bara de borgerliga kom till makten skulle situationen förändras och antalet stadsdelar
präglade av utanförskap skulle minska kraftigt.
Det blev precis tvärtom. En ny likadan moderatbeställd undersökning från SCB visar
nämligen, att under de borgerliga åren ökade istället antalet utanförskapsområden kraftigt.
Denna visade nämligen att det vid regeringsbytet 2014 fanns hela 130 sådana områden. Det
betyder en förskräckande 19 procentig ökning. Snacka om misslyckande och felaktig
regeringspolitik.
När den moderate partisekreteraren kommenterade resultatet var självkritiken liten. Han
upprepade mest mantrat, att lösningen är fler enklare och därmed sämre betalda jobb. Det är
tydligen allt M har att komma med som recept efter detta katastrofala misslyckande. När han
dessutom lägger till, att detta problem är något man "troligtvis kommer att få jobba med flera
mandatperioder framöver" har han bara rätt i ett avseende.
Han har rätt om han menar, att det kommer att ta tid för en radikal vänsterpolitik att vända
utvecklingen rätt. Problemet är helt enkelt för stort och komplicerat för att lösas med några
snabba och enkla grepp.
Han har däremot fel om han tror att det tar flera mandatperioder för en borgerlig politik att
förändra situationen till det bättre. Då blir det ju bara värre. Detta visar just resultatet av M:s
egen undersökning över Alliansåren. De var ju uppenbarligen åtta förlorade år när det gäller
att minska utanförskapet, och då hade ju den stora flyktingströmmen inte ens kommit
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Demokorruptokratin är här
Den ena korruptionshärvan efter den andra radas upp i den blågula demokratin
För några år sedan var det Göteborg och dess speciella grabbanda som fick byxorna
neddragna. Mutor och bestickningar mellan företagare och förvaltningschefer avslöjades inför
öppen ridå. Den då politiskt starke mannen, Göran Johansson, visste inte hur han skulle vrida
sig för att förklara bort den kommunala korruptionen.
Och så har det fortsatt, inte bara på kommunal nivå, utan även den statliga
Hela byken med att skattesmitare fått möjlighet att undslippa straff bara de efteråt redovisat
sina smitningsbelopp är ett sådant exempel. När Uppdrag Granskning letar och kommer för
nära en bekant och partvän till höjdare i Skatteverket förvarnar cheferna denne skattesmitare.
Senare visade det sig att Riksrevisorerna ( Alltså de som ska stå över all korruption och
granska statens affärer) agerat lika klandervärt. Kompisrekryteringar av moderater från f.d.
finansminister Anders Borgs gäng har skett till verket. Dessa har också lovats orättfärdigt
höga löner. Otillbörliga påtryckningar har skett mot tjänstemän och utredningar har av
oförklarliga anledningar lagts ned. Naturligtvis borde samtliga riksrevisorer avgå eller kickas
och det med omedelbar verkan. Men så skedde inte.
Riksdagens Konstitutionsutskott (KU) sammanträdde och frågade ut riksrevisorerna. I
utfrågningen avslöjade dessa utan omsvep sina tillkortakommanden och pinsamma ageranden.
Trots att det då stod i öppen dager, att revisorerna inte bara visat dåligt omdöme utan begått
allvarliga fel visade KU flathet. Den moderate ordföranden Andreas Norlén förklarade, att det
trots redovisade brister inte fanns anledning till entledigande av någon riksrevisor. Omdömet
understöddes av viceordföranden socialdemokraten Björn von Sydow. Båda talade för KU,
om inte alla dess medlemmar, så i varje fall dess majoritet. Måhända flera än moderater haft
fingrarna i Riksrevisionens eller andra myndigheters syltburkar? Hoppas verkligen inte det,
men ingenting förvånar längre vad gäller den korrupta sjukdomens spridning bland byråkrater
och politiker i tider när privat kapital och offentliga verksamheter vävts samman.
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Hela revisionshistorien avslöjar uppenbar korruption på den byråkratiskt statliga nivån och
beklämmande undfallenhet inför detta på den demokratiskt politiska statsnivån. Detta är inte
bara allvarligt. Det är sorgligt. Det handlar nämligen om det svenska samhälle där man en
gång i tiden ansåg sig kunna lita på myndigheter och dess tjänstemän. Det samhälle där man
var övertygade om att de valda politikerna, oavsett partifärg, gjorde allt för att modigt och
rakryggat bekämpa mygel och korruption och försvarade demokratin.
Så är det inte längre.
Nu är nämligen DEMOKORRUPTOKRATIN här.
Det är ett samhälle där formell demokrati råder men genomsyras alltmer av korruption inom
både myndigheter och politik. Med detta riskerar också den reella demokratin att ruttna. Det
är dags att alla progressiva krafter står upp mot och bekämpar denna sorgliga utveckling.
Kräv införandet av en särskild korruptionslagstiftning där brotten benämns vid sina rätta
namn. Gör vi inget snart får vi gråta imorgon.
Not:
Litet Lästips. ”Korruption i Sverige” av Per Kornhall. Leopard förlag 2016

?
Vill moderaterna sälja Sverige?
Moderaterna avslöjade under 2016 sin önskan att sälja ut det statliga ägandet i Telia, SAS och
SSAB. Drivkraften bakom detta är samma ideologi som gällt för realisationen av annat statligt
ägande. Denna består helt enkelt i att minska det folkliga inflytandet via staten över viktiga
samhällsviktiga verksamheter och istället låta dessa drivas helt eller delvis av privatägda
företag där vinsten är främsta drivkraften. Att dessa större och mindre företag sedan med få
undantag alltid hamnar i händerna på storfinans och riskkapitalister sägs inte så mycket om
vid försäljningen. Inte heller pratas så högt om att notan för de privata vinsterna hamnar för
betalning hos de breda folklagren av skattebetalare.
Följderna av tidigare total- eller delvisa utförsäljningar av statlig egendom förskräcker.
Realisationen av delar i Apoteksbolaget var vare sig företagsekonomiskt eller hälsopolitiskt
motiverat. En säker statlig inkomstkälla med specifik betydelse för folkhälsan förstördes av
kortsiktigt och ideologiskt betingat tänkande. Beklämmande är ordet!
Även på kommunal- och landstingsnivå har skett och sker försäljningar av offentligt styrda
och ägda viktiga verksamheter. Med detta ska privat ägande gynnas framför varje form av
statligt eller kommunalt folkligt inflytande. men det är den breda massan av skattebetalare
som ska betala via skattsedeln eller på annat sätt. Så garanteras de privata intressenterna fasta
intäkter och vinster.
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De nu moderattänkta försäljningarna är nog ändå bara några i raden av andra tänkta ingrepp.
Bakom hörnet lurar säkert flera realisationer. Vad kan komma härnäst? Blir det kanske
Systembolaget, Trafikverket , Sveaskog, Statens Fastighetsverk, Universitetssjukhus eller
kanske alla Universitet som sedan står i tur? Inget, absolut inget, verkar riktigt heligt i det
ideologiskt styrda föraktet för statligt och kommunalt ägande. Inga principer ingen moral
verkar stå i vägen för dyrkandet av Mammons makt.
Så det finns all anledning att fråga sig: Vill moderaterna sälja ut hela Sverige?
EUmedlemskapet har ju redan begränsat vårt nationella självbestämmande, så varför inte gå
vidare? Finns kanske i de långsiktiga visionerna också att sälja ut Polisen, Försvaret, alla
statliga verk, hela statsförvaltningen och alla statligt ägda byggnader inklusive riksdagen?
Securitas kan väl ta över polisverksamheten, verk och statsförvaltning skötas av något
bemanningsföretag, försvaret säljas till USA och allt annat statligt ägande till hugade
riskkapitalister. För om man resonerar på det moderata viset kan argumentet alltid vara, att
inget egentligen behöver ägas av staten. Det kan räcka, att staten Sverige bara reglerar, hyr
och betalar för hela kalaset.
Visst, kanske detta är att hårddra och svartmåla den moderata utförsäljningspolitiken, men var
inte så säkra på det. Vem hade för 50 år sedan kunnat förutspå den utveckling som inneburit
skattefinansierat privat ägande inom skola, vård och omsorg och med en enorm utförsäljning
av viktiga statliga och kommunala egendomar? Ingen hade kunnat sia om, att det skulle gå så
fort och så långt och på en del områden mycket längre än de flesta västerländska demokratier
Jag funderar över, att det gemensamt ägda hela tiden verkar vara satt under hård press. Den
råa kapitalismen verkar breda ut sig allt mer. I det samhället tycks allt vara till salu på en
marknad styrd av girighet och brist på både humanitet och solidaritet.
Om inget radikalt nytt händer gällande den politiska makten kommer det till slut att bli
väldigt ovänligt, ogästvänligt och känslomässigt kallt här. Jag ryser inför en sådan
utveckling.

Madrassbanken är snart bästa alternativet
Varje dag ges information om bankernas smutsiga affärer.
Den stora härvan där banker medverkat till att gömma undan förmögenheter med hjälp av en
advokatfirma i Panama är bara ett exempel. Ständigt högt investeringsspel med spararnas
pengar är ett annat. Personalneddragningar och försämrad bankservice med allt mindre
kontanthantering är ett tredje. Införandet av den ena avgiften efter den andra på enkla
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serviceinsatser och ynkliga sparräntor ett fjärde. Alla dessa unkna affärer och försämringar för
vanliga bankkunder sker parallellt med fortsatta miljardrullningar till aktieägare och frikostiga
fallskärmar och miljoner i bonusar till direktörerna.
Bakom den pågående banksvindeln finns inte några okända eller osynliga metafysiska krafter.
Nej, det är inget annat än giriga direktörer och dito bankstyrelsepampar som kalasar. I sin jakt
på allt större vinster att dela upp mellan sig och aktieägare har de för länge sedan överskridet
anständighetens gränser. Utan tanke på följderna rusar de på i vetskapen om att går det åt
fanders så finns bankgarantin där som en räddningsplanka. Hela denna girighetens cirkus
pågår inför allas våra ögon och trots att alla makthavare vet att en krisstorm kommer att riva
hela tältet. I det raset blir det som alltid i första hand låntagare, sparare och samhället som
kommer att skadas.
Fortsätter bankerna missköta sig som nu är madrassbanken snart bästa alternativet för den
enskilde spararen? För i den banken slipper hen att betala avgifter, där finns ständigt en nära
tillgång till. kontanter och där behöver ingen betala för att göra ett uttag. Den banken oavsett
dess plats och form är säker och det enda du missar är räntan på sparade pengar. Å andra
sidan är ju ändå räntan på vanligt riskfritt banksparande så pinsamt låg att det inte betyder så
mycket.
Nåväl så illa ska det väl inte gå att madrassbanken tar över. Då skulle ju inte det finansiella
systemet fungera, att låna skulle bli svårare för att inte säga omöjligt och investeringar i
samhällsnyttigheter upphöra. Dit får vi inte gå men risken för att allt flera ändå väljer den
vägen är uppenbar om bankpamparna fortsätter sin vansinnesritt. Mycket måste göras och det
nu om inte enda utvägen ska bli madrassen och förstatligande av hela bankväsendet.
Åtgärdsexempel jag tänker på är närmast
- Starkare reglering av bankväsendet
- Kraftiga begränsningar i avgiftsuttag
- Totalstopp för bonusar och fallskärmar
- Start av nya sunda och demokratiskt kontrollerade banker
- Precisa krav om bankernas serviceskyldigheter
- Skyldighet för alla banker att ha god kontantservice

?
Vad vilja Liberalerna?
1881 höll August Palm, en av socialdemokratins stora pionjärer, sitt första offentliga tal under
ämnet ”Vad vilja socialisterna?” med detta menade han förstås socialdemokraterna som då
ännu inte bildats. Idag vet vi vad socialdemokraterna över historien har velat och vad de vill i
nuet. Utan att överdriva är detta en bra bit ifrån hur Palm en gång besvarade sin egen fråga.
Idag finns anledning att ställa en liknande fråga om ett helt annat parti, nämligen Liberalerna
dvs f.d. Folkpartiet. Detta är ett parti som många historiskt vant sig vid att uppfatta som en
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rörelse som försökt kombinera någon form socialt medkännande och ansvar med starkt stöd
till kapitalismen och individens frihet. Med denna profil har partiet befunnit sig i politikens
mittfåra och klart till vänster om Högerpartiet, nuvarande Moderaterna. Det mesta tyder på
att den positionsbestämningen inte längre håller. Därför bör var och en nu ställa frågan ”Vad
vilja Liberalerna?
Svaret på denna undran finns i öppen dager i Liberalernas politik och i partiföreträdarnas tal
och tänkande. Av detta kan alla sluta sig till att Liberalerna bl.a. vilja följande:
Fortsätta stödja den råa kapitalismens frihet att tjäna pengar på allt och alla. Det betyder stöd
till alla former av privata vinster inom välfärdens alla områden och på skattebetalarnas
bekostnad. Det innebär också ett styvnackat motstånd mot allt som för folkets bästa betyder
statligt eller kommunalt ägande, styrning och kontroll. Sälj ut, avreglera och luckra upp det
allmännas kontroll så att privata intressen kan få mer och större vinster är vad Liberalerna
vilja.
Strunta i alla problem rörande den bevisat människofarliga kärnkraften. Bevara befintliga
kärnkraftverk och bygg flera nya. Håll igen på stödet till alternativa och miljövänliga
energikällor. Släpp loss de kapitalistiska marknadskrafterna ännu mera inom svensk
energisektor vilja Liberalerna.
Avskaffa den neutralitet och alliansfrihet som hållet Sverige utanför krig i århundraden.
Rusta upp försvaret och rikta det mot det påstådda ryska hotet mot vårt land. Anslut Sverige
till den USA-dominerade militäralliansen Nato. Bryt upp den historiskt framgångsrika
svenska utrikespolitiken präglad av fredssträvanden, solidaritet och diplomatisk hårt arbete.
Visa de blågula aggressiva vapenmusklerna är det som Liberalerna vilja.
Stärk EU i federal riktning med målet att skapa ett Europas Förenta Stater dvs en
odemokratisk och byråkratiskt styrd superstat till det internationella kapitalets fromma. Lägg
därmed ned Sverige som ett oberoende och självständigt land styrt av sitt eget folk. Inför
Euron, den valuta som drabbats av kriser och ifrågasättanden, medan vår egen kronekonomi
klarat sig väl. Verka för genomförandet av EU:s handelsavtal med USA det s.k. TTIP, som
innebär utökade möjligheter för det internationella kapitalet att angripa demokratiskt fattade
beslut och som gör den globala handeln ännu mer diskriminerande. Gå med i EU:s
bankunion, skapa ett EU:s federala polis, ja kort sagt gör allt som stärker EU:s makt och
minskar vårt folks självständighet är precis vad Liberalerna vilja.
Disciplinera barn och ungdomar med strängare regler och mera betyg i skolan. Låt
skolkapitalisterna sälja sina verksamheter och därmed elevernas utbildningsrättigheter på
aktiemarknaden. Ställ hårdare krav på allt och alla i skolans utom på de privata ägarna inom
skolans värld vilja Liberalerna
Begränsa rätten för de som flyr undan krig och förföljelser att söka skydd i vårt land.
Förhindra att splittrade flyktingfamiljer återförenas. Ställ hårdare krav på dem som flytt hit
och får vårt skydd. Disciplinera de nya svenskarna med språk- och uppförandekrav. Fortsätt
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de fåfänga försöken att få det EU, som Liberalerna tillber likt ett himmelskt väsen, att klara
av det sitt totalt havererade s.k. solidariska flyktingmottagande. Integrera genom allt flera
krav på assimilering är allt tydligare den linje Liberalerna vilja företräda
Ja, så kan uppräkningen fortsätta om vad Liberalerna vilja . Alla kan då finna att detta parti
på område efter område hamnar både längst högerut på den politiska skalan och utgör den råa
kapitalismens mest inbitne företrädare. Som bortblåst är det sociala medkännandet och det
politiska ansvaret för vår gemensamma välfärd, vårt folks frihet och fred. Kvar finns bara en
märklig aggressivitet mot allt det Sverige stått och står för och ett rabiat stöd till allt som är
EU eller USA dominerat. Sammantaget verkar det helt enkelt som att Liberalerna vilja bryta
ned allt det svenska folket värnat om och låta de kapitalistiska marknadskrafterna ta över
rubbet.
I sanning en tragisk och farlig utveckling för ett parti som en gång i tiden var med och slogs
för den parlamentariska demokratins införande i vårt land.

Sexistiskt eller ej?
Inte nog med att vi ska stå ut med diverse sexism genom tidningars foton och annonser. Ingen
får heller vara ifred från sådan smörja i det offentliga rummet. Från tid till annan sticker
sexismens fula tryne fram på reklampelare och på plakat vid hållplatser och i och på
kollektivtrafikens olika färdmedel. Ibland så flagrant att det är svårt att värja sig
Sexistisk reklam behöver dock inte vara öppen och rakt på i text och foto. Den kan ske
indirekt med försåtliga fotobudskap eller text med sexuell dubbelmening. Gammalt
exempel är väl reklamen där en mun sluter sig runt en pinne Magnumglass. Ingen behöver ha
någon större fantasi för att förstå vad som antyddes.
En sån här försåtlig sexanknytning blottades nyligen framför mina ögon i reklamplakat vid
hållplatser i Göteborg. Det utgörs av reklam för Veronica Maggios senaste album. Detta har
namnet ”Den första är alltid gratis”. Låten med samma namn är intressant och vård att lyssna
på. Albumet är säkert köpvärt för Maggios fans. Så vad är då problemet?
Jo, vi talar här om ett stort plakat där en lättklädd Maggio poserar med ett kort framför sig
med just texten ”DEN FÖRSTA ÄR ALLTID GRATIS” . Bakgrunden på kortet antyder
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någon form av kurvig kropp iklädd något slags harnesk med taggar upp till. Hela mitt sällskap
stannade till och alla undrade vad det är som är gratis. Har det något med den lättklädda
kvinnan att göra undrade de som inte hade en aning om vem Veronica Maggio är. Andra i vårt
gäng framhöll, att oavsett vad reklamen gäller så blir ju den vackra lättklädda kvinnan med
det oklara gratismeddelandet dubbeltydig. Jag som visste att det var reklam för ett album
tillade
- Visst blir det en smygande sexistisk antydan i plakatets kombination i bild och text. Det är
ju reklam för Veronica Maggios senaste musikalbum. Hade ni sett denna i en skivaffär hade
ni väl inte studsat direkt. Det är när den på det är öppna och stora sättet presenteras i det
offentliga rummet som vi inte kan komma undan. Då slår det dubbeltydiga budskapet rakt ut.
Precis som skedde för oss alla nu. Ännu en gång, kära vänner, vill jag betona min önskan om
totalstopp för all reklam på offentliga platser. Detta förbud skulle också komma till rätta med
den här typen av sexistiska antydningar som ni alla så klokt reagerat på.

Brexit och sedan
En klar majoritet av britterna röstade för utträde ur EU. Kapitalet och dess uppbackare världen
över oroar sig högljutt. Det mesta målas i svart, få ser de stora möjligheterna med
valresultatet. Ett resultat som primärt är en protest mot EU och dess utveckling till att bli en
superstat som vill ta över allt flera delar av de enskilda medlemmarnas beslutanderätt.
De nya möjligheterna är nu inte det som kan komma att hända i Storbritannien. Här öppnar
det ju upp för att Skottland äntligen kan skapa ett eget efterlängtat land efter århundraden av
engelskt förtryck. Här finns en möjlig utveckling att Nordirland frigörs från Storbritannien
och antingen bilda eget eller ansluter sig till Irland. Nu kan till och med den sista brittiska
kolonin i Europa, Gibraltar, gå en ny egen väg. Allt detta är bra för folken och inte något som
helst problem för oss i övriga Europa.
Nej, viktigaste möjligheterna består i att Brexits vinst pekar på det stora behovet av att
genomgripande förändra Europeiska Unionen och istället skapa en ny Europeisk Gemenskap.
Brexit måste innebära att alla medlemsstater och dess företrädare stannar till och inser att man
kan inte gå vidare med allt större odemokratisk centralisering och mer byråkratisk makt till
Bryssel. Nu handlar det inte om att rädda vad som räddas för EU. Nej, nu gäller det att säga
stopp och påbörja ett arbete för nya samarbetsformer mellan alla de europeiska staterna. Ett
samarbete som är byggt på en riktig gemenskap av oberoende och självständiga stater. Det
kan förhindra ytterligare centralstyrning som splittrar folken och gynnar de bruna och svarta
krafterna. Det borde vara Sveriges linje. Detta skulle innebära bl.a.
en nedmontering av alla fördrag som pekar fram mot större överstatlighet.
ett avskaffande av kommissionen och dess makt,
borttagande av en gemensam EU- utrikespolitik,
ett stopp för det katastrofala TTIP-avtalet,
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utkastning av alla tankar på ett EU försvar,
ett slut för centralstyrning inom ekonomi- och finansområdena
slut på alla former av EU:s detaljstyrning
nedläggning av all överstatlig och odemokratisk styrning av enskilda länder och dess folk.
Kort sagt en ”EU-exit” och en ny ”Gemenskapsingång” med ett demokratiskt multilateralt
samarbete mellan självständiga och oberoende stater och folk .
I min glaskula efter Brexit ser jag bara två vägar för Europa
En stenig och slirig väg där EU:s ledare inte inser, att flera länder kommer att gå ur om inte
alla federala ingripanden och all överstatlighet skrotas. Resan på den vägen slutar i diket
Och en välhållen och farbar väg som är möjlig för alla att ta sig fram på. På den vägen reser
de europeiska ledare som inser att hela EU-projektet gått för långt. Därför stannar de till,
ställer in sina GPS och börjar färden till en helt ny och bättre gemenskap för alla Europas
folk. Vilken väg väljer Sverige, tro?

Vi saknar inte GP
I ett fyrtiotal år har vi varit prenumeranter på Göteborgs Posten/ GP. Vid några tillfällen dvs
när det varit möjligt, har vi även haft Arbetet/Väst. Detta går tyvärr inte och för att ha tillgång
till en papperstidning med lokala nyheter har det under lång tid bara varit GP som stått till
buds för göteborgare.
Under en stor del av vår prenumerationstid har tidningens borgerliga karaktär varit helt
acceptabelt. Detta har dels berott på att det borgerliga katänkandet inte slagit igenom så hårt
i hela tidningen, dels därför att det trots allt varit en hyfsad humanistisk och hederligt liberal
ton i blaskan. När det från tid till annan funnits överslag högerut har ändå de lokala nyheterna,
information om vad som är på gång i Göteborg, sporten och kulturen gjort att vi blundat för
detta och trots allt fortsatt som prenumeranter.
Sedan chefredaktören Cecilia Krönlein hamnade vid rodret och ledarsidans politiska redaktör
Alice Teodorescu tog över har det ballat ur helt och hållet. Högersvängen blev inte längre
tillfällig utan slog rakt igenom tidningen. Inte minst visade detta sig när det gällde bevakning
och glidande åsikter rörande flyktinginvandringen där tidningen åtminstone ett tag la sig i
frontlinjen för restriktivare och hårdare tag. Sedan har man väl som vanligt hattat lite hit och
dit. Med Teodorescus inflytande smög sig också in en typ av fisförnäm och tröttsam elitistisk
intellektualism. Denna stil utgår oförblommerat och tydligt från hennes trångsynta uppfattning
om sin egen förträfflighet.
Naturligtvis har denna högersväng påverkat hela tidningens innehåll negativt. Ingen blev
därför förvånad över att det funnits stark intern kritik mot den Krönleinska inkompetensen.
Inte heller kom det som en överraskning att goda medarbetare på kulturredaktionen reagerade
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och slutade. En utveckling som förstås ytterligare försämrade kvaliteten. Nu kunde inte
längre den lokala bevakningen väga upp skiten. Beslutet att säga upp prenumerationen blev
helt enkelt både nödvändig och självklar. Något vi inte ångrat en sekund. Vi saknar verkligen
inte GP
När så GP:s ägare spelat för högt och allt började gunga under Hjörnekoncernens fötter
bedyrade man trots konkursrisker, att det göteborgska åsiktsmonopolets flaggskepp oavsett
vad som händer ska finnas kvar.
Till detta vill jag bara säga, att fortsätter den nuvarande högervridningen på tidningen, så
hjälper det till slut inte hur mycket man satsar. GP:s enda och därmed bästa chans för att
överleva som papperstidning är att helt spola nuvarande inriktning och istället bli ett språkrör
för alla humanistiskt sinnade göteborgare och västsvenskar
För att detta ska kunna genomföras krävs en ny redaktionell och politisk ledning och kanske
även helt nya ägare. Sker sådana förändringar är vi och många andra, som lämnat tidningen,
redo att åter ge den vårt förtroende.

Jag blir bara så förbannad
Storföretagen direktörer och andra som smutsar ner vår miljö med sina privata jetplan gör mig
arg. Nej, inte bara arg utan jag blir rent ut förbannad över detta griseri.. Det har avslöjats att
Erikssons högsta tupp flugit privatjet för 300 miljoner sdan 2010. Jag gråter inte över att detta
fartblinda slöseri naggat vinsten och aktieägares utdelningar i kanten. Nej jag bekymrar mig
för den skit jetresorna spytt ut över våra huvuden.
Tänk till här.
Eriksson är ju bara ett ex och då från lilla Sverige. Hur ser det då inte ut med nedsmutsningen
i luften av alla storfräsare som far omkring i sina privatjettar där uppe. Det måste ju på
årsbasis finnas flera tusen Erikssonare som lyxflyger i vår gemensamma luft. Ja inte bara den
typen av krösusar utan också diverse världsstjärnor med säckvis av dollar. Alla tycker de att
just de har rätt att utnyttja luftrummet för sina egna och sina företags intressen. Naturligtvis
kostar jettandet i världen en massa pengar som kunde användas för annat nyttigt för
mänskligheten. Men framför allt världens alla privata jet flyg skitar ned vår miljö och
försämrar klimatet på det mest svinaktiga sätt.
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Vi är redan många och vi blir allt flera som håller igen på flygresandet av miljöskäl. Allt fler
stater och internationella sammanslutningar uppmärksammar också flyget nedsmutsnings
problem . Visst reguljärt flyg, transportflygplan och annan nyttotrafik i luften behövs i den
moderna allt mindre världen. Men jag frågar mig. Behövs verkligen privat jetflyg? Mitt
entydiga svar är Nej nej nej.
De som nu nyttjar denna lyx kan lika gärna flyga med vanlig flygtrafik. De är inte finare
eller viktigare än vi andra. De är bara rikare och tror sig vara förmer än andra och därmed ha
rätt att göra som de vill. Penningen ger dem dock inte rätt att skita ned vår jord för oss andra.
Så därför säger jag
För klimatets skull förbjud alla former av privat jetflygande i Sverige och hela världen.
Kom igen nu alla ni som talar om skarpa förslag mot klimatförstörelsen.
Vakna upp! Det kostar inte en krona att stoppa privat jettrafik men det är ett viktigt för
klimatet både realt och som symbolisk åtgärd

De åttas opatriotiskas gäng
Under 2016 uppdagades hur giriga svenskar undanhållit miljarder från beskattning genom
bovaktigt samarbete med en advokatfirma i Panama. Sedan kom inte oväntat ytterligare
avslöjanden om kapitalisters försök att undkomma skatt.
Åtta av de 20 största svenska bolagen betalade ingen eller ynkligt lite i skatt i Sverige 2104.
Detta skedde samtidigt som samma bolag överöste aktieägarna med frikostiga utdelningar.
Storbolag är inga abstrakta luftslott. De är aktiva företag.som leds av stormrika direktörer och
styrelseledamöter. Det är de som fattar beslut om att bolagen inte ska betala skatt. Det är de
som beslutar dela ut miljarder till aktieägarna och sig själva.
Så det måste sägas.
Dessa giriga människor är inget annat än opatriotiska landsförrädare som skiter i vårt
samhälle, dess behov och enorma fördelar för företagande. De som bär ansvaret för bolagens
nolltaxerandet är de styrande potentaterna i SCA, Volvo AB, Volvo Personvagnar. Electrolux,
Sandvik, Securitas, SKF och Skanska.
Så, var helst de visar sig behandla dem som de ynkliga svikare de är.
Och ni som har den politiska makten.
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Sluta svansa för samhällssabotörerna! Gör något som visar att ni står på rättvisans och alla
hederliga skattebetalarnas sida. Den s k svenska modellen håller på att krackelera pga
pamparnas och överklassens giriga beteende och farliga utanförskap.
Det är de som är det allvarligaste hotet mot vårt demokratiska och solidariska samhälle och
inte de som flyr undan krig och förföljelser.
Vad väntar ni på? Sätt fart för sjutton!
Not.
Patrioter är de personer, som älskar sitt land och främjar dess intressen med underordnande av sina egna. En som
är opatriotisk gör precis tvärtom dvs sätter sina egna snäva intressen framför vad som är bäst för landet. Alltså
precis som de styrande i de skattesmitande bolagen gö

Avslöja de saudiska barnamördarna
Margot Wallström fördömde under 2016 med rätta den saudiska islamistregimens medeltida
agerande mot sitt eget folk och då i synnerhet mot oliktänkande och kvinnor. Då reagerade
kungastyret med diplomatiska repressalier. Bland de, som har lönande affärer med
oljepotentaterna blev det omedelbart gråt och tandagnisslan. En del politiker kom också
genast till affärsmännens hjälp. Då var värnandet om de mänskliga rättigheterna som
bortblåst.
FN nyligen lämnade 2016 en rapport om läget för civila i krigets Jemen. I denna visas att de
urskiljningslösa bombningar, som utförs av saudierna och deras kumpaner, dödat närmare 800
oskyldiga barn. Ja just det BARN.! Dessa brott medförde att Saudiarabien hamnade på FN:s
lista över stater som begår brott mot barns mänskliga rättigheter. Naturligtvis har denna
listplacering gjort förtryckarregimen förbannad. Denna gång har dock inte islamisterna nöjt
sig med att protestera och avfärda de sanna uppgifterna om krigsbrott såsom osanna.
Nej, saudiernas tuppkam har vuxit ännu mera och denna gång är deras fräckhet direkt
häpnadsväckande. Inte långt efter publiceringen av den svarta listan, där Saudiarabien med
rätta hamnat, började saudierna helt enkelt utöva utpressning mot FN och rikta direkta hot mot
världsorganisationen.
De hotade med det enda internationella maktmedel dessa saudiska kungar har, nämligen
pengar, oljepengar. Hoten bestod i, att Saudiarabien helt enkelt skulle dra tillbaka miljoner av
dollar om landet inte togs bort från den svarta listan. Dessutom lär, enligt diplomatiska källor,
saudierna talat om att utfärda en fatwa mot FN. Ja ni läste rätt en fatwa mot FN. Vilka tror de
egentligen att de är, dessa medeltidsfurstar?
Men vad hände?
Jo, den på alla sätt svage generalsekreteraren för FN, Ban Ki-Mon, vek sig. Saudiarabien
plockas plötsligt bort från den lista över krigsförbrytare där de rätteligen hör hemma. FNchefen som medgav att han utsatts för oacceptabla påtryckningar försvarade sig med, att om
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de saudiska pengarna uteblev skulle miljontals andra barn drabbas i form av minskat stöd och
bidrag. Säkert sant men ett beklämmande resonemang, som ju öppnar för vilka orimliga
påtryckningar med pengar som helst. Frågan behöver verkligen snarast komma upp på
säkerhetsrådets möte eftersom saudiernas hotelser är riktat mot hela världsorganisationen
Jag anser
Den svenska regeringen måste skarpt protestera mot det saudiskt ledda massmordet på barn i
Jemen .Sverige bör också starkt hävda att inget land, som vill kvarstå som medlem i FN, ska
ostraffat kunna använda hot och utpressning mot världsorganisationen och dess företrädare.

Vet och gör Säpo igenting?
December 2010 en man spränger sig själv till döds i centrala Stockholm. Syftet var att skapa
terror. Vad gjorde Säpo för att stoppa detta. Uppenbarligen ingenting!
I november 2015 griper polisen efter stort pådrag en ung man i Boliden som starkt misstänkt
för att ha planerat terrorattentat. Bakom gripandet ligger Säpos underrättelseverksamhet. Det
visar sig att mannen är helt oskyldig. Det är en helt vanlig kille helt enkelt.
Vad säger Säpo efter det. Jo, vi gjorde rätt bedömning och handlade helt rätt
I mars dödas en 35 årig man, som bott i Sverige, vid ett polistillslag i Belgien. Han och flera
andra som dödades vid samma polisinsats hade kopplingar till terrordåden i Paris där 130
dödades. Kände Säpo till den här terroristen tidigare? Nej, tydligen inte för hade de gjort det
hade han väl stoppats, eller?
I april 2016 greps svenske medborgaren Osama Krayem från Rosengård i Belgien för
medverkan vid terrorattentaten i Bryssel där 35 människor dog. Han hade tidigare bl.a. lagt ut
en bild på sig själv på internet iklädd uniform och med IS flagga.
Ändå kunde Säpo inte stoppa hans medverkan i terrordåden i Bryssel
Enda rimliga slutsatsen är
När Säpo med buller och bång ser till att haffa en man för terrorplaner visar det sig att de har
helt fel. Ändå påstår Säpo att de gjorde helt rätt
Varje gång Säpo tillfrågas om varför de inte visste, varför de inte kunde stoppat den ena eller
andre terroristen gömmer de sig bakom sekretessen.
Allt detta Säpoprat och agerande är för mig lika trovärdigt som när
Fotbollsspelaren säger: Vi förlorade visserligen med 10-0 men vi var väldigt bra ändå
eller när Löparen säger: Jag bröt maratonloppet efter en mil, men vann loppet ändå
PS . Skatteverket kollar upp terroristfinansiärer effektivt. Nu pågår utredningar av 61 misstänkta
sådana. SÄPO har enligt DN 12/4 inte lyckats sätta dit någon för terroristbidrag på 10 år. Var och en
har rätt att tvivla på Säpo efter allt som hänt och fråga sig. Vet Säpo ingenting?
Läs DN 12/4 om Al Capone modellen
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Är kommunalt gratisarbete Okey?
Jag har noterat, att det åtminstone i Göteborg pågår ett nytt slags gratisarbete. Kanske samma
sak också sker i andra kommuner.
Med den stora flyktinginvandringen och de många ensamkommande barnen och ungdomarna
har behoven av mer personal i skolorna ökat. Från en del av kommunens skolor har man då
vänt sig till pensionärer för att få hjälp med olika uppgifter. Det kan gälla undervisning av f.d.
lärare, läxläsning, passning i bibliotek och mycket annat. Många pensionärer har anmält sitt
intresse. De vill gärna göra en samhällsinsats och det är både bra och vackert. Alla rosor och
gott åt dessa seniorkämpar. Skolorna och kommunen blir förstås glada för dessa extrainsatser
av fortfarande mycket aktiva, intresserade och kunniga äldre kvinnor och män. Särskilt
lyckliga blir de förstås när dessa duktiga pensionärer utför sitt arbete gratis.
Detta att kommunerna inte med självklarhet betalar för de äldres fina insatser reser flera olika
frågor.
Varför är det inte självklart att de som ställer upp får ersättning för det jobb de utför? Det kan
ju inte bero på avsaknad av pengar eftersom statliga satsningar på åtgärder för flyktingar
slussas ut till kommuner. Snart pytsas det ju dessutom ut tio extra miljarder från staten till
kommunerna för satsningar på skolor, vård och omsorg.
Det tycks finnas viktiga arbetsuppgifter som behöver göras. Varför ordnar man då inte
ordentliga tjänster istället för att utnyttja pensionärer gratis. Det finns ju många duktiga
arbetslösa icke-pensionärer som skulle kunna göra ett bra jobb?
Varför har inte facken inom t.ex. skolan åsikter om pensionärernas gratisverksamhet och står
upp för principen att alla som jobbar ska få lön?
Är det månne så, att det kommunala insett många pensionärers solidaritet och vilja att arbeta
ideellt och helt enkelt utnyttjat denna situation för att få gratishjälp? Visst många både yngre
och äldre gör viktiga insatser i och för ideella föreningar utan ersättning. Men kommuner och
kommunala verksamheter är inga ideella verksamheter. Därför bör ersättning utgå för
jobben.
Denna ersättning kan ske på åtminstone två sätt.
Genom direkt ersättning till de pensionärer som jobbar eller genom ersättning till de ideella
föreningar eller till de välgörande ändamål som senioraktivisterna själva pekar ut.
Så min mening är:
Härligt att så många äldre vill ställa upp och göra en extra insats i skolor och inom andra
områden. Det är viktigt arbete som är värd både uppmuntran och ersättning!
Så skärpning alla ni som passar på att utnyttja pensionärer till kommunalt gratisarbete!
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GP: Öland lossnar från havsbotten
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Detta är inget aprilskämt!
Aprilskämtande förekommer som bekant i många länder. Här i Sverige anses skämtandet ha
pågått sedan någon gång på 1600 talet. Idag duggar aprilskämten tätt i media och hemma, på
företag och privat i både slott och koja.
Samtidigt med skämtandet kan vi också idag se, höra och läsa om katastrofer, krig och alla
andra bedrövelser över hela världen. För att pigga upp i samma anda som aprilskämtandet vill
jag istället bara passa på att visa några små positiva fakta om tillståndet i världen.
Så här är nämligen också läget idag den 1 april 2016… och det är inget aprilskämt
Av alla vuxna i världen kan numera 84% läsa och skriva
Ungefär 90% av alla barn i världen har tillgång till skol utbildning och det är en ökning med
10 % sedan 1990!
Nästan 90 % av alla människor i världen har tillgång till rent dricksvatten.
Barndödligheten per tusen födslar minskade från 87 döda 1990 till 51 döda 2011 och
minskningen fortsätter
Antalet dödsfall som orsakats av mässlingen har rasat från en miljon 1997 till bara 139 000
år 2010 och fortsätter att gå ned
Dödsfall orsakade av malaria har gått ned med 20% sedan år 2000
Och jag menar
Att i allt elände är det också rätt att då och då glädjas åt de trevliga nyheterna om
förbättringar i världen. Även om det finns så mycket att gråta över så är det ändå mer än helt
ok att skratta gott åt de roliga aprilskämten idag
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Om kulturelitisters introverta larm …
eller om att ” snus är snus om ock i gyllne dosor”*’

De skriver om sig själva,
men ändå inte helt
De berättar hur det var,
men avvisar allt sånt
De gräver i sitt äktenskap,
men förnekar det ändå
De förnedrar och slår hårt
men tillstår ingenting
De tvättar byk offentligt
men värjer sig från det
De skryter om sin bildning
men bökar i sin skit
De gömmer sig bak orden
men skriker ändå högt
En sprider aforismer
men inte om den andra
En diktar relationen
men bara nära på
En liknar sig vid galten
men gubbsjuk är mer rätt
En talar om ett hjärtekrig
men vanligt gräl vi ser
De vältrar sig i ljuset
men allt släcks ned till slut
Sen är de unkna resterna
blott kvar i blå salong
Liten efterskrift i Frödings ”snusanda”
De ser sig som eliten, en ordets överklass
De släpper egna skiten om än i gyllne dass
* Från Gustav Frödings dikt: Idealism och realism
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Nu bara ett parti bland andra…
I många opinionsundersökningar under 2016 hamnade socialdemokraterna runt 25%. Sett i ett
historiskt perspektiv av valresultat är dessa mätresultat inte dåliga, de är katastrofala
Kom ihåg, ett av socialdemokraternas sämsta valresultat är från 1911 på 28,5 %, Och då var
det inte ens allmän rösträtt. Alltså för mer än 100 år sedan fick man ett bättre valresultat än
vad veckans opinionsmätningar indikerar. Alltsedan 2011 har resultaten inte bara varit bättre
utan mycket bättre. Från 1932 och fram till 1988 fick socialdemokraterna över 40 % av
rösterna vid varje riksdagsval. Sedan har det gått sämre och sämre. Med undantag av valet
1994 har partiet sedan 1991 vid varje riksdagsval parkerat under 40% . Under 2000-talet har
raset börjat närma sig 30%:s gränsen med noteringen 31% vid valet 2014 och som sagt vore
det val nu skulle partiet kunna hamna nedåt 25%.
Den här utvecklingen betyder att socialdemokraterna numera bara är ett parti bland andra. Det
kan inte längre göra anspråk på att själv vara statsbärande. Det är visserligen fortfarande stort
men det finns och kommer också i framtiden att finnas andra partier som är lika stora eller
större. Det är med borgarnas goda minne som partiet sedan 2014 fått leda en mycket svag
regering ihop med Miljöpartiet. När man då får sådana här dåliga opinionssiffror sliter sig de
socialdemokratiska förståsigpåarna i håret. De vet inte. De har inte svaren på frågan om
”Varför det går så dåligt nu?” och de har inte heller svaret på frågan ”Hur har det kunnat rasa
så här ända sedan 1990-talets början?”
Jag vet naturligtvis inte varför och hur det har gått så här illa. Och jag har ingen aning om vad
sossarna borde göra åt sin nuvarande kris. Jag tror mig dock kunna säga något om vad som
inte har orsakat den långa nedåtgången och det nu så svaga opinionsläget.
Den långa nedåtgången kan enligt min mening inte ha orsakats av
- fasthållande vid principer om att steg för steg skapa ett både demokratiskt och
socialistiskt samhälle
- ett okuvligt arbete mot klassamhället och för en ständigt ökad jämlikhet
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-

ett ståndaktigt försvar av den offentliga sektorn mot alla försök att privatisera viktiga
delar av denna
- ett framgångsrikt arbete för att minska segregationen och stärka integrationen
- framsynta insatser för att se till att bostadsbyggandet över tid hållit en hög och jämn
nivå
- oförtrutna försök att minska och på sikt bryta storfinansens makt
- fortlöpande åtgärder för att stoppa nedrustning och utarmning av landsbygden och
våra stora glesbygdsområden
- ett rakryggat vakthållande av Sveriges neutralitet och vägran att överlämna vårt lands
självbestämmande till överstatliga organ
- en ständig vägran att vika sig för borgerligt tänkande, borgerlig vokabulär och
borgerliga värderingar
- ett självkritiskt förhållningssätt till den egna rollen i omvandlingen av det svenska
samhället i borgerlig riktning
Och när det gäller dagens svaga opinionsläge så kan enligt min mening denna inte ha orsakats
av
- en intressant och modig vänsterpolitik utan undfallenhet för de borgerligas krav och
önskningar
- en principfast hållning för en generös flykting- och invandringspolitik
- tuffa försök att återställa ordningen efter de borgerliga åren av utförsäljningar,
neddragningar och andra orättfärdiga åtgärder som drabbat sjuka, arbetslösa och lönearbetande
Och jag tänker
Kanske vore det en idé för de socialdemokratiska vännerna, att testa något av allt det man inte
gjort tidigare. Alltså något av allt det som inte kan ha orsakat den långsiktiga nedgången och
de nuvarande opinionsraset

BONNIER
Makten över media
Det har med all rätt talats om hur Polens högerregering agerar mot media och då i synnerhet
det statliga medieutbudet. Högerkrafterna vill stärka sitt grepp och politisera public service.
Syftet är att tysta det allmännas opartiska röst i radio och TV och istället göra dessa medier till
megafoner för regeringen. Det är klart att det blir stora protester mot detta bland Polens
befolkning. Lika klart är det att EU kommissionen och andra EU toppar tar avstånd och pratar
om att ifrågasätta Polens medlemsrättigheter i EU. Naturligtvis protesterar också den svenska
journalistkåren, regeringen och oppositionen mot den polska högerns agerande. Ja, de polska
högertilltagen är i sanning allvarliga och värda att bekämpa på alla nivåer.
Samtidigt, som detta sker, bör dock även privatkapitalets farliga dominans inom media
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i Sverige och stor del av övriga Europa synas och bekämpas. Detta privata ägande finns både
över tidningar, etermedia och på nätet. Detta hotar i sanning också det fria ordet. Kolla bara
här vilka det är som äger, kontrollerar bestämmer över stora delar av media i Sverige
Först och störst finner vi
Bonnierkoncernen med ett ägande av omkring 175 olika företag och har verksamhet i
femtontal europeiska länder. 2013 var vinsten efter skatt 234,9 miljoner och tillgångarna
28 209 miljarder kr. Koncernen ägs och kontrolleras av en enda släkt, Bonnierklanen.
Denna är den mäktigaste mediakapitalisten i Sverige, som genom olika bolag äger och
kontrollerar t.ex.
Dagstidningarna: Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, GT, Sydsvenskan, Dagens
Industri.
Tidskrifterna Veckorevyn, Damernas värld, Teknikens värld, Allt i hemmet,
Vi föräldrar, Veckans Affärer, Allt om mat, Sköna hem, Amelia
Radio och TV: TV 4 gruppen med : TV4, Sjuan, TV 12, TV4 Fakta, TV4FaktaXL, TV4 Film,
TV4Guld, TV4 Komedie, TV4 Sport1och Extra, C-More med alla C-More kanaler
Film/bio: SF Anytime ,Svensk Filmindustri med SF biograferna
Bonniers Bokförlag. Utgivning c:a 100 nya böcker om året. Största svenska bokförlag inom
skönlitteratur
En annan av de stora mediaägarna är
MTG AB som kontrolleras av Luxemburgregistrerade holdingbolaget Verdere S.à.r.l. som i
sin tur kontrolleras av syskonen Christina och Max Stenbeck. .MTG ingår i den s.k.
Kinneviks gruppen MTG hade 2013 en vinst på drygt en miljard kr och tillgångarna var då
14,15 miljarder kr
MTG kontrollerar bland mycket annat inom mediavärlden följande:
Inom TV äger man TV3, Viasat med alla sport och filmkanaler, TV6, TV8 TV10
Inom Radio äger man t.ex. RIX FM, Bandit Rock Och på nätet och electronisk sport har
MTG klorna i Bet24.com, Youtube kanalen Splay,( ESL Electronic Sport League) med rader
av spelturneringar liksom datorfestivalen Dreamhack
Och en tredje privat mediajätte Schibsted Media Group. Detta aktiebolag är stor mediaktör
i Sverige och Norge men har också verksamhet i runt 30 länder. Årsomsättning 2011 var 14.3
miljarder. De största aktieägarna är: Blomenholm Industrier (26.1%), Norska Statens
pensionsfond(6.9%), Affärsbanker i olika länder ( 29.8%)
Inom Shibstedts mediasfär finns bl.a. De svenska dagstidningarna Aftonbladet och Svenska
Dagbladet och stor andel av Metro . De norska dagstidningarna Verdens Gang/VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende. Och på nätet äger samma företag, Hitta.Se,
Blocket
Utöver dessa tre privatkapitalistiska jättars makt över media får vi naturligtvis inte heller
glömma det enorma inflytandet som USA:s kulturimperialism har via t.ex. dessa företags TV
utbud och via nätet. *
Så jag tänker
att vi måste bekämpa alla typer av odemokratiskt kontroll och makt över media oavsett vilka
det än är som vill styra över det fria ordet.
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Låt ingen blåsa dig !
Du utbildar dig och jobbar sedan, om du har tur, i ett fyrtiotal år. I industrier, på byggen, inom
transport och service, i vården, skolan och omsorgen kan alla se dig. Du använder din tid och
din kraft för att få ihop till ett gott liv för dig och dina nära och kära. I ditt inre känner du att
demokratin är viktig och att rättvisa och solidaritet är viktigt för dig. Självklart betalar du
skatt och olika avgifter för att bidra till det gemensamma i samhället. Så kämpar du på under
hela livet och tillhör därmed hjältarna i samhället. Du är en av dem som bygger landet.
Vad får du för det? Jo, makthavare i företag, banker och inom politiken ger dig fingret. De har
helt enkelt blåst dig rejält.
För vad är det du kan se?
Jo, det är girigheten som styr i företag och banker. Är det inte tillräckligt lönsamt läggs det
ned eller flyttas utomlands där lägre löner ger ännu högre vinster. Dig och ditt liv struntar
företagen i fullständigt. I bankerna tjänar man storkovan med allehanda avgifter, räntor och
försämrad service. Det är du som bankkund som får ta smällarna och stå för kulorna. Allt
detta flabbar kapitalets alla makthavare åt medan de på din bekostnad håvar in summor i
månaden som är större än din livslön. Inte nog med. Oavsett om de slutar frivilligt eller får
kicken får de bonusar och avgångsvederlag i miljonklassen. Detta då till skillnad från att du
får nöja dig med A-kassa om du blir arbetslös.
Inom politiken visar makthavare ofta upp samma arrogans som i den privata maktsfären. De
drar sig inte för att ge sig själva höga löner, pensioner och avgångsersättningar. Det är
summor du aldrig kommer i närheten av, men som du är med och betalar via skattsedeln. I
politiken har de tillsammans under åratal urholkat det generationer arbetande och du har byggt
upp. Demokratin har steg för steg monterats ned i takt med att de privata vinstintressena
släppts in i vård, skola, omsorg och en rad andra gemensamt finansierade nyttigheter.
Riskkapitalister och storfinansbolag tjänar på detta sätt mångmiljardbelopp på dina och andras
skattepengar. Återigen är det du och dina ideal som blir grundlurade.
Ja, så går åren och det är dags för nedtrappning och pension. I det bruna kuvertet ser du vad
det blir, endast en spottstyver av det du tjänat. Inte konstigt eftersom de politiska höjdarna
bestämt att belöna dig på just detta förnedrande sätt. Det har skett genom en pensionsöverenskomnelse som återigen gynnat kapitalet och missgynnat dig och alla andra
lönearbetare. Så har du inte kunnat spara eller inte tjänat på girighetsekonomin genom den ena
eller andra spekulationen står du där till slut med bara livets nödtorft . Det är tacken för ditt
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slit och din lojalitet. Du är helt enkelt blåst igen medan samhällets demokratiska och
solidariska grunder krackelerar, spricka för spricka.
Du knyter kanske näven mot den blåsning du utsatts för och mot dem som visar dig fingret.
Men kära du, rikta din ilska åt rätt håll. Skyll inte på de stackare som flytt till vårt land undan
krig och förföljelser eller på andra som drabbats så illa att de behöver samhällets hjälp. Det är
inte de som har blåst dig.
Nej, rikta din ilska mot dem, som tillsammans faktiskt bedragit dig. Ge dig på storkapitalet
och dess hantlangare och de politiker som i åratal banat väg för girigheten och korruptionen i
samhället.
Och knyt inte bara näven i tysthet.
Organisera dig politiskt och fackligt. Var med och påverka. Tig inte, ställ upp till försvar för
demokratin och rättvisa för dig och alla andra som bygger och byggt vårt land. Slå tillbaka
mot dem som blåst dig och som varje dag fortsätter att rasera det du trott på och kämpat för.

